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1. Tanításbeli közelség

Az egyházi rendet vagy egyházi hivatalt, s ezzel együtt az egyházszervezet és a 

hierarchia kérdését elválasztó tannak szokták mondani, amely akadályozza, hogy olyan 

kérdésekben, amelyekben egyébként egyetértünk, közelebb juthassunk egymáshoz. Így 

volt ez, amikor a Vatikán és a Lutheránus Világszövetség közös bizottsága létrehozta az 

úrvacsoráról szóló közös dokumentumot.2 Messzemenő egyetértés mutatkozott az 

oltáriszentségről szóló tanításban, de kikerülhetetlen akadályt jelentett az egyházi hivatal.

Tanulmányozva a közös bizottság egyéb dokumentumait is, megállapítható, hogy 

ugyanakkor mégis hallatlan közelségről, sőt, számos ponton azonosságról is lehet és kell 

beszélni.

Az 1972-ben keletkezett első irat, „Az evangélium és az egyház”, megnyitotta az 

utat, amikor közösen állapították meg a felek, hogy az egyházi hivatal egyrészt történetileg 

alakult ki, másrészt az idők folyamán bizonyos formái előtérbe kerültek, mások háttérbe 

szorultak, és harmadszor, hogy mindez feljogosít a mai időben strukturális változásokra, az 

új helyzetekhez való alkalmazkodásra.3

Az „Utak a közösség felé” című közös dokumentum (1980) szerint egyetértettek 

abban, hogy az egyház, miközben az igéből és szentségből él, egyúttal ezek szolgálatában 

is áll. Az egyház külön hivatalának elengedhetetlen szolgálata van, amelyre nézve a római 

katolikusok a Jézus Krisztus által rendelt apostolok szolgálatának folytatását, a püspöki 

1  „nem emberi erővel, hanem az igével”, Ágostai Hitvallás 28,21.
2  Das Herrenmahl. Gemeinsame römisch-katholische / evangelisch-lutherische Kommission. Verlag 

Bonifacius-Druckerei: Paderborn; Verlag Otto Lembeck: Frankfurt am Main, 1978. 116 S.
3  „Az evangélium és az egyház”. Az evangélikus-római katolikus közös Tanulmányi Bizottság beszámolója. 

Fordította: Hafenscher Károly. Theologiai Szemle (16) 1974/7-8, 231-241. 55-56. pont.
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szolgálatot hangsúlyozzák, míg az evangélikusok elismerik a püspöki tiszt szükségességét 

és Szentlélektől való voltát, bár a püspöki szervezetet nem tekintik Krisztus minden időre 

és minden helyzetre vonatkozó parancsának.4

Az egyházi szolgálatról szóló irat (1981) olyan kérdésekkel foglalkozott, mint az 

egyetemes papság, az egyházi hivatal és a gyülekezet viszonya, az egyházi rend szentsége, 

a letörölhetetlen papi jelleg (character indelebilis). Érintette még a nők lelkészi 

ordinációjának kérdését is, amelyben természetesen nem volt egyetértés, de a római 

katolikus oldal mégsem tekintette ezt a nézeteltérést a többi kérdésben való konszenzus 

feltételének.5 Egyetértést fogalmaztak meg abban is, hogy az egyházi hivatal nem csak – 

úgymond – alulról jövő delegálás, megbízás, hanem Jézus Krisztus rendelése.6 Ezek szerint 

a külön egyházi szolgálat a gyülekezettel szemben is van, meg a gyülekezetben is.7 Az 

elmúlt évszázadokban – állapítja meg az irat – az egyetemes papság gondolata, valamint a 

külön szolgálat szolgálat-jellege a korábbinál jobban előtérbe került.8 Mindkét egyház az 

egyház fontos alkotó részének tekinti, amely ugyanakkor nyitott a mindig új aktualizálás 

előtt,9 amelynek nyomán még egymás egyházi hivatalainak kölcsönös elismerését – a nem 

túl távoli jövőben – annyira lehetségesnek és szükségesnek tartották, hogy ennek konkrét, 

gyakorlati lépéseit is közösen mérlegelték.10

Az az irat, amely a megcélzott vagy elérendő egységről alkotott képet rajzolta meg, 

odáig ment, hogy a két egyháznak az egyházi hivatalról vallott felfogását részben 

azonosnak, részben eltérőnek látva, aszimmetrikusnak nevezte.11

4  Wege zur Gemeinschaft. Gemeinsame Römisch-katholische / Evangelisch-lutherische Kommission, 1980. 
In: Dokumente wachsender Übereinstimmung. Sämtliche Berichte und Konsenstexte interkonfessioneller 
Gespräche auf Weltebene. 1931-1982. [Band 1.] Herausgegeben und eingeleitet von Harding Meyer, Hans 
Jörg Urban, Lukas Vischer. Verlag Bonifatius-Druckerei: Paderborn / Verlag Otto Lembeck: Frankfurt am 
Main, 1983. 709 S. 296-322.

5  Das geistliche Amt in der Kirche. Gemeinsame römisch-katholische / evangelisch-lutherische 
Kommission. Verlag Bonifatius-Druckerei: Paderborn; Verlag Otto Lembeck: Frankfurt am Main, 1982 (3. 
Auflage). 134 S.

6  Das geistliche Amt …, 21.
7  Das geistliche Amt …, 23: „daß das Amt sowohl gegenüber der Gemeinde wie in der Gemeinde steht”.
8  Das geistliche Amt .., 19.
9  Das geistliche Amt .., 20.
10  Das geistliche Amt .., 53-55.
11  Einheit vor uns. Modelle, Formen und Phasen katholisch-lutherischer Kirchengemeinschaft. Verlag 

Bonifatius-Druckerei: Paderborn; Verlag Otto Lembeck: Frankfurt am Main, 1985. 95 S. – Facing Unity. 
Models, Forms and Phases of Catholic-Lutheran Church Fellowship. Lutheran World Federation: Geneva, 
1985. 80 pp.
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Mindezt azért szükséges ilyen, már-már a megértést is veszélyeztető tömörséggel 

elsorolni, mert ezek az iratok Magyarországon ismeretlenek, legföljebb egy-két szakember 

által ismertek. Kevesen lehetnek tehát igazán tudatában, hogy a címben szereplő szavakat – 

hierarchia, kollegialitás, szolidaritás – kimondva, nem lehet azokat csak az egyik 

felekezettel azonosítani.

A nézetek azonossága, de legalábbis közelsége és a problémák hasonlósága felől 

meggyőzhet a kongresszus részvevői számára ajánlott irodalom is, amely a római katolikus 

teológusoknak a saját egyházuk struktúrájával való küszködéséről tanúskodik. Noha 

bizonyára nemcsak ilyen hangok vannak, az evangélikus teológust mégis arra sarkallják, 

hogy legalább ugyanilyen egyenesen és őszintén nézzen szembe saját egyházának és saját 

teológiai gondolkodásának hasonló kérdéseivel.

2. Evangélikus tapasztalatok és kísértések

(1) Mivel a reformációban ezt igen nyomatékosan hangsúlyozták, ezért evangélikus 

– és protestáns – sajátosságnak szoktuk tekinteni. az egyetemes papságnak, pontosan: a 

minden megkeresztelt hívő papságának gondolatát. Sokfelől hallani azonban a panaszt, 

hogy a helyes elv nem működik olyan szépen, mint ahogyan hangoztatják. Az egyház nem 

a szolgálók egyháza, hanem szolgáltató egyház, amely kielégíteni igyekszik az emberek 

igényeit.12 Tanítjuk, hogy a lelkész nem a megkereszteltek fölött, a hierarchia magasabb 

fokán álló személy, hanem egy a megkereszteltek közül, a gyülekezet tagja, aki sajátos 

elhívást és feladatot kapott,13 de nem nehéz példákat találni, amikor ez mégsem így 

funkcionál.

Németországban az elmúlt időszakban olyan sok új lelkész jelentkezett szolgálatra, 

hogy gondot okozott az elhelyezésük. Mindenféle szolgálattal egyetemi képesítésű 

teológusokat bíztak meg.14 Ugyanakkor számos országból arról számolnak be, hogy 

növekedett a lelkészek túlterheltsége, melynek következtében kevesebb idő jut az 

emberekkel való foglalkozásra, a munkatársakkal való beszélgetésre, nincs idő a 

szolgálatok megbeszélésére, ezáltal megbecsülésükre.
12  Manfred Seitz, Das Leben des Herrn in den Diensten der Gemeinde. theologische Erwägungen zur 

Personalplanung in der Kirche. In: Manfred Seitz, Erneuerung der Gemeinde. Gemeindeaufbau und 
Spiritualität. Zweite, durchgesehene Auflage. Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, 1991. 182 S. 9-28. 17. 
26.

13  Manfred Seitz, op. cit. 18.
14  Manfred Seitz, op. cit. 17.
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A professzionalizálódás igénye az egyházi szolgálat számos területén, különösen is 

a lelkigondozásban, azzal a következménnyel jár, hogy a lelkészek mellett más képzett és 

fizetett egyházi munkások is egyre nagyobb számban megjelennek, aminek következtében 

a hétköznapi és ünnepi szolgálatokból is kiszorulnak az egyszerű, normális gyülekezeti 

tagok.15 Luther a Schmalkaldeni Cikkekben még úgy fogalmazott, hogy az evangélium az 

igehirdetésen, keresztségen és úrvacsorán túl, „kulcsok hatalma, a testvéri beszélgetés és a 

testvéri vigasztalás” révén árad bőséggel erre a világra.16 Nem hiszem, hogy ez eltűnt 

volna, de biztos, hogy nem tulajdonítunk neki olyan jelentőséget, mint kellene, és nem 

segítjük igazán gyülekezeteink tagjait az erre való felkészülésben.

(2) Miközben az egyetemes papságot valljuk, az egyházi szolgálat 

meghatározójának tekintjük az apostoli küldetést is. A lelkész nemcsak egy a hívők közül, 

nemcsak a gyülekezet funkcionáriusa, aki valamilyen munkamegosztás szerint egész 

életére az evangélium hirdetésére és a szentségek kiszolgáltatására kap megbízást, hanem 

egyúttal Jézus Krisztus küldötte, akinek Krisztus ügyét akár emberekkel szemben is 

képviselnie kell. E tanításunk ellenére találkozunk azzal a jelenséggel, hogy valaki 

szolgálatának végzésével inkább a gyülekezetet szolgálja ki és nem meri vállalni, hogy 

emberek között Isten követe, s azzal is, hogy Krisztus nevére hivatkozva – valójában 

persze mégis Krisztus nélkül – semmibe veszi a gyülekezetet.

(3) A szó legrosszabb jelentésében vett hierarchia az evangélikus egyházban is 

kísértés és valóságos veszély. Veszély evangélikus oldalon is, hogy a hivatal viselője csak 

az isteni oldal képviselőjének tekinti magát és így jelenik meg, Krisztus tisztéből csak a 

hatalmat igényli és nem az ő szolgálatában áll.17 Erősíti ezt a papközpontúság és 

klerikalizálódás. Okai lehetnek a lelkészek, akik azt akarják, hogy minden jól végeztessék 

el és ezért maguk tesznek meg mindent, és rátelepednek a gyülekezetre. De okai lehetnek a 

gyülekezeti tagok is, akik magukra hagyják a lelkészt, aki így egyszemélyi vezetővé vagy 

az egyházközség egyetlen munkásává válik. Esetleg a döntéshozatalban részt vesznek a 

laikusok, de a kivitelezéshez már nincs idejük. (Jogos észrevétel a hívők alacsony 

részvételi szám miatt panaszkodó lelkész előtt, hogy ő az egyházi életet hivatásszerűen éli, 

míg a hívek napi kereső foglalkozásuk mellett!)

15  Manfred Seitz, op. cit. 21.
16  „Quarto per potestatem clavium atque etiam per mutuum colloquium et consolationem fratrum.” AS III,4.
17  Manfred Seitz, op. cit. 18.
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(4) A hierarchia másik veszedelme abból fakad, hogy mivel – nem a központi 

vezetés, irányítás, hanem – a személy méltósága, szabadsága többre becsült, mint a 

közösség, kollegialitás vagy engedelmesség, sokan – talán azért nem mindenki – 

megfellebbezhetetlen, némi túlzással – már-már tévedhetetlen vezetőnek tekinti magát. 

Ezért mondják néha, hogy a római katolikus egyházban csak a római pápa 

csalatkozhatatlan, az evangélikus egyházban minden segédlelkész az. Luther pózában 

tetszelegni, nem engedni, kiáltani: „Itt állok, másként nem tehetek!” – ez sajátosan 

evangélikus kísértés, de nem lutheri. Ő ugyanis azt mondta, hogy ha észokokkal és 

szentírási érvekkel meg nem győzik, akkor nem engedhet.

(5) Az egyház életével kapcsolatos tapasztalatnak kell tartanunk, hogy a 

Szentháromság Isten megújítja az egyházat. Evangélikusokként ilyen megújításnak 

tekintjük a reformációt, de sokkal jobban számon kellene tartanunk, mint tesszük, hogy 

azóta többször, újra és újra megújította az evangélikus egyházat is. Olykor mégis 

elfeledkezünk vagy nem akarunk tudomást venni erről, ragaszkodunk valami bibliai vagy 

reformátori tradícióhoz, mintha Isten csak ezekben az időkben lett volna aktív az 

egyháztörténet során. Megbecsülve a múltat, jobban kellene figyelnünk azokra a lelki 

ajándékokra, karizmákra, amelyeket az egyház Ura ma ad az ő egyházának. Nem azt 

kellene várnunk, hogy mindenképpen ugyanazokat az ajándékokat kapjuk, amelyeket 

egykor a korintusi vagy római gyülekezet, hanem azokat, amelyek Isten ma ad és amelyek 

ma szükségesek a mai egyháznak. A szükséges sokféle szolgálatot talán éppen azért nem 

tudjuk elvégezni, mert nem látjuk meg a sokféle ajándékot, amelyben a gyülekezet 

egészének része van.

Gyakori probléma, hogy nyugdíjba vonuló és ezért idejükkel szabadabban 

rendelkező egyháztagok vagy újonnan bekapcsolódók valamilyen szolgálatot kérnek az 

egyházban, de a lelkész nem tud adni, mert csak a napi feladatokra gondol. Emberek 

jelentkeznek konkrét elképzelésekkel, de nem kapnak munkalehetőséget, mert 

elképzelésük nem találkozik a lelkészével. Vajon nem ilyen helyzetekre értendő Pál 

apostol szava: „A Lelket ne oltsátok ki” (1Thessz 5,11)?

3. Az evangélium hatóereje

Gondosan tanulmányozva a Vatikán és a Lutheránus Világszövetség közös 

tanulmányi bizottságának említett iratait, a kongresszusra ajánlott római katolikus 
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irodalmat nemcsak az egyházaink tanításának a közelsége volt rám nagy hatással. 

Elgondolkodtatott az is, hogy a tanításbeli különbségek ellenére mennyire hasonlóak a 

problémáink: hiszen nálunk nincs klérus, de veszedelem a klerikalizmus, – nálunk nincs 

hierarchia, de van uralomvágy és vannak uralkodók, – nálunk van egyetemes papság, de 

sokszor csak papíron, – vannak szolgák, de nem engedelmeskednek, – vannak vezetők, de 

nem vezetnek. Mégis leginkább azon csodálkoztam, hogy ezekben a – sokszor szinte 

reformátori hangvételű és evangélikusnak mondható krisztushitet sugárzó római katolikus 

– teológiai fejtegetésekben alig találkoztam – de azért találkoztam! – ahhoz hasonlóval, 

ami az Ágostai Hitvallás 7. cikkében olvasható: „Tanítják továbbá, hogy az egy 

anyaszentegyház minden időben megmarad. Az egyház a szentek gyülekezete, amelyben 

az evangéliumot tisztán tanítják és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki.”

Miért meglepő ez? Mert a kongresszus témája „a kölcsönösség struktúrái – a 

kapcsolatokban megvalósuló egyház”. Az Ágostai Hitvallás pedig azt a forrást nevezi meg, 

amelyből az egyház születik, él és fennmaradhat: az evangélium, tehát a Jézus Krisztus 

művét hirdető jó hír és ennek Krisztus által rendelt látható jelei, a keresztség és az 

úrvacsora.

Sem azt nem állítom, hogy ez idegen a római katolikus egyháztól, sem azt nem 

állítom, hogy ez ismeretlen volna. Hiszen a II. Vatikáni Zsinatnak a papi szolgálatról és 

életről szóló határozata például – nagyon hasonlóan – így fogalmaz: „Isten népét 

elsősorban az élő Isten igéje gyűjti egybe, éppen ezért joggal várhatják az igét a pap 

ajkáról.”18

Jó, hogy vannak ilyen mondatok római katolikus szövegekben is. Örömmel 

olvastam Miloslav Vlk bíboros gondolatát, hogy új keresztyének sem kommunista 

nyomásra, sem az új szabadságból nem fognak maguktól kinőni, mert az egyház 

megújulása: nem struktúrák által, hanem Krisztusban lehetséges.19 Ami meglep, hogy ez a 

mondat, vagy az ilyen mondatok mintha el lennének rejtve, felfogásom szerint nem kapnak 

megfelelő hangsúlyt.

Amikor az Ágostai Hitvallás nem a szolgálatot tevők személyét említi, amikor az 

egyházat nem velük kapcsolja össze, hanem azokkal az eszközökkel, amelyekkel – 
18  Határozat a papi szolgálatról és életről. „Presbyterorum Ordinis.” Magyarázat: Bán Endre. In: A II. 

Vatikáni zsinat tanítása. A zsinati döntések magyarázata és okmányai. Szerkesztette Cserháti József, 
Fábián Árpád. Szent István Társulat: Budapest, 1975. 589 o. 221-253. 4. pont.

19 Miloslav Vlk, Egyház Kelet-Közép-Európában: uralkodni vagy szolgálni? Mérleg (34) 1998/1, 24-35.
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természetesen – emberek szolgálnak, akkor igen fontos dologra mutat rá: nem az elhívott 

és megbízott emberek minősége vagy hitelessége, hanem a hirdetett evangélium, a 

Krisztusról szóló bizonyságtétel, vagyis a Szentlélek erejével maga Krisztus teremt 

egyházat a földön. Az evangélikusok az ige erejét hangsúlyozzák, az eszközöket pedig 

másodlagosaknak tekintik. A római katolikus egyházban sokkal inkább előtérben vannak a 

közvetítők. Nem hiszem, hogy római katolikus testvéreim vitatnák ezt az állítást. Azt sem 

tekintem feladatomnak, hogy meggyőzzem őket, ugyanolyan helyi értéke legyen ennek az 

állításnak, mint az Ágostai Hitvallásban. Állítom viszont, hogy ebből a parányi eltérésből 

az egyházfelfogásnak két, egymástól eltérő paradigmája következik.

4. A két paradigma

Azzal a kritikus megjegyzéssel kezdem, hogy az Ágostai Hitvallás idézett 

egyházfelfogásából következően gyakran a szervezettel, a külső megjelenéssel, a 

szokásokkal szembeni érdektelenség tapasztalható. Az evangélikus egyházak ugyan 

megőrizték hagyományos szervezetüket, esetleg módosították azt vagy létrehoztak egészen 

új szervezeteket, tehát szervezet nélkül sohasem léteztek. De ennek nem tulajdonítottak 

nagy jelentőséget, szükségesnek, esetleg szükséges rossznak tartották. Így alakulhat ki 

másokban az a benyomás, hogy az evangélikusok találó karikatúrája lehetne ez a mottó: 

Krisztus igen, egyház nem.20 A 19. században feltehetően számos evangélikus elődünk nem 

tiltakozott volna e megállapítás ellen. Ma azonban azt mondjuk, hogy ez így nem igaz, 

mert a hitet és az igehirdetést mindig közösségben tartjuk lehetségesnek. A mottóban 

mégis van valami igazság, amennyiben a szervezetet nem tartják az igehirdetés 

szempontjából igazán szükségesnek: a szervezetnek és a szervezettségnek az erejét mintha 

nem használnák föl és nem vennék igénybe éppen a legfontosabb, az evangélium hirdetése 

érdekében.

Az evangélikus szemlélő számára pedig – elnézést a karikatúráért – a római 

katolikus egyházról az a benyomás, hogy katonásan megszervezett, jól működő közösség, 

csak éppen mintha nem az lenne az előtérben, amiért van ez az egész, ti. azért, hogy 

embereket a Jézus Krisztusnak megnyerjünk és a benne való hitben megerősítsünk. A 

hagyomány sok eleme és a rájuk épülő vallásos gyakorlat elhomályosítja Krisztus 

páratlanságát. Ha az evangélikusokra alkalmazott karikatúrához hasonlóan mottót 
20  Lovassy Attila, Krisztus igen, egyház nem? Lelkipásztor (76) 2001/7-8, 259-264.
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akarnánk alkalmazni: egyház igen, Krisztus nem. Mintha a minden részletre kiterjedő 

katonás megszervezettségben nem lenne mindig egészen világos, hogy mi is a 

tulajdonképpeni feladat és cél.

El lehet fogadni, hogy az evangélium elsőbbségének hangsúlyozása mellett mi 

evangélikusok nem szervezünk és szervezkedünk elég komolyan és hatékonyan a szent 

feladatra. S talán el lehet fogadni, hogy a jó szervezés közben esetleg a Krisztus 

evangéliumára koncentrálás csorbát szenved római katolikus testvéreinknél.

Evangélikus oldalon esetleg csalódást kelt a lelkész, mert a választ váró hívő nem a 

lelkész véleményét, hanem az egyház tanítását szeretné megismerni, római katolikus 

oldalon pedig azzal, hogy csak a hivatalosat mondja, mert nincs bátorsága saját véleményt 

formálni.

Az evangélikus oldalon az állandó újítás és változtatás a kísértés, mert hiszen úgy 

gondoljuk sokszor, hogy egyéni belátásunkra vannak bízva a dolgok, és nem kell 

másokhoz igazodnunk. Ezért fenyeget az a veszedelem, hogy a korszerűség foglyai 

leszünk, nem becsülve a múlt értékes hagyományát. Katolikus oldalon pedig a 

mozdulatlanság, mert nem dönthetünk és minden elő van írva. A veszedelem itt az, ha a 

múlt foglyai maradnak, betakarva szemüket a jelen kihívásai előtt. Pontosan az 

ellenkezőjére is lehetne természetesen példákat mondani: az evangélikus merevségre és 

maradiságra éppúgy, mint katolikus hajlékonyságra és korszerűségre.

5. Kölcsönösségben, szolidaritásban

Római katolikus oldalon a protestánsok szabadságába való vágyódás figyelhető 

meg, protestáns oldalon a római katolikusok rendjébe. Nem az egyiket kellene 

megszüntetni, hanem egymást isteni ajándékainkkal gazdagítani.

Remélem, hogy nemcsak a kritika, hanem éppen olyan súllyal a saját oldal felé 

célzott kritika is hallatszik ezekből a mondatokból. Úgy, ahogyan van, ezt a földi egyházat 

nem tarthatjuk a célnak. Nem pusztán ökumenikus szellemből, hanem az evangéliumi hit 

lényegéből, a krisztushitből fakadóan. Nem az egyház a mennyei Jeruzsálem, az egyház is 

megy a cél felé. Az egyház jelképe a hajó vitorlával és evezőkkel. A hitnek pedig a 

keresztet formáló horgony a jelképe, mert Krisztus a megoldás: benne lelhetünk kikötőre, 
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békességre, hazára és otthonra. Ezért Krisztust nem tudjuk az egyház nélkül elképzelni, de 

az egyházat sem Krisztus nélkül, aki átváltoztat.

„Kérdezz meg száz katolikust,

mi a legfontosabb az egyházban.

Azt fogják válaszolni:

A mise.

„Kérdezz meg száz katolikust,

mi a legfontosabb a misében.

Azt fogják válaszolni:

Az átváltozás.

Mondd száz katolikusnak,

hogy az egyházban a legfontosabb

az átváltozás.

Felháborodottan fogják válaszolni:

Nem, mindennek úgy kell maradnia, ahogyan van.

(Lothar Zanetti)

Kérdezz meg száz reformátust,

mi a legfontosabb az egyházban.

Azt fogják válaszolni:

A prédikáció.

Kérdezz meg száz reformátust,

mi a legfontosabb a prédikációban.

Azt fogják válaszolni:

Isten igéjének megváltoztató ereje.

Mondd száz reformátusnak,

hogy az egyházban a legfontosabb

a megváltozás.

Energikusan fognak protestálni:

Csak semmi reform.

9



Mindennek úgy kell maradnia, ahogyan van.

(Uli Stefan)21

Az egyháznak a hatalma és befolyása nem valami külső erő, nem az intézmény 

hatékony menedzsmentje vagy ügyes machinációi, hanem Istennek az egyház által is 

hirdetett igéje, amely megragad és megteszi azt, ami embereknél lehetetlen:22 átformál 

embereket.

Ezért a cím: non vi, sed verbo! – „nem emberi erővel, hanem az igével”. Az 

evangélium ugyanis Istennek ereje.23

21  Pfingsten katholisch und evangelisch. Leiterbrief (Junge Kirche Schweiz), 39. Jahrgang, Mai 1977, 194/0. 
Reuss András fordítása.

22  Máté 19,23-26; János 3,5-6.
23  Róma 1,16.
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