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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 kérdései című könyvének recenziója címmel.
E másodközlésért ezen úton is köszönetet mondunk a folyóirat szerkesztőségének.)

John Piper: Koronavírus és Krisztus

Evangéliumi Kiadó – Koinónia Kiadó, 2020,
ISBN: 978-615-5624-84-1, 978-615-5624-85-8 pdf, 978-615-5624-86-5 epub,
978-615-5624-87-2 mob, 78 old.

John Piper az amerikai baptisták
egyik ikonikus alakja, Isten szuverenitása hirdetésének megalkuvást nem
tűrő, kálvinista alapokon álló teológusa, a Betlehem Főiskola és Szeminárium rektora és nagy befolyással bíró
lelkipásztor. Nyugalmazása előtt harminchárom éven át szolgált vezető lel-

kipásztorként a minneapolisi (Minnesota Állam) Betlehem Baptista Gyülekezetben. Több mint ötven könyvet írt
különböző témákban, amelyek közül
már több is megjelent magyar fordításban. A Desiring God nemzetközi és
felekezetközi internetes szolgálat alapítójaként a keresztyén hedonizmust
hirdeti: a legfontosabb, hogy az élet
legnagyobb örömét élhessük át, és hogy
folyamatosan abban is éljünk. Ez csakis Isten által és őbenne lehetséges –
írja a 3,5 millió havi olvasót számláló
szervezet honlapján.
Az Evangéliumi Kiadónak és a Koinónia Kiadónak köszönhetően immár
magyar nyelven is olvasható, ingyenesen letölthető, elektronikus és nyomtatott formában is elérhető könyv
mindössze 78 oldalt számlál, de garantáltan egy életre megmaradó üzenetet fogalmaz meg, akkor is, ha az olvasó egyetért vele, és akkor is, ha
tiltakozik a megfogalmazott tételek
kapcsán. Merthogy John Piper nagyon
erős, karakteres véleményt formál a
világméretű járványról: „…a korona-
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vírust Isten küldte”. Ez a betegség
(is) Isten ítélete ezen a bűnös világon.
Az Ószövetség elején olvasható bűneset, és az emberiség Istentől történő
elhajlása, illetve a jelen kor égbekiáltó bűnei miatt Isten akarata a pandémia. Ezt „…Isten rendelte el…
Egyetlen részlete sincsen az akaratán
kívül” – írja (32. old.).
Népes hallgatósága úgy ismeri John
Pipert, mint aki Isten szuverenitását
tartja teológiai látása sarokkövének.
Ő nem úgy látja a Teremtőt, mint aki
jóra fordítja a Sátán vagy éppen egyegy gonoszságot cselekvő ember tervét, hanem úgy, mint aki maga tervez
el mindent az ő akarat szerint. Emiatt
a világban csak Isten akarata szerint
történő dolgokat láthatunk. Piper nem
különbözteti meg Isten akaratát és engedélyét, vagy az ő abszolút akaratát és
megengedő (permisszív) akaratát. Ha van
járvány, akkor az Istentől van. Ő akarta, akarja. Az, hogy emberek szenvednek ettől, és meg is halnak sokan,
Isten akarata.
Mielőtt azonban hátrahőkölnénk,
és azt gondolnánk, hogy a teológus valami lelketlen, kegyetlen istenképet alkotott magának, és ebben hisz, illetve
ezt terjeszti, és nem is érdekli az egyének sorsa, érdemes áttekinteni érvelésének további részleteit. Ugyanis ezután Piper leszögezi álláspontja alapját,
hogy tudniillik a betegséget elszenvedő egyén szempontjából egyáltalán
nem mindegy, hogy a fertőzés milyen
okból éri el őt. Vélekedése szerint
három, egymástól jól elkülöníthető
eset lehetséges. Az első az isten-
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telenek helyzete. Számukra ez a betegség Isten ítéletét jelzi. A második a
Krisztust követő hívők helyzete:
„Számunkra… megtisztítást jelent, és
nem büntetést” – írja Piper (48. old.).
A keresztyének ugyanis nincsenek
többé ítélet alatt. Harmadik pedig arról szól, hogy mindannyian, Krisztus
követői és az őbenne nem hívők is
együtt szenvedünk a világgal. Az Isten által tökéletesnek teremtett világ
megromlott, megtört, és emiatt rengeteg baj és tragédia történik benne.
Ezeket pedig minden ember együtt éli
át: az istenfélő és az istentagadó egyaránt.
A másik ok, amiért a könyvet már
az elején letenni szándékozó olvasó
mégiscsak továbbhalad, annak ténye
és módja, ahogyan az idén hetvennégy éves szerző saját kiszolgáltatottságát is elénk tárja: „Amennyire tudom,
nem fogom megérni ennek a könyvnek a kiadását” – írja (33. old.). Ennek
okát abban látja, hogy van koronavírussal fertőzött rokona, ő maga pedig idős, és állandó tüdőhörgőgyulladásban szenved, amely még inkább a súlyosan veszélyeztetettek kategóriájába sorolja őt. Betarthatja
ugyan a védőintézkedéseket, de mégsem ura élete alakulásának. „Egyedül
Isten dönti el, mi lesz velem. Ez jó
hír? Igen!” – vallja a szerző (34. old.).
A koronavírus Isten akaratából jár
körbe, és Isten eszközeként szedi áldozatait, és bár minden emiatt eltávozott személy halála fájdalmas veszteség a család számára, a COVID-19
mégiscsak „kegyelmes üzenet” Isten-
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től. Kegyelmes, mert az a célja, hogy
még idejében a bűnbánatra, a megtérésre, azaz végül is az üdvösségre hívjon (60. old.). Isten szeretete nyilvánul
meg általa. Az idős életkor, a megfertőződés kiemelt veszélye ezért lehet kegyelmes üzenet és édes tanítás a szerző
számára és olvasói számára is.
John Piper megkapó imádsággal
zárja kötetét (77–78. old). Az ebben
megfogalmazott gondolatokat leginkább így lehet összefoglalni: az idős
pásztor azt kéri Istentől, hogy adjon
ébredést a pandémia által, hogy akik eddig nem őneki adtak dicsőséget, meg-

térjenek „a szív és értelem gyökeres
megváltozásával” (vö. 61. old.), Isten
népe pedig ébredjen fel szendergő állapotából, hogy Isten neve nagyobb lehessen szolgái által.
A mű végén a jegyzeteket találjuk
mindössze 15 hivatkozással. Ugyanakkor a szentírásbeli idézetek jegyzéke
három és fél oldal, amely figyelemre
méltó a könyv rövid terjedelmét tekintve.
Steiner József

Gleede, Benjamin (Hrsg.):
Theodoret von Kyros: Unterscheidung von Lüge und Wahrheit.
Abriss über die üblen Märchen der Häretiker.
Zusammenfassung der göttlichen Lehrsätze
Die Griechischen Christlichen Schriftdsteller der ersten Jahrhunderte.
Band 26. Walter de Gruyter, Berlin 2020, ISBN-10: 3110671360;
ISBN-10: 3110671360, 237 old.
A 2020 márciusában megjelent kötet
Küroszi Theodórétosz (393–458) Haereticarum fabularum compendium címmel
ismertté vált művének kritikai kiadása.
Ennek szövegét, amely a Silke-Petra
Bergjan professzor által vezetett kutatási terv keretében jelent meg, Benjamin
Gleede, a Zürichi Egyetem Teológia
Karán működő Ókori és Középkori
Egyháztörténet Tanszékének tudományos munkatársa és magántanára
rendezte sajtó alá, illetve látta el szakszerű, világos és áttekinthető bevezetővel.

A kötet azt a címet viseli, amelyet
a Kürosz püspökeként tevékenykedő szerző eredetileg szánt neki: A hazugság és az igazság megkülönböztetése.
Alcíme: Az eretnekek gonosz meséinek
lerombolása. Az isteni tantételek bemutatása. Ez a címválasztás világosan jelzi
Küroszi Theodórétosz szándékát: a mű
első négy könyve Simon Mágustól
Eütükhészig mutatja be az első öt század szinte összes eretnekségét. Az ötödik könyvben, amely terjedelmében a
mű mintegy felét teszi ki, az óegyházi
teológiai tanítás nagyszerű össze-

