
 Alan P. F. Sell 

 

 12 

 Alan P. F. Sell 
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A „református teológia” meglehetősen kényes fogalom. Vannak, akik 
azt gondolják, ők aztán valóban tudják, mit jelent – például a dorti öt pontban 
találják meg a lényegét –, és mindent, ami a „református” jelzőt kívánja hasz-
nálni, saját maguk választotta tanbeli kritériumok alapján vizsgálnak meg. 
Mások – közöttük sok lutheránus – azt vallják, hogy a református család elne-
vezés egy kicsit megtévesztő, mivel az Augsburgi hitvallás egyesítő törekvése 
ellenére a reformátusoknak sokféle hitvallása van. Ez igaz: a református csalá-
don belül egyes helyeken valóban új hitvallások születtek és születnek. Ugyan-
akkor ezeknek a hitvallásoknak a megítélése is változó: a közömbösségtől, 
miszerint ezek a dokumentumok történelmi örökségek, az egészen őszinte és 
eleven ragaszkodásig: a Helvét, a Belga vagy a Westminsteri hitvallások, vagy 
a Heidelbergi és a Westminsteri káték esetében is. Az is tény, hogy amíg né-
hány nem református keresztyén – nevezetesen a baptisták és az anglikánok 
egy része – önmagukat a református teológia követőjeként értelmezi, addig 
vannak olyan teológusok, akik felekezeti hovatartozásuk szerint reformátusok 
ugyan, mégis egészen távol állnak Kálvin fiainak és leányainak szigorúbb érte-
lemben vett felekezetétől. 

A „református” jelző, amit egyfajta keresztyén világközösségre hasz-
nálnak, szintén megtévesztő sokak számára. Akár a tanokra gondolunk, a 
Szentíráshoz való viszonyulásra, az istentiszteleti formákra, az egyházrendre 
és -kormányzásra, a református család valójában nagyon sokféle formában 
létezik. Életet adott a helyettes elégtétel elmélet követőinek és a meggyőződé-
ses abelardiánusoknak; a bibliai tévedhetetlenség híveinek és a legliberálisabb 
bibliakritikusoknak. Istentiszteleti formái egyik végletén zenekíséret nélküli 
zsoltáréneklés folyik, másik végletén a Crystal Cathedral (Kristály katedrális) 
Disney stílusú dicsőítései. Egyes helyeken lelkipásztorok és diakónusok, míg 
másutt lelkipásztorok, presbiterek és diakónusok, megint máshol lelkipásztor-
ok, presbiterek, diakónusok és tanítók (doktorok) vannak, amelyhez a magya-
rul beszélő körökben még a püspökök is csatlakoznak. Vannak egyházak, ame-
lyek konzisztóriumi berendezkedésűek, mások kongregacionalista 
kormányzásúak, és vannak olyanok, amelyek a kettő keverékei. Vannak füg-
getlen református egyházak, államegyházak, vagy regionális népegyházak 
(akár államegyházak vagy független egyházak).2 

                                                 
1  Ez a tanulmány rövidített és átdolgozott változata Alan P. F. Sell: Testimony and 

Tradition. Studies in Reformed and Dissenting Thought (Aldershot: Ashgate, 2005) 
műve 10. fejezetének. A tanulmány előadás formájában elhangzott a Sárospataki Re-
formátus Teológiai Akadémia Keresztyén Filozófiaintézetének konferenciáján 2008. 
március 12-én. 

2  A református sokszínűségről ld. még Alan P. F. Sell: „The Reformed family today: 
some theological reflections”, in Donald K. McKim, szerk.: Major Themes in the 
Reformed Tradition, Grand Rapids, Eerdmans, 1992, 433-441. Empirikus bizonyí-
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Melyek azok a jelentősebb tényezők, amelyek a jelenlegi állapothoz 
vezettek? Elsőként szeretném megállapítani, hogy a református családon belül 
kezdetektől fogva mindig is létezett teológiai sokszínűség. Ez nem független 
attól a ténytől, ami ennek a családnak egyik előnye: hogy nem valakiről kapta 
a nevét. Kezdettől fogva sok lelkipásztor és teológus fogalmazta és fogalmazza 
meg a Szentírás alapján, hogyan érti az Evangéliumot és azokat a körülménye-
ket, amelyek közé Isten helyezte őket. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a 
„kezdet” nem egy adott időpont a 16. században, hanem hozzátartozik az 
„előreformáció” is, amelyhez olyan nevek társulnak, mint Valdo és Husz – 
akikre az itáliai valdensek és a cseh testvérek evangélikus egyháza tekintenek 
vissza. A Hegyi beszédnek és a keresztyén egyszerűség megélésének hangsú-
lyozása a továbbiakban keveredett Zwingli, Kálvin,   Lasco, Knox, Bucer, Farel, 
Bullinger, Viret, Beza és Ursinus teológiai közreműködésével, akik mind egy 
kórusban énekeltek, de nem pontosan ugyanabban a szerepben vagy szólam-
ban. Ezekhez még hozzá kell tennünk (csak a legjelentősebbeket említve) az 
angliai John Owent, az észak-amerikai Jonathan Edwardsot és a „modern 
teológia atyját”, a német Schleiermachert. 

Ezek közül a teológusok közül sokan vettek részt hitvallások megfo-
galmazásában és megjelentetésében – csak a 16. században mintegy hatvan 
hitvallás jelent meg. A korai hitvallások jelentős egységet mutatnak, ami nem 
meglepő a református centrumok közötti átjárhatóság, illetve a latin mint 
konzultációs nyelv miatt, az idő előrehaladtával azonban jelentős 
konfesszionális eltérések jelentkeztek. A Westminsteri hitvallás szövetségteo-
lógia igenlése mögött a megfogalmazása idején uralkodó kontextuális megfon-
tolások állnak, miközben a Savoyi deklaráció (1658) kongregacionalistái bár 
átvették a Westminsteri hitvallás nagy részét, jónak látták azt egy bekezdéssel 
megtoldani hangsúlyozva annak hiper-kálvinizmusával szemben, hogy az 
evangélium mindenkinek hirdettetik.3 

A korszak politikai körülményei nemcsak a reformáció terjedésének 
irányára voltak hatással, hanem a kialakítandó egyházi formára is. Azáltal, 
hogy fejedelmek és királyok választották a lutheri vagy kálvini irányzatot, az 
európai kontinensen nehéz lett volna a reformátusoknak elkerülni, hogy egy 
államegyház tagjainak ne kereszteltessenek. Mindenesetre az anabaptistákkal 
szerzett tapasztalataik – akik közül néhányan eléggé nyughatatlanok voltak – 
és a még vadabb szektáriusokkal szerzett tapasztalataik lélektanilag elutasító-
vá tették őket a független egyház elképzelésével szemben. Ezzel ellentétesen 
Angliában és Walesben a nem anglikán református keresztyéneknek nem volt 
más választásuk, mint hogy egy olyan intézmény ellenében dolgozzák ki al-
kotmányukat, amely a korai szeparatisták szemében semmi másról nem be-
szélt olyan tisztán, mint az Antikrisztusról, és amely kevésbé megfélemlített 
utódaik szemében egy megalkuvó egyháznak tűnt, ami egyik lábbal a Szentírá-
son, a másikkal egy sajátos nemzeti alkotmányon állt. 

                                                                                                                     
tékot ld. még Jean-Jacques Bauswein and Lukas Vischer, szerk.: The Reformed 
Family Worldwide, Grand Rapids, Eerdmans, 1999. 

3  The Savoy Declaration of Faith and Order, szerk. A. G. Matthews, London, Inde-
pendent Press, 1959, 20. fej. 
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A számos társadalmi hatás közül, mely a református tradíciót érte, 
rámutathatunk például a rabszolgatartással kapcsolatos 19. századi változó 
nézetekre, és később a nőkkel kapcsolatos 19. és 20. századi kérdésekre. A 
református egyházak mára már egyetemesen elutasították a rabszolga keres-
kedelmet, míg a nők egyházban betöltött helyével kapcsolatban még ma is 
számos református egyházban szükséges a folytonos bizonyságtétel. Mindkét 
kérdésben a reformátusok – csakúgy, mint más keresztyének – arra jutottak, 
hogy az Evangéliumhoz kell felzárkózniuk, amely szerint mindenki egy a 
Krisztusban; teológiájukat pedig – különösen az egyházra és a szolgálatra 
vonatkozó tanaikat – felül kell vizsgálniuk.4 

Az intellektuális környezet sok tényezője eredményezett teológiai fi-
nomítást. Itt például a felvilágosodás pozitív hasznára gondolok: többek kö-
zött a deistáknak köszönhetjük azt a protestálást, mely az erkölcs érdekében 
tiltakozott egy olyan Istennel szemben, aki haragvó Atyaként addig nem tudott 
kegyelmes lenni, amíg meg nem ölte engedelmes Fiát. Ezzel szemben, ahogyan 
azt P. T. Forsyth megfogalmazta: „Az elégtétel nem megszerezte a kegyelmet, 
hanem a kegyelemből fakadt.”5 

A modern bibliakutatás felemelkedése további jelentős tényező volt a 
teológia számára általában, nem kevésbé a református teológia számára, fő-
ként amiatt, hogy tradíciónk hivatalosan a Bibliát tekinti a hit és a rend elsőd-
leges szabályának. Másrészt azonban ott vannak az ún. princetoni skolasztiku-
sok – Charles Hodge és Archibald Alexander –, akik a Biblia 
tévedhetetlenségéről egy olyan doktrínát ismertettek, amely szerint a Biblia 
nemcsak tanbeli és erkölcsi kérdésekben tévedhetetlen, hanem a „tények 
megnevezésében is, akár tudományos, történelmi vagy földrajzi” tényekről 
legyen is szó.6 Ennek az elméletnek későbbi változatai – melyek ma is erőtelje-
sek bizonyos körökben – nem egy belső szakadás alapját képezték. Másrészt a 
Szentírásnak ez az új megközelítése sok olyan református tudóst szült, akiknek 
a keresztyén hit központi tanai iránti elkötelezettségét egyáltalán nem gyengí-
tették azok a meglátások, amelyeket a modern bibliakritikából vontak le. 

Saját korunkhoz érve egyszerűen felsorolom, ahogy a természeti teo-
lógia kérdésében egyesek Barthot, mások Brunnert követték, egyes teológusok 
a folyamat/fejlődés gondolkodás elveit tették magukévá, mások a kontextuális 
teológia egyikét vagy másikat alakították ki – fekete, felszabadítás, feminista, 
Minjung –, létrejött és egyre növekszik egyfajta konzervatív evangelikál teoló-
gia, és sokan vannak, akik – egy pluralista világban – a vallások teológiáját 

                                                 
4  Őszintén rá kell mutatunk arra, hogy számos református egyház, ahol még nem 

szenteltek fel női lelkészeket, inkább kulturális, mintsem bibliai vagy teológiai meg-
fontolásból indul ki. Ez természetesen nem enyhíti azoknak a nőknek a fájdalmát, 
akik a szóban forgó egyházakban elhívást éreznek a szolgálatra. Vannak egyházak, 
amelyeknek évszázados lemaradásokat kell pótolniuk. Mindannyiunk kötelessége – 
nekünk, akiknek 1900 évünkbe telt, hogy nekigyürkőzzünk a nők lelkésszé szentelé-
sének –, hogy ne türelmetlenkedjünk barátainkkal, jóllehet folyamatosan bátoríta-
nunk kell őket annak meglátására, amit mi egy kissé megkésve fogtunk fel. 

5  P. T. Forsyth: The Cruciality of the Cross, (1909), London, Independent Press, 1951, 
41. 

6  C. Hodge: Systematic Theology, New York, Scribners, 1871, I, 163. 
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keresik. Ezek közül mindegyikből merítettek többek között református teoló-
gusok is, aminek eredményeképpen a református teológiai pozíciók átdolgozá-
sát – a finomtól az erőszakosig – javasolták. Ennyit – nagyon röviden – a re-
formátus teológia eredetéről és fejlődéséről. Milyen jövő vár rá? 
 

I. 
Először is, ahogyan tovább haladunk, jól tesszük, ha emlékeztetjük 

magunkat arra, hogy a református teológia szándékát tekintve (katolikus) 
egyetemes, de mindig ki van téve annak a veszélynek, hogy nyitottá válik a 
szektásodás démonja előtt. Egy perccel ezelőtt a református teológiai pozíciók 
újrafogalmazásáról beszéltem. De melyek ezek a pozíciók? Bármelyekről is 
legyen szó, nem olyan pozíciók, amelyek kizárólagosan a reformátusok tulaj-
dona, mivel a református teológia szándékát tekintve katolikus. A reformáto-
rok nem azzal indultak útnak, hogy teljesen új tanokkal állnak elő, vagy új 
egyházat alakítanak. Céljuk sokkal inkább az volt, hogy megújítsák (megre-
formálják) az egy egyházat Isten Igéje szerint. Az egyház egysége Isten ajándé-
ka az Ő népének.7 Azoknak a tulajdona, akik „Krisztusban” vannak, akik 
„Krisztusban maradnak”, akik szőlővesszők a szőlőtőkén, elhívás szerint szen-
tek, Krisztus testének tagjai, a hit háznépének tagjai, a hívők papsága.8 A 
klasszikus református hitvallások erről a tényről tanúskodnak. 

Azt mondani, hogy a reformátusok határozottan igent mondanak az 
egyház katolicitására, még nem jelenti azt, hogy nincsenek olyan tanbeli hang-
súlyok, amelyeket a reformátusok ne akartak volna hagyományosan érvényesí-
teni.9 Azon felül, hogy bizonyságot tesznek az általános reformációs jelmon-
datokról (egyedül kegyelemből, egyedül hit által, egyedül Krisztus), a 
reformátusok mindig is hangsúlyozták Isten kezdeményezését és a Szentlélek 
munkáját az üdvösségben, Isten szuverenitását és gondviselését, az egyház 
megkerülhetetlenségét és az egyház helyes rendjének szükségességét, Krisztus 
valóságos jelenlétét az úrvacsoránál, és a felmagasztaltatott Krisztus hármas 
tisztét: prófétai, papi és királyi. Ezeket a tanításokat nem azért mondták ki, 
mert úgy hitték, hogy valamilyen kizárólagos értelemben azok reformátusok 
lennének, hanem mert fontosnak tartották őket – míg másutt átsiklottak fölöt-
tük – a Szentírásban adott katolikus igazság részeként. 

A nagy egységesítő témák ellenére az a szomorú igazság, hogy a re-
formátusok szektás démont melengetnek keblükön. Történelmünk tele van a 
belső-családi megosztottság példáival. Nagyon kifutnánk most az időből, ha 
csak a 18. századi skót presbiterianizmuson belüli szakadásokat ismertetném, 
és szinte teljesen lehetetlen követni a dél-koreai presbiteriánusokat, akik – 

                                                 
7  Ld. még Alan P. F. Sell: „Reformed identity: a non-issue of catholic significance”, 

Reformed Review, megjelenés előtt; ua.: A Reformed, Evangelical, Catholic 
Theology. The Contribution of the World Alliance of Reformed Churches, 1875-
1982, Grand Rapids Eerdmans, 1991, 3. fej. 

8  2Kor 5,19; Jn 15,5; Róm 1,7; 1Kor 12,27; Gal 6,10;  Ef 2,19; 1Pét 2,5, 9. 
9  Ld. továbbá pl. John H. Leith: Introduction to the Reformed Tradition: A Way of 

Being the Christian Community, Richmond, VA, John Knox Press, 1977;  Donald K. 
McKim: „The “heart and center” of the Reformed Faith”, Reformed Review, LI.évf. 
3.sz., Spring 1988, 206-219. 
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amikor legutóbb érdeklődtem tőlük – körülbelül száz különböző felekezetben 
léteznek. Meggyőződésem, hogy kedvelt istentiszteleti formáinkat, egyház-
kormányzásunkat, tanbeli meggyőződéseinket és etikai állásfoglalásainkat 
nem lehet olyan alapelvek szintjére emelni, amelyre hivatkozva kizárunk a 
közösségből bárkit, aki őszintén vallja Krisztus Úr voltát. Ha így bánnánk ve-
lük, azzal törvényeskedő módon saját szokásainkat, szabályainkat és viselke-
désünket Isten kegyelmének Evangéliuma fölé emelnénk, és megosztanánk 
azokat, akiket Isten egyszer eggyé tett Krisztusban. Ezzel mintegy fejest ugra-
nánk a szektás csapdába. 

Hadd zárjam ezt az első részt a katolicitás egy általam megkísérelt de-
finíciójának idézésével: 

 
A Fiú Krisztus bevégzett műve alapján, az Atya kegyelmesen és önként 
Lelke által egy népet hív el az Ő dicséretére és szolgálatára; lehetővé 
teszi azt (felhatalmazza őket arra), hogy Krisztus Úr voltát megvallják, 
és  Önmagához vonzva, egymásnak adja őket egy olyan testvéri közös-
ségben, melyben a faji, nemi és osztály határok leromboltattak; ezt a 
népet, melynek tagsága átfogja a mennyet és a földet, nevezzük a kato-
likus (egyetemes) egyháznak.10 

 
II. 

Második megállapításom az, hogy amint haladunk előre, emlékeztet-
nünk kell magunkat arra, hogy a református teológiának átfogó hatása van az 
elvek szintjén, de hézagai vannak a gyakorlatban. Arra teszek kísérletet, hogy 
illusztráljam ezt a megállapítást az istentisztelet, az etika és az apologetika 
terén. 

Az Ige és a sákramentum liturgiájának gyakorlatában van a legtelje-
sebb mértékben rögzítve a teológia Isten egész népe számára. Itt az Igét úgy 
hirdetik, hogy abból egyértelművé válik: az egész életre igényt tart; itt a bűnö-
sök, akik az elhívás szerint szentek is, rácsodálkoznak Isten szent szeretetére, 
és a Szentlélek segítségével elhatározzák, hogy útjaikat megjobbítják, és lelke-
sen részt vesznek Isten missziójában. Itt a szentek dicséretet és hálaadást 
ajánlanak fel az Egyetlennek, aki előbb szerette őket. Az istentiszteletnek – 
mint a teológia locus-ának – ebből a rövid és nem teljes elvi meghatározásából 
máris láthatjuk – jól vagy rosszul – hogy az, ami ténylegesen történik az isten-
tiszteleten, önmagában teológiai megállapítást szül.11 Mire esik nagyobb hang-
súly: a bűnre vagy a kegyelemre? A hirdetett Örömhír olyan elégtételről be-
szél-e, mely azért nyitott számunkra, mert először az isteni elvárásokkal 
találkozott, vagy arra késztet (talán szentimentálisan), hogy azt gondoljuk, a 
Keresztnek egyedül az emberiséggel van dolga – még velem is. Hogyan kerül 

                                                 
10  Alan P. F. Sell: „Reformed identity”. 
11  Ugyanez igaz az istentisztelet építészeti környezetére, ahol az egyik megoldásra váró 

feladat az, hogy olyan épületeket tervezzünk és építsünk, amelyek egyszerre beszél-
nek a „hatalmas és szent” Istenről és arról az Istenről, aki az övéi között lakozik. 
Nem mintha nem lehetne istentisztelet speciális épületek nélkül, de ha templomot 
építünk, az „beszélni” fog, és akkor az a kívánatos, hogy olyasmit mondjon, ami alá-
támasztja teológiánkat. 
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Krisztus elsősorban bemutatásra: tanítóként, mesterként, idősebb testvérként 
vagy megváltóként? Azt fogja-e megérteni a gyülekezet, hogy az elsődleges cél 
az, hogy a Szent jelenlétébe kerüljenek, vagy azt fogják gondolni, hogy mindez 
azért van, hogy jól érezzék magukat? A dicséretek végső soron miről szólnak: 
Isten dicséretéről vagy önmagunk dédelgetéséről? A hetek múlásával azt érez-
zük-e, hogy tápláltatást kapunk a szent életre, felszereltséget a misszióra és 
felkészítést az élet – benne a halál – kérdéseivel való szembenézésre? Vagy a 
halál olyasvalami, amiről csak a temetési szertartások során teszünk említést 
– amikor az már túl késő az elhunyt számára? Folytathatnánk a sort, de ele-
gendő hangzott el annak érzékeltetésére, hogy mint az Isten népének Ige általi 
összegyülekezése, az istentisztelet teológiai locus, és az istentisztelet tartalma, 
módja és levezetése együttesen teológiai megállapítást szül.12 

Ami az etikai kérdéseket illeti: ezeket sok keresztyén gondolkodó nagy 
erővel, lendülettel kutatja. Nem vagyunk szűkében az etikai reflexiót kívánó 
témákban: élet és halál kérdései, géntechnika, globalizáció, a Föld bolygó vé-
delme, egyház és állam stb. Időnként azonban úgy érzem, hogy egyes keresz-
tyén etikusok túlságosan gyorsan szaladnak bele a „kérdésekbe” és megfeled-
keznek arról, hogy olyan előzetes kérdésekkel is foglalkozzanak, amelyek a 
keresztyén etikai döntéshozatalnak és cselekvésnek az alapjairól és motiváció-
iról szólnak. Sajnálom, hogy bizonyos körökben szakadék keletkezett etika és 
rendszeres teológia között. Ha nem úgy értelmezzük magunkat, mint akik 
kegyelemből váltattunk meg, és Krisztusban élünk új életet, akkor nem lesz 
meg bennünk Isten felé a hála, ami a keresztyén élet mozgató ereje. 

Amellett hogy Istent teljes szívvel, lélekkel és erővel szeressék, a ke-
resztyének feladata az is, hogy teljes értelmükkel is szeressék Őt. A 19. század-
ban a reformátusok az első helyen voltak az apologetikában. Sok református 
teológus kereste annak a módját, hogy megállapodjon az agnoszticizmussal, 
materializmussal, naturalizmussal, evolúciós gondolkodással és az idealista 
filozófiával – mindezt a modern bibliakritikával, valamint a klasszikus teista 
érvek Hume-i és kanti lerombolásával a háttérben.13 Az elmúlt évtizedekben 
azonban annak feladata, hogy a hitről szólni tudjunk azoknak, akiknek intel-
lektuális nehézségei vannak, nem kapta meg a megérdemelt figyelmet. Rész-
ben azért van ez, mert bizonytalanok vagyunk azzal kapcsolatban, hol is kezd-
jünk hozzá azokkal, akik köreinken kívül vannak, és akikben még elegendő 
érdeklődés mutatkozik arra, hogy megkérdezzék, mi okunk van a reménység-
re. Részben arról van szó, hogy teológiai óriásaink közül egyesek azt mondják: 
nem kell erőfeszítést tennünk ebbe az irányba – nem tehetünk, mert az érte-
lemnek a kijelentés alá kell vetnie magát. A probléma középpontjában a kiin-
dulási pontok kérdése áll. Ha alkalmazzuk ellenfeleink racionalista alapveté-
sét, nem fogunk tudni mindent bemutatni, amit keresztyénként szeretnénk 
elmondani. Másrészt, ha hagyjuk magunkat bebörtönözni abba, amit a kije-
lentés körének neveznek, hogyan fogunk onnan kilépni, hogy egyáltalán talál-
kozzunk a kérdezősködőkkel? A kapott kijelentés értelmes felkínálására van 

                                                 
12  Ld. még Alan P. F. Sell: Aspects of Christian Integrity, 142kk. 
13  Ld. Alan P. F. Sell: Defending and Declaring the Faith. Some Scottish Examples 

1860-1920, Exeter, Paternoster Press and Colorado Springs, Helmers & Howard, 
1987. 
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szükség, mely komolyan veszi intellektuális ellenfeleink feltevéseit és érveit. 
Azt se felejtsük el soha, hogy a még egyházunkban lévők között sokaknak van-
nak olyan kérdései a hittel kapcsolatban, melyek zavarják őket, és amelyekről 
úgy érzik, hogy nem tudják – nem merik – megfogalmazni, vagy azért, mert 
feltételezik, hogy kérdéseik nem kapnának elegendő választ, vagy mert félnek 
attól, hogy lesújt rájuk az isteni büntetés állítólagos hitetlenségük miatt. Ha 
nem vesszük komolyan az egyháztagok őszinte intellektuális kérdéseit, kudar-
cot vallunk a pásztorál teológiában; ha nem vesszük komolyan a „kívülálló” – 
akár erőszakos vagy szelíd – bírálók őszinte intellektuális kérdéseit, kudarcot 
vallunk a misszióban. Ha nem vesszük komolyan a közös – akár 
episztemológiai vagy etikai – alapot, amelyen megállhatunk azokkal, akik nem 
osztoznak hitünkben, kudarcot vallunk az ökumenizmusban, melynek az a 
célja, hogy az egész lakott föld dicsőítse Istent. 
 

III. 
Harmadik és egyben utolsó megállapításom: ahogyan haladunk előre, 

teljes mértékben számolnunk kell azzal, hogy a reformátusoknak olyan teoló-
giai módszerük van, mely szervesen összefügg a Szentlélekről szóló tanításuk-
kal és kiegészített ekkléziológiájukkal (completed ecclesiology), de amely több 
ponton is visszaéléseknek van kitéve. A pozitív tézis az, hogy a reformátusok 
jobb pillanataikban megértették, hogy Isten Igéjét, mely Isten népének szól, a 
Szentlélek érteti meg a Biblián keresztül, az egyház közösségében. Ebben az 
összefüggésben az „egyház” együttesen jelenti a helyi közösséget (gyülekezet) 
és annak a hitnek az örökségét, melynek részese. 

Ez az alapelv legalább két oldalról is támadható. Először is, történel-
münk során időnként éket vertünk a Szentlélek, a Biblia és az egyház közé 
olyan módon, hogy az egyik oldalon egy individualista spirituális nemzedéket, 
a másik oldalon pedig biblikus fundamentalistákat hívtunk életre – melyek 
közül egyik sem igazán törődik a közösséggel, mint ami Isten Igéjének testületi 
hallgatója és tanulmányozója. Másodszor, a gyakorlatban az egyháznak túlsá-
gosan gyakran csak egy bizonyos része feltételezte azt, hogy neki van joga, 
vagy tőle várják el, hogy értelmezze az Igét. Ezzel közeledünk ahhoz, hogy 
megmagyarázzam a „kiegészített ekkléziológia” fogalmát. Hiszem, hogy ami-
kor az angol és walesi ortodox disszenterek és amerikai örököseik a politikai 
helyzet összefüggéseiben tanulmányozták a Bibliát, ezzel kiegészítették a re-
formátus tradíció egyházrendjét azzal, hogy Isten egész népét beölelték az 
egyház mint test papi kormányzásába. Kálvin úgymond a presbitereket és a 
diakónusokat bízta meg feladatokkal; a kongregacionalisták és egyes baptista 
csoportok a kormányzást Isten egész népében gyökereztették.14 Ide vezethető 
vissza az egyházi összejövetelek fontossága, ahol az Ige és a sákramentumok 
elhívott szolgájának vezetésével a szentek összegyűlnek, hogy elismerjék 
Krisztus Úr voltát az egyház egész élete és bizonyságtétele fölött, és egyetértést 
(nem csak többségi véleményt) keressenek Őbenne. Itt is vannak természete-

                                                 
14  Ld. Alan P. F. Sell: Saints: Visible, Orderly and Catholic. The Congregational Idea 

of the Church, Geneva, World Alliance of Reformed Churches and Allison Park, PA, 
Pickwick Publications, 1986. 
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sen problémák. Előfordulhat, hogy a helyi gyülekezetek elszigetelődnek ön-
rendelkezési jogukat az Evangélium fölé helyezve. De minden egyházi kor-
mányzásnak megvan a maga buktatója – lehetnek tévtanító püspökök, makacs 
presbiterek és istentelen egyházi gyűlések. Ezek a kálvinista-puritán keresz-
tyének legjobb pillanataikban tudták, hogy ahhoz, hogy a katolikus (egyete-
mes) egyház tagja legyen valaki, be kell tagolódnia egy adott helyen a szentek 
közösségébe, akik Isten Igéje megszólításának engedelmeskedve gyülekeznek 
egybe. Olyan kérdések merülnek fel itt, amelyek sürgős figyelmet kívánnak 
meg a református családon belül különösen, ha realisztikusan akarjuk kijelen-
teni, hogy a szolgálat és a misszió Isten egész népének feladata – azaz, Isten 
népéé mint egyházé,15 és nemcsak mint egyéneké, akik külön-külön ragyog-
nak, mindegyik a maga talentumaival, a maga kis zugában. Meg vagyok győ-
ződve arról, hogy a teologizálás sokkal fontosabb annál, mintsem hogy a teo-
lógusokra hagyjuk, akiknek mindenkinél inkább szükségük van a szentek 
közösségének visszajelzésére és kontrolljára. Sőt, ha a reformáció részben 
tiltakozás volt egy olyan vallás ellen, amelyet a papok művelnek az emberek 
helyett, ehhez képest szegényes változás az, ha saját köreinkben a teologizálás 
kizárólag a presbiterek vagy a „szószék autokrata fejedelmeinek” a joga. 
 

IV. 
Ebben a tanulmányban röviden arra igyekeztem felhívni a figyelmet, hogy a 
református teológia hogyan jutott el oda, ahol ma tart. Beszéltem katolikus 
szándékáról és boldogtalan szektás megosztottságainkról. Utaltam a teológiá-
nak az istentisztelettel, etikával és apologetikával való kapcsolatára, és érvel-
tem amellett, hogy a teológia az egész egyház feladata, nemcsak a professzio-
nális teológusoké. Ami teologizálásunk módját illeti: jóllehet a legnagyobb 
intellektuális erőbedobással kell előrehaladnunk, nem szabad elfelejtenünk, 
hogy elsődleges elhívásunk nem az, hogy vitákat nyerjünk meg, hanem hogy 
úgy ragyogjon rajtunk keresztül a világosság, hogy cselekedeteinket látva má-
sok Isten dicséretére érezzenek késztetést. 

                                                 
15  Az Egyházak Világtanácsa dokumentuma, a Baptism, Eucharist and Ministry (Ke-

resztség, eukarisztia, szolgálat, Genf, EVT, 1982) Isten egész népe szolgálatának 
fontosságát hangsúlyozza. Ezzel szemben viszonylag kevés egyház gondoskodik ar-
ról alkotmányos szinten, hogy minden tag együttes és valós részvétele valósuljon 
meg. Vannak olyan helyi gyülekezetek, amelyek történelmileg olyan tradícióhoz tar-
toznak, ahol él ez az elvárás, de olyan magas a taglétszámuk, hogy gyakorlatilag le-
hetetlen megvalósítani ilyen egyházi gyűlést. Máshol pedig, ahol az elmaradozás 
mértékét már nem lehet növelni, az egyházi gyűlések látszólag halálra vannak ítélve. 




