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Hogyan lehet releváns egy eredeti-
leg 1984-ben íródott könyv 2020-ban, 
különösen ilyen címmel: Korunk égető 
kérdései? A Harmat és a KIA kiadó 
együttműködésében megjelent kötet 
utánnyomásának ténye is azt mutatja, 
hogy bizonyos okok miatt ennyi idő 
elteltével is értékesek az anglikán lel-
kész és teológus gondolatai. 

A műben körbejárt, környezetünk-
kel kapcsolatos, globális, társadalmi 
és személyes kérdések sora ma is a na-
pi hírek javát adja közvetlenül vagy 
közvetett módon. Neves gondolko-
dók és médiasztárok fogalmazzák meg 

véleményüket nap mint nap a túlné-
pesedés, a szegénység, a környezettu-
datosság, a munkanélküliség, a faji meg-
különböztetés, a világméretű járvá-
nyok, a terrorizmus, a nemi szerepek 
és a biotechnológia témaköreiben. 

A szerző, John R. W. Stott (1921–
2011) maga is átérezte annak súlyát, 
hogy műve több alkalommal, és időben 
az első kiadás után több évtizeddel jele-
nik meg újra, noha olyan témaköröket 
tárgyal, amelyek folyamatosan változás-
ban vannak. A harmadik angol nyelvű 
kiadáshoz írt előszavában ki is fejti, 
hogy az általa tárgyalt kérdések „súly-
pontjai időközben elmozdultak”, és 
nemcsak egy-egy országban, hanem vi-
lágszinten is. Stott éppen emiatt kívánta 
elősegíteni az aktualitást azáltal is, hogy 
tíz szakértőt kért fel: javasoljanak mó-
dosításokat minden fejezethez. A ne-
gyedik angol nyelvű kiadás szerkesztője 
Roy McCloughry, aki maga is író, kép-
zett teológus, elsősorban a jelenkor tár-
sadalmi kérdéseivel foglalkozik számos 
könyvében. Ő további tanácsadásra és 
tartalomírásra kérte fel az egyes terüle-
tek szaktekintélyeit. Ilyen például John 
Wyatt kutató, a londoni University 
College professzora, aki az orvosi etika, 
bioetika, mesterséges intelligencia és a 
keresztyénség kapcsolódásának kutató-
ja, és a témában igen keresett előadó is. 
Jelen kötet Az új biotechnológia című fe-
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jezetét teljes egészében ő írta. Stott vi-
szont megvizsgált minden javaslatot, 
tanácsot és bevonni kívánt írást, és 
ahol ennek szükségét látta, javításokat 
eszközölt. Ő maga nem változtatott 
véleményén a lényeges kérdésekben – 
írja a szerkesztő –, és megjegyzi, hogy ő 
viszont az említett szakértők segít-
ségével sok változtatást hajtott végre 
a művön. 

 Mindezek mellett ez mégis John 
Stott könyve. Isten szolgájáé, aki 
nemcsak felekezete, hanem a globális 
evangéliumi mozgalom vezető teoló-
gusává és ikonikus alakjává nőtt. 
Nem véletlen, hogy a Time Magazin a 
ragos, „a világ 100 legnagyobb hatású 
személyisége” nevet viselő listájába 
sorolta őt. Mindezek oka az elejétől a 
végéig jellemzi a szerző jelen művét is. 
Ezt pedig így fogalmazhatjuk meg: 
Stott munkásságban az elkötelezett, 
evangéliumi központú hit és a szakér-
tő bibliamagyarázat kapcsolódik egy-
be szépségesen. Ő sehol nem értelmezi 
rajongó módon a kortárs kérdésekhez 
kapcsolódó bibliai szakaszokat. Nem 
is erőltet bibliai textusokat kortárs té-
mákra. Nem magyaráz bele igever-
sekbe olyan tartalmat, amely azoktól 
idegen lenne, hanem inkább a helyes 
gondolkodás kiformálódásában igyek-
szik segíteni, például azáltal is, hogy jó 
példát mutat a biblikus alapelvek fel-
lelése és azok kortárs alkalmazása te-
kintetében. Így személyes, Isten iránti 
elköteleződését és Szentírás-központú, 
megalapozott és hiteles teológiai látását 
együtt élvezhetjük mindvégig az ol-
vasás során. Odafigyelt arra is, hogy 

a jelen korunkban oly nagy feszültsé-
get generáló témák körültekintő ismer-
tetését elkülönítse saját véleményének 
kifejtésétől. Ennek érdekében a feje-
zetek objektív helyzetleírással indul-
nak, s eközben a szerző visszafogja 
saját véleményének még csak az érez-
tetését is. Ezek után logikai és filozó-
fiai összekapcsolással mutat rá a dol-
gok feszültségeire és morális, hitelvi 
viszonyulására, és természetesen nem 
marad el a mindvégig Szentírás-cent-
rikus, ugyan higgadt, de határozott 
állásfoglalásokat tartalmazó személyes 
véleményének kifejtése sem. 

A mű több mint ötszáz, apró be-
tűvel nyomtatott oldal terjedelmű, és 
részletes, mintegy húsz oldalnyi név- 
és tárgymutatóval zárul. Nem használ 
lábjegyzeteket. Ezek helyett végjegy-
zeteket találunk mind a tizenhét feje-
zet után. A szerző fejezetenként akár 
50–80 hivatkozást is közöl, amelyek 
gazdag gyűjteményt és forrást jelente-
nek minden olyan olvasó számára, aki 
szeretne továbbkutatni az adott kér-
désben. A kötet megérdemelt volna 
egy kemény borítást is, hiszen nem egy-
szeri olvasásra szánt írás. A karakterek 
meglehetősen aprók, és nem túl élesek, 
s így a több órán keresztül történő ol-
vasás megerőltető a szemnek. 

Az író négy részre osztotta fel mű-
vét. Az első rész azt tárgyalja három fe-
jezetben, hogy mi a viszonyunk környe-
zetünkhöz, és a fejezetek vázát a ke-
resztyének társadalmi szerepvállalása, a 
politikai alapállások, a bibliai üzenet 
komplexitása, és az élet minden terüle-
tére vonatkozó érvényessége, és a plu-
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ralizmus témái adják. A második rész-
ben a jelenkor globális kérdéseit  vizsgálja, 
a háború és béke, a teremtésvédelem, 
a szegénység és az emberi jogok kér-
déseit tárgyaló fejezetekben. A harma-
dik részben a társadalom kérdéseire 
összpontosít: a munkára, az üzleti kap-
csolatokra, az etnikai sokszínűségre, 
majd a rész zárófejezetében az életviteli 
útmutatásra (egyszerűség, nagylelkű-
ség és megelégedettség). A negyedik 
rész a személyes kérdésekről szól: nők, 
férfiak, Isten; házasság, együttélés,  vá-
lás; abortusz és eutanázia; az új bio-
technológia; az azonos neműek kap-
csolata. 

A könyv Stott következtetéseivel zá-
ródik, amelyben a keresztyén vezetésre 
hív bennünket. Kifejti, hogy Isten min-
den hívőt bizonyos mértékű vezetésre 
hívott el, majd erre biztat: olyan szor-
galmasan és kitartóan dolgozzunk az Isten-
től vett jövőkép (látás) alapján, hogy az 
valóban Isten szolgálata legyen abban 
a világban, amely éppen a tárgyalt te-
rületeken sodródik egyre távolabb 
Isten kijelentett akaratától. A könyv 
befejező témája a fegyelem, amelyet 
Stott vasfegyelemnek nevez. Ez óvhat 
meg a középszerűségtől. Az idős szer-
ző fontosnak tartja külön is megszólí-
tani a fiatalokat, és zárómondataiban 
ezt kiáltja nekik: „Legyetek elszántak 
és vakmerők Istenért!” 

A kötetet ajánljuk minden gyüleke-
zeti és egyházi vezetőnek, lelkipásztor-
nak, elöljárónak, tanítónak és igényes 
gyülekezeti tagnak. Fontos olvasmány 
mindenkinek, aki a kortárs misszioló-
gia kérdésköreiben kíván tájékozódni, 

és ahhoz keres támpontokat, hogy az 
Istentől ihletett Írás miként igazíthat 
el bennünket jelenkorunk meghatáro-
zó kérdéseiben. Ez a kötet megkerül-
hetetlenül fontos, és kézikönyvként is 
szolgál mindazok számára, akik a fia-
talabb nemzedékekkel, illetve egyházi 
múlttal nem rendelkező, és a hit világa 
felé most közeledő emberekkel foglal-
koznak. 

A Stott és szerzőtársai által felve-
tett kérdések nemcsak, hogy ma is ak-
tuálisak, hanem egyre égetőbbek. Az 
elmúlt évtizedek folyamán tapasztal-
tunk ugyan súlyponteltolódásokat, de 
ma is ezen topikok körül formálódik 
egy új, globális, a többségi társadalom 
által támogatott normalitás. A kötet 
legfőbb értékének azt tartjuk, hogy 
úgy mutatja be a Teremtőt, mint akit 
az egész világ és annak minden terüle-
te érdekel, mint aki a teljes emberiség-
ről gondot visel, és mint akinek fon-
tos bonyolult világunk minden területe, 
a szakrális és szekuláris egyaránt. Az 
író megragadó módon motivál és ké-
szít fel arra, hogy mi is képesek le-
gyünk integráltan tekinteni életünk 
szent és világi dolgaira. Műve e szemlé-
let miatt is időszerű számunkra. 

Tartsunk John Stottal, és érett, bib-
liacentrikus gondolkodással ítéljük meg 
az „idők jeleit”, vessük össze Isten 
szavával, alakítsunk ki egy erre alapu-
ló hozzáálást, és vezessük ezen kérdé-
sekben is a ránk bízottakat. Legyünk 
jelen a világban, vállaljunk felelősséget 
jelenünk társadalmi kérdéseiben, mert 
ez ma is a Krisztustól kapott misszi-
ónk integráns része. A Korunk égető 
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kérdései című kötet nagy segítségünkre 
lesz ebben. 

Steiner József 

(Az itt közölt könyvismertetés a Szolgatárs 
című folyóirat 2020/2. számának 62–63. 
oldalán jelent meg Egyre égetőbb kérdé-

sek. John Stott: Korunk égető kérdé-
sei című könyvének recenziója címmel. 
E másodközlésért ezen úton is köszöne-
tet mondunk a folyóirat szerkesztőségé-
nek.) 
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John Piper az amerikai baptisták 
egyik ikonikus alakja, Isten szuvereni-
tása hirdetésének megalkuvást nem 
tűrő, kálvinista alapokon álló teológu-
sa, a Betlehem Főiskola és Szeminári-
um rektora és nagy befolyással bíró 
lelkipásztor. Nyugalmazása előtt har-
minchárom éven át szolgált vezető lel-

kipásztorként a minneapolisi (Minne-
sota Állam) Betlehem Baptista Gyüle-
kezetben. Több mint ötven könyvet írt 
különböző témákban, amelyek közül 
már több is megjelent magyar fordí-
tásban. A Desiring God nemzetközi és 
felekezetközi internetes szolgálat ala-
pítójaként a keresztyén hedonizmust 
hirdeti: a legfontosabb, hogy az élet 
legnagyobb örömét élhessük át, és hogy 
folyamatosan abban is éljünk. Ez csak-
is Isten által és őbenne lehetséges – 
írja a 3,5 millió havi olvasót számláló 
szervezet honlapján. 

Az Evangéliumi Kiadónak és a Koi-
nónia Kiadónak köszönhetően immár 
magyar nyelven is olvasható, ingyene-
sen letölthető, elektronikus és nyom-
tatott formában is elérhető könyv 
mindössze 78 oldalt számlál, de garan-
táltan egy életre megmaradó üzene-
tet fogalmaz meg, akkor is, ha az ol-
vasó egyetért vele, és akkor is, ha 
tiltakozik a megfogalmazott tételek 
kapcsán. Merthogy John Piper nagyon 
erős, karakteres véleményt formál a 
világméretű járványról: „…a korona-




