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BEVEZETŐ 

Általános és pedagógiai célmeghatározás 

A tanegység célja a diakóniai stúdiumokat végző hallgatók bevezetése a keresztény 

szeretetszolgálat (diakónia) évezredes tradíciójának és legfontosabb jellemzőinek 

ismeretébe. A sok ezer éves bibliai hagyomány és tanítás a zsidóság ószövetségi és a 

kereszténység újszövetségi öröksége során mind közösségi, mind egyéni szinten 

meghatározta, formálta a gondoskodás, a segítés és gyógyítás közösségi rendszereit 

és tartalmát. A kurzus pedagógiai célja az egyes korszakokban kiemelkedő életpéldák 

és az általuk képviselt diakóniai koncepciók megismerése, közös feldolgozás útján 

kompetencia- és személyiségformálás a mai szakmai kihívásokra is tekintettel. 

Fejlesztendő kompetenciák 

A keresztény diakónia története tanegység jelentősen hozzájárul a segítő szolgálatban 

álló vagy arra készülő hallgatók esetében a személyes és közösségi attitűdök 

kialakításában, valamint a szeretetszolgálat alapvető céljainak és lehetőségeinek 

konstruktív és kooperatív módon való személyes tudatosításában, másokkal való 

megvitatásában és reflektív továbbfejlesztésében. 

Az elméleti kompetenciák terén a hallgatók egy nagy múltú vallási szervezet és 

közösség területéről merítő ismeretanyagot sajátítanak el, amely egyszerre 

tartalmazza a biblikus kultúra és etika, valamint a közösség- és rendszerszervezés 

hagyományait.  

A tanegység elvégzése során fejlődik együttműködési és kapcsolatteremtő készségük, 

konfliktuskezelési készségük, felelősségtudatuk és elkötelezettségük, 

problémamegoldó képességük, szervezőkészségük. 
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1. AZ ÓKORI EGYHÁZI SZERVEZET ÉS 
TANÍTÁS KIALAKULÁSA – AUGUSTINUS 

(354–430) 

A pünkösdkor született és az apostoli szolgálat nyomán elterjedő kereszténység 

helyzetét a missziói dinamizmus és a külső, politikai üldözés határozta meg az első 

három évszázadban. A belső közösségre és az adott társadalmi mikrokörnyezetre 

adott válaszok meghatározó jellegzetességei a messzemenő szolidaritás és krisztusi 

szeretetből fakadó anyagi és lelki felelősségvállalás voltak. Mindezt Kelszosznak, a 

kereszténységgel szemben egyébként kritikus, II. századi filozófusnak a megjegyzése 

adja vissza a leghívebben: „Nézzétek, hogyan szeretik egymást!” 

A kereszténység erősen mozgalmi, önszerveződő közösségi jellege a IV. század során 

alakult át messzemenően, amikor bevett, majd egyedüli államvallássá lett a Római 

Birodalomban. Az egyház ettől fogva társadalmi és politikai értelemben is szerves 

része lett a mindennapoknak, amivel – sajátos érdeklődésünk szempontjából – 

szolgálata, közösségi felelősségvállalása is jelentősen kibővült. Jelentősen 

átalakítottak sajátos, bibliai teológiából fakadó ember- és közösségképen alapuló 

tanításukkal olyan területeket, mint a jogrendszer és az igazságszolgáltatás, a 

hadviselés, a társadalmi gondoskodás, a család és a közerkölcs, hogy csak néhány 

példát említsünk. 

Az ókornak ezt a szakaszát (IV–V. század) az egyházatyák korának nevezzük. Az atyák 

közül magasan kiemelkedett minden idők egyik legnagyobb teológusa és 

lelkipásztora, Augustinus (354–430). Életútja Észak-Afrikából indult, ahol a helyi 

római elit köreiből kiváló iskolai képzésben részesült. Itáliai tanulmányai és 

munkálkodása során lett kereszténnyé Milánóban, majd hazatérve teológiai 

műhelyközösséget alapítva püspökként szolgált Hippóban. Nevéhez köthető többek 

között a Szentháromság-tan, az Isten kegyelméről és számtalan további hit- és 

erkölcsi kérdésről szóló tanítás mértékadó formába öntése. 

Élete végén az európai viszonyokat teljesen felforgató népvándorlás drámai 

következményeivel kellett szembenéznie Észak-Afrikában. A vandálok – hadjárataik 

során – ostrom alá vették püspöki városát, Hippót is. Az ostrom, a győztes hódítók 

véres haditetteinek idején elsősorban lelkipásztorként kellett helyt állnia a rá bízott 

közösségben, melynek tükre az „Isten városáról” írt könyvsorozata. Ebből merítjük a 

szupervíziós megbeszélés alapjául szolgáló szövegrészletet is: 

„Azt gondolják, hogy valóban nagy bűnt vetnek a keresztények szemére, midőn a 

keresztények fogságának túlzói még azt is hozzáfűzik, hogy nemcsak mások feleségén 

és menyasszonyán, hanem még az Istennek szentelt szüzeken is erőszakot követtek 

el. E kérdéssel kapcsolatban vitánk nem a hit, nem a kegyesség, nem a tisztaságnak 
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nevezett erény, hanem inkább a szemérem és az ész szűk korlátai közé terelődik. Itt 

nem annyira arra törekszem, hogy idegeneknek feleljek, hanem hogy a mieinket 

vigasztaljam. Elsősorban bizonyított és elfogadott tény, hogy a helyes életre ösztönző 

erény a lélekben lévő székhelyéből parancsol a test tagjainak, és a test szentté a szent 

akarat gyakorlása által lesz. Ha ez az akarat rendületlenül és szilárdan megmarad, 

másvalaki bármi olyat kövessen el a testen vagy a testben, amit csak bűn 

elkövetésével lehetne kikerülni, akkor a szenvedő felet nem terheli bűn. De mivel más 

testén olyat is el lehet követni, ami nemcsak fájdalmat, hanem bujaságot is jelent, 

ezért az ilyen eset, ha nem is foszt meg az állhatatos lélekkel megőrzött tisztaságtól, 

azonban mégis szégyenérzetet támaszt, nehogy azt higgyék, hogy saját 

beleegyezésével történt az, ami talán a test bizonyos gyönyöre nélkül nem 

történhetett meg. 

Micsoda emberi érzés az, amelyik nem bocsátana meg azoknak, akik azért követték el 

az öngyilkosságot, nehogy valami ilyen érje őket? Viszont nem fél a balgaság vádjától 

az, aki szemrehányólag fordul azok felé, akik nem akartak öngyilkosok lenni, nehogy 

saját bűnükkel felülmúlják mások bűnét? Ugyanis, ha senkinek sem szabad 

önhatalmúlag még azt a másik embert sem megölnie, akinek megölésére a törvény 

engedélyt adott, akkor valóban gyilkossá válik az is, aki önmagát öli meg. (…) Az 

ember, aki rosszat sohasem csinált, miért tegyen rosszat magának? Az ilyen, amikor 

öngyilkos lesz, ártatlan embert öl meg, hogy más bűnöstől ne szenvedjen. Tehát 

önmagéval szemben azért kövessen el bűnt, hogy más vele szemben ne kövessen el?” 

(Augustinus, Isten városáról, I. könyv, 17–18. fejezet) 

KÉRDÉSEK A FELDOLGOZÁSHOZ 

Augustinus hangsúlyozza, hogy lelkipásztori szükséghelyzetben nem elegendő a 

teológiai és erkölcsi alapelveket hangsúlyozni. Milyen viszony van az elvi alapok és 

szabályok és a segítő szolgálat között? 

Augustinus megközelítésében új bibliai, teológiai megalapozást nyer számos 

vonatkozásban az élet tisztelete. Hogyan értékelhetjük mai szemmel ezeket az 

alapvetéseket? 

A drámai történelmi élethelyzetek és az elszenvedett erőszak személyes, testi-lelki és 

társadalmi következményeinek gyógyításában milyen többletet mutat fel Augustinus 

alkalmazott lelkipásztori teológiája? (áldozattá válás, szégyenérzet és szégyen 

közösségi vetülete, személyes törés és Isten szeretet stb.) 
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Milyen többlettartalmakkal gazdagított a kereszténység államvallássá válásának 

folyamata során az ókori Római Birodalom politikai és társadalmi felfogását? 

2. Hogyan élnek tovább a legújabb kori jogalkotásban és a segítő szolgálat mai 

gyakorlatában az Augustinus által egykor felvetett – akkor még forradalminak 

számító – újítások? 

3. Hogyan fogalmazhatjuk meg Augustinus szupervízori önértelmezését? 

 



10  |  2. A középkori keresztény civilizáció – Árpád-házi Erzsébet (1207–1231)    

 

2. A KÖZÉPKORI KERESZTÉNY 
CIVILIZÁCIÓ – ÁRPÁD-HÁZI ERZSÉBET 

(1207–1231) 

Az érett középkor az egyik legmagasabb csúcspont az egymást követő európai 

civilizációk történetében, amelynek alapját a keresztény vallás elterjedése teremtette 

meg. Mint minden vallási alapú világrend, ez a korszak is hordozott magában 

ellentmondásokat – ugyanakkor viszont arra is törekedett, hogy a kereszténység ne 

csak elmélet, hanem a mindennapi életet átjáró értékrend, életforma is legyen. Ebben 

a korszakban (a X. és XIII. század között) hozott átfogó eredményt a kontinens nagy 

részén a kora középkorból elindított misszió, melynek nyomán megszületett a 

népegyház, s vele az az igény is, hogy a keresztény – Krisztus követő – emberek 

konkrét életformaként élhessék meg mindazt, ami a hitük tartalma. A 

kereszténységnek ezt, a széles néptömegekben meggyökerező vallási tartalmát a 

„Krisztus követése” (imitatio Christi) kifejezés határozza meg a legtisztábban: ez 

magában foglalta az egyház belső, hitbeli megújulását, a szociális gondoskodás és 

szolidaritás kultúráját, valamint a kifelé – még nem keresztény területekre – irányuló 

külmissziót. 

A középkori keresztény magaskultúra a kereszténységhez tartozással Isten 

gyermekeinek méltóságát hozta magával, amely az amúgy jelentős társadalmi és 

vagyoni különbségeket alapvetően igyekezett ellensúlyozni. A hitélet és vallásos 

aktivitás többé nem korlátozódott az egyházi vagy világi elitre, hanem 

népmozgalommá nőtte ki magát. A laikusok körében szerveződő egyházi közösségi 

sejtek nagy kihívást jelentettek mind az egyházi, mind a világi életben, hogy miképpen 

találhatják meg szervezett – és mai szóval élve: „minőségbiztosítás alatt álló” – 

helyüket. A férfiak számára ez könnyebb helyzetet jelentett a hagyományos 

keresztény szerzetesség védőernyője alatt, de még e körben is a kolduló rendek – 

ferencesek, domonkosok, ágostonosok – színre lépése kínált megfelelő megoldást. 

Ebben a folyamatban a legkiemelkedőbb szerepet Assisi Ferenc (1180 k.–1226) 

játszotta, aki a Jézustól tanult és az apostolok szolgálatán tájékozódó bibliai alapra 

helyezte a krisztuskövetést. Számára az apostoli szegénység mellett a népesebb 

városokhoz közeli prédikáló és szolgáló jelenlét volt a legfontosabb újítás. 

Ennél is nehezebb helyzetben voltak az aktív keresztény életformára fogékony nők, 

akiknek a társadalmi mozgástere lényegesen szűkebb volt a férfiakénál. Mekkora 

önállósággal, milyen pártfogás vagy védelem alatt találhatják meg szolgálatukat az 

erősen strukturált középkori egyházi és világi életben? Erre a kérdésre a 

legragyogóbb választ Árpád-házi Erzsébet magyar királylány és türingiai őrgrófné 

személyében találta meg az egyház. Erzsébet II. András magyar király és meráni 

Gertrudis lánya volt, akit négyéves korában jegyeztek el majd házasítottak ki 
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Németországba. Mozgalmas élete során – 14 évesen kötött szerelmi házasságot Lajos 

őrgróffal, 3 gyermeknek adott életet és 20 esztendősen meg is özvegyült – mindvégig 

mélyen elkötelezett vallásos életet élt. Egyéni kegyessége az imádság, aszkézis mellett 

nagy erővel mutatkozott meg a szociális gondoskodásban – például keresztanyaságot 

vállalt alattvalói körében, hogy ajándékokat oszthasson a családoknak –, rövid 

özvegyi időszakában ez a marburgi beteg- és szegénygondozó ispotály 

megalapításában és vezetésében teljesedett ki. 

Mindössze néhány évvel a halála után, 1236-ban avatta szentté a középkori egyház. A 

rekordgyorsaság is jelezte, hogy személyében találta meg az egyház az új, vallásos női 

életforma példaképét a középkori egyház. Bár társadalmi státusza jelentősen kiemelte 

őt, mégis családos asszonyként, édesanyaként, önkéntesen másoknak odaadóan 

szolgáló özvegyként sokaknak adott mintát és bátorítást az egész kontinensen: a 

betegek és rászorulók gondozásával, a magas státuszú és jómódú emberek szociális 

felelősségvállalásával, a gyermekek iránti nagy szeretetével. A ferences emlékezet úgy 

őrzi, mint aki a rend alapító atyja, Assisi Ferenc mellett a rend édesanyjává tudott 

válni, aki lelkileg is táplálni és nevelni tudta a kiterjedt közösség tagjait. 

Szupervíziós megbeszélésünk alapjaként álljon itt két történet a szentté avatási 

eljárás során rögzített vallomásokból: 

„Boldog Erzsébet, amikor még az evilági dicsőség állapotában élt, titokban magához 

vett egy beteg koldust, akit borzasztó volt még nézni is, mert valamilyen 

fejbetegségben szenvedett. Saját kezével nyírta le borzasztó haját, fejét az ölébe vette, 

majd megmosta gyümölcsöse rejtekében, mert el akarta kerülni, hogy meglássák az 

emberek. Amikor aztán szolgálói meglepték és korholták, ő csak nevetett.” 

„Továbbá azon a napon, amelyen bőkezűen 500 márka alamizsnát osztott szét, mivel 

az ugyanazon napra következő éjszaka világos volt hold ragyogása miatt, miután a 

jobb erőben levő szegények már elmentek, igen sokan a gyengébbek és a betegek 

közül ott maradtak, leheveredve az ispotály kerítése mentén, és az udvar 

szögleteiben. Amikor az udvaron áthaladva Boldog Erzsébet meglátta őket, így szólt 

övéihez: „Lám, a gyengébbek itt maradtak, hát akkor adjunk nekik még valamit!” És 

elrendelte, hogy adjanak mindegyiknek 6-6 kölni dénárt, és nem akarta, hogy a 

gyerekek kevesebbet kapjanak. Ezután kenyeret hozatott és kiosztotta nekik. Miután 

ez megtörtént, ezt mondta: „Azt akarom, hogy az örömük teljes legyen, gyújtsunk 

tehát tüzet!” És nagy tüzet gyújtatott, és sokak lábát megmosatta és bekenette. És a 

szegények énekelni kezdtek, és nagyon jól érezték magukat. Ezt hallván Boldog 

Erzsébet így szólt: „Íme, megmondtam nektek, hogy boldoggá kell tennünk az 

embereket.” És maga is együtt örült az örvendezőkkel.” 

(A négy szolgáló vallomása II. és IV. fejezet) 
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KÉRDÉSEK A FELDOLGOZÁSHOZ 

Árpád-házi Erzsébet magas származású és rangú személyként lett a középkori 

keresztény gondoskodás szimbóluma. Mit jelent a magas társadalmi állásúak és 

tehetősek felelősségvállalása a történelemben és ma? 

Erzsébet boldog feleség és háromgyermekes édesanya lévén a személyes és 

hitéletnek ezzel a gazdagságával igyekezett Krisztus követésére. Milyen sajátosan női 

és férfi feladatok lehetségesek az egykori és mai segítő szolgálatok terén? 

Erzsébet krisztuskövető kereszténységéből merített elkötelezést szolgálatához. 

Milyen formában lehet a vallási, hitbeli meggyőződés a motiváció és a rekreáció 

forrása a segítő szolgálatokban? 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

4. Milyen területeken járta át a társadalmi szolidaritás és a gondoskodó aktivitás 

kultúráját a „Krisztus követését” valló mozgalom az érett középkorban? 

5. Milyen változásokat hozott a statikus középkori társadalom-felfogásban a 

keresztény népegyházi tömegesedés és a megújult vallásosság (szegények, 

gyermekek, nők körében)? 

6. Hogyan fogalmazhatjuk meg Erzsébet szupervízori önértelmezését? 
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3. A REFORMÁTORI HITÚJÍTÁS KORA – 
LUTHER MÁRTON (1483–1546) 

Az evangélikus reformáció kezdete 1517. október 31., amikor Luther Márton német 

Ágoston-rendi szerzetes 95 tételének közreadására emlékezünk. A reformáció 

középpontjában a tisztítótűzből szabadulást ígérő búcsúcédulákkal való 

visszaéléseken túl a középkori civilizáció keretei közé szorult egyház hit- és 

tanításbeli megújulása állt, mindenekelőtt a Bibliában rögzített és hirdetett igéhez 

való visszatéréssel. Ez – az evangélikus szó eredeti értelmében vett – „evangéliumi” 

megújulás szerteágazóan változtatta meg nemcsak az egyházi, de a kulturális és 

társadalmi struktúrákat is. A keresztény életforma az általános vallásos előírásoktól 

és szokásoktól elszakadva személyes elköteleződésként alapul szolgált a világi 

hivatásokban élő keresztények egyenlő megbecsüléséhez, a papi nőtlenség 

eltörléséhez, a gyülekezeti közösségben gondolkozás megerősítéséhez a hierarchikus 

irányítással szemben. Általános társadalmi téren így a munkaerkölcs és a hivatások 

etikája, a családi élet alapközösségként való megbecsülése, a nevelés és képzés 

kiemelkedő szerepének és a korábbiaknál sokkal nagyobb szabadságának a 

hangsúlyozása lett tapasztalható. A reformáció nyomán útjára induló 

protestantizmussal megjelentek az olyan jelenségek, mint a prosperitás, a szervezett 

társadalmi szolidaritás, vagy a világnézeti tolerancia. 

Luther intenzíven formálódott életének személyes küzdelmei során. Szerzetesként az 

Istennek tetsző élet elkötelezettje volt, ebben viszont éppen az ember minden jó 

szándéka és cselekedete ellenére is valóságos elégtelenséget, a mégis bekövetkező 

bűnök miatti felemás tökéletlenséget tapasztalta meg. Ezen nem segíthetett a 

középkori egyház előírásaihoz és szokásaihoz való külső alkalmazkodás sem. Ebben 

az Isten szavára, igéjére hagyatkozó hitbeli megújulás hirdetője lett. A hit – a 

személyes bizalom és Istenre hagyatkozás – hangsúlyozása ellenfeleiből azt a kritikát 

váltotta ki, mintha a kereszténységről azt tanította volna, hogy valamiféle belső, lelki 

dolog, amiben másodlagos, érdektelen az életvitel, a cselekedetek, a hittel egyező 

aktivitás. Luther azonban csak az érdemszerzőnek tartott és tradicionalista jó 

cselekedetek elégtelenségét hangsúlyozta, az őszinte hitet ellenben a valódi 

megújulás, a hiteles és tartalmas szolgálat előfeltételeként hangsúlyozta. Ebből 

következett, hogy Luther és a további protestáns reformátorok munkája nyomán 

határozottan átalakult: kiterjedt, szervezettebbé és aktívabbá vált a hitéletből fakadó 

új, egyházi és társadalmi felelősségvállalás. 

A szupervíziós megbeszélés segítésére álljon most is két idézet a német 

reformátortól: 

„Jegyezd meg ezt a példázatot: a napnak két része: a fénye és a melege. Nincs olyan 

hatalmas király, aki a nap sugarát meg tudná hajlítani, vagy irányítani tudná: a 

napsugár szilárdan megmarad állásában. De a melegét lehet irányítani és hajlítani, az 
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mindenhol jelen van a nap körül. Ugyanígy kell a hitnek is mindig mozdíthatatlanul 

megmaradnia a szívünkben, nem hagyhatjuk el, míg a szeretet meghajolhat, és 

irányítható úgy, hogy megértse felebarátunkat, és követni tudja őt. Vannak, akik 

sebesen tudnak rohanni, mások jól futnak, ismét mások alig vánszorognak. Ezért nem 

szabad saját erőnkre tekinteni, hanem a testvérünkére, hogy az ördög szét ne tépje a 

hitben gyengét, ha az követni akarja az erőset.” 

(Prédikáció Wittenberg népének Invocavit vasárnapjára, 1522. március 9.) 

„Látod tehát, ha felismerjük, hogy amit Isten adott nekünk, az mind milyen nagyszerű 

és értékes, akkor – ahogyan Pál mondja – egyszerre kiárad szívünkbe a Lélek által a 

szeretet, amellyel szabadok, derűsek, mindenre képes segítők, minden 

szorongatásban győzelmesek, embertársaink szolgái, mégis nem kevésbé mindenek 

urai vagyunk. Akik pedig nem ismerik fel, amit Krisztus által kaptak, azoknak Krisztus 

hiába született meg, azok feltűnnek cselekedeteikkel, de az ajándékul kapott dolgok 

ízét és értelmét soha fel nem fogják. Ahogyan tehát embertársunk szükséget szenved, 

és a mi feleslegünkre szorul, úgy Isten előtt mi is szükséget szenvedünk, és 

rászorulunk az ő könyörületére. Hasonlóképpen, ahogyan mennyei Atyánk nekünk 

Krisztusban önzetlenül segített, úgy nekünk is önzetlenül kell segítenünk a mi 

embertársunknak, testünkkel és annak cselekedeteivel, és mindenkinek a másik 

számára mintegy Krisztussá kell lennie, hogy egymás Krisztusává legyünk, és 

mindenkiért magává Krisztussá, vagyis igazi keresztyénekké.” 

(Luther Márton, A keresztyén ember szabadságáról, 1520.) 

KÉRDÉSEK A FELDOLGOZÁSHOZ 

Luther Márton teológiai reformja erős antropológiai állításokat fogalmazott meg, 

amennyiben az emberi erő és teljesítőképesség határával való őszinte szembenézést 

sürgetve a teljességre törekvő szeretetszolgálat követelményét állította fel. Hogyan 

értelmezhető ez az egymásnak feszülő paradoxon? 

Luther Isten és ember kapcsolatában a hitet, az emberek közötti viszonyokban a 

szeretetet emelte ki. A szeretet kultúrájában milyen szerepet játszik az empátia és a 

tolerancia? 

Milyen viszonyban állhat egykor és ma a személyes elkötelezettség és meggyőződés a 

társadalmi méretekben megszervezett gondoskodás, felelősségvállalás, 

szeretetszolgálat gyakorlatával? 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

7. Milyen változásokat hozott magával a reformáció a társadalmi rendszerek 

területén, milyen közösségi aktorokat hozott kiemelt helyzetbe? 
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8. Milyen megalapozást ad a protestáns teológia a jó cselekvésének? 

9. Hogyan fogalmazhatjuk meg Luther szupervízori önértelmezését? 
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4. A PIETIZMUS, A GYAKORLATI 
KERESZTÉNYSÉG KORA – AUGUST 
HERMANN FRANCKE (1663–1727) 

A protestáns reformációt és a katolikus ellenreformációs lépéseket követően Európa 

kereszténysége felekezeti szempontból megosztottá vált. Az ellenérdekelt felek a 

következő évszázad során nemcsak az egyház, hanem a világi uralkodók körében is 

igyekeztek szervezkedni a katolicizmus helyreállítása, illetve a protestantizmus 

megőrzése érdekében. A tragikus következményekkel járó összecsapás, a 

harmincéves háború (1618–-1648) hatalmas pusztítást hagyott maga után, amit a 

vallási kérdések megközelítésének gyökeres megváltozása követett. Az „utolsó 

európai vallásháborút” követően megrendült a hittani dogmák iránti engedelmesség, 

akárcsak az egyházszervezet és hierarchia tekintélye is, mert e kettőt különösen is 

felelősnek tartották a konfliktusok elfajulásáért. 

A háború utáni protestáns egyházi és teológiai újraépítkezést részben a 

felvilágosodás, részben a belső egyházi megújulási mozgalom, a pietizmus határozta 

meg. A pietizmus központi célja a praxis pietatis, azaz a gyakorlatban is megélt 

biblikus hit, amely a személyes meggyőződésen, s nem a külső egyházi tekintélyeken 

tájékozódik. A mozgalom mindenekelőtt a Biblia tanulmányozását igyekezett 

megvalósítani: a gyülekezeti és házi bibliakörök és a konfirmációi oktatás 

bevezetésével, a lelkészképzés reformjával és misszióval felkeresett népek nyelvére 

való bibliafordításokkal. A gyakorlatban ez a széleskörű bel- és külmissziói munkát, 

az iskolai képzés felértékelődését, a háborút követő súlyos társadalmi visszaesés 

kárvallottjainak felkarolását hozta magával. 

A pietista megújulás fenti programját Philipp Jacob Spener (1635–1705) fogalmazta 

meg Pia Desideria című írásában, a mozgalom tényleges központja a szászországi 

Halle városa lett August Hermann Francke több évtizedes szolgálatával. Előbb a város 

környékén, majd magában a városban töltött be lelkészi állást. Hamarosan iskolát és 

árvaházat alapított, melyet élete végéig energikus munkával fejlesztett tovább kétezer 

fős intézménnyé. Ebben a központban alakult ki az első „szeminárium”, azaz 

pedagógiai képzést nyújtó főiskola és egy többirányú szakiskola, innen indult ki más 

földrészekre a missziói munka. Francke több átdolgozással papírra vetette 

„világreformját” (Generalreform), amit Istennek a hallei eredményekben 

megmutatkozó kiválasztására alapozott. Ezt a munkát tekintette kiindulópontnak a 

szász, majd német, európai és világméretű megújuláshoz, melyben a kereszténység 

hitbeli és az egész emberiség felé gyakorlatban is megmutatkozó tartalma egymáshoz 

kapcsolódva bontakozhat ki. 

Szupervíziós megbeszélésünkhöz a pietizmus köréből két idézetet veszünk alapul: 



  Bevezető  |  17 

 

„Értessük meg az emberekkel: ne higgyék, hogy a kereszténységben elég a tudás, 

hanem sokkal inkább szükséges a gyakorlat. A mi szeretett Megváltónk különösen a 

szeretetre utal, amely az ő tanítványainak igazi ismertetőjele… Természetesen a hívő 

és a hit által boldog ember egész élete az istenei parancs betöltése a szeretetben. 

Ezért ha a keresztyének között elsősorban egymás iránt, de más emberek iránt is 

gyakorlativá lesz a szeretet, akkor majdnem minden megvalósul, amit kívánunk… 

ebben gyakoroltatni is kell az embereket, hogy ne hagyjanak figyelmen kívül egy 

alkalmat sem, amikor felebarátjukkal szeretetet gyakorolhatnak.” 

(Spener, Philipp Jacob: Pia Desideria, 3. javaslat, 1675) 

„Az egyetemeknek kellene a tulajdonképpeni veteményeskerteknek lenniük, s 

ugyanígy Isten szemináriumainak, amely által minden felépülhetne, megjavulhatna és 

termőre fordulhatna”, mivel szinte minden világi és egyházi hivatalt az itt végzettek 

foglalnak el. (…) (Az egyetem) olyan formában lenne kialakítva, és az isteni áldás alatt 

oly szorgosan, alaposan és bölcsen lenne plántálva és gondozva, hogy ezekből a jól 

ápolt növényekből és fákból az ember mindig és időről időre kivehetne, hogy más 

helyekre és más országokba, az egész világ minden tájára és minden népek közé 

átültesse, és teljes gyümölcsüket várja, és azt örömmel élvezhesse.” 

(Francke, August Hermann: Großer Aufsatz, 1719) 

KÉRDÉSEK A FELDOLGOZÁSHOZ 

Spener a konfliktusok táptalajául szolgáló elméleti és terméketlen vitákat a 

keresztyének közötti és általános emberszeretet gyakorlásával javasolja felváltani. 

Mennyiben lehetséges és hatékony a konfliktusok kezelésben a meggyőződés és 

világnézet kritikus pontjait félretenni a segítő szolgálat érdekében? 

Francke a háború utáni nyomorúságból való kitörési pontnak a képzést, ezen belül is 

kiemelten a hivatásra való felkészítést tekinti. Milyen összefüggései vannak manapság 

a képzésben való részvételnek és az egyéni, valamint társadalmi boldogulásnak? 

A külmissziói tapasztalat az egész világot behozta a hallei iskolai rendszer látóterébe. 

Milyen téren játszhat szerepet a segítő szolgálatban a miénktől lényegesen eltérő 

kultúrákkal, nézetekkel, gyakorlatokkal való találkozás? 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

10. Hogyan alakult át az európai szellemiség viszonya az egyházhoz és a keresztény 

vallásossághoz a harmincéves háború után? 

11. Milyen területeken építette ki szervezett segítő rendszerét a protestáns 

kereszténységen belüli pietista megújulási mozgalom? 
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12. Hogyan értékelhetjük ma a szupervízió szempontjából a pietizmus 

hozzájárulását a segítő szolgálathoz? 
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5. AZ EVANGÉLIKUS DIAKÓNIA ATYJA – 
WILHELM LÖHE (1808–1872) 

 

Az 1789-es francia forradalom után új szakaszába lépett az európai felvilágosodás, 

amit a születőben levő nagy ideológiák – a liberalizmus, a kommunizmus és a 

nacionalizmus – mellett általánosan elterjedt és elfogadott racionalizmus határozott 

meg. Nem volt ez másként a protestáns teológiában sem, különösen Németországban. 

Egyre inkább előtérbe került a vallásosság fogalma, melynek egyszerre igyekeztek 

vallásfilozófiai, vallásfenomenológiai és jogi értelmezést is adni. A vallás teológiai 

újrafogalmazásában az első jelentős lépéseket Friedrich Schleiermacher (1768–1834) 

tette meg. A megújított felfogásban részben Schleiermacher, részben Immanuel Kant 

(1724–1804) hatása alatt egyre inkább a Mindenható Isten iránti csodálatot és a 

vallásos erkölcs rendszerét állították a középpontba. A vallásos elköteleződés az 

egyházi hovatartozás mellett egyre inkább megtelt felvilágosult és polgári 

erénytartalmakkal, melyeknek egyik legfőbb mércéje lett a köz javának a szolgálata. A 

XIX. század során ebben a szellemben tették le – különösen is protestáns, evangélikus 

hagyományú államokban – a későbbi jóléti, szociális szolidaritásra törekvő államok 

alapjait. A protestánsok széles körei köteleződtek el a haladó eszmék és társadalmi 

programok szolgálatára. 

Ebben a szellemben folyt a teológiai oktatás mind az erlangeni, mind a berlini 

egyetemen, amikor az 1820-as években ott töltötte tanulmányi idejét Wilhelm Löhe. 

Löhe sokgyermekes, pietista szellemiségű családból származott. Talán ebből is 

következett, hogy teológiai felfogása nem egyezett a kor vezető oktatói által képviselt 

irányvonallal, ami hamarosan megmutatkozott mind érdeklődésében, mind 

megnyilatkozásaiban. Egyre mélyebben kötődött az evangélikus hitvallásos 

irodalomhoz, ennek szellemében nyíltan elutasította az 1817-ben uralkodói 

nyomással létrehozott (evangélikus és református) porosz uniót. Ugyancsak 

határozottan kiállt a pietizmusban hagyományosan nagy elkötelezettséggel végzett 

külmisszió mellett. Lelkészi és teológiai munkássága 1837 után bontakozott ki a 

bajorországi Neuendettelsau lelkészeként: hamarosan missziói egyesületet alapított, 

majd nők számára elindította a diakonisszaképzést, illetve létrehozta a diakonissza 

anyaházat, amely az 1850-es évektől kezdve dinamikus fejlődésnek indult. Mindkét 

intézmény ma is meghatározó jelentőségű mind nagyságában, mind küldetésében 

bajorországi, sőt németországi viszonylatban is. Megalapozó tevékenysége miatt 

Wilhelm Löhét tekintjük a modern kori diakónia legnagyobb hatású szervezőjének, s 

ehhez hasonlóan az újabb német missziói munkaág megteremtőjének. 

Szupervízióra vonatkozó megbeszélésünket a rendkívül termékeny tollú Löhe 

írásaiból vett idézetekre alapozzuk: 



20  |  5. Az evangélikus diakónia atyja – Wilhelm Löhe (1808–1872)    

 

„Mit akarok? Szolgálni akarok. 

Kinek akarok szolgálni? Az Úrnak az ő nyomorultjai és szegényei között. 

És mi az én jutalmam? Nem jutalomért, sem köszönetért szolgálok, hanem hálából és 

szeretetből. 

Az a jutalmam, hogy ezt megtehetem. 

És ha közben tönkremegyek? Ha rámegyek, akkor rámegyek, mondta Eszter, aki ŐT 

nem is ismerte, akinek kedvéért én odavesznék, és aki hagy engem odaveszni. 

És ha közben megöregszem? Akkor úgy fog zöldellni a szívem, mint egy pálmafa, az Úr 

meg fog elégíteni kegyelemmel és irgalommal. 

Békében megyek, és nem aggódom semmiért.” 

(Löhe, Wilhelm: Diakonisszafogadalom) 

„A szolgáló odafordulás az emberek és a világ felé nincs a keresztények jókedvére 

bízva. A diakónia nem végezhető az egyház mérlegelése szerint és nem szenvedhet 

mulasztást. A testvérszeretet sokkal inkább a kereszténység lényegében, a diakónia 

pedig az egyház lényegében gyökerezik. A szeretetszolgálat nem csupán az egyház 

egyik életmegnyilvánulása, úgyhogy a diakónia híján ugyan valamiféle fogyatkozása 

van az egyháznak, de attól még továbbra is egyház maradna. A diakónia maga az 

egyház, tudniillik az egyház a maga szolgálatkészségében.” 

KÉRDÉSEK A FELDOLGOZÁSHOZ 

Wilhelm Löhe egyházértelmezése, amely jelentősen eltért kora egyházának 

mértékadó felfogásától, szoros összefüggésben láttatta a felekezeti identitás, a 

missziói és a diakóniai elkötelezettség megerősödését. Milyen kölcsönhatásokat 

tudunk megfogalmazni a három terület találkozásából? 

Milyen jellegzetességei voltak a Löhe által alapított diakóniai munkaágnak és a 

diakonisszák életformájának a protestáns egyházi keretek között? 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

13. Milyen hatással volt a francia forradalom után általánossá vált racionalizmusnak 

az egyházak életére és vallási tevékenységére? 

14. Mely területeken bontakoztak ki a felvilágosodás szellemi befolyása alá került 

teológiai tudományossággal szembenálló egyházi alternatívák? 

15. Hogyan értékelhetjük a diakóniai szeretetszolgálat rendszerszintű 

kiterjesztésének hatásait a segítő szolgálat területére? 
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6. A HAZAI EVANGÉLIKUS DIAKÓNIA JÓ 
PÁSZTORA – SZTEHLO GÁBOR (1909–

1974) 

 

A magyarországi evangélikusság a reformátori időszakra visszanyúlva, a pietizmus és 

a felvilágosodás hatásai alatt az erőteljes ellenreformáció és a Habsburg elnyomás 

ellenére is kivette a részét a hazai szeretetszolgálatból. Az oktatás-nevelési és 

diakóniai intézményeket a XX. század történelmi megpróbáltatásai: a trianoni 

békeszerződés, a nemzetiszocialista és kommunista diktatúra egyaránt megtépázták. 

A II. világháborút követő években ennek a tortúrával teli időszaknak a végére tett 

pontot az államosítás. A szélsőbaloldali diktatúra 45 esztendős időszakában az 

egyházak – köztük a legkisebbnek számító evangélikus egyház is – elszenvedői voltak 

a rendszer ateista, durván egyház- és vallásellenes elnyomásának, melynek a 

kereszténység teljes felszámolása érdekében tett lépései mind az egyházak 

társadalomból való kiszorítását célozták meg. Ez a folyamat – amit elfogadott, bár 

nem tudományos fordulattal „gettósításnak” szoktunk nevezni – minden 

vallásosságot a templomok falai közé igyekezett beszorítani, száműzve nemcsak a 

nyilvánosságból, hanem a közintézmények és a családok életéből is. 

A szocializmus félévszázados távlata alatt törekedett a rendszer arra is, hogy az 

egyházakat valamilyen formában kooperációra vegye rá. Az adott politikai 

kontextusban minden történelmi felekezet körében megjelentek a sajátságos 

kontextuális vonásokat hangsúlyozó teológiai gondolatok: a béketeológia, a szolgálat 

teológiája, illetve evangélikus keretekben az úgynevezett diakóniai teológia. Ennek 

kidolgozásába számos hazai és nemzetközi szakember is bekapcsolódott, itthon 

elsősorban Káldy Zoltán püspöksége (1958–1987) idejére esett monopóliumának 

időszaka. A diakóniai teológia legnagyobb önellentmondása abban állt, hogy a 

közszolgálatra is nyitott hozzáállás ellenére az egyház érdemben el volt szigetelve a 

szeretetszolgálat intézményes gyakorlásának szinte minden lehetőségétől. 

A viharos idők kiemelkedő egyháztörténeti alakja volt Sztehlo Gábor evangélikus 

lelkész, aki sokrétű és formabontó kezdeményezésekkel nyitotta szélesre az 

evangélikus egyház horizontját a társadalmi szolgálatban. Finn mintára népfőiskolát 

szervezett Nagytarcsán, majd a vészkorszakban a zsidóság életmentésére, majd a 

kilátástalan helyzetű hadiárvák mentésére vállalkozott. Az általa létrehozott és 

fenntartott otthonokban nemcsak ellátásra, sőt gondoskodásra találtak a bajba 

jutottak, hanem általa kidolgozott „gyerekköztársaság” keretében egyéni, közösségi és 

demokratikus társadalmi életre való felkészítésre is. A későbbiekben is diakóniai 

intézmények szervezésével és vezetésével volt megbízva az egyre szűkülő 

lehetőségek között. Emlékét, nevét ma idehaza közterületek, emlékművek, diakóniai 
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és oktatási intézmények örökítik meg, Izraelben pedig az Igazak Kertjében is helyet 

kapott. Az evangélikus egyház mai diakóniai szolgálatának legnemesebb 

hagyományait őbenne találhatjuk meg. 

A szupervízióval kapcsolatos megbeszélés alapja egy Sztehlo Gábor hagyatékában 

található, rövid fogalmazvány: 

„Jézus Krisztus kezeinek a hivatala. Nincsen egyház diakónia nélkül, és diakónia sem 

lehet egyház  nélkül. Az egyház ismertető jele a diakónia. A diakónia nem csak egy 

speciális munkája az egyháznak, amit csak ott lehet folytatni, ahol a megfelelő 

körülmények és feltételek adva vannak. Azután nemcsak egy olyan munkaága az 

egyháznak, ahová különleges képességű munkásokra van szükség, és ha azok nem 

állnak rendelkezésre, akkor diakónia nem lehet az egyházban. Ahol Isten igéje szól és 

Isten szent Lelke munkálkodik, ott diakónia is van. Egyrészt mert Isten igéje nem tér 

vissza üresen, tehát mint gyümölcs jelentkezik, de másrészt a diakónia, mint az 

egyház élettel való igehirdetésének formája, a bizonyságtétel egyik ténye 

elengedhetetlen, szükségszerű következménye az egyház életének, mint Krisztus 

testének életéhez.” 

(Sztehlo Gábor kézirata) 

KÉRDÉSEK A FELDOLGOZÁSHOZ 

A diakóniai teológia arra törekedett, hogy az egyház identitásával összhangban levő 

módon keresse egy alapvetően vallásellenes ideológiai környezetben a gyakorlati 

együttműködés lehetőségét. Hogyan értékelhetjük ezt mai nézőpontból? 

Sztehlo Gábor embermentő és segítő szolgálatában összekötötte egymással a 

keresztény identitás és a társadalmi tudatosság kérdéseit. Mit jelenhet ma ez az 

örökség? 

Sztehlo a kezek evangéliumaként beszél a keresztény szeretetszolgálatról. Hogyan 

viszonyul egymáshoz az evangélium szolgálata szóval, neveléssel és 

szeretetszolgálattal? 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

16. Milyen következményekkel jártak az egyházakra, vallási közösségekre nézve 

Európában és Magyarországon a XX. századi totalitárius eszmék és diktatúrák? 

17. Milyen ellentmondásokkal kellett szembenézniük a kétezer éves keresztény és öt 

évszázados reformátori örökség szellemében krisztusi szolgálatra nyitott 

egyházaknak, teológusoknak? 

18. Hogyan értékelhetjük Sztehlo Gábor példáját, szolgálatának munkaterületeit a 

mai keresztény segítő szolgálat szemszögéből? 
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FOGALOMTÁR 

búcsúcédula: Olyan – az egyháztörténet során gyakran pénzért árusított – bizonylat, 

amely a pápa nevében a szükséges vezeklés, jóvátétel és bűnökért járó büntetés 

elengedését igazolja. 

diakónia: Szeretetszolgálat – a görög diakonein/szolgálni szóból származik, már az 

ősgyülekezetben is választottak diakónusokat külön szolgálati ágként, de modern 

értelmében a XIX. században szerveződött meg. 

diakonissza: Az egyházi szolgálatot – a szeretetszolgálat, a hitoktatás vagy a 

gyülekezetépítés terén – életvitelszerűen és cölibátusban végző nőtestvér. 

egyházatyák: Az addig üldözött keresztény egyház császári elismerése utáni (Nagy 

Konstantin, 313) teológusnemzedék nagyjai, akik első ízben vállalkoztak az egyházi 

tanítás átfogó kifejtésére, s ezzel megalapozták a rendszeres teológiát. 

imitatio Christi: Jelentése: Krisztus követése – a keresztény lelkiség és szolgálat 

kétezer éves alapfogalma és alapmagatartása, amellyel a krisztusi életforma 

utánzására, követésére szánja magát oda. 

misszió: A keresztény tanúságtétel összefoglaló szava a küldetés formájában – a 

pietizmus ideje óta különböztetjük meg az úgynevezett. belmissziót (ami az egyház 

belső megújulására irányul) és külmissziót (ami a kívülállók kereszténységre 

hívására irányul). 

népegyház: Az egyház azon formáját nevezzük így, amelybe az egyháztagok döntő 

többsége „beleszületik” az egyháztagságba, s azt valamilyen mértékben tudatosan 

vállalja és gyakorolja is. 

praxis pietatis: Jelentése: a hit gyakorlása – a pietista mozgalom központi gondolata, 

amely arra hívta fel a keresztény embereket, hogy a kereszténység nem csak és nem 

elsősorban ismeret vagy tudás kérdése, hanem az életvitelszerű hitgyakorlásé. 

 

 


