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A kisebbségi lét kihívásai1 
 
„…mihelyt visszafordíthatatlan hanyatlásnak indult, kiváltképpen visszataszítóak 

voltak az intézményes vallás perverziói. Minél hamarabb romba dőlt az építmény, 
annál jobb volt.”2 

 
 lelki depresszió fellegei gyűltek egybe sok keresztyén feje fölött Európában. 
Csak a rossz dolgokat látják meg: az egyház ebek harmincadjára fog jutni – a 
világ pedig már oda jutott. Egyesek a múlt után sóvárognak – egy múlt után, 
mely talán soha nem is létezett –, mások ébredésben bíznak, és megint mások 
ragyogó jövőt látnak az „új evangelikalizmusnak” köszönhetően, amely a régi 
ortodoxiával ellentétben él és (gyakran) virul. Római katolikusok Franciaor-
szág vagy Európa újraevangelizálásáról beszélnek, látszólag magától értetődő-
nek véve, hogy egykor már „evangelizálták” azt. 

A félelmek és remények eltúlzása emberi. Az egyház Koreában európai 
normák szerint hatalmas, de abban az országban továbbra is kisebbségnek 
számít. Ha tehetnénk, közülünk sokan beérnénk egy ekkora kisebbséggel. 

Egy dolog biztosnak tűnik. Európa nemzeti entitásaival együtt semmilyen 
értelemben sem „keresztyén”, és ez sok hitvalló keresztyén szerint rossz dolog. 
Talán mély fájdalommal tölt el – és ennek így is kell lennie – a minket körül-
vevő elveszettek céltalansága, de ez még nem jelenti azt, hogy legitim a „ke-
resztyén” jelzőt egy nemzethez vagy csoporthoz ragasztanunk, és azt gondol-
nunk, hogy ez egyfajta lelki valóságnak felel vagy felelt meg. Amikor a 
„keresztyén” jelzővel az egyháztól különböző csoportokat vagy intézményeket 
illetünk, a szó ilyen módon való használatának legitimitása kérdéseket vet fel. 

 
Kisebbségek? 

A kisebbségeket közismerten nehéz meghatározni, és mi sem teszünk 
próbát ott, ahol mások sem állták ki azt. Gyakran magától értetődőnek veszik 
azt, hogy ha az „etnikai”, „vallási” vagy „kulturális” jelzőket társítjuk a „kisebb-
ség” szó mellé, akkor jelentése egyértelművé válik. Ez azonban nem szükség-
képpen van így. Ami talán ennél érdekesebb, az az, hogy mit tehetnek a ki-

                                                 
1  A Sárospataki Református Teológiai Akadémia Keresztyén Filozófiaintézetének 

2009. március 11-én rendezett konferenciáján elhangzott előadás szerkesztett válto-
zata. 

2  Julian Barnes: Arthur & George (2005) c. regényéből. 
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sebbségek. Úgy tűnik, hogy ma a korábbinál sokkalta gyakrabban gyakorolnak 
nyomást a közvéleményre egyéneken, akár hősökön, áldozatokon vagy éppen 
mindkettőn keresztül. 

A kisebbségekről kérdezni ugyanaz, mint identitásról és marginalizáló-
dásról kérdezni. Melyek azok az összetevők, amelyek egy csoportot megkü-
lönböztetnek az általánostól, és milyen veszélyeket rejt a globális társadalom 
számára vagy mivel járulhat hozzá? 

A kései modern társadalmak egyik jellegzetessége az ilyen kisebbségek 
burjánzása és az az óriási befolyás, amellyel az információtechnológia fejlődé-
sének köszönhetően rendelkeznek.3 Ökológiai célokért, egyenlő jogokért, val-
lásos ügyekért harcoló, vagy csak különféle szabálysértéseket elkövető csopor-
tok eredményesen használják kisebbségi státuszukat saját ügyük 
érvényesítésére, növelik támogatóik körét, és sok esetben világméretű támoga-
tást és elismerést érnek el. Úgy tűnik, hogy bár integráció és kompromisszum 
alapján a többségek irányítják a jelent, a kisebbségi csoportok arra használják 
erejüket, hogy saját javukra újítsák és változtassák meg a társadalmi képet, a 
maguk szempontjából pedig nem kétséges, hogy az emberiség egészének javá-
ra. 

Egy nemzedékkel ezelőtt azt sugallták, hogy a társadalmak fejlődésében 
vannak többségi pillanatok, amikor a dolgok a nagyobb számtól függnek, és 
amikor a status quo időszerű. A kisebbségi időszakokban egyének vagy cso-
portok diktálják az ütemet azzal, hogy eseményeket teremtenek, és eldöntik a 
dolgok menetét.4 A késői modernség a gyors változások korának tűnik, amikor 
nyomást gyakorló érdekcsoportok szabhatják meg az irányvonalat, feltéve, 
hogy tudják, hogyan kell azt csinálni. 

Ez nyilvánvalóan társadalmainkban nagy kihívást és lehetőséget jelent a 
keresztyén kisebbség számára, amelyet komolyan kell vennünk. 

 
A keresztyén hit paradox helyzete 

A modern Európában a keresztyén hit – később még megkérdezzük, hogy 
mi is az – kilátástalan helyzetben van (ott van, ahol a part szakad). 

A keresztyénségnek intézményes képviselete, történelme, régmúlt dicső-
séget felidéző külső díszei, sok nemzet kulturális talajába vert gyökérzete és 
nyilvános láthatósága van. Úgy tűnik, hogy rendelkezik mindazokkal az elő-
nyökkel, amelyek többségi státuszból és közelismerésből fakadnak. A „keresz-
tyén Európa” tömjénfüstje vastagon ellepte az Európai Unió levegőjét. 

Ugyanakkor e látszólagos kiváltságok  ellenére egyre növekvő kisebbségi 
helyzetben találja magát. A keresztyénség megfáradt erőnek tűnik, a múlt egy 
maradványának, nem pedig egy dinamikus jövőorientált mozgalomnak. Egész 
társadalmi rétegek, mindenekelőtt a fiatalok számára elvesztette időszerűsé-
gét, a legjobb elmék számára intellektuálisan életképtelenné vált, a média 
céltáblája, és úgy tűnik, általános álomkórban szenved. Ne keltsd fel az alvó 
oroszlánt! – ez sok kortársunk magatartása. Összességében elmondható róla, 
                                                 
3  Vö.: Manuel Castells, The Rise of the Network Society: The Information Age: 

Economy, Society and Culture (Oxford: Blackwell, 2000). 
4  Serge Moscovici, Psychologie des minorities actives (Paris: PUF., 1982), 9.skk. 

Translation of Social Influence and Social Change (London: Academic Press, 1976). 
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hogy kevés olyan jellemvonást mutat, amely arra csábítaná az embereket, 
hogy aktívan részévé váljanak, és személyesen beleadjanak valamit. A megúju-
lás az utolsó dolog, amit az emberek az egyháztól várnának. Olyan, mint egy 
lemerült akkumulátor. 

Egy korábban többség – mely most valójában kisebbség – paradoxonja 
tűnik ma – legalábbis Európában – a keresztyén hit egyik legnagyobb problé-
májának. Ezt a tényt több példa is alátámasztja. A teológiai intézetek például 
többé-kevésbé úgy képzik hallgatóikat, mintha azok kikerülve majd keresztyén 
többségi helyzetben, stabil gyülekezetekben végeznének szolgálatot. A képzés-
ben kevés hangsúly esik arra, hogyan kell megszólítani a keresztyénség megve-
tőit, művelteket vagy műveletleneket, és hogyan kell ilyen helyzetben evange-
lizálni. Kétséges, hogy számos ilyen képzés valaha is szembenézett-e 
egyáltalán ezzel a helyzettel. 

Ennek a tanulmánynak az a lényege, hogy jóllehet a keresztyénségnek 
nyilvánvaló többségi funkciója van Európában, arra hivatott, vagy azt gondol-
ják róla, hogy a térség megerősödésének és stabilitásának egyik meghatározó 
vonása legyen, de valójában támogatottságát tekintve pehelysúlyúnak számít. 
De facto kisebbség, de nehéznek találja azt, hogy úgy viselkedjen és ábrázolja 
magát, hogy azzal kisebbségi státuszából előnyt faragjon. 

A problémát még súlyosbítja az a tény, hogy sok keresztyén intézmény 
még mindig úgy gondol magára, mint többségre, és feltételezi, hogy előkelő 
rangja biztosított a világban annak ellenére, hogy mások jó ideje erről már 
másképpen vélekednek. Úgy gondolják, hogy otthon játszanak egy barátságos 
tömeg előtt, pedig valójában csak eljátsszák (elherdálják) azt, amijük van. 
Nemrég, amikor Jean-Marie Lustiger volt Párizs érseke, Franciaországot még 
mindig az egyház nővérének nevezte, és úgy utalt a római közösségre, mint 
„l’Église de France”. 

Minél hamarabb hagyja abba a keresztyénség a többségi lét megjátszását, 
és elfogadja kisebbségi státuszát és a vele járó magatartásokat, annál jobban 
jár. Ez a marginalizálódás elfogadását jelenti, és annak szükségét, hogy elfo-
gadjuk a keresztyén misszió új kilátásait.5 Több okból is mondjuk ezt, melyek 
közül néhányat a következőkben ki is fejtünk.6 

 
Az európai probléma 

„Kellemes dolog, ha csodálnak és szeretnek azok, akik hozzánk hasonló-
ak. De még jobb az, ha azok szeretnek és csodálnak, akik különböznek tő-
lünk.”7 Szép szavak, amelyek minden bizonnyal nem vonatkoznak ma a ke-
resztyén egyházakra, néhány olyan kevés kivételtől eltekintve, mint Teréz 
anya, Pierre abbé, vagy a karizmatikus II. János Pál. Az egyik ok az, hogy a 
keresztyénség Európában már jó ideje elveszítette ahhoz való jogát, hogy sze-
ressék. 

Az I. világháború végén Winston Churchill egy hadügyminisztériumi pa-
pírra a következőt jegyezte le: 

                                                 
5  Stuart Murray, Church After Christendom (Carlisle: Paternoster, 2004), 5. fej. 
6  Vö.: Stuart Murray, Post-Christendom. Church Mission in a Strange New World 

(Carlisle: Paternoster, 1998), 7. fej. 
7  Moscovici, Psychologie des minorities, 230. 
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„… Minden idők valamennyi borzalma egyszerre működött, és a szenvedés szaka-
dékába nemcsak a hadseregek, hanem az egész népesség belezuhant. … Amikor min-
den véget ért, a kínvallatás és a kannibalizmus maradt az egyetlen, amelytől a civilizált, 
művelt, keresztyén államok megtartóztatták magukat, és hasznosságuk felől nem vol-
tak biztosak.”8 

A véres történelem felfokozott évszázadai így hazudtolták meg mindazt, 
amit a keresztyénség és annak szerzője képviselt. Úgy tűnhetett, hogy a „ke-
resztyén Európa” eszméjéről egyszer s mindenkorra lerántották a leplet, de a 
mítosz furcsa módon tovább élt, amelyet iszlám csoportok – talán mert megfe-
lel céljaiknak - és a harmadik világ még mindig bevesznek. Azonban az ottho-
niak tudják, hogy ez az építmény nagyban különbözik attól, ami a Sziklára 
épült. 

Európa „keresztyén,” mint ahogyan az instant kávé kávé. Az eredeti hal-
vány utánzata, és sokféle változatban elérhető. Ha csak instant kávénk volna, 
meg kellene kérdeznünk, hogy létezik-e olyan, hogy valódi kávé. Ugyanígy 
kétségbe kellene vonnunk, hogy létezik-e egy olyan valódi objektív valóság a 
vallás tekintetében, amit történelmi és földrajzi értelemben „Európának” hív-
nak.9 A „keresztyén Európa” aligha lehet hathatósabb érv arra, hogy kizárjuk 
Törökországot az EU-ból, mint az az érv a spanyol ajkúak kizárására Észak-
Amerikából, hogy az Egyesült Államok azonos a „fehérbőrű angolszász szár-
mazású protestánssal”.10 

A keresztyénséggel nem definiálható Európa, jóllehet a „keresztyénitűd” 
(christianitude) kifejezést, melyet a francia szociológus, Émile Poujat alkotott 
meg – a keresztyén értékek egyfajta kulturális melléktermékét jelölve ezzel -,  
szükség esetén igénybe vehetjük.11 Így beszélhetnék a keresztyénség, a felvilá-
gosodás és a francia forradalom hatásainak szimbiózisáról, melynek követ-
kezménye egyfajta hibrid valóság, amely értéknek tartja az emberi jogokat, a 
lelkiismereti szabadságot, a toleranciát és az igazságosságot. Egy emlék, mely 
változáson megy át, ahogyan azt Grace Davie könyvének címe találóan megfo-
galmazza.12 Az ilyen eklekticizmus Európa erődje fölött aligha elégítené ki a 
Jean-Marie Le Penhez hasonlókat, de realisztikusan nehéz ennél továbbjutni. 

Hasonlóképpen, amikor annak a „keresztyénitűd” természetét vizsgáljuk, 
amely az európai 27-es klubon belül a vallásos valóságot alkotja, akkor nem 
egy kisebbséggel szembesülünk, hanem egy patchworkkel. Nincs definiálható 

                                                 
8  Idézi: Paul Johnson, A History of the Modern World (London: Weidenfeld and 

Nicolson, 1983), 13-14. 
9  Vö.: Edgar Morin, Penser l’Europe (Paris: Gallimard, 1987); Jean-Paul Willaime, 

Europe et religions. Les enjeux du XXIe siècle (Paris: Fayard, 2004), 1. fej.; Grace 
Davie, Europe. The Exceptional Case. Parameters of Faith in the Modern World 
(London: Darton, Longman & Todd, 2002); Grace Davie, Danielle Hervieu-Léger, 
szerk., Identités religieuses en Europe (Paris: La Découverte, 1996). 

10  Felice Dassetto, ‘Musulmans de l’Europe des douze. Entre un espace vécu et une 
stratégie d’implantation’ in Gilbert Vincent, Jean-Paul Willaime, szerk., Religions et 
transformations de l’Europe (Strasbourg: Presses Universitaires, 1993), 153-163. 

11  Émile Poujat, ‘Le catholicisme comme culture’ in Modernistica (Paris: Nelle éd. 
Latines, 1982), III. fej., vö. még ugyanattól a szerzőtől: ‘L’Europe religieuse des 
États’ in Religions et transformations de l’Europe, 407-419. 

12  Grace Davie, Religion in Modern Europe. A Memory Mutates (Oxford: OUP, 2000). 
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keresztyén kisebbség, mint olyan, Európában. Katolikus, ortodox, anglikán, 
református, evangélikus, evangelikál, új-evangelikál – ezek mind olyan össze-
tevők lehetnek, melyet egy kisebbségi turmixba belekeverünk, majd formába 
öntünk. Ezen az alapon azonban még a katolicizmuson belül is óriási különb-
ségek vannak annak spanyol, lengyel és francia változatai között. Az egység 
látszata sok esetben a valóságnak mond ellent; mindig ennél a kérdésnél lyu-
kadunk ki: „Melyik keresztyénség?”. 

Érdekes megjegyezni, hogy amikor szociológusok munkához látnak, 
olyan szép átfogó kérdésekkel dolgoznak, mint „hit Istenben, túlvilág, isten-
tiszteletek gyakorisága” stb., amelyekkel könnyedén azonosulhat bárki, akinek 
bizonytalan vallásos hajlandósága van. Azok a finom részletek, amelyek hozzá-
tartoznak a Niceai hitvalláshoz, valahol a hivő polgártól megkívánt hit hori-
zontja fölött nyugszanak, amely minden bizonnyal kevesebb, mint amit egy 
átlagos gyülekezet kívánatosnak találna. Húsz évvel ezelőtt a heti legalább 
egyszeri templomba járás európai átlaga 29% volt, ami magasnak tűnik. 40% 
soha nem jár templomba, 70% hisz Istenben (de Svédországban, ahol a pro-
testáns identitás uralkodó csak 45%)13. Ma a protestánsok állítólag az EU or-
szágok 455 milliós lakosságának mintegy 20%-os kisebbségét alkotják.14 

Origenész saját korában nagyon kevésnek találta a keresztyének számát. 
Később Eusebius azt állította, hogy „ők a legnagyobb számú népesség”. Adolf 
van Harnack úgy gondolta, hogy a 4. század elején a keresztyének még mindig 
kevesebben voltak, mint az össznépesség fele.15 Ezek egyike sem vezet messzi-
re, mivel figyelmen kívül hagyja azt a kérdést, hogy ki határozza meg azt, hogy 
mi a keresztyén. Ez idő szerint az, ahogyan a „keresztyént” definiálják, nagy-
mértékben változik, mint ahogyan az is, ahogyan az emberek azt a maguk 
számára definiálják.16 Amíg a többség többé már nem keresztyén semmilyen 
értelemben sem, addig az, hogy mit jelent pl. britnek lenni, magába foglalhatja 
a keresztyén identitásra való utalást, különösen ott, ahol az államegyház még 
mindig időszerű.17 

Az egyház hatalma azonban megkopott, a klérus befolyása alig érzékelhe-
tő. Ráadásul magának a vallásnak a státusza egyfajta metamorfózison ment 
keresztül. Létezik az, amit Jean-Paul Willaime „a nyugat-európai vallásos 
attitűdök egyfajta homogenizálódásának” nevez. Ezt olyan szavakkal jellemzi, 
mint „csináld magad, élmény, szórakozás, részvétel, lelkiismeret és közömbös-

                                                 
13  Davie, Religion in Modern Europe, 9-10, 1992-es adatok; Willaime, Europe et 

religions, 19, 52-72. 
14 Christopher Sinclair, ‘La minorité protestante en Europe’, in Jean-Pierre Bastian, 

Francis Messner, szerk., Minorités religieuses dans l’espace européen (Paris: PUF., 
2007), 209. 

15  Adolf von Harnack, Mission et expansion du christianisme dans les trios premiers 
siècles (Paris: Cerf, 2004-1924), 746. 

16  Grace Davie, Paul Heelas, Linda Woodhead, szerk., Predicting Religion. Christian, 
Secular and Alternative Cultures (Aldershot: Ashgate, 2003). 

17  Vö.: Steve Bruce, ‘The Demise of Christianity in Britain’ in Predicting Religion, 53-
63. 
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ség”, vagy dióhéjban megfogalmazva: „pastiche spiritualitás”18 (az eredeti 
látszatát keltő hamisítvány). Azonban ezeknek a leírásoknak egyike sem húz-
hatna elválasztó vonalat a keresztyénség és a New Age gyakorlatok között. 

A múltban a többségnek volt igaza, és ezt senki nem kérdőjelezte meg.19 A 
hovatartozás és a behódolás (konformitás) úgy összeillettek, mint a sárgarépa 
és a borsó. A konformitás azonban ma már nem feltétele a társadalmi elfoga-
dottságnak. Ebben a kontextusban a vallás időszerűtlenné válik, magánüggyé, 
a vallásszabadság pedig többé már nem téma.20 Az egyházak intézményként a 
senki földjén találják magukat, a vallási kínálatok globalizációja (ahol a legeg-
zotikusabb gyakorolhatja a legnagyobb hatást) és az egyéni választás elsőbbsé-
ge (mely szubjektivitáson és zsarnoki jelen pillanaton alapszik) között. Ebből a 
szempontból a keresztyén egyházak nem kivételek az alól, ami az ultramodern 
társadalmakban történik más, korábban jelképes tekintéllyel felruházott in-
tézményekkel: családdal, iskolával, politikai pártokkal vagy a törvény és rend 
képviselőivel.21 

Úgy tűnik tehát, hogy a 21. századi Európában a helyzet nem teljesen kü-
lönbözik a keresztyénség elültetésének idején a római világ vallási helyzetétől. 
Amikor a vallást hivatalosan és nyilvánosan gyakorolták, akkor az társadalmi 
célt szolgált minden nagyobb meggyőződés nélkül, jóllehet ellenőrizetlenül 
virágoztak a magánjellegű superstitiones egészen addig, amíg nem ártottak a 
közrendnek.22 Másképpen megfogalmazva: amikor Diana hercegnő halálának 
tizedik évfordulójáról megemlékezve az egybegyűltek imádságokat hallgatnak 
és dicséreteket énekelnek, jobban hisznek-e a segítségül hívott Istenben, mint 
római társaik, akik pogány kultuszokat gyakoroltak? Kételyeink támadnak. 

Európa heterogén valóság, történelmileg, politikailag, földrajzilag és val-
lásilag, éppen ezért anomália „keresztyén Európáról” beszélni. 

 
A keresztyén probléma 

A leírt helyzetben Kovács Mariska hovatartozás nélkül hihet. Gyülekezet-
építőktől tudjuk, hogy az új gyülekezetek olyan embereket szólítanak meg, 
mint ő, aki ez idáig sehova sem tartozott.23 Az is lehet, hogy Mariska hit nélkül 
tartozik valahova függetlenül attól, hová teszi be a lábát vasárnap délelőtt. 

A felvázolt helyzetek egyike sem igazán felel meg a bibliai normának, leg-
alábbis az újszövetségi fogalmak szerint. Ez egy újabb alternatívát tár elénk: 

                                                 
18  Willaime, Europe et religions, 67. Vö.: David F. Wells, Above All Earthly Pow’rs, 

(Grand Rapids: Eerdmans, 2005), III. fej. a „pastiche spiritualitásról”. 
19  Ld. Bastian, Messner, szerk., Minorités religieuses dans l’espace européen. 

Approches sologiques et juridiques, 63-94. 
20  Ez alól kivételt képezhet az egykori Kelet-Európa, a protestáns kisebbségek többségi 

nyomásnak vannak kitéve. Vö.: Peter G. Danchin, Elizabeth A. Cole, szerk., 
Protecting the Human Rights of Religious Minorities in Eastern Europe (New York: 
Columbia University Press, 2002). 

21  Willaime, Europe et religions, 61. skk. és IV. fej. 
22  Michael Green, Evangelism in the Early Church (Grand Rapids: Eerdmans, 1970) 

34-37; Harnack, Mission, 43-45. 
23  Stuart Murray, Church Planting. Laying Foundations (Carlisle: Paternoster, 1998), 

42-43. 
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ahol a hit és a hovatartozás a mérce. Ebben áll a keresztyén probléma, mert ha 
a hovatartozás látható, akkor a hit nem, vagy legalábbis nem annyira közvet-
lenül.24 

Ez tehát a kérdés lényege. Ha szociológiailag a vallásos csoportok státu-
sza nagy eltéréseket mutat a modern Európában, a katolikus Lengyelországgal 
vagy az ortodox Romániával az egyik, és a szekularizált Franciaországgal vagy 
a korábbi NDK-val a mérleg másik végén, a hovatartozás formáinak – az egyik 
eset virtuális többségétől a másik majdnem láthatatlan kisebbségéig – nem 
sok köze van ahhoz, hogy mit jelent alapvetően az, hogy „keresztyén”. 

A társadalmi vizsgálódás számára ott van a probléma, hogy a „keresz-
tyén” nem jobban definiálható szociológiai fogalmakkal, mint a megtérés pszi-
chológiai fogalmakkal. Mindkét esetben közrejátszik valami, amiről a vallásos 
megtapasztalás azt állítja, hogy nem vethető alá tudományos elemzésnek, és 
hogy van valami a transzcendens tényezőben, amit emberileg csak úgy tudunk 
leírni, hogy titokzatos vagy irracionális. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy 
több keresztyén van Európában, mint gondolnánk – az is lehet, hogy keveseb-
ben vannak, de ezt csak Isten tudja. 

A keresztyén hit transzcendens vonása a kezdetekre utal kétféle módon 
is. Először is a történelmi értelemben vett kezdeten azt értjük, hogy „az Ige 
testté lett, és láttuk az ő dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal.” (János 
1,14) A keresztyénséget mindenekelőtt úgy definiálják, mint ami ettől a ponttól 
ered, és ami keresztyén, az összefügg azzal az igazsággal, ami az inkarnációs 
kijelentésben lett lefektetve. A kommunista mivoltot nem az definiálja, hogy 
mit mond vagy mit tesz ma egy kommunista párt, hanem amit Marx, Engels és 
a Kommunista kiáltvány mondott, a sort záró Leninnel mint prófétával 
együtt. Hasonlóképpen a keresztyénséget nem az definiálja, hogy mit mond 
vagy mit tesz ma ez vagy az az egyház, hanem hogy miről szól az eredeti igaz-
ság és az apostoli bizonyságtétel. 

Másodszor a kezdetek személyes értelemben ennek az igazságnak a befo-
gadására vonatkoznak, amely a transzcendens munkája. Nem véletlenül taní-
totta a keresztyénség szerzője az újjászületést, mint ami szükséges az Isten 
országába jutáshoz és ahhoz, hogy az Ő tanítványai legyünk. A keresztyén 
mivoltnak része a Krisztussal való személyes kapcsolat, mely a mi spirituális 
eredetünkből következik. Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet 
be az Isten országába. (János 3,5) Az Országhoz tartozás, mely Ország jelenleg 
nem látható, és nem ebből a világból való (János 18,36), annak függvénye, 
hogy kapcsolatba kerültem-e Krisztussal az újjászületés révén, mely a fizikai 
származással ellentétben Isten új életet adó lelki műve (János 3,6). Az újjászü-
letés az Újszövetségben rokon értelmű a halálból való új életre keléssel (Efezus 
2,6), hogy új teremtményekké váljunk Krisztusban, hasonlóan ahhoz, amikor 
a teremtésbeli világosság felragyog a sötétségben (2Korinthus 4,6). 

Transzcendens értelemben a keresztyénség egy olyan identitásra utal, 
mely összefüggésben áll a hit szerzőjével és beteljesítőjével (Zsidók 12,2), va-
lamint beavatás az Ő lelki testébe, fiúságába, szeretetébe és reménységébe. 
Mindkét realitás a szociológia leíró, statisztikai és mennyiségi céljain túl he-

                                                 
24  Murray, Church After Christendom, 1. fej. hovatartozás/hit/viselkedésmód témáiról 
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lyezkedik el, amely jelenlétének és valóságának értékelésére a szociológiának 
nincsenek eszközei. A Krisztusban való ilyen spirituális hit és a hozzá való 
tartozás Isten munkája, és ez határozza meg, hogy mit jelent keresztyénnek 
lenni. 

A társadalmi elemzés csak a felszínt, a külső héjat képes vizsgálni, a bel-
sőt, a magot sohasem. Azok számára, akik a keresztyén hitet ebből a transz-
cendens szempontból szemlélik, a mag mint a Krisztusban való új élet min-
dennél fontosabb. Az emberek nem belenevelődnek vagy beleszületnek az igaz 
hitbe, mint ahogyan a nemzeti származás vagy a felekezeti hovatartozás sem 
tesz valakit igaz keresztyénné. Nemzetek vagy az Európához hasonló entitások 
nem válnak „keresztyénné”, csak a megkeresztelt és az arra tanított tanítvá-
nyok. A Máté 28,20 minden hatalomról, minden népről és minden napról 
beszél a világ végezetéig, nem kézzelfogható, hanem eszkatológiai értelemben: 

„A kereszt örömhíre miatt egy új jövő tárult fel, és az erről szóló igehirdetés előre-
haladása jelezheti az üdvösség idejének előrehaladását és a minden dolgok beteljesedé-
sének várakozását.”25 

Kétségtelenül létezik egy keresztyén kisebbség ma Európában, Krisztus-
ban hívők, akikről Isten tud, de ez a kisebbség láthatatlan és valószínűleg 
csendben van. Krisztus valódi követői talán mindig is kisebbségben voltak. 
Már a keresztyén világban is, később pedig egyre inkább problematikus lehe-
tett a valódi keresztyének számára, hogy megkülönböztessék hitüket az őket 
körülvevő kovásztól. Krisztus követése rózsáskert volt-e valaha is? Avagy az Ő 
nevének megvallása könnyű volt-e valaha is? A Mester maga mintha nem ezt 
vetítette volna előre (János 16,33). 

 
Kisebbség komplex identitással 

Azok az európai nemzetek, amelyek egykor misszionáriusküldők voltak, 
most misszionált országok, más vallások előretörésének célpontjai, mely vallá-
sok epicentruma nem Európában van.26 Jean-Paul Willaime, ennek a véle-
ménynek első képviselőjeként úgy tűnik, hogy kijelentésébe nem foglalja bele 
a keresztyén missziói tevékenységet. Ezzel azt a benyomást kelti, hogy Európát 
illetően arra nem nagyon van szükség, mivel itt a keresztyénség biztos lábakon 
áll. Azonban éppen ez az, ami nem igaz az előző részben leírtak fényében. A 
keresztyénségnek semmilyen – az eschaton elvárásainak megfelelő – lelki 
(előre) haladó mozgalma nem érhető tetten kontinensünkön, legalábbis nem 
olyan módon, mely a földgömb más területén történtekhez, mint pl. Latin-
Amerikához vagy Ázsiához fogható lenne. Amire Európának szüksége van, az 
éppen a missziói tevékenység. 

Az iszlám kétségkívül hasonló perspektívában látja a dolgokat, követői 
pedig, akik európai lakosok, arra kapnak meghívást, hogy a hitetlenség földjét 
dar al-islamnak nyilvánítsák. Amikor 1989-ben Khomeini ajatollah fatvát 
mondott ki Salman Rushdie brit állampolgárra, ezzel az iszlám törvénykezés 
ténylegesen egy új területre terjeszkedett át. Az 1920-as években alapított 
Iszlám Testvérek mozgalom rendtartása így szól: „A Korán a mi alkotmá-

                                                 
25  Herman N. Ridderbos, The Coming of the Kingdom (Philadelphia: P & R, 1969), 

174. 
26  Willaime, Europe et religions, 90. 
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nyunk”. Radikális imámok prédikációi arra szólítják fel a muzulmánokat, hogy 
iszlám európaiak legyenek, ne pedig európai muzulmánok. Az érvelés a követ-
kező logikát követi: „Ha európai, brit, vagy francia vagy mielőtt muzulmán 
lennél, nem vagy igazi muzulmán. Az igaz iszlám hit megköveteli, hogy min-
denekelőtt muzulmán legyen valaki, s csak azután állampolgár, férfi vagy 
nő.”27  A modern radikális iszlám politikája a mindenféle hitetlenséggel szem-
beni állhatatos ellenálláson alapul, egy olyan magatartáson, amely a sah elleni 
küzdelemben és az afganisztáni tálibok fellépésében jutott kifejezésre.28 

Úgy tűnik, hogy az iszlám kisebbség sok előnnyel bír hitének terjesztésé-
ben. Lerázhatja magáról a nyugati degeneráltságot, népcsoportokra számíthat, 
támogathat elidegenedett bevándorlókat, következetes üzenettel és dinamikus 
cselekedetekkel állhat elő igazságos ügyekre hivatkozva stb. Ezzel szemben a 
keresztyénség maradinak tűnik, nincs összhangban a modern világgal olyan 
kérdésekben mint a homoszexualitás, amelyben nem tudnak egyetértésre jut-
ni, és képtelen az intézményes megújulásra. 

Ha a keresztyén identitás alapvető valósága a Krisztus országába való 
újonnan születés, akkor nehéz nem rokonszenvezni az iszlám radikalizmussal. 
Egy bizonyos értelemben azt kell mondanunk, hogy „Krisztus mindenek előtt”, 
és ez része a hit természetének. Azok, akiket először neveztek keresztyéneknek 
Antiókhiában (ApCsel 11,26) kisebbség voltak egy pogány társadalomban, 
Krisztushoz való ragaszkodásuk miatt tűntek ki, helyzetüket pedig a zsidó 
ellenállás is nehezítette. Barnabás látta Isten kegyelmének munkálkodását, és 
bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az 
Úrban. Ezek a keresztyének nyilvánvalóan mindenek fölé helyezték Jézust, és 
ennek köszönhetően nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Kétségtelen, hogy 
vannak ilyen helyzetek ma is a világban, ahol Jézusnak a más társadalmi-
kulturális valóságok elé való helyezése áldozatokhoz és még talán üldözések-
hez is vezet. Elviekben a keresztyéneknek „mély” spirituális identitásukból 
fakadóan kell azt mondaniuk, hogy „Krisztus mindenek (azaz minden más 
realitás) előtt”. 

Azonban a vagy-vagy döntés olyasvalami, ami rendkívüli helyzetekben 
történik meg. Nekünk nyilvánvalóan nem gyakran kell ezt a döntést meghoz-
nunk Európában – kétségtelenül ez a helyzet a keresztyén oktatás sikere és 
annak jogi rendszerünkre gyakorolt hatásának köszönhető. A keresztyén iden-
titás komplex, és nem dualisztikusan, fehéren-feketén értelmezi a világot. 
Többnyire nem várja el tőlünk, hogy a között döntsünk, hogy keresztyének 
vagy franciák (vagy európaiak) vagyunk-e, mert az általa hirdetett megváltás 
nem szemben áll a teremtéssel, hanem megváltja azt. 

A Galata 3,28-ban azt állítja az apostol: „Krisztusban tehát nincs zsidó, 
sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan 
egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” Ez a helyzet, mivel mindannyian, akik 

                                                 
27  Ld. Gilles Kepel elemzését in: The War for Muslim Minds (London: Belknap Press, 

2004) 7. fej., továbbá The Roots of Radical Islam (London: Saqi Press, 2006); 
Franck Frégosi, ‘Les horizons européens de l’islam’ in Bastian, Messner, szerk., 
Minorités religieuses dans l’espace européen, 177-208. 

28  Ld. az iszlám szélsőségességről és ellenzéki politikáról szóló fejezetet in: Ryszard 
Kapuscinski, Shah of Shahs (London: Penguin Books, 2006). 
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Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra, és így Isten 
fiai vagytok hit által (26-27.v.). Ez egy komplex identitást eredményez annak a 
ténynek köszönhetően, hogy a hívek továbbra is zsidók és görögök, férfiak és 
nők, főnökök és beosztottak. A keresztyén identitást emberi alkotóelemeinkre 
és örökségeinkre öltözzük fel azzal a céllal, hogy megújítsa és átalakítsa azo-
kat. 

A keresztyénektől az kívántatik meg, hogy a Krisztusban kapott új státu-
szuk helyreállítsa azokat a realitásokat, amelyekből identitásuk összetevődik, 
és teljes egzisztenciájukat érintik. Istennek Krisztusban lévő gyermekei szá-
mára az élet egésze más, és nem lehet az életet úgy kategorizálni, hogy a 
hivőnek olyan nyugodt élete legyen, amelyben az üzleti világ – a megszokott 
módon – elkülönül a hittől. Az élet minden területe az Ország szempontjainak 
van alávetve. 

Amikor a hit meg van fosztva életerejétől, elkerülhetetlenül elveszíti hatá-
sát. A keresztyének olyanokká válnak, mint azok a „kegyes” ortodox muzul-
mánok, akik hitüket egy lelki gettóba zárt hitetlenség földjén élik meg. A nyu-
gati kultúrához való alkalmazkodás és együttműködés a rendszerrel –  az az 
„európai muzulmán” magatartás, melyet sokat korholtak a radikálisok. 

A református hit nem arra hív, hogy megtagadjuk identitásunkat, hanem 
hogy kiteljesítsük azt  minél több lehetséges életmegnyilvánulással. Ennek az 
elhívásnak a betöltéséhez az embernek nem kell többségben lennie, de meg-
győződéssel és odaszántsággal kell rendelkeznie. Európában a keresztyének és 
az egyházak túlságosan sokat aggódtak a státusz, a számok, a befolyás, olykor 
még a gazdagság miatt is, és túlságosan keveset az olyan lényeges dolgok mi-
att, mint pl. az újjászületés. Engedtek az alkalmazkodás, az együttműködés és 
a kompromisszum kísértésének, és a burzsoázia bástyájává váltak. A folyamat 
során a látás elveszett, a fény kialudt, a só elveszítette ízét (savour) és talán 
Megváltóját (Saviour) is. 

Európában a keresztyén kisebbségnek mindenekelőtt hit- és életradika-
lizmusra van szüksége, amely arra hív, hogy következetesen és másképpen 
éljünk, úgy, ahogy annak református megnyilvánulása annak legjobb képvise-
lőiben hangot talált. 

 
A keresztyén kisebbség speciális státusza 

Az evangéliumban megfogalmazott, szegényekkel kapcsolatos kedvező 
opció terjedelmes tintaáradatot szült, és számos missziói irányelvet formált. 
Hasonló figyelmet szentelhetnénk a keresztyén hívők kisebbségi és marginális 
státuszára és Jézus életének konkrét realitásaira.29 

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a mi Urunk életszerű tanításának 
nagy része kisebbségeket és kisebbségi helyzeteket szólít meg. A textus, mely 
eszünkbe juthat, és amelyre időnként helytelenül hivatkoznak a kicsiség és a 
„kicsiny nyáj teológiák” igazolására, a Lukács 12,32: „Ne félj, te kicsiny nyáj, 
mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot!” Ennek a buz-
dításnak a kontextusa a földi sanyarúságok okozta aggodalom és azoknak a 
dolgoknak a csábítása, amelyeket „a világ pogányai keresnek”, hogy enyhítsék 

                                                 
29  Murray, Post-Christendom, 310-317. 
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ezeket a gondokat. Ami itt hangsúlyos, az nem a nyáj kicsinysége, hanem an-
nak az országnak a csodája, amelyet az Atya ad egy jelentéktelen kisebbség-
nek. 

„Jóllehet a hűségesek, kiváltképp a világ nagy nemzeteivel összehasonlítva, szám 
szerint kevesen vannak, és ami saját erejüket illeti olyanok, mint a védtelen juhok ki-
csiny nyája, még sincs okuk félelemre, mert mennyei Atyjuk jó tetszéséből azoknak 
adta az országot, akik azt keresik. Elviekben már övék az ország, és részesülnek áldása-
iban, de az idők végén nyerik el annak teljességét.”30 

Az Ószövetséggel folytonosságban a nyáj az Istenhez tartozó nép; egy nyáj 
van (János 10,16) és egy főpásztor, akik bojtárokat jelöl ki, hogy „legeltessék 
bárányait” (János 21,15). A nyáj Isten eszkatologikus népe, akiket a juhok 
pásztorának vérén váltott meg, hogy Őbenne egyesülve részesüljenek az ország 
ígéretében.31 Lehet, hogy kicsiny, de Istenhez tartozva nagy jövő vár rá. Tehát 
nem a méret számít ilyen vagy olyan módon, hanem Isten jó tetszése és ígére-
te, mely szövetségi értelemben a hűségért nyújtott jutalom. Az ilyen szem-
pontok mentén való gondolkodás időszerű ellenszer a méret modern megszál-
lottságával és azzal a téves elképzeléssel szemben, hogy a „mega” a jobb. 

Hasonlóképpen meglepő, hogy milyen sok példázat érint kisebbségi hely-
zeteket, az egyénnel való törődést, növekedést és végső beteljesedést. Bizonyos 
értelemben, és egészen természetesen, ezek az üzenetek a kisebbségre voltak 
szabva, egy olyan kisebbségre, mely arra hivatott, hogy lelkileg növekedjen a 
maga észrevehetetlen módján.32 Gondoljunk a mustármagra, a búzára és a 
konkolyra, a kovászra, a hálóra és a halakra, az elveszett juhra, az elveszett 
drahmára, az utolsó órában érkező munkásokra és a magvető magjára. Más 
példázatok jó megvilágításba helyezik a kisebbségeket, mint például a vám-
szedő és a farizeus, az irgalmas samaritánus, a gazdag és Lázár, vagy az igaz-
ságtalan bíró stb. példázatai. 

Az ország titka az a bámulatos finálé, amely rácáfol azokra a helyzetekre, 
amelyek arra ítéltettek, hogy sehova se vezessenek. A kedvezőtlen kezdetek 
nem indokolják a kétségbeesést. Ez volt a Mester életét irányító vezérelv, aki-
nek szinte mindennap el kellett szenvednie mások ellenérzéseit, rosszallásait 
és az „ellene irányuló támadásokat a bűnösöktől”. A búzaszem földbehullása, 
meghalása és sokszoros gyümölcstermése jelképes (János 12,24). Van azonban 
egy kínos kérdés, amelyet nem lehet megkerülni. Ha a magvető küldetése az, 
hogy elvesse az Igét, a háromnegyed rész terméketlen vajon nem pesszimiz-
musra ad okot? A történetnek aligha ez a középpontja. Ha igaz az, hogy az 
evangélium hirdetése gyakran gyümölcstelen (Máté 7,13kk; 22,14), akkor a 
magvető példázata: 

„a mag csírájában rejlő csodálatos erőre mutat, annak minden kudarcával együtt 
… ez abban a kijelentésben áll, hogy Isten eszkatologikus, mindent legyőző eljövetele 
ebbe a világba a mag útját követi… A Sátán hatalma, a szívek keménysége, a világ gond-
jai és a gazdagság illúziója ellenére a gabonaszemet Isten hatalmas Igéje és Krisztus 
munkája készíti elő.”33 

                                                 
30  Norval Geldenhuys, Commentary on Luke (Grand Rapids: Eerdmans, 1951), 359. 
31  Vö.: Paul Minnear, Images of the Church in the New Testament (Philadelphia: The 

Westminster Press, 1960), 84-89. 
32  Tom Sine, The Mustard Seed Conspiracy (Dallas: Word, 1981). 
33  Ridderbos, Coming of the Kingdom, 131-132. 
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Az Úr tanításának lényege – messze nem elbátortalanítani akar – abban a 
kontrasztban van, ami a világi fogalmak nyilvánvaló jelentéktelensége és a 
között a csodálatos kimenetel között van, amely Istennek a világgal való művét 
jelenti. Az Ószövetség hátterének fényében a kisebbség szerepet játszik Isten 
ígéreteinek beteljesedésében, és a maradék határozza meg a megváltás betelje-
sedését.34 A hangsúly Isten kegyelmén és ítéletén van, az isteni cél beteljesedé-
sében. Ez szolgáltatja az apostoli egyház egybegyűjtéséhez a hátteret, amely 
„megszégyeníti a bölcseket és az erőseket,” és „semmikké teszi a valamiket”, 
mert életének forrása Jézus Krisztusban van (1Korinthus 1,26-31). 

Lukács evangéliumában a magvetőről szóló tanítás zárásaként és a példá-
zatok céljának megmagyarázásaként ott áll a lámpás és a lámpatartó példája 
és a hozzáfűzött figyelmeztetés: „Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok! Mert 
akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gon-
dolja, hogy az övé.” (Lukács 8,16-18) Itt a világ „gazdagjai és szegényei” szere-
pet cserélnek, mert a birtoklás a szívben lévő Igével áll összefüggésben, a mag 
titkával, mely gyümölcsöt terem. Ez emlékeztet arra, hogy nemcsak az Ige 
meghallása, hanem annak cselekvése is fontos. Egy kisebbség vitalitását – 
különösen ezét – viselkedésének természete adja. Tekintélyforrás, független a 
társadalmi státusztól, pénztől vagy éppen a dinamikus vezetéstől.35 Valójában 
az egyetlen valódi hatás, amit egy kisebbség gyakorolhat, valószínűleg viselke-
désében rejtőzik.36 

A keresztyén identitásnak a kezdet és a keresztyén közösség fogalmaival 
való meghatározása lelkileg fejezi ki ezt a valóságot az élet megújulásában. Egy 
igazi keresztyén kisebbség tekintélyének kulcsa egy társadalmon belül nem 
abban áll, hogy mennyire tudja követni a világ haladását, vagy mennyire tud 
ahhoz alkalmazkodni, vagy mennyire tudja tanítását elfogadhatóvá tenni a 
divatos irányzatok számára, hanem az általa felmutatott különbségekben. 

 
Protestáns kisebbség Franciaországban – egy példa 

Veszélyes dolog általánosítani egy olyan vallásos mozgalommal kapcso-
latban, amely olyan sokoldalú, mint a franciaországi protestantizmus. Margi-
nalizálódott kisebbségként kétféle problémával kellett megbirkóznia: vallási-
val és társadalmival először a reformáció elutasítottságakor, másodszor a 
modernség franciaországi fejlődésekor.37 
                                                 
34  Róma 9,27;  11,5; Ézsaiás 10,22; 1Királyok 19,18. 
35  Amint az a kisebbségeket általában jellemzi. Vö.: Moscovici, Psychologie des 

minorities, 164. 
36  Vö.: Ernst Troeltsch figyelemre méltó leírását az ősegyház keresztyén magatartásá-

nak hatásáról, The Social Teaching of the Christian Churches, I, (Chicago: Univer-
sity Press, 1976-1911), 115-150. Vö.: Jurgen Zangenberg, Michael Labahn, szerk., 
Christians as a Religious Minority in a Multicultural City: Modes of Interaction 
and Identity Formation in Early Imperial Rome (Edinburgh: T. & T. Clark, 2004), 
továbbá Green, Evangelism, 45. skk. 

37  Ld. ‘French Protestantism. The History of a Minority between Catholicism and 
Secularism’ c. tanulmányomat egy megjelenés előtt álló könyvben a keresztyén iden-
titás kérdéséről, az International Reformed Theological Institute of the Free Univer-
sity gondozásában, Amszterdam. Vö.: Y. Bizeul, Identité Protestante (Paris: 
Klincksieck, 1991). 
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Ennek a kisebbségnek a magatartásait jellemezték olykor optimista re-
formmal és haladó társadalmi cselekvéssel, amelyben a protestantizmus 
együttműködött azokkal, akiknek pusztán humanitárius célkitűzéseik voltak. 
Amikor így tett, protestáns identitása kitűnt. Máskor és újabban a protestan-
tizmus az integráció és együttműködés vágyát nyilvánította ki más keresztyé-
nekkel, különösen a római katolikus többséggel. Ebben az esetben hajlamos 
volt elveszíteni sajátos protestáns identitását és társadalmi időszerűségét. 

Úgy tűnik, hogy ezek az ellentétes alapállások az önfenntartás szükségé-
ből fakadtak. Mint sebezhetőségének tudatában lévő kisebbség olyan utakat 
keresett, amelyekkel megőrizheti magát az értékeit fenyegető veszélyektől. 
Éppen ezért nem lehetséges a francia protestantizmuson belül kialakult, a 
társadalmi kontextushoz való viszonyulásokat a megszokott lineáris módon 
leírni. Inkább két ellentétes pólus közötti ingadozás jellemzi: az igazságossá-
gért, társadalmi megújulásért és erős identitásért folytatott harc, szemben a 
keresztyén többségbe való integráció vágyával és az identitásvesztés veszélyé-
vel. 

Különböző időszakokban a franciaországi protestáns kisebbség jövőjét 
hol optimistán, hol pesszimistán látták. A történelmi fejlődés felől megközelít-
ve azt mondhatjuk, hogy a protestánsok jelentősen hozzájárultak az egyház és 
állam szétválasztásához 1905-ben, ami hasznukra vált az elismerést és szabad-
ságot illetően. Ugyanakkor a 20. század folyamán a társadalmi értékek általá-
ban utolérték a lelkiismereti szabadság és a gondolati szabadság értékeit, ami 
a század végére identitásválsághoz vezetett. A protestantizmus nehéznek talál-
ta sajátos karakterének megőrzését, vagy hogy következetes és újító választ 
adjon egy globálisan szekularizálódott társadalomnak. Az ökumenikus kérdés 
csábító témának tűnt, de veszélyes folyamatnak bizonyult egy vallási kisebbség 
számára egy teljes mértékben szekularizált társadalomban. 

Vallási kisebbségként egy túlnyomóan római katolikus társadalomban a 
protestantizmus attól szenvedett, hogy deviáns vallásként kezelték. A vallás és 
a katolikus rokon értelmű szavaknak számítottak kezdetben Franciaország-
ban; a protestantizmust pedig az „állítólag megújult vallásnak” (la religion 
prétendument réformée) címkézték. Később, a vallások ismeretének bővülé-
sével, a keresztyén és a katolikus jelzők váltak rokon értelművé. A protestan-
tizmus annak kettősségétől szenvedett, hogy egyfelől része a keresztyénség-
nek, másfelől nem ismeri el a római egyház, a keresztyénség hivatalos 
képviselője. A protestantizmust gyakran szektás jelenségnek tekintették. 

Hasonló kettősség jelentkezett a szekularizmus kialakulásakor Franciaor-
szágban. A protestantizmus támogatta az egyház és állam szétválasztását, és 
fontos szerepet játszott annak a növekedésében, amit a franciák laïcitének 
neveznek, támogatva ezzel az állam szabadságát és autonómiáját. Ezt a francia 
szót lehetetlen mással fordítani, mint a „szekularizáció” szóval. Ugyanakkor az 
utóbbinál specifikusabb, és csak a közintézmények szekularizálására, azok 
vallásilag semlegessé tételére vonatkozik. A szekularizáció hordozhat ennél 
tágabb jelentést, és vonatkozhat a kultúra egészére.38 Franciaországban a 

                                                 
38  Vö.: Jean Baubérot, Le Protestantisme doit-il mourir? (Paris: Seuil, 1988), II. 

függelék. 
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laïcité az állam semlegességét jelenti vallási és etnikai származást érintő kér-
désekben. „Az állam semmit nem hisz.” Ebben a vonatkozásban meghatározó 
a szabadság, egyenlőség, testvériség központi republikánus értékeire nézve. 

A 19. század második felében a katolicizmus hatalma ellen folytatott, a 
szabadságért való küzdelemben a francia protestantizmus szövetkezett a 
laïcité egyre növekvő áramlatával, amely vezetői köztársaságpárti szabad gon-
dolkodók voltak. Ezek a szövetségesek a szabadságért folytatott küzdelemben 
ellenségek voltak ideológiai szinten, mivel bírálták a vallásos gyakorlat bármi-
lyen formáját. Minél inkább engedte a protestantizmus, hogy áthassa a szabad 
gondolkodás, annál inkább kockáztatta vallásos identitását, és az „egyháziat-
lan tolerancia” kifejezőjévé vált.39 

Ez a két tűz közötti állapot soha nem volt könnyű. Végső soron a protes-
tantizmus nem fordulhatott biztonságért sem az egyházhoz, sem a társadalmi 
haladó mozgalmakhoz. „A protestantizmus az egyetlen olyan csoport Francia-
országban, amely vallási kisebbség, deszakralizált vallás és keresztyén hitval-
lás… A két Franciaországgal szemben a protestantizmus az egyetlen, amely 
mindkét irányba vonzódik.”40 A keresztyén és a laïque vált ennek a kisebbség-
nek a Jekyll és Hyde identitásává a túlélésért folytatott harcban. 

Amikor a protestánsok a szekularizmus támogatóiban leltek szövetsége-
sekre, visszanyerték társadalmi megbecsülésüket és tekintélyüket oly mérté-
ben, mely aránytalan volt számbeli erejükkel. Győzelmet aratva és szabad teret 
biztosítva maguknak az egyház és állam szétválasztásában elveszítették straté-
giai pozíciójukat, egy újabb politikai – inkább kicsi - párttá váltak.  Amikor a 
század második felében a katolikus egyházhoz fordultak az ökumenikus törek-
vések vágyával, annak a kockázatnak tették ki magukat, hogy a katolikus több-
ség elnyomja őket. 

A túlságosan szoros szövetség akár a társadalmi haladás erőivel akár a 
keresztyénség hivatalos képviselőivel Franciaországban mindig is gyengítette a 
protestáns kisebbséget. Az első esetben a jellegzetes protestáns alapállás jó 
szándékú humanizmusba halványult, a második esetben pedig a protestan-
tizmus mint olyan a megszokott hit veszélyének volt kitéve. 

A francia protestantizmus problémája tehát egy uralkodó, erős és gyakran 
ellenséges vallási többséggel összefüggésben kerül meghatározásra. A római 
katolicizmussal szemben a protestantizmust saját struktúrája is gyengítette, 
mely hiányosságokat hordoz az institucionalizmus, a szakralitás és az egyete-
messég szempontjaiból.41 Azok a pozitív kapcsolatai, melyeket a modernség 
fejlődésére való tekintettel tartott fenn – a katolicizmussal szemben – inkább 
gyengítették, mintsem hasznot hoztak számára.42 

                                                 
39  Baubérot, Le Protestantisme, 223. skk. 
40  Baubérot, Le Protestantisme, 233. A „két Franciaország” a római katolikus Francia-

ország és a republikánus Franciaország. Vö.: Jean Baubérot, La morale laïque 
contre l’ordre moral (Paris: Seuil, 1997); Émile Poulat, Liberté, laïcité: la guerre des 
deux France et le principe de la modernité (Paris: Cerf-Cujas, 1987). 

41  Jean-Paul Willaime, La précarité protestante (Genève: Labor & Fides, 1992), 11. 
42  Steve Bruce, A House Divided. Protestantism, Schism and Secularisation (London: 

Routledge, 1990). 
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Ez a tendencia ráadásul a hanyatlás semmilyen jelét sem mutatja. A pro-
testánsokra jellemző, hogy a spiritualitást elsősorban Krisztussal kapcsolatban 
definiálják, és ennek fényében definiálják az egyházzal való kapcsolatukat, 
amíg a katolikusok ennek ellenkezőjét teszik, az egyházzal való kapcsolatnak 
jut az elsődleges és közvetítő szerep.43 Nyugaton a vallás jelenlegi válságában 
– mely az intézményes vallást és tekintélyt mállasztja – miközben egyéni lelki-
ségek virágoznak, a római intézmény halhatatlan természetét nem vonhatjuk 
kétségbe. A vallásos törekvések rendszerező tényezőjeként továbbra is megőrzi 
jelképes vonzó erejét, ahogyan azt drámaian illusztrálta a II. János Pál halálát 
övező hitbuzgalom.44 A vallásos gyakorlat továbbra is gyorsabban hanyatlik a 
fennálló protestáns egyházakban, mint a római közösségben.45 A protestan-
tizmus szenved intézményes láthatóságának hiányától és megosztottságától. 
Az iszlám már fölébe kerekedett mint a második legnagyobb vallási erő Fran-
ciaországban; ez pedig - érthető okokból - olyasvalami, ami mindenki figyel-
mét felkelti. 

Bizonyos értelemben a franciaországi protestáns kisebbség túlságosan jól 
alkalmazkodott a többséghez, és ezzel elveszítette lelkét. Kompromisszumok a 
humanisztikus szekuralizmussal egyik oldalon és a római katolicizmussal az 
ökumenizmuson keresztül a másik oldalon, súlyos terhet róttak kisebbségként 
az identitására. Ez következésképpen számbeli hanyatláshoz vezetett, ami 
fájdalmas jelenség a franciaországi történelmi egyházak számára, olyan tény, 
amelyet az egyre szaporodó evangelikál egyházak növekedése csak még inkább 
alátámaszt. A tanbeli identitás elveszítése és a tiszta üzenet hiánya mind ve-
szélyezteti túlélését. 

A franciaországi protestantizmust fenyegető problémáknak ez az esetta-
nulmánya vezet el a következő meggondolásokhoz azokkal az előnyökkel kap-
csolatban, amelyeket a kisebbségi helyzetből kovácsolhatnánk, ha következe-
tesek tudnánk lenni. 

 

                                                 
43  Ahogyan azt Friedrich Schleiermacher már megjegyezte. Vö.: André Birmelé, Le 

salut en Jésus-Christ dans les dialogues œcuméniques (Paris/Genève: Cerf/Labor & 
Fides, 1986); Paul Tillich, Substance catholique et principe protestante 
(Paris/Genève: Cerf/Labor & Fides, 1995); André Gounelle, ‘Catholiques et 
Protestants: du bon usage de la difference’ in: Daniel Marguerat, Bernard Reymond, 
szerk., Le Protestantisme et son avenir (Genève: Labor & Fides, 1998), 61-76; Paul 
Wells, ‘Eglise et histoire, un modèle pour interpreter la difference entre le 
Catholicisme romain et le Protestantisme’ La Revue réformée 54 (2003), 40-53. 

44  Jean-Marie Donegani, Guy Lescanne, Catholicismes de France (Paris: Desclée-
Bayard 1986), 276. 

45  Jean-Paul Willaime, ‘Risques et atouts de la précarité protestante’ in Marguerat, 
Reymond, eds., Le Protestantisme et son avenir, 32. 
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A kisebbségi lét előnyei 
A kisebbségeknek sok lehetőségük van a cselekvésre, mihelyt felvállalják 

státuszukat, és aszerint terveznek és cselekszenek.46 Európában a jelen kort a 
társadalmi kártyalapok újraelosztása jellemzi, amikor a kisebbségek ügyesen 
előrébb vihetik ügyeiket. Ha egyrészt a helyzet az ultramodern szekularizáció 
bomlasztó hatására a korábbi tekintélyek felbomlásáról tanúskodik, akkor 
ezzel együtt létezik egy más jellegű, újjáéledő vallásos éhség, melyből buddhis-
ta csoportok, muzulmánok és evangelikál csoportok húzhatnak hasznot, nem 
szólva a szekták sokaságáról, melyek sáskamódjára lepnek el bennünket. Úgy 
tűnik, hogy ezeknek a mozgalmaknak a közös nevezője abban a tényben talál-
ható, hogy non-konformisták, harcosak és valami olyan másvalamit kínálnak, 
ami megfelel az igényeknek.47 

Az aktív kisebbségek lélektanáról írt klasszikus elemzésében Serge 
Moscovici leírja, hogy az olyan kisebbségek, amelyeket a múltban „deviáns” 
jelzővel volt szokás illetni, hogyan gyakorolnak hatást a többségekre. Nézetei 
közül több is időszerű a jelen tanulmány szempontjából. A cselekvő kisebbsé-
gek azok, amelyek úgy fejlődnek, hogy összeütközésbe lépnek az elfogadott 
normákkal, ahelyett, hogy egyszerűen azt keresnék, hogyan alkalmazkodjanak 
a status quo-hoz. Amikor ezt teszik, az átalakulás cselekvőivé válnak, és befo-
lyásuknak köszönhetően növekedésnek indulnak.48 Ez a pont önmagában 
felveti azt a kérdést, hogyan cselekedtek a keresztyén egyházak, amikor szem-
besülniük kellett a modernizmussal: csak az ellenük folytatott utódvédharcok 
után hódoltak be az új eszméknek, és csak amikor elfogadta őket a többség a 
társadalomban. Számos etikai kérdés, mely szakadást okozott olyan témákban 
mint abortusz, homoszexualitás, női lelkészség, túlságosan nyilvánvaló példa-
ként szolgál erre. Az egyházak azt a benyomást keltették, hogy idejétmúltak, 
nem pedig azt, hogy lenne valami mondanivalójuk. 

A kisebbségi lét önmagában és önmagától még nem gyakorol hatást. Ez-
zel kapcsolatban Moscovici a következő döntő tényezőkre hívja fel a figyelmet. 
A kisebbségként létezés és cselekvés alapvető. Gyakorlati értelemben a mon-
danivalóval – precíz tétellel és következetes nézőponttal – való rendelkezés 
alakít át egy passzív kisebbséget befolyásos csoporttá. Hogy nem ért egyet 
azzal, amit természetesnek vesznek – a többség „ortodoxiájával” –, az kevésbé 
számít. Amikor az embereket arra akarják rávenni, hogy valami újban higgye-
nek, akkor el kell őket bizonytalanítani abban, amit addig normálisként fogad-
tak el. Ez azt jelenti, hogy egy kisebbség akkor működik jól, amikor egy olyan 
ellentmondó álláspontra helyezkedik, amely megkülönbözteti a világméretű 
magatartásoktól. Egy kisebbség céljai között olykor szerepelhet még annak a 
szakadéknak a növelése, amely a többségi gondolkodás és az általa képviselt 

                                                 
46  Y. Bizeul,’Définition sociologique. Minorité versus majorité’, in Bastian, Messner, 
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heterodoxia között húzódik.49 Ez szolgál álláspontja eredetiségének és értéké-
nek hangsúlyozására. 

Környezetvédő csoportok jeleskednek az ilyen jellegű cselekvésben, még 
abban is elbizonytalanítják az embereket, hogy a tudomány mindig mindent a 
legjobban tud, egészen addig a pontig, hogy így veszik rá az embereket, hogy 
több pénzt költsenek „zöld” termékekre.50 A keresztyén egyházak és keresz-
tyén csoportok nyilvánvalóan nem értek el hasonló sikereket a vélemények 
befolyásolásában, legalábbis nem ezen a kontinensen. Ennek sok oka van. 
Túlságosan sok olyan téma van, amellyel kapcsolatban nincs világos keresz-
tyén álláspont, legalábbis a társadalom egyháziatlan többségei számára. Olyan 
teológusok mint Hans Küng, John A. T. Robinson, Don Cupitt vagy Harry 
Kuitert hírnévre tettek szert keresztyén heterodoxiájuknak köszönhetően, de 
csak azt hangoztatták, amit a pogányok már régóta hirdetnek. Másképpen 
megfogalmazva: egyszerűen behódoltak a többségnek, miközben nagyon új-
szerűnek és radikálisnak tűntek. Valójában azt a benyomást keltik, hogy az 
egyház a világ útját járja. Reflexiónk szempontjából hasznos téma lenne annak 
vizsgálata, hogy az őskeresztyén kisebbségnek – a világtól való határozott el-
különülésével – hogyan sikerült hatást gyakorolnia, és hogyan növekedett az 
árral szemben, ellenálló és üldözött helyzetben.51 

„Következetesség”, állhatatosság és a hit állnak annak a listának az élén, 
amelyet Moscovici az aktív kisebbségek prioritásairól állít fel.52 Ezek nem te-
szik a kisebbségeket vonzóvá, de ez nem is szükséges ahhoz, hogy meghallga-
tásra találjanak. A meggyőződés és a határozottság az ügy helyes vagy igazsá-
gos voltának benyomását kelti. Ha egy csoportot nem szeretnek, az kevésbé 
számít, ettől még tisztelhetik az általa felmutatott erkölcsi értékekért. 

A következetes magatartás az, amely egy csoportnak saját meggyőződései 
felőli bizonyosságát közvetíti, és a helyesség benyomását kelti. Amit kínál, az 
megéri, el egészen addig a pontig, hogy kész veszélynek is kitenni magát, hogy 
álláspontját megvédje. Az ilyen bizonyosság az sugallja, hogy egy csoport szá-
mít valaminek, és amiért kiáll, az valószínűleg több, mint ami a szem számára 
látható. 

Amikor kisebbségi csoportok a látható felszínre kerülnek, az gyakran an-
nak a hosszú erőfeszítésnek az eredménye, hogy megnyerjék az emberek bi-
zalmát, és annak ténye, hogy ez sikerült nekik, gyakran okoz meglepetést. Mi 
vajon nem ámulunk a mormonok vagy a Jehova tanúi sikerein, és vajon nem 
csodáljuk buzgóságukat és kitartásukat? 

A kisebbségek számára az elismertség láthatóságot igényel, a láthatóság a 
vonzerőtől függ, aminek viszont része a hitbeli és viselkedésbeli következetes-
ség, és a potenciális szimpátia, amit kivált. Ezek egyikét sem lehet megtapasz-
talni, ha egy csoport nem élő valóságként létezik. Láthatatlannak lenni egyenlő 
a nemlétezéssel. Ezen tényezők mindegyike valamiképpen függ egy csoport 

                                                 
49  Ibid., 104.skk, 210.skk. 
50  Vö.: Harold B. Gerard, ‘When and how the minority prevails’ in Moscovici, Mugny, 

Van Avermaet, eds., Perspectives on Minority Influence, 171-186. 
51  Vö.: Troeltsch, Social Teaching, I, 100. skk.; Harnack, Mission, 367.skk. 
52  Moscovici, Psychologie des minorities, 133.skk, 218.sk, 224, 231.skk. etc. 
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cselekvési kapacitásától és hasznosan cselekedni tudásától, illetve ezekben 
nyilvánul meg. 

Moscovici egy aktív kisebbség ötféle cselekvési formáját sorolja fel, ame-
lyek hozzájárulhatnak ahhoz, ahogyan egy csoport önmagát látja, és ahogyan 
mások látják őt:53 
olyan cselekvésekre összpontosítani tudás, amelyek hatással vannak másokra 

• kapcsolat kívülállókkal, azzal a céllal, hogy áttérjenek 
• olyanokkal való kapcsolatok előnyben részesítése, akik a legtávolabb 

állnak, sőt kifejezetten szemben állnak a csoporttal 
• annak képessége, hogy másokhoz tudjuk magunkat hasonlítani, és 

tudjunk tőlük tanulni, különösen problémamegoldást 
• a konfliktus mint a bizalomnövelés és az erősödés módjának elfogadá-

sa 
Amikor végignézzük ezeket a tanácsokat, meglepő, hogy mennyire egybe-

esnek Jézus kisebbség orientáltságú tanításával, illetve azzal, amit újszövetségi 
evangelizációs elveknek nevezhetünk, amelyet más nemzedékek egykor gyako-
roltak54, vagy amelyet néhány evangelizációs csoport ma is gyakorol. 

Bármilyen keresztyén csoport, ha felismerné kisebbségi státuszának 
hasznosságát, gazdagodhatna ennek az elemzésnek a megfontolásával, és 
olyan taktikáknak a kialakításával, amellyel javukra fordíthatnák a jelenlegi 
helyzetet. Sok ilyen csoport lenne képes eredményes megújulásra és új misszi-
óra a rendelkezésükre álló lehetőségek megragadásával. 

 
A református kisebbség – konklúzió 

Református kisebbségként talán úgy érezzük, hogy a történelem valami-
képpen elment mellettünk. Elődeink nagyszerű vállalkozása megbotlott a hu-
manizmus kőszikláiba,55 mielőtt a keresztyénséget mint egészet kivasalta a 
modernizmus gőzhengere, és most az ultramodern Európában annyi minden 
eladó, hogy nem tudjuk hangunkat hallatni. Elidegenedettnek érezzük ma-
gunkat a globális helyzettől, és vagy örökké zsugorodó körökbe húzódunk 
vissza belső csoportjaink napirendi pontjaival, amelyektől biztonságban érez-
zük magunkat, vagy időigényes konfliktusokkal osztjuk meg magunkat.56 

Szívleljük meg azt, ahogyan James Packer jellemezte a puritánok telje-
sítményét: 

„A puritánok csaknem minden közéleti csatájukat elveszítették. Akik Angliában 
maradtak, bárhogy reménykedtek is benne, nem változtatták meg az anglikán egyhá-
zat, melynek követői közül csak elenyésző kisebbséget sikerült megújulásra bírniuk, 
végül pedig a lelkiismeretükre gyakorolt számító nyomás miatt az anglikanizmus elha-
gyására kényszerültek. Akik átkeltek az Atlanti-óceánon, nem tudták Új-Angliában 
megvalósítani az Új Jeruzsálemet… De mivel az állandó, már-már elviselhetetlen nyo-

                                                 
53  Psychologie des minorities, 225.skk. Vö.: Moscovici, Mugny, Van Avermaet, szerk., 
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más és kudarcok közepette kitartottak szelídségben, békességben, türelemben, enge-
delmességben és reménységben, olyan erkölcsi és lelki győzelmeket arattak, amelyek a 
különleges tisztelet helyét szerezték meg nekik a hívők dicsőségcsarnokában, ott, ahol 
az első hely a Zsidók 11 hithőseit illeti meg.”57 

A fontos az, hogy tettek valamit, lelki hadviselést folytattak, és ezt egy bi-
zonyos lelki-szellemi magatartással tették, ami ahhoz a kérdéshez vezet, hogy 
mi mint református kisebbség mit és hogyan tehetünk ma? 

A helyzet Európában lehetőséget kínál a református kisebbség számára 
arra, hogy egyedülálló módon közreműködjön. A keresztyén egyházakról álta-
lában azt mondják, hogy drámai hanyatlásuk ellenére „továbbra is létezni 
fognak valamilyen csontváz alakzatban egyre növekvő elszántsággal egyre 
csökkenő számú támogatóik részéről.”58 

Egyre inkább kezdik felismerni, hogy a protestantizmus három fő irány-
zatnak megfelelően átrendeződik, az egyházak egymáshoz közeledése és a 
modernségre adott eltérő válaszok eredményeképpen – szociológiai, ökume-
nikus és evangelikál protestantizmusról beszélnek. Egy kortárs magyarázó 
arra a következtetésre jut, hogy a szociológiai protestantizmus továbbra is 
eltűnő félben lesz, más vallások (buddhizmus, újpogányság), a csináld-magad 
vallások és az ateista közömbösség javára… Az egyházközpontú ökumenikus 
protestantizmus új erőre kap, hiszen még sok tennivaló van hátra a gátak 
megerősítésére és az elveszített területek visszaszerzésére egy poszt-
keresztyén kontinensen. Végezetül itt van az evangelikálok és új-evangelikál 
csoportok növekedésének tényezője, amelyek egyre nagyobb befolyással bír-
nak, jóllehet az, hogy milyen lesz a viszony ezek között a csoportok és a törté-
nelmi egyházak között, annak meghatározása még várat magára.59 

Mit tud kínálni a református közösség ebben az új európai kontextusban 
és kialakulóban lévő egyházi helyzetben? 

Találunk egy „negatívumot” a protestantizmus református hagyományá-
ban, ami nem valami biztató, és becstelen lenne úgy tenni, mintha nem létez-
ne. A református teológia igyekezett mindent megtenni, hogy a legjobb ter-
mékkel álljon elő, amihez a legrosszabb eladási technika és túlságosan 
gyakran intellektuális gőgösség társul. Még csak nem is kisebbség, hanem egy 
darabokra hullt mozgalom, amely túl sokszor adta fejét önelemző kérdésekre a 
kifelé forduló, mások felé nyitó misszió helyett. Mindebből a következő fi-
gyelmeztetés vonható le: ahhoz, hogy egy kisebbség növekedjen, léteznie kell, 
azonosíthatónak kell lennie, és olyan vonzóerővel kell rendelkeznie, mely üze-
netét előreviszi. 

Hogy felütéssel zárjuk: a református örökség „pozitívuma” annak hitelvi 
bányájában nyugszik – a végtelen személyes Isten- , aki cselekszik és szól, a 
Szentírásról szóló tan, megváltás mint ajándék, személyes elégtétel, a meg-
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szentelődés realisztikus és emberi szemlélete, a hit és élet integrációja. Ez adja 
az okot a bizonyosságra és a meggyőződésre, amelyet el lehetne adni, az élet 
valódi igazsága csomagolásban. Ezek a perspektívák felölelik a történelmet és 
kultúrát, dinamikus világnézetet ösztönöznek etikai és társadalmi vonatkozá-
sokkal. A református hit jó munkát végzett, de még jobbat is végezhetne mint 
a keresztyén tanítvánnyá tétel holisztikus programja – amely egy aktív és za-
varba nem hozható kisebbség szerepére készít fel Krisztusban. 

A református hit, „a javai birtokába lépett keresztyén hit”mentőkötél le-
het az olyan emberek számára, akik az ultramodern légüres térben lebegnek, 
„a szívfájdalmak, az elveszett szerelem/szeretet és magányosság tengerén”.60 
Biztos alapvetést ad az olyan keresőknek, akik kétségbeesve keresik az élet 
értelmét a pót-izmusokon túl, melyek az emberközpontú hitetlenség szülemé-
nyei, amelyek végső soron ott húzódnak meg a Winston Churchill által szemlé-
letesen leírt katasztrófák mögött. 

 
 

Summary  
 

Challenges of Being a Minority 
 

 
The point of this paper is that while Christianity has an apparent ma-

jority function in Europe and is called upon to be, or is thought of as, a feature 
of the establishment and stability in the landscape, it is in fact light-weight in 
terms of its constituency. It is de facto a minority but finds it difficult to act or 
profile itself so as to take advantage of its minority status. 

The sooner Christianity stops acting like a majority and accepts mi-
nority status and attitudes, the better it will be for it. This means accepting 
marginality and the need to accept a new perspective for Christian mission. 
There are several reasons for saying this and this paper develops some of them 
in the following points. 

The European Problem – Europe is a heterogeneous entity both 
historically, politically, geographically and religiously and for this reason it is 
anomalous to speak about ‘Christian Europe’. 

The Christian Problem – There is doubtless a Christian minority 
in Europe today, believers in Christ known to God, but this minority is invisi-
ble and may well be silent. Perhaps true followers of Christ have always been 
in a minority. Even during Christendom and later it must have been problem-
atic for true Christians to differentiate their faith from the leaven around 
them. 

A Minority with a Complex Identity – The Reformed faith does 
not invite us to deny our identity but to fulfil it – with as many life expressions 
as possible. One does not have to be a majority to fulfil this calling, but one 
does have to have conviction and dedication. Christians and churches in 
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Europe have worried too much about status, numbers, influence and some-
times affluence, too little about essentials like regeneration. They have slipped 
through the doorway of temptation to adaptation, cooperation and compro-
mise and become bastions of the bourgeoisie. In the process the vision has 
been lost, the light has gone out, the salt has lost its savour and perhaps its 
Saviour as well. What the Christian minority in Europe needs above all is a 
faith and life radicalism that challenges to live consistently and differently in 
the way that its Reformed expression has advocated in its best proponents. 

The Special Status of the Christian Minority – Christian iden-
tity is defined in terms of origin and the Christian community expresses this 
reality spiritually in newness of life. The key to the influence a true Christian 
minority in society does not lie in accompanying or adapting to the world’s 
progress or making its teaching acceptable to current trends but in the differ-
ences it shows. 

An Example: the Protestant Minority in France – In a sense 
the Protestant minority in France adapted too well to the majority and in so 
doing lost its soul. Compromises with humanistic secularism on the one hand 
and Roman Catholicism through ecumenism were a severe tax on its identity 
as a minority. This led in turn to numerical decline, a distressing feature of the 
main-line Reformed churches in France, a fact that has been underlined re-
cently by the growth of Evangelical churches. Loss of doctrinal identity and 
the absence of a clear message constituted a menace to its very survival.  This 
case study of the problems faced by Protestantism in France leads to some 
considerations concerning the advantages to be had by capitalising on a mi-
nority situation in a consistent way. 

Advantages of Being a Minority – For minorities, recognition 
requires visibility, visibility depends on power of attraction, which in its turn 
implies consistency of belief and behaviour and the potential sympathy it cre-
ates. None of these can be experienced if a group does not exist as a living 
entity. To be invisible is not to exist. All of these factors in some way depend 
upon and are illustrated by the capacity of a group to act and do something 
useful. Christian groups of all kinds, recognising the usefulness of their minor-
ity status would profit by reflecting on forms of action typical of active minori-
ties (Moscovici) and developing tactics through which they might benefit from 
the present situation. Many such groups could know an effective renewal and 
a new mission as a result of seizing possibilities that are there. 

Conclusion: The Reformed Minority – There is a ‘minus’ in the 
Reformed tradition of Protestantism that is not encouraging; it would be dis-
honest to pretend that it is not there. Reformed theology has tended to have 
the best product but the worst sales technique and is too often pushed by in-
tellectually arrogant reps. It is not even a minority as such, but a fragmented 
movement too often taken up with introspective issues rather than extro-
verted mission. the ‘plus’ in the Reformed heritage lies in the depths of its 
doctrinal mine – the infinite personal God who acts and speaks, the doctrine 
of Scripture, salvation as gratuity, personal atonement, a realistic and human 
view of sanctification and the integration of faith and life. Here is the reason 
for certainty and conviction to give away, packaged as true truth for life. These 
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perspectives embrace history and culture and stimulate a dynamic world-view 
with ethical and social implications. The Reformed faith has done well and can 
do better yet as a holistic programme of Christian discipling – training for the 
role of an active and unembarrassed minority “in Christ”. 




