
1700 éves a vasárnapi 
munkaszünet 
A keresztények a vasárnapot, Krisztus feltámadására emlékezve, min-
dig is ünnepnek tekintették. Erről a patrisztikai irodalomból és még 
a római szerzőktől is igen korai időből maradtak ismereteink. 
Szent Ignác antiochiai püspök (vértanúhalált halt Kr. u. 110 körül Ró-
mában) a magnésziaiakhoz címzett levelében írta (IX, l): „Ha tehát 
azok, akik a régi életrendben nevelkedtek, eljutottak a remény új-
donságára, ne a szombatot tartsák, hanem éljenek az Úr napja sze-
rint”.1 Alig néhány évvel később ezzel összhangban olvasható az if-
jabb Plinius helytartónak Traianus császárhoz írt levelében, amelyben 
a bithüniai keresztényekkel szemben szükséges eljárást tudakolta: 
„A jelentések szerint azonban az a legnagyobb vétkük vagy eltéve-
lyedésük, hogy bizonyos meghatározott napon hajnalhasadta előtt 
összegyülekeznek és váltakozva karban énekelnek az istennek hitt 
Krisztus tiszteletére…”2 Plinius az összejövetel napját nem nevez-
te meg, ami érthető. Megjegyzése minden bizonnyal a rendszeres va-
sárnapi gyülekezésekre vonatkozik. A vasárnap ünnepléséről a ké-
sőbbi keresztény szerzőktől bőven értesülünk: eleinte főként az ünnep 
szombatról vasárnapra kerüléséről írtak. A legkorábbi ismert, szö-
vegükben fennmaradt zsinati rendelkezésekben már elvárják va-
sárnaponként a hívők részvételét a közösségben. Az elvirai (Hispania) 
zsinat 21. kánonja szerint (Kr. u. 306): „Ha valaki, aki a városban lakik, 
három vasárnap nem jön a gyülekezetbe, rövid időre tartsák távol, 
hogy így feddésben részesüljön”. 

A vasárnap mint munkaszüneti nap mára egyetemessé vált, alap-
vető része mindennapi életünknek és kultúránknak. A 4. század ele-
jén azonban nemcsak a Római Birodalom keresztény lakossága szá-
mára vált ünneppé. Kereken 1700 évvel ezelőtt, 321. július 3-án 
Constantinus császár rendelte el a vasárnapi munkaszünetet. Kö-
rültekintően fogalmazott: „Minden bíró, a városi nép és valamen -
nyi mesterség műhelye a Nap tiszteletreméltó napján pihenjen. A vi-
dékre helyezettek azonban szabadon foglalkozzanak a föld 
művelésével, mert gyakran megtörténik, hogy más napon nem ad-
ható át alkalmasabb módon a gabona a szántásnak vagy a szőlő a 
vermeknek, nehogy a megfelelő pillanattal együtt odavesszen az 
a haszon, melyet az isteni gondviselés juttatott.”3 A dies Solis, a Nap 
napja a keleti eredetű, hétnapos hétnek a bolygókról elnevezett nap-
elnevezése. A keresztény ünnepnappal egyező heti „pihenőnap” ki-
jelölése a birodalom minden lakosa számára állapította meg a hét na-
pos hetet, amely rögzült, és ezzel vallási, kulturális hagyományt 
te remtett. A korábbi, három határnapos római naptárszámítás még 
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évszázadokig használatban maradt. Az 5. század közepén összeál-
lított vértanújegyzék, a Martyrologium Hieronymianum és későbbi má-
solatai a régi római időszámítás szerint adták meg a vértanuk mennyei 
születésnapját, azaz a haláluk napját: ez az összeállítás lett a keresztény 
névnapi naptár alapja. A vasárnapi munka megszüntetését a 4. szá-
zad folyamán további rendelkezések követték. Constantinus intézkedett 
a korábbi gyakorlat szerint a kilencedik napon tartott vásárok áthe-
lyezéséről is, amelyek vasárnapra kerültek. Ezt egy Dél- Pan noniában, 
Varasdteplicben talált felirata tanúsítja (Aquae Iasae, Varaždinske 
Toplice, Horvátország): „…elrendelte, hogy Sol napján egész évben 
vásárt is tartsanak…”4 A rendelkezések következtében véglegesen rög-
 zült a folyamatosan ismétlődő, a hónapoktól független hétnapos idő-
szakasz, s mintegy vázát adja a római császárkori keresztény örök-
ségünknek és mai életünknek. 

Nagy Constantinus tetteiről az utóbbi kétszáz évben sokat vitat-
koztak.5 A Római Birodalom és főként a császárkor értékelésekor a köz-
gondolkodás ritkán tud túllépni azokon a sztereotípiákon, amelyeket 
a 18. század óta akkor fogalmaztak meg, amikor a tudományos tör-
ténetírás éppen csak elkezdődött. Ennek a felfogásnak lényege a köz-
társaságkor és erényeinek magasztalása a hanyatló, zsarnok császárság 
ellenében. A köztársaságkori virtus, a férfias erények szembeállítása 
a császárkor züllöttségével, a minden földet meghódítani kívánó, ál-
landóan hadakozni akaró római imperializmussal; az alkotó görög-
ség és az utánzó — értsd: csak utánozni képes — rómaiak szembe-
állítása. Nem véletlenül tűntek fel a 18. század második felében és a 
francia forradalomban a római köztársaságkori hivatali elnevezések, 
jelképek és művészeti témák, történt meg a naptár radikális átalakí-
tása, a hét megszüntetése. David festménye, A Horatiusok esküje már 
1784-ben elkészült. A római hivatali jelvény, a vesszőnyaláb, a fasces 
ma is Franciaország — igen ritkán látható — címere lett.6 A Római Bi-
rodalmat Hegel a következő szavakkal jellemezte: „Róma eredettől 
fogva valami mesterséges, erőszakos, nem eredeti”.7 A birodalom ér-
té kelése, megítélése voltaképpen a császárok tetteire szűkült le. Mint-
ha észre sem vették volna, hogy a császárság mintegy 450 évig kor-
mányozhatóan létezett. Hosszabb ideig állt fenn, mint a hódításokkal 
nagy területet szerzett birodalmak, Nagy Sándor hódításait is beleértve. 
A hatalmas méretű birodalom akkor is működőképes volt, amikor egyes 
császárok a legkevésbé sem álltak hivataluk magaslatán. 

Annak a folyamatnak a szervezésében, amely a birodalmat irá-
nyíthatóvá tette, és amelynek eredményeként olyan egyetemes 
kultúra jött létre, amely az 5–6. században képes volt szinte nyom-
talanul elnyelni, nyelvükben asszimilálni Hispaniában, Galliában, 
Itáliában a germán hódítókat és betelepülőket, Augustus császárnak 
(Kr. e. 63 – Kr. u. 14), az átörökítésben pedig Constantinusnak (Kr. 
u. 306–337) volt kulcsszerepe. Az Augustus uralkodásának végére 
lényegében kialakult birodalom határainak védelmével területét év-
századokra meg tudta őrizni. A két uralkodó ténykedése nemcsak 
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alapjában határozta meg a birodalom sorsát, hanem máig hatóan be-
folyásolta Európa és végül is az orbis terrarum alakulását. Olyan kul-
túra jött létre, amely a Nyugat-Római Birodalom megszűnése után 
annak egykori határain is túlterjedt. 

A háromszáz éves birodalom megújítása egy sikertelen kísérlethez 
és egy eredményes megoldáshoz kapcsolódott. Diocletianus császár 
(Kr. u. 284–305) a 3. század végén igazgatási, gazdasági reformokkal 
és vallási szigorítással kísérelte meg a birodalom átszervezését. A bi-
rodalom négy részre osztása egy-egy császár vezetésével utópikus 
elgondolás volt. A részuralkodók a családi kapcsolatok ellenére a társ-
császárok legyőzésével a teljes hatalom megszerzésére törekedtek. 
Constantinus sem tett másként, amikor 312-ban Maxentius ellen vo-
nult és október 28-án Róma mellett a Milviusi hídnál legyőzte. A bi-
rodalom megosztása csak azután lett eredményes, miután Cons-
tantinus a pogány Róma ellenében 327-ben megalapította, majd 
330-ban fölavatta az új, keresztény fővárost, Constantinopolist. Ez-
zel megalapozta a birodalom szétválását keleti és nyugati félre, ami 
395-ben következett be. Diocletianus vallási tekintetben a lakosság 
uralkodó iránti hűségét a császárkultusz szertartásainak kikény-
szerítésével kísérelte meg. Ő és a társuralkodói úgy vélték, hogy a 
keresztények a császártisztelet vallásos szertartásainak elutasításá-
val az uralkodó és a birodalom iránti hűséget is megtagadják. Pedig 
már majd száz évvel korábban Tertullianus (†220 után) megfogalmazta: 
„Mi ugyanis a császárok boldogulásáért az örök Istenhez könyörgünk”.8 
A pogány istenek szobrai előtt áldozatbemutatásra azonban a ke-
resztények nem voltak hajlandók, mert hitükkel összeegyeztethe-
tetlennek tartották. Az ellentét lényegében nem vallási, hanem po-
litikai jellegű volt. 

1700 évvel ezelőtt Nagy Constantinus az államvallás gyökeres meg-
változtatásával és intézkedéseivel lehetővé tette a római-kori kultúra 
jelentős részének fennmaradását. Nemcsak Dél- és Nyugat-Európa 
népei beszélnek neolatin nyelveken, hanem a kontinensen és földünk 
nagy részén olyan betűkkel írunk, amelyeket Itáliában és a biroda-
lomban használtak. Jelképes és az európai kultúra egységét fejezi ki 
a katolikus templomszentelési szertartásnak a kora középkortól ada-
tolt bevezető cselekménye: a püspök pásztorbotjával a templom pad-
lóján András-kereszt alakban felszórt hamuba a görög és latin ABC 
betűit írja be. Nemcsak a római jogi gondolkodás vált meghatáro-
zóvá Európában, hanem a latin nyelv és az azon írt irodalom hagyo -
mányozása mellett az anyagi kultúra olyan egyszerű, de annál fon-
tosabb szerephez jutó része is, mint a téglaépítészet és hozzá a malter, 
az építészeti alapformák, a tér- és tömegalakítás, azután az üveggyár -
tás, vízvezeték, fürdőkultúra, csatornázás. A felsorolás folytatható. 
Európa kulturális fejlődését a római, különösen a későcsászár- kori 
lakosság műveltsége alapozta meg, hordozója pedig a keresztény-
ség volt. A nehéz időkben, főleg a kora középkorban a kereszténység 
a kultúra fennmaradását biztosította. 
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A keresztények hite a politeizmussal nem volt összeegyeztethe-
tő. A sokistenhívők számára viszont a keresztények vallási gyakor-
lata okozott nehézséget, mert a szertartásaik lényegesen különböz-
tek. A római vallást és néphitet a mágikus-rituális, formális szövegek 
és cselekmények jellemezték. A gyakran látványos rituális tevé-
kenységű pogány vallásossággal ellentétben a keresztény vallás sok-
kal inkább szellemi tevékenység volt. A rítusok — a liturgia — lé-
nyegét az Isten fia földi drámájának megismétlése jelentette. Az ember 
Istennel egyre személyesebb módon, az ima segítségével találkozott, 
ellentétben a pogány rítusokkal, amelyekben a formuláknak — ha 
régi nyelvezetük miatt már nem is értették mindig pontosan — meg-
határozó szerepe volt. A keresztények kapcsolatteremtő, kérő, hálaadó 
imája sokkal inkább szellemiségével hatott, nem pedig a pogány val-
lásra jellemzően, a kimondott szó erejével. Műfajteremtő erejét jól mu-
tatja a keresztény himnuszköltészet 4. századi megszületése. A ke-
resztények ima által elért vallási élménye, istentisztelete és a pogány 
néphit rítusai között olyan ellentét feszült, amit az egyház évezre-
dig sem tudott — és nem is mindig igyekezett, mert nem tartotta szük-
ségesnek — feloldani. Mivel a birodalom késő antik népessége, még 
a városlakók esetében is, elsősorban mezőgazdasággal foglalkozó pa-
raszti társadalom volt, megélhetésük alapját a föld terményei ké-
pezték, meghatározó jelentőségük volt azoknak a rítusoknak, ame-
lyek a születés–élet–halál analógiájára a föld termőképességét 
akarták biztosítani. Ezért a keresztény hitre térés után a korábbi ag-
rárrítusok szükségszerűen tovább éltek. 

A pogány, mágikus cselekmények fennmaradását a 4. században 
elősegítette, hogy különösen az újonnan megtértek számára a ke-
resztény vallás mintegy a császárkultusz és szertartásai helyére lé-
pett. Ezért az egyszerű lakosság nem látott ellentétet saját korábbi po-
gány vallási szokásaik gyakorlása és a keresztény hitük között. Eleinte 
úgy érezték, hogy mágikus szertartásaik keresztény hitükkel nincsenek 
ellentétben. A pogány rítusok a nép körében akár évszázadokig to-
vább élhettek, amiről a keresztény szerzők munkái tanúskodnak. 
A papság nem így gondolkozott. A régi rítusokhoz való viszonyu-
lás nyilvánvalón az egyházi előjárók vérmérsékletétől és hozzáállá-
sától függött. Maximus torinói püspök írásai az 5. századból, a ha-
gyomány szerint pannoniai születésű, a 6. században élt Szent Márton 
bragai érsek prédikációi a köznép babonáit kárhoztatták. Sabariai 
Szent Márton és Bonifác kivágták a kultikusan tisztelt fákat, de Nagy 
Szent Gergely pápa 601-ben a brittaniai térítéssel kapcsolatban ko-
rábbi véleményét megváltoztatva azt tanácsolta, hogy a bálványok 
szentélyeit nem kell lerombolni, hanem oltárt kell építeni bennük, 
és fel kell szentelni. 

Nagy Constantinus megelégedett azzal, hogy a keresztények a po-
gány szertartások helyett imájukkal bizonyítsák az uralkodó és a bi-
rodalom iránti hűségüket és lojalitásukat. A keresztényüldözések ku-
darcát látva 311-ben maga Galerius császár is türelmi rendeletet adott 
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ki, 313. június 13-án pedig Mediolanumban Constantinus és Licinius 
császárok együtt döntöttek és beszüntették az üldözést. 

Miután 312-ben Constantinus legyőzte Maxentiust, sorra jelentek 
meg a keresztények számára kedvező rendeletek, amelyek nyilván-
valóvá teszik Constantinus hitbéli elkötelezettségét. 313-ban kiadták 
Mediolanumban a türelmi rendeletet, visszaadták az elkobzott egy-
házi javakat, az egyházi személyek immunitást kaptak, mentesültek 
a közmunkák alól, az egyház jogi személyként örökölhetett, Cons-
tantinus a laterani palotát Miltiades pápa (310–314) rendelkezésére 
bocsátotta. Ez az épületegyüttes lett a pápának mint Róma püspö-
kének a székhelye. 318-ban a püspökök a papságon belül igazság-
szolgáltatási jogot kaptak, felmentést a rendkívüli adók és a köz-
munkák alól, és korlátozták a keresztre feszítés büntetését. 321-ben 
a császár elrendelte a vasárnapi munkaszünetet, és Rómában meg-
kezdődött a nagy, több hajós bazilikák építése. A minden bizonnyal 
lobbanékony természetű katona, Constantinus szellemi érdeklődé-
sét és irányultságát nem csak a keresztény egyházzal kapcsolatos in-
tézkedései mutatják. A császár rendeleteket hozott az orvosok, ta-
nítók, építészek érdekében: mentesültek a 4. században szokásos 
terhektől, nem lehetett őket hivatalviselésre és katonáskodásra 
kényszeríteni, és a kedvezményeket a fiaikra is kiterjesztette. Cons-
tantinus rendeletei nemcsak a tartalmuk miatt jelentősek, hanem azért 
is, mert megfelelő időben kerültek bevezetésre. A 4. század folyamán 
a birodalom — minden veszély ellenére — még hatalma és ereje tel-
jében volt. Mintegy száz év állt rendelkezésre, hogy a kedvezmények 
eredményesen kifejtsék hatásukat. Amikor a birodalom szétesett, a 
megerősödött keresztény egyházszervezet a helyére tudott lépni, és 
megfelelő hátteret biztosított a kulturális örökség átmentésére. 

Constantinus korszakos jelentőségét aligha lehet tagadni. Ezt már 
az igen nagyszámú összefoglalások, tanulmányok és kutatások is mu-
tatják, amelyek az utóbbi 150 évben jelentek meg. A császárt és tet-
teit értékelő, tevékenységét jól átgondolt politikai lépésnek tartó és 
megtérésének őszinteségét vitató nézetekkel szemben rendelkezései 
egyértelműen bizonyítják keresztény hitét és elhivatottságát. Nem le-
het elvitatni intézkedéseinek súlyát, amelyek kibocsátása rögtön Róma 
elfoglalása után elkezdődött. Alighanem már családjában ismerke-
dett a kereszténységgel, amit féltestvére, Anastasia keresztény neve 
(feltámadott) mutat. Mikor és hogyan, mi módon lett meggyőződéses 
keresztény Constantinus, nem ismert. Feltételezhető, hogy amikor Gal-
lián keresztül a hadsereggel Maxentius ellen vonult, csatlakozott hoz-
zá Hosius (Ossius) cordobai püspök (295–357/358 körül). Minden bi-
zonnyal ő volt az, aki a császárt a keresztény hittel alaposabban 
megismertette. A püspök később is jelentős személyiség, a császár ta-
nácsadója, tevékeny zsinati résztvevő volt. Bárhogyan is értelmezzük 
a császár vízióját a milviusi csata előtt („e jelben győzni fogsz”), ezen 
az úton olyan hatás érte az uralkodót, ami egyértelműen végleges el-
határozásra késztette. Sajnos Hosiusnak nem maradtak fenn írásai, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constantinus hite

579



amelyekből többet megtudhatnánk. 313 után kezdték alkalmazni a 
Krisztus-monogramot, ami rövidesen a keresztények és a birodalom 
jelképe, a keresztény vallás egyik legjellemzőbb és felismerhető szim-
bóluma lett.9 

A keresztény vallásgyakorlat szabadságának biztosítását a vizu-
ális művészet azonnali és hallatlan gazdagságú kibontakozása kö-
vette. Noha a korábbi évszázadokban a keresztény szerzők könyv-
tárnyi munkát írtak, a görög, latin, szír és más nyelvű munkák száma 
igen nagy, tárgyi emléket Nagy Constantinus uralkodásánál korábbról 
alig ismerünk. Nem is találhatunk: a keresztények használati tár-
gyainak nem volt felismerhető jellegzetes formája, díszítése, és ön-
álló épületeik sem voltak a közösség összegyűlésére, szertartásaik 
végzésére. Nem volt olyan tárgycsoport, amit kereszténynek lehet-
ne tartani, és az időnként megújuló üldözések miatt ilyenek létre-
hozására nem is törekedtek. 313 után azonban egyrészt a Krisztus-
monogram jelezte a lakosság kereszténységhez, vagy legalábbis a 
keresztény államhoz való tartozását, másrészt megnyílt a lehetőség 
az anyagi műveltség bármely területén a hitüknek megfelelő alko-
tások létrehozására. A kereszthalállal történő kivégzés megszünte-
tésével a kereszt negatív megítélése eltűnt. A kereszt-ábrázolás 
nemcsak polgárjogot nyert, hanem a halál feletti győzelem jele lett. 
A ke resztény művészet gyors létrejöttét és kiteljesedését az tette le-
hetővé, hogy a formai és technikai megoldások, valamint az alko-
tók minden művészeti ágban rendelkezésre álltak. Az egyre inkább 
háttérbe szoruló, csak Itáliában és néhol Galliában működő kőfaragás 
helyett és mellett a síkművészetek: a falfestészet és főleg a fal- és pad-
lómozaik jelentett lehetőséget a keresztény témák megvalósítására, 
és ezek a technikák uralkodó művészeti ággá váltak. 

A Nagy Constantinus rendelkezéseivel kezdődő, majd a 4. század 
folyamán adott további kedvezmények elősegítették, hogy a ke-
resztény közösségek vezetői, a püspökök meghatározó szerepet tölt-
senek be nemcsak az egyházszervezet megerősödésében, hanem a 
polgári életben is. A birodalom vallási egységesülését, egyetemes-
sé, katolikussá válását pedig a 4. században tartott zsinatok sorozata 
segítette elő (306 Elvira, 314 Arelate, 314 Ancyra, 325 Nicea, 330 An-
tiochia, 342–343 Serdica, 351, 357, 358, 370 Sirmium, 381 Constanti-
nopolis, 387 Aquileia). A püspökök jelentőségének növekedéséhez 
nagymértékben hozzájárult, hogy az egyházi szervezet a császárkori 
városhálózat alapján alakult ki és szerveződött meg. A városokhoz 
jelentős nagyságú — mondhatni mai megyényi méretű — földterület, 
a territorium tartozott. Ennek tudatában fogalmazott az elvirai zsi-
nat idézett 21. kánonja: azokhoz szól, akik a városban laknak. Eb-
ben benne foglaltatik, hogy a közösség tagjai azok is, akik a városon 
kívül, a földeken élnek. Jogilag ők is a városhoz tartoztak, annak pol-
gárai voltak. A keresztények is, akár a városban, akár a territoriumán 
laktak, a városi egyházközösséghez tartoztak. A város (és a territo-
riumának) vezetője a magistratus volt, és a keresztény közösség elöl-
járójának, a püspöknek a székhelye is szükségszerűen a város lett. 

9Ernst Dinkler: 
Kreuzzeichen und Kreuz. 

Jahrbuch für Antike und 
Christentum, 5 (1962), 

93–109., uő: Signum 
crucis. Aufsätze zum 

Neuen Testament und zur 
christlichen Archaeologie. 

Mohr, Tübingen, 1967. 
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A tekintélyt biztosító kedvezmények miatt a püspökök szerepe az-
zal párhuzamosan nőtt meg, hogy a városi elöljárók szerepe a gaz-
dasági és a belső bizonytalanság miatt a 4. században folyamatosan 
csökkent. A keresztény közösségek szükségszerűen felhasználták a 
városszervezet adottságait, és az elnevezések is a római igazgatási 
terminusokkal (provincia, dioecesis) történtek. Amikor pedig az 5. 
század elejére a városi vezetés működésképtelenné vált és gyakor-
latilag megszűnt, helyére szerte a birodalomban a keresztény kö-
zösségek vezetői, a püspökök léptek.10 

Nagy Constantinus uralkodásától kezdve mintegy száz év alatt 
megerősödő egyházszervezet végezte a korábbi igazgatási felada-
tokat, és átvette a közösségek vezetését. A Közép-Duna vidéken, fő-
ként a mai Ausztria területén a rejtélyes származású, korábban ta-
lán Attila udvarában élő Szent Szeverinusz tevékenykedett. Noha 
titkolta származását, Attila környezetének egykori fontos szereplő-
it jól ismerte. Fennmaradt életrajzából tudjuk, miként viselte gond-
ját és használta fel kapcsolatait a nép érdekében. Emlékezzünk az 
Attilát felkereső és vele tárgyaló Nagy Szent Leó pápára, a Meroving-
kori Galliára, ahol az 5. századtól kezdve évszázadokig a püspökök 
vitték az ügyeket. Majd csak Nagy Károly központosító intézkedé-
sei változtatták meg a viszonyokat. Gondoljunk a sűrű itáliai püs-
pöki hálózatra, amely a sok császárkori városi jogú település egye-
nes leszármazottja. A példák bőséggel gyarapíthatók. Szervezetileg 
a város és a territoriuma volt az alapja az egyházmegyék létrejötté-
nek. A püspöki szervezet a Római Birodalom városhálózatának hely-
ére lépett, és meghatározó jelentősége volt a császárkor anyagi és szel-
lemi kultúrájának átörökítésében. 

Nagy Constantinus lépett arra az útra, amely a kereszténnyé váló 
birodalomban megteremtette a lehetőséget a császárkor szellemi és 
anyagi kultúrájának átörökítésére az európai civilizáció számára. 
Nemcsak nyugaton, hanem Constantinopolis alapításával és kö-
vetkezményeivel Európa keleti részében is.

10Friedrich Prinz: 
Die bischöfliche 

Stadtherrschaft im 
Frankreich vom 5. bis 

zum 7. Jahrhundert. 
Historische Zeitschrift, 

217 (1973/1), 1–35.; 
Arnold Angenendt: 

A kora középkor. 
A nyugati kereszténység 

400-tól 900-ig. (Ford. 
Váróczi Zsuzsanna.) 

Szent István Társulat, 
Budapest, 2008,  
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A VIGILIA KIADÓ ÚJDONSÁGA 

TIMOTHY RADCLIFFE 
Isten éltet 
A keresztény szemlélet 

 
Hogyan tud a kereszténység hatni kortársaink szemléletére napjaink-
ban, amikor a nyugati világban egyre kevesebben vallják magukat 
vallásosnak? Timothy Radcliffe erre keresi a választ könyvében. Ér-
dekfeszítően, sokszor szórakoztatóan mutatja be a „keresztény szem-
léletet”, amely tágasabb és teljesebb életre hív mindenkit, hívőket és 
nem-hívőket egyaránt. Isten szavára hivatkozik: „Eléd állítottam az 
életet és a halált: válaszd az életet”.              Ára: 3.600 Ft


