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1. Bevezetés 
A világ legtöbb táján a keresztyének más vallásokhoz tartozók között 
élnek. Amerikában, vagy inkább Észak-Amerikában és Európában más 
volt eddig a helyzet, a társadalmat kevésbé jellemezte a pluralizmus. Né-
hány európai ország erőteljes szekularizáción ment keresztül, különösen 
új tényező a muzulmánok látható jelenléte, mely gyakran áll a nyilvános 
viták középpontjában. A vallásos pluralizmus különféle formákat ölt, a 
jelenlévő vallásos hagyományok kontextusától és az adott állam alkotmá-
nyos berendezkedésétől függően. 
A pluralizmus radikalizálódása és a tradíciók közötti konfliktusos kapcso-
lat nagy hatással van a vallások teológiájára. Két jelenséget hadd említsek. 
Az első az, hogy keresztyénekként nem gondolkozhatunk más vallásokról 
anélkül, hogy azok képviselőivel ne folytatnánk párbeszédet. Csak úgy 
lehet a vallások teológiáját megalkotni, ha először tanulmányozzuk az 
eltérő tradíciókat, és csak utána értékeljük őket teológiailag. A vallásokkal 
foglalkozó teológia nem lehet a priori. Azaz nem tehetjük azt, hogy le-
ülünk és azt mondjuk magunkban: vannak emberek, akik mást hisznek, 
mint én – amit én nem értek –, mit gondoljak róluk? Ellenkezőleg, ha 
tiszteljük felebarátainkat, tudni akarjuk, hogy mit gondolnak, hogyan 
szemlélik az életet, és tanulni akarunk tőlük. Sőt, ha komolyan vesszük 
őket, olyan kérdéseket is megbeszélünk velük, amelyeket furcsának vagy 
nem valóságosnak – és talán veszélyesnek is – tartunk, és odafigyelünk 
rájuk, amikor a mi hitünket és gyakorlatunkat kérdőjelezik meg. A hitről 
való beszéd, vagy a hitről való bizonyságtétel mindig dialógus és nem 
monológ. Nem birtokoljuk az igazságot: mindössze annyit tehetünk, hogy 
bizonyságot teszünk az igazságról. Nem birtokoljuk a teljes igazságot, 
éppen ezért tanulhatunk más tradícióktól. Gyakran saját keresztyén hitün-
ket illetően is tévedünk, és szükségünk van másokra, hogy megkérdője-
lezzék saját tradíciónkról kialakított felfogásunkat. Minden olyan párbe-
szédben, amelyben komolyan vesszük egymást, az igazság és csak is az 
igazság a norma.1 Ezért a párbeszédben résztvevő feleknek elkötelezett-

                                                 
1 Az igazságról való elképzelésről, annak egzisztenciális mélységéről, és az öt 
világvallás igazságfogalmáról lásd az általam írt Religions and the Truth (Currents of 
Encounter 2, ford. Johan Rebel), Amsterdam/Grand Rapids, Rodopi/Eerdmans 
1989. 
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nek kell lenniük aziránt, amit igaznak hisznek, és nyitottnak kell lenniük 
arra, amit mások láttak meg az igazságból. A párbeszédben meggyőződé-
seink forognak kockán. Semmi sem annyira unalmas, mint egy párbeszéd 
az agnosztikusok és olyanok között, akik nem állnak ki hitük mellett. Az 
erőteljes liberalizmus minden párbeszéd vége. Ennek ellentéte egyfajta 
keresztyén kizárólagosság, amely nem hallgatja meg, hogy mások milyen 
felfedezésekre jutottak életükben – ez szintén minden párbeszéd vége: 
akik ezen az állásponton vannak, úgy gondolják, hogy náluk van az igaz-
ság (és többé nem tesznek róla bizonyságot). Ez az alapállás ellentmond a 
felebarát – aki nemcsak a hozzánk hasonlókat jelenti – szeretete paran-
csolatának. Éppen ezért a vallások teológiájában konkretizálnunk és is-
mernünk kell azokat, akikkel beszélgetünk. Tájékozódnunk kell arról, 
hogy saját nézőpontjukból hogyan ítélik meg a mi vallásunkat: vallások 
teológiája megfordítva.2 
A második jelenség ennél is összetettebb: a vallás kontextuális teológiája. A 
legelvontabb szinten kérdezhetjük meg magunktól, hogyan gondolkodunk 
más vallásokról. Ennél konkrétabb megközelítés: hogyan gondolkodunk 
az iszlámról, a sámánizmusról stb.? Ennél is konkrétabb kérdések: hogyan 
gondolkodunk az iszlámról saját országunkban, hogyan viszonyul a ke-
resztyénség az afrikai vallásokhoz vagy a sámánizmushoz, és hogyan gon-
dolkodjon az indonéziai egyház a mecsetekről és a muzulmánokról az 
Ambon szigeten, a szír keresztyén a szíriai muzulmánokról, vagy a hol-
land egyházak a marokkói-holland muzulmánokról Amsterdamban. Né-
hány évvel ezelőtt a Molukka szigeteken zajló konfliktusok idején egy jól 
ismert holland misszionárius amellett érvelt, hogy a holland kormánynak 
be kell záratnia egy mecsetet minden egyes alkalommal, amikor a muzul-
mánok felgyújtanak egy templomot. Világunk egy globális falu; a világval-
lások nemzetközi jelenségek. Ugyanakkor helyi viszonylatok között élünk, 
és helyileg igyekszünk javítani a kapcsolatokat. A keresztyének Szöulban 
nem felelősek az észak-írországi fanatikus keresztyének tetteiért, mint 
ahogyan az amsterdami muzulmán vezetők nem felelősek a keresztyéne-
ket érő muzulmán támadásokért Nigériában vagy Indonéziában. 
Szerintem ez a két jelenség olyan nehéz kérdéseket vet fel, melyeket újra 
kell gondolnunk és meg kell vitatnunk olyan emberekként, akik a világ 
különböző részeiről jövünk. Ebben a tanulmányban először azt állapítom 
meg, hogy én mint keresztyén, hogyan gondolkodom más tradíciókról, 
másodszor pedig azt vitatjuk meg, hogyan foglakozzunk őszintén azzal a 

                                                 
2 Lásd a következő gyűjteményt: Religions View Religions, Jerald D. Gort & 
Hendrik M. Vroom (szerk.), Amsterdam/New York, Rodopi NY 2005 (A 
Currents of Encounter sorozatban): azon belül a „vallások teológiája” különböző 
vallású szerzők tollából: általános és konkrétabb, helyi megközelítések (lásd a 
tanulmány második felét). Ez a kötet egyértelművé teszi, hogy minden „vallásteo-
lógia” az adott vallás perspektíváiból fakad, „struktúrájuk” és alapvető nézeteik 
pedig nagyban különbözik. 
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dilemmával, hogy a világvallások egyszerre globálisak és helyiek, illetve 
maguk is pluralisztikusak 
 
2. Más tradíciók tisztelete 
Más tradíciók értékelésekor olyan komoly dilemmákkal találjuk magunkat 
szembe, amelyeket nem tudunk megoldani. Ezek a dilemmák kettős lojali-
tásunkból fakadnak: szeresd az Urat mindenek fölött, és felebarátodat, 
mint magadat. Hallgatnunk kell tehát Isten kijelentésére: szolgálnunk kell 
Krisztust, és tisztelnünk kell felebarátunkat. Ha nem tudjuk megoldani ezt 
a dilemmát, együtt kell vele élnünk. A legjobb módszer az, ha komolyan 
vesszük az igazságot. Ha az, amit én mondok, nem igaz, jobb, ha meg-
mondják nekem. Ha nem mondják meg, akkor nem vesznek komolyan. 
Remélem, hogy a kölcsönös tisztelet jegyében tudunk vitatkozni, éppen 
ezért a tisztelet, a megbecsülés megkívánja, hogy elismerjük annak lehető-
ségét, hogy tanuljunk egymástól, hogy nem áll birtokunkban a teljes igaz-
ság és hogy tévedhetünk is. A keresztyének nem birtokolják a teljes igaz-
ságot: sokkötetnyi feljegyzést, tudósítást lehetett volna írni Jézus 
beszédeiről és tetteiről, de nem írattak meg ezek a könyvek. Ami azonban 
rendelkezésünkre áll, hitünk számára elegendő.3 Az evangélium szerint 
nem tudjuk, hányakat fog Isten üdvözíteni; Jézus azt mondta tanítványai-
nak, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy bejussanak a 
mennyek országába, de tegyék félre azt a kérdést, hogy ki fog üdvözülni. 
Az evangélium azt is mondja, hogy törekednünk kell az igazság kiderítésé-
re és a hamisság leleplezésére. Kritikusnak kell lennünk nemcsak mások 
meggyőződésével, de saját evangélium értelmezésünkkel szemben is. Ez a 
fajta nyitottság, tisztelet, kritikai magatartás és annak elismerése, hogy 
korlátok közé vagyunk szorítva az igazság megértésében, járható utat nyit 
kettős elkötelezettségünk előtt: tiszteljük Istent és becsüljük meg felebará-
tunkat. 
Ez megköveteli azt, hogy elismerjük, másoknak is vannak értékes és igaz meglá-
tásai.4 Néhány kivételtől eltekintve az egyház így is tett létezése során. 
Augustinus azt gondolta, hogy Platón az isteni Egyről való elképzeléseit 
Mózes 2. könyvéből vette. Maimonidesz, a nagy középkori zsidó filozófus 
sokat tanult Arisztotelésztől. Vannak teológusok, akik nem is említik 
nevét csak egyszerűen megállapítják: „Amint a filozófus is mondja…” A 

                                                 
3 Utalhatok itt a Belga Hitvallás 7. cikkelyére („A Szentírás tökéletessége”), mely 
megfogalmazza, hogy a Szentírás teljes mértékben és világosan tartalmazza azt, 
ami szükséges az üdvösséghez. 
4 Ennek elemzését és az ezzel kapcsolatos érveket lásd az általam írt „Judging and 
Repecting the Beliefs of Others”, in: Vincent Brümmer és Marcel Sarot (szerk.), 
Revelation and Experience (Utrechtse Theologische Reeks, nr. 33), Faculteit der 
Godgeleerdheid, Universiteit Utrecht, 1996, 109-130; a vallások teológiájáról egy 
teljesebb elemzést lásd az általam írt No other Gods, Grand Rapids, Eerdmans 
1996. 
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liberális teológia egyes iskolái Karl Marxtól tanulták meg, hogy figyelmes-
nek kell lennünk arra, hogyan folyhatnak össze elképzeléseink és eszmé-
ink érdekeinkkel. Ezek az emberek elismerték, hogy a nem keresztyén 
filozófusok elméleteiben is van igazság, de nem teljes mértékben értettek 
egyet az Istenről alkotott elképzelésükkel. A platonizmus évszázadokon 
keresztül megszínesítette az Istenről alkotott keresztyén eszméket – ame-
lyek valóban korrekcióra szorultak. Az embernek tehát tudnia kell kü-
lönbséget tenni, mint azoknak keresztyéneknek, akik az egykori Német 
Szövetségi Köztársaságban azt olvashatták egy utcai transzparensen: 
„Karl Marx Isten, mert amit mondott, az igaz”. Mindemellett az emberek 
megtanulták Marxtól és a marxizmustól azt, hogy a próféták leckéit ko-
molyan kell venni. Mivel magyarázták azt, hogy képesek voltak nem ke-
resztyénektől is tanulni? Egy századdal korábban például Abraham 
Kuyper beszélt az általános kegyelemről. Isten nem hagyja magára a te-
remtést, de segít a bűnösöknek és hitetleneknek erkölcsi szabályokat fel-
ismerni, felismerni az igazságot a világról és saját életükről. Vissza kell 
azonban utasítanunk azt, ami nem igaz: ugyanebben a gondolatmenet-
ében Kuyper elutasította a francia forradalom eszméit – miszerint azok 
világiak és keresztyénellenesek voltak.5 Ellenezte az emberi autonómiát. A 
kultúrához való hozzáállásában általában sokkal nyitottabb volt, mint a 
vallásokhoz való hozzáállásában, azok mindegyikét hamisnak vélte. Sze-
rintem a skolasztikára és a 19. századi romantikus filozófiákra való tá-
maszkodása nagy szerepet játszott ebben: minden világnézeti tradíciót 
különböző gyökerekből eredeztetett és totális ellentétet konstruált a gyö-
kerek között.6 A szocializmus és a kommunizmus gyökere szekuláris, 
tehát nem vallásos, ezért téves – teljes mértékben téves. Az iszlám gyöke-
re a Koránban és az Allahban való hit, nem pedig a Krisztus kegyelméből 
való újjászületés. A gyökerek kizárják egymást, mint ahogyan az 1970-es 
években William Christian védelmébe vette azt az elképzelést, hogy min-

                                                 
5 Értékes leírás és értekezés található: Aad van Egmond, „Calvinist Thought and 
Human Rights”, in: Abd. An-Na’im et al (szerk.), Human Rights and Religious 
Values, Gand Rapids / Amsterdam, Eerdmans/Rodopi 1995, reprint 2004, 192-
202, értekezés Kálvinról és Kuyperről (különös tekintettel háromkötetes művére 
az általános kegyelemről) az általános kegyelemről alkotott nézetükről és az em-
beri jogokkal kapcsolatos bírálatukról. Kritikájukat a következőképpen fogal-
mazhatnám meg: az a probléma azzal, hogy az ember minden ember méltóságát 
és emberi jogait hirdeti, hogy ott bizonyul gyengének ez az alapvetés, hogy az 
ember tulajdonítja magának ezt a méltóságot. 
6 Bővebb kifejtését Kuyper világvallásokról alkotott nézeteinek, illetve annak, 
hogy később milyen irányt vett a Szabadegyetem teológiai fakultása a vallások 
teológiája terén lásd az általam írt „From Antithesis to Encounter and Dialogue: 
Changes in Reformational Epistemology”. In: Ronald A. Kuipers and Janet 
Catharina Wesselius (szerk.), Philosophy as Responsibility (Festschrift for Hendrik 
Hart), Lanhan: University Press of America, 2002, 27-42. Lásd még: William A. 
Christian, Opposition of Religious Beliefs, London 1972. 
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den egyes tradíciónak megvan a saját legmagasabb ideája. A vallások tehát 
egymásnak ellentmondóak, mert csak egyetlen igazán legmagasabb eszme 
létezhet. 
Két pontot szeretnék hangsúlyozni. Először is, közülünk sokan, akik ta-
nulmányozták ezeket a kérdéseket, fejből tudják azokat a biblia textuso-
kat, amelyek Istennek Izráelen kívüli munkájáról beszélnek. A legjobb iróniá-
val fűszerezett történet a Jónás könyvében található. Isten engedetlen 
üzenetvivőjéről szól, aki arra panaszkodik, hogy Isten saját teremtményei-
ként fogadta el Ninive lakosait, hogy a megtérés után helyes életet élhes-
senek. Ismerjük Melkisédek nevét és az istenfélő pogány századost, 
Kornéliuszt. Szerintem ezek a történetek azt mondják el, hogy Isten 
munkálkodik a népek között, nekünk pedig nem kell arra törekednünk, 
hogy meghatározzuk azt, hogy Istennek kikkel van kapcsolata és kiket 
akar üdvözíteni, ha mi nem érjük el őket missziónkkal. Másodszor, világos 
az is, hogy a keresztyéneknek olyan üzenete van, mely hirdeti az emberi-
ség egyenlőségét, szabadságot és szolidaritást, igazságosságot és kegyel-
met, Krisztust, a Keresztet, Krisztus húsvéti feltámadását és egy olyan új 
világot, amelyben Isten mindazokat – akik sokat nélkülöztek ebben a földi 
életben – teljes mértékben megelégíti, és helyreállítja uralmát mindenek 
fölött. 
Ennek a háttérnek a fényében világos, hogy elutasítom azt a liberális nézetet, 
miszerint minden vallás egyenlőképpen igaz valamilyen mélyebb szinten, és hogy 
a különbségek csak felszíniek. Ugyanez érvényes arra a népszerű állás-
pontra is, hogy minden tradíció erkölcsi tanítása is egyenlő, ezért ragasz-
kodnunk kell az egyenlőséghez a közszférában. Először is, ennek az állás-
pontnak a védelmezői általában azokra a közös vonásokra gondolnak, 
melyeket maguk is vallanak, és megfeledkeznek saját tradíciójuk eltérő 
meglátásairól (pl. a Hegyi beszéd, Krisztus Keresztje, a zsidók és a brah-
manista hinduk tisztasági törvényei, a buddhizmus minden élő tisztelete). 
Éppen ezért az a nézet, hogy minden vallás „ugyanaz”, szerintem éppen 
ellentmond a tényeknek egy mélyebb szinten. Nem tekinthetjük őket 
egyenlőképpen érvényes utaknak sem „ugyanahhoz” az isteni valósághoz. 
Olyan eszmék és gyakorlatok, melyek ellentmondanak egymásnak, nem 
lehetnek egyenlőképpen igazak vagy egyenlőképpen érvényesek. 
A vallásokkal ellentétes teológia azt állítja, hogy a keresztyénség az igaz vallás és 
minden más vallás hamis – 100%-osan hamis. Ez is egy filozófiai felépít-
mény, mely nem keresztyén filozófiai alapelveken nyugszik: akár Abra-
ham Kuyper eszméinek skolasztikus és romantikus gyökereiből fakad, 
vagy olyan korábbi kulturális antropológiai iskolák eszméiből, melyek a 
kultúrákat zárt entitásoknak fogták fel. Ezt a holizmust – érthető okokból 
– mára már elhagyták. A kultúrák és vallásos hagyományok kontextuáli-
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sak, éppen ezért önmagukban plurálisak, egymással dinamikus eszmecse-
rében és feszültségben állnak.7 
Ennek alapján a vallások ún. teocentrikus teológiája elismerése annak, hogy 
Istennek kapcsolata van a teljes emberiséggel, mely kapcsolatokban Isten 
a maga útját járja. De ez a nézet is magában hordozza annak veszélyét, 
hogy elfelejtsük, Krisztusban kaptuk Isten legtökéletesebb képmását. A 
vallások krisztocentrikus teológiájának az az érdeme, hogy komolyan veszi a 
bűnt és a bűnbocsánatot, és egyértelműen vallja Istennek Krisztusban 
adott kijelentését. Azonban könnyedén megfeledkezhet a más aklokban 
lévő nyájakról és a Szentlélek munkájáról – az Atya és a Fiú Lelkének 
munkájáról – az egész emberiség között. A vallások pneumatologikus teológiá-
jának érdeme, hogy elismeri: a Lélek ott munkálkodik, ahol akar, de ismét 
szeretnénk hangsúlyozni, hogy a Lélek az Atya és a Fiú Lelke. Ezért a 
különbségtétel a vallások teocentrikus, krisztocentrikus és pneuma-
tologikus teológiája között nem örvendetes gyakorlat. A keresztyének 
nem tudnak úgy gondolni az Atyára, hogy közben ne gondoljanak Krisz-
tusra; mint ahogyan nem tudnak úgy gondolni Krisztusra, hogy közben 
ne gondoljanak a Teremtőre; vagy nem tudnak úgy gondolni a Szentlélek-
re, hogy közben ne gondoljanak Istennek Krisztusban adott képmására. 
Ha tehát elejtjük azt a dogmát, hogy nincs üdvösség az egyházon kívül8, 
elismerhetjük, hogy létezik igazság és jó élet az egyházon kívül – melyet a 
Lélek ihlet és kegyelemben kapunk. 
Ez azt jelenti, hogy más vallásokban is van igazság, mely segítheti az embere-
ket abban, hogy hiteles emberi életet éljenek. Minden jót és értékeset lehet 
tisztelni – a buddhista szekták lelki nyugalmát, a muzulmánok zakat-ját, 
illetve annak hangsúlyozását, hogy az emberiség egyenlő a Teremtő előtt, 
Gandhi ahimsa-ját, a Dalai Láma nyájasságát és szeretetét, a hagyományos 
vallásokban a gyógyítók gyakorlati bölcsességét. A kritérium az, hogy 
„velünk vannak-e” és segítenek-e az életben? Ami nem ellenünk van, az 
velünk van. Tanulhatunk más tradíciókból és – ha fogalmazhatok így – 
nyitottabbak lehetünk azoknál, akik hajlamosak azt mondani, hogy a ke-
resztyén tradíciónak magának is olyan sok kincse van – csak megfeledkez-
tünk róluk – és nincs szükségünk arra, hogy más hithagyományokhoz 
forduljunk megtalálásukhoz. Legyünk ennél hálásabbak, és ha van mit 
tanulnunk másoktól, ismerjük azt el és legyünk hálásak. Ez lehet például 
egy ember, akin keresztül Isten találkozni akar velünk és meg akar tanítani 
valamire. Hagyjuk tehát el az igazságtalan állítást: „Nálam van az igazság, 
és nincs rád szükségem”; fogadjuk el onnan a bölcsességet, ahol találjuk, 

                                                 
7 Lásd pl. André F. Droogers, „Changing Culture and the Missiological Mission,” 
in: Inus Daneel, Charles van Engen, Hendrik Vroom (szerk.), Fullness of Life for 
All. Challenges for Mission in Early 21st Century, Amsterdam – New York, Rodopi, 
2003, 73-87. 
8 Ez volt Karl Rahner’s álláspontja és ez állt „anonim keresztyénjeinek” hátteré-
ben, lásd az általam írt Religions and the Truth, 190-194. 
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mint ahogyan egykor Izráel bölcsei Egyiptomban találták meg azt. Vi-
gyázzunk arra is, nehogy összekeverjük az igazságot a hamissággal. 
 
3. A vallások közötti kapcsolat kontextualizálása 
A vallások teológiája egy viszonylag új és gazdag terület a teológiai tudo-
mányok terén. Az elmúlt évtizedekben ez a terület gyorsan a szakosodás 
területévé vált. Vannak, akik buddhista-keresztyén párbeszédben, vagy az 
iszlámmal, hinduizmussal, afrikai vallásos hagyományokkal való párbe-
szédben vesznek részt. Ez olyan fejlemény melynek okait könnyű megér-
teni. Egy másik fejlemény ennél sokkal nehezebb. Ez az, amit a vallások 
közötti párbeszéd és érintkezés kontextualizálásának nevezhetünk. Az 
előbb idéztem azt a misszionáriust, aki azt mondta, hogy a holland kor-
mánynak minden egyes felgyújtott molukkai templomért egy mecsetet 
kellene bezárnia. Ugyanígy iszlámológusok (nem mindegyikük!), akik a 
Közel-Keleten szereztek tapasztalatot, szembeállítják a hollandiai muzul-
mánok szabadságjogait az arab országok keresztyéneket érő gyakorlati 
diszkriminációjával. „Kérdezz meg egy szír keresztyént, hogyan kell gon-
dolkodni az iszlámról – ők tudják, hogy milyen az iszlám!” Ökumenikus 
találkozókon elhangzott történetekből tudom valamelyest, hogy milyen ez 
a diszkrimináció. Kairóban, amikor egy keresztyén templomot felgyújtot-
tak, a lelkipásztor arról számolt be, hogy a tűzoltóságnak egy órába telt, 
amíg kiértek – szándékosan –, szinte semmi nem maradt a templomból. A 
fő kérdés az, hogy vajon a keresztyénségnek egyetlen átfogó megközelí-
tésre van szüksége az iszlámhoz és a buddhista valláshoz, vagy a bennszü-
lött tradicionális vallásokhoz stb., vagy megközelítésünk minden egyes 
vallás esetében kontextuális. 
 
Ennek a fő kérdésnek számos olyan vonatkozása van, amelyeket konkré-
tabb kérdések formájában fogalmazhatunk meg. Először ezekkel kell 
foglalkoznunk, hogy utána visszatérhessünk a fő kérdéshez. A vallások 
teológiájában rátaláltam a magam útjára és kialakítottam saját véleménye-
met, de ezekben a kérdésekben én is csak tájékozódom, mint aki sűrű 
erdőn keresztül próbálok csapást vágni. 
Az első kérdés az, hogy át kell gondolnunk, milyen magatartást tanúsítunk 
ezekben az érintkezésekben. Hadd említsek egy történetet szemléltetéskép-
pen. Egy Közép-Nigériából származó lelkipásztor mondta nekem 1992-
ben, hogy északon muzulmán csoportok kezdték támadni a keresztyén 
gyülekezeteket és intézményeket. A keresztyének nem reagálták túl a dol-
got, csak panaszkodtak, de nem védekeztek semmilyen módon. Úgy gon-
dolták, hogy a Hegyi beszéd arra tanítja őket, hogy a rosszra ne rosszal, 
hanem szeretettel válaszoljanak. Egy idő után az erőszak még kritikusabbá 
vált; voltak a muzulmánok között, akik fiatal keresztyén lányokat erősza-
koltak meg. Ekkor a keresztyének elkezdtek gondolkodni azon, hogy meg 
kellene védeniük lányaikat az erőszakkal szemben. Ha a rendőrség nem 
tudja vagy nem akarja garantálni a biztonságukat, nekik maguknak kell. 
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Ebben a példában három fontos dolgot találunk. Először is, magatartásunkat 
nem a világban megszokott hatalmi procedúráknak kell meghatároznia. 
Ehelyett felebarátunk szemébe kell néznünk. Röviden megfogalmazva: nektek 
is megvannak a saját muzulmánjaitok, nekünk is megvannak a magunkéi. 
Nem vádolhatjuk a „mi muzulmánjainkat” a pakisztáni vagy afganisztáni 
erőszakért, vagy a keresztyének diszkriminálásáért az arab félszigeten. 
Nem akarom, hogy engem hibáztassanak az észak-írországi erőszakért, és 
teljes bizonyossággal állíthatom, hogy a holland muzulmánok nem akar-
ják, hogy őket hibáztassák a Baliban, New Yorkban, Nairobiban, Madrid-
ban vagy Londonban történt helytelen dolgokért. Az ellenséges magatar-
tás a fiatalokat inkább teszi szolidárissá a „politikai iszlámmal”, mint az 
együtt érző közeledés. Az érintkezés szólhat a megértésről és a szeretetről. 
Másodszor, ha az emberek átlépik egyik oldalon a bántás és a sértés, másik 
oldalon a puszta erőszak határvonalát, a kormányzatnak meg kell büntet-
nie a bűnözőket. Ha a kormányzat nem tesz lépéseket, a keresztyéneknek 
joguk van az önvédelemre, de tudniuk kell, hogy mi a határ a védekezés és 
a bosszúállás között. Harmadszor, a vallás helyi teológiája nem teljes mér-
tékben privát: az ökumenikus kapcsolatokban az egyik területről érkezet-
tek beszámolót tartanak a más területekről érkezetteknek.9 Itt most zárjuk 
le azzal, hogy a más vallásokhoz való keresztyén viszonyulásnak helyinek 
és kontextuálisnak kell lennie. Ott kell találkozni az emberekkel, ahol 
vannak és ahogyan vannak, nem pedig úgy mint aki az „iszlám”10 vagy egy 
„törzsi vallás” híve stb., hanem mint aki Ahmed és Masao. 
 
A második vonatkozás szorosan kapcsolódik az érintkezés aspektusához, 
mivel ez is helyi viszonylatokban nyilvánul meg. Keresztyénekként egy 
igazságos és békés emberi társadalomhoz szeretnénk hozzájárulni. Éppen 
ezért részt veszünk vallások közötti találkozókon és igyekszünk olyan 
kérdéseket megvitatni, mint a diszkrimináció, női emancipáció, abortusz, 
eutanázia és egyéb olyan témák, amelyekkel kapcsolatban úgy gondoljuk, 
hogy az embereknek meg kellene változtatniuk gondolkodásukat, nyitot-
tabb és körültekintőbb megközelítésre lenne szükségük. Így tehát Koreá-
ban koreai buddhisták vannak, nem pedig sri lankai buddhisták. Ha – 
ahogyan azt Andreas D’Souza az indiai Hyderabadban, Desmond Tutu 
Dél-Afrikában, és olyan teológusok mint Piet Meiring és Robert Schreiter 
mondják nekünk – a megbékélés az egyház küldetésének (missziójának) 
elsődleges feladata, akkor helyi szintű erőfeszítéseink más vallásos tradíci-

                                                 
9 Lásd pl. One Gospel – Many Cultures, Mercy Amba Oduyoye & Hendrik Vroom 
(szerk.), Amsterdam – New York Rodopi, 2003 – esettanulmányokat tartalmaz a 
kontextuális teológiákról, ill. a kölcsönös ökumenizmusról és kölcsönös kriticiz-
musról. 
10 Lásd Wilfred Cantwell Smith, The Meaning and End of Religion, New York, Men-
tor Books 1964 – alapos bírálat olvasható benne az éles belső különbözőségekkel 
rendelkező nagy vallási hagyományok tárgyiasításáról. 
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ókkal kapcsolatban arra irányulnak, hogy jó kapcsolatokat alakítsunk ki, és 
egy békés és igazságos társadalom építésén munkálkodjunk együtt.11 
Egy harmadik szempontot is vegyünk tekintetbe, a személyes és a társadalmi vonat-
kozás mellett, a globális kapcsolatokét. Fiatal muzulmánok és fiatal keresztyé-
nek már olvassák egymás vallásának szent szövegeit az interneten. A szek-
ták weboldalakon terjeszkednek. Szekularizált holland iskolás fiúk 
fundamentalista amerikai weboldalakat olvasnak. Legtöbbünk minden 
bizonnyal járt már néhányszor iszlám fundamentalista weboldalakon. A 
buddhista szentiratok és a keresztyén egyházatyák írásainak szövegei elér-
hetők több fordításban is az interneten. Egy perc alatt megtalálhatjuk, 
hogy mit írt Aquinói Tamás a szeretetről csakúgy, mint a Mahayana 
buddhisták Szív Szutráját. A helyi már nem tisztán helyi többé. Egy cso-
port gyűlölete más csoportokkal szemben óceánokat szelhet át, egyik 
kontinenstől és másikig érve. Abban a pillanatban, amikor felfedezek egy 
olyan muzulmánt, akinek elképzelése Istenről egészen közel áll a keresz-
tyén elképzeléshez, családjának egy másik tagja radikális irányt vesz és egy 
egészen más muzulmán nézőpontot vall magáénak. Nem hunyhatunk 
szemet afölött, hogy mi történik felebarátainkkal – a világ lokális és globá-
lis: olyan, mint egy globális falu. 
 
Ezek alapján a perspektívák alapján reflektálhatunk a főbb kérdésekre: 
van-e a keresztyénségnek egyetlen átfogó megközelítése az iszlám, a 
buddhista, a bennszülött tradicionális vallások stb. felé, vagy megközelíté-
sünk mindegyik esetében kontextuális? A megoldás szerintem az érintke-
zés különböző vonatkozásainak megkülönböztetésében áll. A párbeszé-
dek végéről, valamint az érintkezések és párbeszédek gyakorlatáról szóló 
vitákban a párbeszéd négy rétegét különböztethetjük meg: a szív személyes dialógusa, 
a különböző vallásos csoportok érintkezése az alapok szintjén, társadalmi párbeszéd 
közös kérdésekről, teológiai párbeszéd. 
Helyi szinten az első két típusú érintkezés a legfontosabb. Felebarátok szomszé-
dokként beszélnek egymással, és amennyiben lehetséges, jó kapcsolatot 
alakítanak ki, vallásos korlátokat is átlépve. Többnyire nem a különbsé-
gekről és az ellentmondásokról, hanem a közös dolgokról beszélnek. 
Gyakran jutnak arra a következtetésre, hogy többé-kevésbé ugyanaz a 
hitük, és nem vesznek tudomást olyan különbségekről, amelyeket nem 

                                                 
11 Andreas D’Souza muzulmánok és hinduk hyderabadi ellenségeskedése után 
kezdett el a megbékélésen munkálkodni, lásd Dorothy Yoder Nyce, „Seeing is 
Believing: The Henry Martyn Institure Hyderabad, India”, in Studies in 
Interreligious Dialogue 14 (2004): 160-176; vö.: Piet Meiring írásait az igazságról és a 
dél-afrikai megbékélés bizottságról: „Reconciliation in South Africa: Women’s 
Voices at the Truth and Reconciliation Commission,” valamint Robert Schreiter, 
„Reconciliation and Forgiveness in Twenty-First Century Mission,” in Fullness of 
Life for All. Challenges for Mission in Early 21st Century (lásd 7-es lábjegyzet), resp. 
201-216 és 191-200. 



DR. Hendrik M. Vroom 

174 

akarnak hangsúlyozni. A csoportok közötti érintkezés nagyon fontos. 2001. 
szeptember 11. után Hollandiában sok gyülekezet és mecset szervezett 
látogatásokat egymás közösségeibe. Holland molukkai asszonyok egy 
csoportja – muzulmánok és keresztyének együtt – tavaly karácsonykor a 
Molukka szigetekre látogatott. Mecsetek nyitják meg ajtóikat olykor egy 
teljes napra és fogadnak látogatókat, hogy láthassák, hogyan élnek. Gyüle-
kezetek imámot vagy zen mestert hívnak meg esti alkalmaikra, hogy minél 
többet megtudjanak egymásról. Ez történik Európában és sok helyütt 
Észak-Amerikában, nemcsak a kifejezetten liberális keresztyének között, 
hanem az ortodoxabbak között is: érintkezések különböző vallásos tradí-
ciók hívei között. Beszélgetnek hitről, imádságról és meditációról, etikáról 
és közösségi életről. Ezt egyszerűen azért teszik, hogy megbékéljenek, 
hogy megismerjék egymást, és segítsenek csökkenteni a városukban ural-
kodó feszültséget. 
A párbeszéd harmadik szintje a társadalmi kérdések megvitatása: vallás a 
közszférában, vallások a szekuláris államban, a vallás szerepe az iskola-
rendszerben, orvos-etikai kérdések, szolidaritás a szegényekkel és a fogya-
tékkal élőkkel stb. Ez a párbeszéd félig politikai és félig tudományos, 
egyházi vezetők, a politikai élet szereplői és teológusok vesznek benne 
részt. 
A negyedik szint a teológiai párbeszéd. Itt feltehetjük a kérdést: mi számít iga-
zán keresztyénnek, igazán muzulmánnak, buddhistának stb.? Ha egy sze-
mélyes beszélgetésben egy muzulmán kifejti, hogy mi az ő hite, én azt 
tiszteletben tarthatom, de ez még nem lesz meghatározó nemzeti vagy 
nemzetközi szinten. Vallások közötti párbeszédekben az a tapasztalatom, 
hogy a partnerek elvárják tőlem, hogy keresztyén legyek és a keresztyén 
hit elfogadható formáját képviseljem. Én ugyanígy elvárom egy buddhis-
tától, hogy komolyan vegyen néhány központi buddhista tanítást és érté-
ket. Ez az előfeltétel: vegyük egymást komolyan. A tudományos párbe-
széd az igazság kérdésére összpontosít, éppen ezért valódi hatással van a 
helyi párbeszédekre. Ennek így is kell lennie, hiszen hangsúlyozhatja a 
nehéz kérdések fontosságát, olyan egyéb vonatkozásokra és lehetőségekre 
mutathat rá, amelyek közelebb visznek egymáshoz. Nagyon fontos feltár-
ni a különbségeket, és nem egyszerűen csak a közös dolgokat hangsúlyos-
sá tenni, mivel tanulhatunk a különbségekből. A különbségek nem tudo-
másul vétele az egyik fő oka a konfliktusoknak és a kudarcoknak. Bush 
megnyerte a háborút Irakban, de elveszítheti a békét, mert elfelejtette, 
hogy a kulturális és a vallások tradíciók nagyban különböznek. 
 
Keresztyén nézőpontból az igazság nemcsak doktrína. Az igazság egy sze-
mély: én vagyok az út, az igazság és az élet. Ezért a személyes érintkezést 
nem szabad kijátszani a teológiai vitával szemben. A tantételekről és az 
élet kérdéseiről folytatott teológiai és etikai viták nem lehetnek eredmé-
nyesek spiritualitás nélkül. Valódi eszmecsere Krisztusról, az Isten orszá-
gáról és az emberiség értékességéről nem lehet pusztán intellektuális, 
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skolasztikus eszmecsere: a szív párbeszédére van szükség. Ezerszer el-
mondhatom, hogy Krisztus az Isten igazi képmása – de ahhoz, hogy ezt 
szavahihetően, hitelesen magyarázhassam el, ki kell azt bővítenem a dog-
matörténeti áttekintés vagy krisztológiai elemzés szintjéről a világ kereszt-
jeinek szintjére: éhezés, szegénység, nagyvárosokban élők nyomorúságos 
magánya, az idősek figyelmen kívül hagyása, fiatalkori bűnözés azok kö-
zött, akik nem látnak semmi magasztosabbat vagy jobbat, amiért érdemes 
lenne élni. Eláruljuk a Keresztet, ha nem beszélünk azokról, akik éhezik 
és szomjazzák a békességet és az igazságosságot. Eláruljuk a Keresztet, ha 
álcázzuk az árulást, az önzést és a bűnt. Csak ezeknek az emberi valósá-
goknak a közepette érthetjük meg a feltámadás evangéliumát. Éppen 
ezért nagyon fontos, hogy a vallások közötti párbeszéd ne a liberális teo-
lógia hobbija legyen, és hogy a teológiai tudományok valóban segítsék a 
párbeszédet az utcákon és a gyülekezetekben. Azért küldettünk, hogy 
nyitottak legyünk, hogy meghallgassunk, odafigyeljünk, hogy mindent 
kikutassunk, és megtartsuk azt, ami értékes és épületes. A kritérium a 
Kereszt. Elismerhetjük azt, hogy a muzulmánok és a hinduizmus néhány 
iskolája istentiszteletükben az egy Isten tiszteletére mutatnak – de ismer-
jük a Bárányt, aki középen a trónusnál van: ő az Isten szíve.12 Ki merné 
közülünk ezt a Bárányt fegyverként használni? Ő, akit elnyomtak, akit 
kínoztak, és aki nem nyitotta meg száját; mint a bárány, amikor vágóhídra 
viszik, és mint a juh az ő nyírói előtt, néma maradt és nem nyitotta meg 
száját – hogyan tehetnénk bizonyságot az igazságról másként, minthogy 
az ő békességének és igazságának a szolgái vagyunk? 
 
 
 

                                                 
12 Vö.: Jel 7:17; Ézs 53. 




