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I. Bizonytalan jövő

- Mit várunk a holnaptól? 
A futurológia tudománya megmondja. 

- Lehet e bármit biztosra venni?
„Semmi sem változik annyira, mint a jövő.”

- Hogyan készüljünk fel a holnapra?
„Minél több eshetőséget, lehetőséget észben, kézben tartani.”

(Csikszentmihályi Mihály)

- Alkalmatlannak tűnő válaszok felülvizsgálata
Technológia helyett imádság, kontempláció. 

Melancholia (filmrészlet) 



- Milyen jövő vált jelenné és múlttá?
„Jöjjön el a te országod” (Mt 6:10a), „Bizony hamar eljövök. Ámen, jöjj, Uram, 
Jézus.” (Jel 22:20), Bizony mondom nektek, végig sem járjátok Izrael városait, 
mire eljön az Emberfia.” (Mt 10:23) 

- A kezdeti hév
Imaközösség, vagyonközösség, 

Isten országának ökonómiájának 

megelőlegezése.

- Káprázat
Nagy Konstantin és Theodozius császár kora eltérítette az keresztyéneket a 
várakozástól. 

Jó dolga van a híveknek – állapotok megtartása a cél. 

II. Az elérkezett jövő 



- Különleges foglalatai a jövőnek – apokalipszisek
Péter, Hénoch, János… 

Muratori kánon

- Origenész a apokaliptika szerepéről:
„Mindazok, akik mélyen megismerték az Evangéliumot nem sokat 
foglalkoznak az egyetemes világvégével, hogy vajon hirtelen és egy csapásra, 
vagy fokozatosan következik be…” 

- Oroszlánok mennyországa
Vajon oroszlánnak tekinthető e az az állat,

amelyik vegetáriánus? 

III. Az elképzelhetetlen jövő 



- Jézus földi élete 

az Isten országának valósága

Nem csak Isten és ember kapcsolatára 

terjed ki. Isten nem csak teremtő,

de fenntartó, gondviselő is. 

„Mindenek rád néznek, hogy megfelelő időben adj nekik eledelt. Ha adsz nekik ők 
begyűjtik azt; ha megnyitod kezed, betelnek jóvoltodból. Ha elfordítod arcodat, 
megrémülnek; ha elveszed lelküket kimúlnak, és újra porrá lesznek. Ha kibocsátod 
lelkedet, újakat teremtesz, és újjá teszed a föld színét.” (Zsolt 104: 27-30)

„Tekintsetek az égi madarakra: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, 
és mennyei Atyátok eltartja őket.” (Mt 6:26)

Jézus nem elszigetelten beszélt tanított az ember üdvösségéről úgy, hogy a 
teremtett világtól elszigetelte, leválasztotta volna. 

IV. Reményt hordozó jövő



- Isten királysága, országa eljön
Csodálatos gyógyulások, ördögűzések, természeti csodák, jelentős tettek: 
Templom megtisztítása, a bűnösök megvendégelése, gyermekek 
megáldása,  tanítványok lábának megmosása, szamárháton történő 
bevonulás.

Valami kicsiben, mint ízelítő az eljövendő jóból. 

Mindez holisztikusan, 

mindenre kiterjedően megy végbe Isten országában. 

Jel 21:1 és II Kor 5:17 kapcsolata - újjáteremetés

Pál kozmikus látomás: 

Jézusban megbékéltette a világot (kosmosz) magával.

Radikális változás, átalakulás, ami végbemegy, de nem a teljes csere. 

Isten új kreatív cselekedete, hogy minden dolgot újjá tesz.  Elhárítja róluk, 
amitől eddig félniük kellett. Meggyógyítja őket. Összebékíti a kertet a 
várossal,a kultúrát/civilizációt a természettel.  

IV. Reményt hordozó jövő



- Megállapodás a földdel.

„A legfőbb feladatunk az lenne, hogy megállapodást kössünk a földdel, mivel 
szükségünk van rá. Ki kell tapogatnunk azt  a határt, amelyen túl már nem tud 
elviselni minket. Tárgyalnunk kell a földdel és egymással.” (Umberto Eco)

Sierra Club – Kalifornia

„Adjunk törvényes jogokat az erdőknek az óceánoknak, a folyóknak és minden 
természetinek nevezett tárgynak a környezetünkben, sőt az egész 
környezetünknek.” (Christopher D. Stone)

„egyre jobban felfogja az erkölcs hangját, ha egyre jobban úrrá lesz rajta az élet 
megtartásának, előmozdításának vágya és egyre makacsabbul szembeszáll az élet 
megsemmisítésére és megkárosítására irányuló kényszerűséggel.” (Albert 
Schweitzer)

V. Tevékeny jelen



- Meggyökerezni

A gyökerek hiánya együtt jár az elidegenedéssel. 

„Azt kétlem hogy valóban képesek leszünk megszeretni a bolygót, de azt tudom, 
hogy képesek vagyunk megtanulni szeretni bizonyos helyeket.” /David Orr/

Ne csak felfelé legyünk mobilak – nincs helyi kötelezettség, helyi nézőpont.

Ézs 37:31

- Tudatosabbá válni

Tudatos lelki út, tudatos élet vállalás. 

„Azért vagyunk itt, hogy szemtanúk legyünk. Ezért teszek sétákat, hogy a 
szememet rajta tartsam a dolgokon.” (Annie Dillard)

Zsoltár olvasás 98, 104, 148 – majd ellenőrizzük le a természetben, hogyan dicséri 
Istent. 

- Egyszerűbben élni

Hátrahagyni a dolgainkat. (Jöjj és kövess engem, gazdag ifjú, Zákeus) 

Assisi Ferenc – „a lefelé tartó mobilitás” (William Stafford) 

V. Tevékeny jelen


