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Tóth Károly

Női szerepvállalás az egyházban
(Rendszeres teológia / Ekkleziológia)

„Amikor Isten embert teremtett, Istenhez hasonlóvá alkotta.
Férfivá és nővé teremtette, megáldotta és embernek nevezte

őket teremtésük napján” (Gen 1:1-2).1

A modern társadalmunkban egyre kevesebb olyan foglalkozás  van,  melyről  egyértelműen 
elmondható lenne,  hogy  elsősorban nőkre,  vagy éppen férfiakra jellemző.  Az öltözködési 
normákban  is  hasonló  változások  figyelhetők  meg  az  ún.  uniszex  ruhadarabok 
megjelenésével.  A  női  és  férfi  szerepek  és  bizonyos  jellemvonások  közötti  határ  tehát  
igencsak  képlékennyé  vált.  Az  egyházban  azonban  nem  engedhetjük,  hogy  a  modern 
társadalom  megfossza  a  női  és  a  férfi  szerepeket  azok  bibliai,  tehát  istenadta 
jellemvonásaitól. 

Ebben a cikkben épp ezért bibliai szempontból szeretnénk megvizsgálni azt, hogy a Szentírás 
hogyan közelíti meg a nők helyzetét az egyházban. Ahhoz, hogy helyes következtetésekre 
juthassunk ebben a kérdésben, némi előzetes vizsgálatra lesz szükségünk a nemi szerepek 
teremtésben  egyszerre  megnyilvánuló  egyenlőségével  és  különbözőségével  kapcsolatban. 
Ezen túlmenően megvizsgáljuk majd, hogy Izrael történelme során hogyan nyilvánult meg a 
nők vallási  és  társadalmi  szerepvállalása.  Ugyanezt  elemezni  fogjuk  majd az  újszövetségi 
egyház esetében is.

1. A nemi szerepek jelentősége a teremtésben

Ha a férfi és női szerepeket helyesen szeretnénk megközelíteni, akkor először is a teremtés 
rendjéhez kell  visszakanyarodnunk.  A Biblia  arról  számol  be,  hogy  Isten az  embert  eleve 
férfinak és nőnek teremtette:  „Megteremtette Isten az embert a maga képmására,  Isten 
képmására  teremtette,  férfivá  és  nővé  teremtette  őket”  (Gen  1:27,  vö.  5:1-2).  Érdemes 
észrevenni, hogy az Isten képmására való teremtés egyik eleme az volt, hogy különböző nemi 
szerepekkel lettünk felruházva. Egyértelmű, hogy nem a szó szoros értelmében vett nemiség 
az,  ami  Isten  képmását  jelenti  az  esetünkben,  és  nem is  a  nemiség  az  egyetlen  emberi 
jellemvonásunk,  mely az istenképűségünk hordozója.  A férfi  és női  szerepek jelentőségét 
azonban  a  következő  három  pontban  foglalhatjuk  össze:  (1)  harmonikus  személyközi 
kapcsolatok,  (2)  egyenlőség  a  személyek  fontossága  tekintetében,  és  (3)  különbségek  a 
szerepekben és fennhatóságban.2 Istennel  kapcsolatban ezek a jellemzők a háromság-tan 
miatt válnak fontossá, hiszen az egyetlen Isten, de három különböző isteni személy esetében 

1 A szentírási idézetek forrása, ha másként nem jelöltük a Magyar Bibliatársulat által kiadott, 1990-ben revideált 
Új fordítású Biblia.
2 Grudem [1994], p. 454.
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is megnyilvánulnak a személyközi kapcsolatok, a különböző szerepek és ennek 
ellenére az egyenlőség. 

1.1. Harmonikus személyközi kapcsolatok

A férfi és a nő között a házasság intézményében nyilvánul meg az elképzelhető legszorosabb 
közösség, melyet az őstörténeti elbeszélés így fogalmaz meg: „Ezért a férfi elhagyja apját és 
anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté” (Gen 2:24). Olyan fontos tanítást emel 
ki  a  házassággal  kapcsolatban  itt  a  Biblia,  mely  a  későbbiek  folyamán  többször  is  
megismétlődik. Amikor Jézus a házasságról tanít, akkor ehhez a szakaszhoz nyúl vissza, és a 
következőképp magyarázza: „Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez,  
és lesznek ketten egy testté. Úgyhogy  már nem két test, hanem egy.  Amit tehát az Isten 
egybekötött, ember azt el ne válassza” (Mt 19:5-6). Hangsúlyozza a férfi és a nő házasságban 
való szent és életre szóló egyesülését – szent, mivel Istentől származik, és életre szóló, mivel 
ember  nem választhatja  többé  el.  Pál  apostol  a  paráznaság  bűnét  emeli  ki,  mint  súlyos 
vétséget, melyben a vétkes a „parázna nővel egyesül, egy testté lesz vele” (1Kor 6:16). A 
továbbiakban kiemeli még a házasság és a testi kapcsolat analógiájának igazi jelentőségét, az  
Istennel  való,  Szentlélek  általi  egyesülést  (1Kor  6:17-18,  vö.  Ef  5:21-33).  Természetesen 
pozitív irányból is megközelíti az apostol a házasság és  egység kérdését, hiszen elmondja, 
hogy  a  házas  felek  többé  már  nem  önmaguk  rendelkeznek  saját  magukkal,  hanem  a 
házastársuk (1Kor 7:3-5), ill. a férjnek úgy kell szeretnie a feleségét, 'mint a saját testét' (Ef  
5:28). 

A házastársak esetében megnyilvánuló szoros és harmonikus kapcsolatok oka az, hogy Isten 
esetében is ugyanezzel találkozunk. Az Istenségen belül az Atya, a Fiú és a Szentlélek a lehető 
legszorosabb  és  legbensőségesebb  kapcsolatban  vannak.  Ez  már  a  teremtés  során  is 
megnyilvánult,  hiszen  Isten  teremtette  meg  a  világot,  mégis  az  Atyán  kívül  a  Fiú  és  a 
Szentlélek teremtésben való aktív részvételével is találkozunk (a Fiú: Jn 1:1, Kol 1:16, Zsid 
1:2, 10; a Szentlélek: Gen 1:2, Jób 33:4, Zsolt 104:30). Jézus következő szavai is rávilágítanak 
az Istenségen belüli harmóniára és egységre: „Én és az Atya egy vagyunk” (Jn 10:30), vagy: 
„Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek,  
mint mi! (…) De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek 
énbennem; hogy  mindnyájan  egyek legyenek úgy,  ahogyan  te,  Atyám,  énbennem, és  én  
tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én 
azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek  
vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a 
világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél” (Jn 17:11,  
20-23).

Mivel  az  Atya,  a  Fiú  és  a  Szentlélek  között  megnyilvánul  ez  a  tökéletes,  harmonikus 
kapcsolat, és mivel mi, emberek a nemiségünk által is Isten képmására lettünk megteremtve, 
ezért a férfi és a nő között is ilyen harmóniának kell megnyilvánulnia a házasságban. 

1.2. Egyenlőség a személyek fontossága tekintetében

Az isteni személyek között nincs fontossági sorrend. Mindhárom személy osztozik az isteni 
természetben,  ezért  az  Atya,  a  Fiú  és  a  Szentlélek  egyaránt  fontosak,  értékükben, 
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minőségükben azonosak.  Ezt a tényt erősíti  meg az a sok-sok bibliai szakasz,  
ahol a három személy együttesen jelenik meg (pl. Mt 3:16-17, 28:18-20, Róm 
15:30, 2Kor 13:13, stb.). 

A férfi  és a nő esetében a személyek fontosságát a teremtésben az határozza meg, hogy 
együttesen  hordozzák  Isten  képmását.  Nem csak  a  férfi,  és  nem  is  csak  a  nő  lett  Isten 
képmására teremtve, hanem a két különböző nemiségben együtt nyilvánul meg az ember 
istenképűsége. Isten a két félben együttesen leli örömét, és mindkettőt éppúgy fontosnak 
tartja. Érdemes figyelembe venni azt, hogy az Iszlám milyen lealacsonyító szintre helyezi a 
nőket, amikor a Korán3 kijelenti:  „A férfiak fölötte állnak a nőknek,  mivel  Allah előnyben  
részesített közülük egyeseket másokkal szemben” (Szúra 4:34).

Ezzel szemben a Biblia a nemek egyenlőségét hangsúlyozza több helyen is. A „derék asszony 
dicsérete” az egyik legszebb költemény, mely az istenfélő asszonyok értékét emeli ki (Péld  
31:10-31). A pünkösdi igehirdetésében Péter apostol is kiemeli a férfiak és nők egyenlőségét,  
amikor Isten ígéretét mindkét nem számára felkínálja (ApCsel 2:17-18, vö. Jóel 3:1-2). Pál 
apostol ugyanezt a következő szavakkal fejezi ki: „Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög,  
nincs szolga, sem szabad,  nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus  
Jézusban”  (Gal  3:28).  Természetesen  az  apostol  nem  a  nemek  vagy  rasszok  eltörléséről  
beszél. Azt hangsúlyozza csupán, hogy Isten előtt mindenki egyenlő. 

1.3. Különbségek a szerepekben 

Amikor  valaki  elkezdi  behatóbban  tanulmányozni  a  Szentháromság  témáját,  három  fő 
kérdéskörrel  találja  szembe  magát:  (1)  Isten  három  személyben  létezik,  (2)  mindhárom 
személy teljesen Isten, (3) de még sincs három Isten, hanem csak egy.4 Az első két pontot 
könnyen megérti  az  ember,  amikor azonban a harmadikkal  is  szembe találjuk magunkat, 
akkor emberi értelmünk korlátokba ütközik. 

Hasonló helyzetben találjuk magunkat a férfi és a női szerepek esetében is. Az eddigiekben 
ugyanis azt láttuk, hogy Isten előtt ugyanolyan egyenlők a férfiak és a nők a közöttük lévő 
harmonikus kapcsolatok, ill. az azonos fontosság miatt. Most azonban arra kell rátérnünk, 
hogy mégis van különbség a nemi szerepek között, és ez bizonyos szinten a fennhatóság és a 
vezetés kérdését is felveti. 

A  vizsgálódást  ennél  a  pontnál  is  a  háromság-tan  alapján  kell  elkezdenünk.  A  Szentírás 
világosan  beszél  arról,  hogy  az  Atya,  a  Fiú  és  a  Szentlélek  egyaránt  rendelkeznek  isteni 
tulajdonságokkal (pl. mindentudás, mindenhatóság, mindenütt jelenvalóság, örökkévalóság, 
teremtői hatalom, stb.).  A téma szerteágazó volta miatt ezen alapigazságok bizonyítására 
most nem térünk ki.5 Ezzel  párhuzamosan azonban tanítja az  Atya,  a Fiú és a  Szentlélek 
szerepekben megnyilvánuló különbözőségeit, és bizonyos fajta hierarchiát is (Jn 15:26, 1Kor 
11:3, stb.). Azt mondhatjuk tehát, hogy az Istenségen belül az Atyára tekinthetünk úgy, mint 
aki primus inter pares.6 Itt azonban a szerepekben, vagy a személyiségben való elsőbbségről 
van szó, hiszen természetükben és isteni mivoltukban egyenlők a személyek. 
3 Simon [2001], p. 60. 
4 Szabados [é.n.], pp. 8-9.
5 A háromság-tan részletesebb kifejtéséhez lásd: Szabados [é.n.], Szalai [é.n.], Tóth [2007]
6 Lat.: első az egyenlők között
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Hasonló  megközelítésben  kell  vizsgálnunk  a  férfi  és  a  női  szerepeket  is. 
Megállapíthatjuk az előző két pont alapján, hogy természetükben mindkét fél 
egyenlő, egyenrangú. A szerepükben viszont különbségeket fedezhetünk fel már a teremtés 
pillanatától,  mely  végigvonul  az  egész  Szentíráson.  A  már  említett,  Szentháromságban 
felfedezhető szerepbeli  különbségek mintájára állapítja  meg Pál  apostol  a  nemi szerepek 
különbözőségét: „Szeretném, ha tudnátok, hogy minden férfinak feje a Krisztus, az asszony  
feje a férfi, a Krisztus feje pedig az Isten” (1Kor 11:3). Ezt nevezzük a főség elvének, mely 
szerint a házasság intézményében a férfi  a  primus inter pares,  vagy másként fogalmazva: 
„Ebben az értelemben a férfi szerepe olyan, mint az Atya Istené, és a nő szerepe hasonló a  
Fiú Isten szerepéhez. Egyenlők a fontosságukban, de különböző szerepeik vannak.”7 

A teljesség kedvéért ki kell térnünk a főség egy téves magyarázatára is. A Gen 3:16-ot alapul  
véve  létezik  egy  olyan  értelmezés  is,  mely  szerint  a  főség  csupán  a  bűnbeesés 
következménye. A versben ez áll: „Az asszonynak ezt mondta: Igen megnövelem terhességed 
fájdalmát, fájdalommal szülöd gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig  uralkodni  
fog  rajtad.”  Ez  alapján  a  főség  elvével  kapcsolatban  megállapítják:  „Mivel  ez  a  bukás  
következménye, Ádám Éva fölötti uralma sátáni eredetűnek tekintendő, nem kevésbé, mint 
maga a halál is.”8 Ezt a nézetet cáfolandó, vizsgáljunk meg a teljesség igénye nélkül néhány 
példát,  mely már a bukás előtt is  létező főségi  elrendezést igazolja:  (1)  Azzal,  hogy Isten 
először Ádámot teremtette meg, mind a teremtésben, mind pedig a családban felelősséggel 
és főséggel ruházta őt fel. (2) Isten Évát mintegy Ádám segítőtársaként teremtette meg (Gen 
2:18). (3) Ádám, azt követően, hogy a teremtményeknek nevet adott, elnevezte Évát is (Gen 
2:19-20, 23). Az ószövetségi gondolkodásmód szerint a névadás magában hordozta a másik 
felett  való  fennhatóság,  főség  gondolatát  is  (pl.  Gen  17:5,  32:29).  Más  szavakkal:  
„Emlékezzünk arra, hogy a névadás az ősi Keleten elsősorban a szuverenitás és a [valamivel 
való] rendelkezés gyakorlata volt.”9 (4) Az emberiség képviselője Isten előtt Ádám volt mind 
a teremtésben (Gen 5:2, hímnemű ember), mind a bűnbeesésben (Róm 5:15, 1Kor 15:22). 

Ez  a  néhány  példa  szemlélteti,  hogy  a  férfi  és  női  szerepek  már  a  teremtéstől  kezdve 
különbözők voltak, és nem csupán a bűnbeesés következtében alakultak ki. Tény és való, 
hogy John Stottnak igaza van, amikor ezt mondja: „A kezdeti nemi egyenlőséget azonban a 
bűneset eltorzította. (…) A nemek bizonyos mértékben elidegenedtek egymástól. A másikkal 
való egyenlőség és az egymás kiegészítésének (…) helyére a másik fölötti uralom lépett. A 
férfinak a nő fölötti  uralma nem a teremtés, hanem a bűneset következménye”10 (kiemelés 
tőlem).  Ezt  a  helytelen  uralmat láthatjuk  szinte  minden társadalomban  és  kultúrában.  A 
korábban idézett Korán mellett megemlíthetjük még Mahatma Gandhi egyik megjegyzését: 
„A hindu férj  magát úrnak és mesternek tekinti  a felesége fölött,  aki  lesi  urának minden 
szavát.”11 

A  Biblia  azonban  –  főleg az  Újszövetségben – nem tanítja,  hogy  a  férjnek  jogában  állna 
uralkodni a feleségén. Arról sem beszél, hogy a férfiak felsőrendűbbek lennének a nőknél. 
Annak ellenére, hogy egy patriarchális társadalomban született, mégis arra buzdít, hogy a 
nők eltérő szerepe ellenére a férfiak szeressék és tiszteljék őket. 

7 Grudem [1994], pp. 459-460. 
8 Bilezikian [1985], p. 58.
9 Rad [1972], p. 83.
10 Stott [2009], p. 364.
11 Gandhi [1949], p. 155.
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Amint  láttuk,  a  férfi  és  a  nő  együttesen  lett  Isten  képmására  teremtve, 
egymással  egyenlők,  mégis  a  szerepükben  különbözők.  Ebben  a  kettős 
kapcsolatban tükrözik vissza az isteni  Szentháromság jellemvonásait.  Az egyenlőség találó 
megfogalmazását  idézi  John  Stott  könyvében  Matthew  Henrytől:  „Nem  Ádám  fejéből 
teremtette  őt  [ti.  Évát]  Isten,  hogy  ne  uralkodjon  felette,  nem  is  a  lábából,  nehogy  
eltapossák,  hanem az oldalából,  hogy vele egyenlő lehessen,  karja védelmet nyújthasson 
számára, közel legyen a szívéhez, hogy szeretni lehessen őt.”12

A továbbiakban azt  fogjuk  áttekinteni,  hogy  a szerepekben való  különbözőség  hogyan is 
nyilvánul meg a Bibliában. 

2. A szerepek különbözősége

Amikor a Szentírás kijelentéseit vizsgáljuk a szerepek különbözőségéről, érintve a főség elvét, 
két dolgot kell a szemünk előtt tartani: (1) bár a férfi valóban a primus inter pares szerepét 
tölti be a teremtésben és a házasságban, (2) mégsem uralkodhat a felesége felett. A helyes 
értelmezéshez e két pont egyikét sem mellőzhetjük. 

2.1. A férfi fősége

Az előbbiekben érintettük, hogy már a bűnbeesés előtt is  a férfi  rendelkezett a főséggel.  
Ezért most inkább az újszövetségi  szakaszokra fogunk koncentrálni  ebben a kérdésben. A 
már említett Ef 5:22-23 a következőképp szól: „Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, 
mint  az  Úrnak;  mert  a  férfi  feje a  feleségnek...”  Az  apostol  itt  a  ὑποτάσσω (hüpotasszó) 
kifejezést használja,  melynek jelentése:  „Alá helyezi  magát  valaki  fölségének,  akaratának; 
alárendeli, aláveti magát, általában vh. [visszaható] és szenv. [szenvedő] igealakokban.”13 A 
további  előfordulási  helyein  a  hüpotasszó megerősíti,  hogy  valódi  engedelmességről  és 
alávetettségről van szó (pl. Lk 2:51, 10:17, Róm 8:7, Jak 4:7, 1Pét 5:5, stb.). 

További  újszövetségi  szakaszok  is  megerősítik  a  férfi  főségét:  „Asszonyok, 
engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogy illik az Úrban!” (Kol 3:18). „[Az asszonyok] józanok, 
tiszták, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy miattuk érje gyalázat Isten 
igéjét” (Tit 2:5). „Ugyanígy, ti asszonyok,  engedelmeskedjetek férjeteknek, hogy ha közülük 
egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje 
meg őket” (1Pét 3:1). 

2.2. A férfi kötelessége

Az előzőekben a férfi  főségéről  volt  szó – a  nő kötelezettsége az,  hogy elismerje a  férfi  
(teremtés rendjéből fakadó) főségét. Azonban a férfinak is van kötelezettsége, mégpedig az,  
hogy elismerje és megbecsülje a felesége (és általában véve a nők) istenképűségéből fakadó 
értékét. Számos bibliai szakasz szól erről, és talán közülük a legjelentősebb az Efezusi levélből 
származik: „Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, 
és önmagát adta érte” (Ef 5:25). Az apostol a férjeket arra szólítja fel, hogy krisztusi módon, 

12 Stott [2009], p. 369.
13 Balázs [1998], p. 605.
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önfeláldozóan szeressék a feleségüket. Hatalmas felelősséget helyez tehát Pál a 
férfiak vállára, mert a házasság intézményében olyan szerepet kell betölteniük, 
mint amilyet az Istenségen belül az Atya tölt be – olyat, amelynek öröm engedelmeskedni. 

Nézzünk meg néhány további felszólítást ugyanerre: „Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és 
ne  legyetek  irántuk  mogorvák”  (Kol  3:19).  Péter  megjegyzése  különösen  is  figyelmet 
érdemel:  „És  ugyanígy,  ti  férfiak  is,  megértően éljetek  együtt  feleségetekkel,  mint  a 
gyengébb  féllel,  adjátok  meg  nekik  a  tiszteletet mint  örököstársaitoknak  is  az  élet 
kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba” (1Pét 3:7). Az apostol először 
is a feleséggel való együttélés módjáról beszél, és a megértést, ill. a tiszteletet hangsúlyozza.  
Elmondja  azt  is,  hogy  a  férjeknek  kit  kell  tisztelniük  a  feleségükben:  a  gyengébbik  felet 
(„gyöngébbik  edényt”,  Károli),  és  örököstársukat  –  ezzel  utal  arra,  hogy  Isten  nem  tesz 
különbséget üdvtervében férfiak és nők között. Végül komoly figyelmeztetést közöl: ha a férj 
nem  így  bánik  a  feleségével,  az  az  Istennel  való  kapcsolatára  is  hatással  lesz.  A 
Szentháromságon belül elképzelhetetlen, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek tiszteletlenül, 
szeretetlenül viseltessen egymás iránt. Amikor a férj mégis így viselkedik feleségével, akkor 
nem úgy cselekszik, mint ha valóban Isten képmása lenne, és ugyanezt a feleségében sem 
tiszteli és értékeli. Mivel a feleség „gyöngébb edény”, ezért törékeny, olyan, akit szeretettel  
és védelemmel kell körülvenni. Ha a teremtési beszámolóhoz visszakanyarodnunk, ott ezzel  
a  summás  megjegyzéssel  érzékelteti  a  szerző  a  nő  értékét  és  fontosságát:  „Nem  jó  az  
embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat” (Gen 2:18).

Összefoglalva tehát megállapíthatjuk,  hogy (1)  a férj  kötelessége,  hogy a főként szolgálja 
feleségét, tisztelje, szeresse és védelmezze, (2) a feleségnek pedig kötelessége és kiváltsága, 
hogy elfogadja férje vezetését, szeretetét és védelmét. Meg kell  jegyeznünk, hogy ezek a 
sajátosságok  nem kulturális  jellegűek.  Nem csak  az  adott  társadalomra  voltak  jellemzők, 
hanem örök érvényűek, mivel a Szentírás a teremtés rendjére vezeti vissza a kérdést. 

3. Nők Izrael történetében

Izrael  történetében általában a férfiak vezető szerepét érhetjük tetten.  Ennek kettős oka 
van: (1)  a keleti  társadalmak többnyire patriarchális  berendezkedésűek voltak,  mely tény 
maga is abból következik, hogy (2) a zsidók történeti hagyományaikat a teremtésig vezették 
vissza, mely ismerte és elfogadta a férfi főségét. 

Ennek megfelelően az Ószövetségben azt látjuk, hogy a vezetés különböző szintjein férfiak 
foglaltak  helyet.  Nem volt  arra  példa,  hogy  a  papi  tisztséget  Izrael  vallási  életében  nők 
töltötték volna be, hiszen Jahve rendelése szerint az a férfiak szolgálati  területe volt: „Te 
pedig hívasd  magadhoz  Izráel  fiai  közül  testvéredet,  Áront,  fiaival együtt!  Ők legyenek a 
papjaim: Áron, valamint Nádáb, Abíhú, Eleázár és Ítámár, Áron  fiai!” (Ex 28:1). Ugyanígy a 
királyi  trónra is férfiak ülhettek:  „Csak azt  emeld magad fölé királlyá,  akit  Istened, az ÚR 
kiválaszt. Atyádfiai közül emelj királyt magad fölé. (...) Ne legyen sok felesége” (Deut 17:14-
20). Egyetlen kivétellel a bírák is férfiak voltak. Debóra volt az egyetlen, aki Izraelben bíró 
volt (Bír 4-5. fej.). Az ő kivételes példája valószínűleg annak tudható be, hogy az ő idejében 
nem volt egyetlen rátermett, istenfélő férfi sem Izraelben, aki a népet vezethette volna (Bír  
4:1,  8).  A  történet  érdekessége  az  is,  hogy  az  ő  esetében  nincs  szó  isteni  elhívásról  a 
szolgálatra, mint ahogy a többi bírónál igen (pl. Bír 3:9, 15, 6:14, 11:29, 13:25). 

6



revelatiogeneralis.wordpress.com

Úgy tűnik  tehát,  hogy  a nép vezetése állami és vallási  ügyekben egyaránt  a 
férfiak feladata volt. Többnyire a próféták is a vallási vezetés részét képezték, 
azonban néhány esetben találkozunk női prófétákkal is az Ószövetségben (Ex 15:20, vö. Lk 
2:36). 

4. Női szerepvállalás az egyházban

Az előzmények viszonylag hosszas áttekintésére azért volt szükség, hogy lássuk: (1) milyen 
szereppel ruházta fel maga Isten a nőket a teremtés során, (2) miben különböznek, és miben 
egyenlők a nők és a férfiak, (3) a különbözőségük és hasonlóságuk hogyan tükrözi vissza Isten 
képmását bennük, ill. (4) milyen szerepe volt a nőknek Isten ószövetségi népe életében. Ha 
tisztán látunk ezekben a kérdésekben, megvizsgálhatjuk, hogyan nyilatkozik az Újszövetség a 
nők egyházi szerepvállalásáról. Az Újszövetségben azt fogjuk megfigyelni, hogy (1) milyen a 
nők helyzete a szolgálatban, és (2) mit tanítanak az apostolok a gyülekezet vezetéséről.

4.1. A nők helyzete a szolgálatban

Az  Újszövetségben  sok  helyen  találkozunk  olyan  szakaszokkal,  melyek  a  kor  társadalmi 
normáit  figyelmen kívül  hagyva  a  nők értékét  erősítik  meg.  Az  első ilyen példákat  Jézus 
szolgálatában találhatjuk meg.  Ő hajlandó volt  olyan nőkkel  is  szóba állni,  akiket a  zsidó 
társadalom kitaszított magából, ilyen volt például a házasságtörésen ért asszony (Jn 8:1-11), 
a parázna nő a farizeus házában (Mk 14:3), vagy a szamaritánus asszony Jákób kútjnál (Jn 
4:1-30). A szorosabb tanítványi  köréhez is tartoztak olyan asszonyok, akik követték őt (Lk 
23:49), szolgáltak neki a pénzükből (Lk 8:3), vagy az otthonukba fogadták őt (Lk 10: 38-42, Jn 
12:1-3). Jézus feltámadásának első tanúi is nők voltak (Jn 20:1). 

Az első századi zsidók kevéssé értékelték a nőket, a tanúvallomásukat sem fogadták el, mégis 
a feltámadás első hírvivői ők voltak. Azáltal, hogy Jézus még a legbűnösebb nőket is közel 
engedte magához, és tanítványi körébe fogadta őket, letörte a nőket és férfiakat elválasztó 
kulturális gátat. Valóban igaz, hogy Jézusban többé már nem számít, hogy valaki nőnek vagy 
férfinak született-e (Gal 3:28). 

A későbbiekben is megvan a női szerepvállalás jelentősége az első századi egyház életében. A 
feltámadást és a mennybemenetelt követően a tanítványok együtt voltak, várva a megígért 
Szentlélekre – és a tanítványi körhöz tartozó nők is velük együtt voltak: „Ezek valamennyien 
egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban,  az asszonyokkal,  Jézus 
anyjával,  Máriával és testvéreivel együtt” (ApCsel 1:14). A Szentlélek kitöltetése után Péter 
pünkösdi  igehirdetésében  is  kiemeli,  hogy  a  férfiak  és  nők  egyaránt  részesedtek  Isten 
ígéretében: „Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra, és 
prófétálnak  fiaitok  és  leányaitok,  és  ifjaitok  látomásokat  látnak,  véneitek  pedig  álmokat 
álmodnak, még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, 
és ők is prófétálnak” (ApCsel 2:17-18). Az, hogy az ApCsel 5:1-11-ben található történetből 
kiderül,  hogy Szafirát  nem csupán a férje tulajdonaként látta az egyház vezetése, hanem 
önálló, Isten előtt felelősséggel rendelkező személyként – és külön foglalkoztak a férj,  és 
külön a feleség vétségével. Az egyház növekedése során ugyanolyan fontosnak tartották a 
nők kérdését, mint a férfiakét. Akár az elhanyagolt özvegyek megsegítéséről volt szó (ApCsel 
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6:1,  vö.  1Tim  5:9-11),  vagy  bizonyságtévő  asszonyokról  (ApCsel  16:14-15), 
kiemeli a nők fontosságát. 

Természetesen nem csak jelen voltak az egyház életében ezek a nők, hanem aktív szolgálatot 
is végeztek. Különféle szolgálati területeken találkozhatunk velük már az evangéliumokban 
is.  Márta többször is úgy jelenik meg, mint aki a  vendégszeretettel szolgált  Jézus felé (Lk 
10:40, Jn 12:2). A nővére, Mária, mindig Jézus lábai előtt jelenik meg, mely a hódolatát fejezi 
ki  Isten Fia felé,  és mint ilyen, az  imádat szolgálatát  jelenti  (Lk 10:39, Jn 11:32, 12:3).  A 
gazdag  asszonyok,  akik  Jézus  tanítványi  köréhez  tartoztak,  az  adakozás szolgálatában 
jeleskedtek  (Lk  8:3).  Priszcilla  a  férjével  együtt  a  tanítványképzés munkájában  vett  részt 
(ApCsel 18:26). Tábita is jeleskedett az adakozásban, és az ajándékok készítésében (ApCsel 
9:36,  39).  Fülöp  evangélista  négy  hajadon  lányával  is  aktív  szolgálat  közben találkozunk, 
hiszen azt mondja róluk a Szentírás, hogy prófétáltak (ApCsel 21:9). Az apostoli intelmekben 
is azt látjuk, hogy a nők fontos szolgálatot végeztek azáltal, hogy tanították a fiatalabb nőket 
(Tit 2:4). 

Amikor a Szentlélek ajándékai kerülnek szóba, nincs velük kapcsolatban olyan kitétel, hogy 
azokat  csak  férfiak  kaphatnák.  Ellenkezőleg,  „egy  és  ugyanaz  a  Lélek  (…)  úgy osztja  szét 
kinek-kinek ajándékát, amint akarja” (1Kor 12:11). A Szentlélektől kapott ajándékokkal a nők 
is ugyanúgy élhetnek a gyülekezetben, ahogyan a férfiak is. Amint korábban láttuk, ezt is 
tették, hiszen még prófétáló hajadonokkal is találkozhatunk az egyház történetében. 

Különbséget kell  azonban tennünk a nők  ajándékokkal való rendelkezése, ill.  a különböző 
vezetői tisztségek betöltése között. Ezzel a kérdéskörrel is fogunk foglalkozni a továbbiakban. 

4.2. A gyülekezet vezetése

Amikor  rátérünk  a  gyülekezet  vezetésének  kérdésére,  egyértelműen  és  világosan 
különbséget kell tennünk a Szentlélek ajándékai, és bizonyos egyházi tisztségek között. Míg 
előbbieket bárki megkaphatta, akiknek Isten adni akarta, utóbbi tisztségekre csak olyanokat 
hívott  el,  akik  megfeleltek  a  követelményeknek.  A  Szentlélek  ajándékai  pl.  a  gyógyítás,  
gyámolítás, nyelveken szólás és annak magyarázata, ismeret beszéde, bölcsesség beszéde, 
prófétálás stb. Ezzel szemben egyházi tisztség pl. az apostol, próféta, tanító, vén (presbiter, 
püspök),  diakónus.  Vegyük  észre,  hogyan  tesz  tisztség  és  ajándék  között  különbséget  az 
apostol  is,  amikor a következőket írja: „Ezek közül  pedig némelyeket először apostolokká 
rendelt az Isten az egyházban, másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká. Azután  adott 
csodatevő  erőket,  kegyelmi  ajándékokat:  gyógyításra,  gyámolításra,  vezetésre,  különféle 
nyelveken  szólásra”  (1Kor  12:28).  Isten  az  egyházban  némelyeket  különféle  tisztségek 
betöltésére  rendelt,  ill.  ezzel  párhuzamosan  ajándékokat  adott  a  keresztényeknek.  A 
tisztségek és az ajándékok azonban nem összetévesztendők. 

Ryrie  ennek  fontosságát  a  következőképp  emeli  ki:  „Az  ajándékokban  egyformán 
részesednek  [a  nők  is],  a  fő  tisztségeket  azonban  férfiak  töltik  be.  Az  egyetlen  ajándék, 
amelyet nők nem kaptak, az apostolság volt, minden más nemtől független. Még a pásztorlás  
ajándékát is (a szó helyes értelmezésében) gyakorolhatták nők. Ez azonban nem jelenti azt,  
hogy  lelkipásztori  tisztségre  is  jogosultak.  Az  újszövetségi  gyülekezetekben  e  tisztséget 
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férfiak töltötték be. Az elöljáróknak és diakónusoknak 'egyfeleségűnek' kellett 
lenniük, és természetesen ez a feltétel nem vonatkozhatott nőkre.”14 

Vegyük  közelebbről  is  szemügyre  ezeket  a  tisztségeket,  majd  pedig  tekintsünk  át  olyan 
„problematikus”  szakaszokat,  melyek  sok  félreértésre  adnak  okot  a  női  szerepvállalással 
kapcsolatban, miközben a női vezetés kérdésével foglalkozunk. 

4.2.1. Egyházvezetési tisztségek

Az  egyházvezetés  kérdésében  olyan  tisztségekkel  találjuk  szembe  magunkat,  mint  az 
apostolok, vének (presbiterek, püspökök, felvigyázók) és diakónusok. Tisztségviselő alatt a 
következőt  kell  értenünk:  „A  gyülekezeti  tisztségviselő  olyasvalaki,  akiről  nyilvánosan 
felismerték, hogy joga és felelőssége, hogy bizonyos funkciókat betöltsön a teljes gyülekezet 
érdekében.”15 Ezek  helyes  megértése  nélkülözhetetlen  ahhoz,  hogy  eldöntsük,  nők 
betölthetik-e eme tisztségeket. 

(1) Jézus legbenső tanítványi körét alkották az  apostolok (Mk 3:14, Lk 6:13). Tizenkét férfit 
választott  ki  arra,  hogy  általuk  megalapozza  az  egyházat.  A  későbbiekben  Júdás 
megüresedett  helyét  Mátyással  pótolták,  és  innentől  kezdve  „a  tizenegy  apostol  közé 
sorolták őt” (ApCsel 1:26). 

Az apostoli tisztséggel kapcsolatban két kritériumot állíthatunk fel: (1) saját szemével látta a 
feltámadott Jézust,  és (2) kifejezetten Jézus hívta el arra, hogy apostola legyen.16 Az első 
kritériumot így erősíti meg a Biblia: „Szükséges tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik  
egész  idő  alatt  együtt  voltak  velünk,  amíg  közöttünk  járt  az  Úr  Jézus,  kezdve  a  János 
keresztségétől  addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk: még valaki  tanúja legyen velünk  
együtt az ő feltámadásának” (ApCsel 1:21-22). Az 1Kor 15:7-9 is kiemeli annak fontosságát, 
hogy  az  apostol  olyasvalaki  lehetett,  aki  szemtanúja  volt  a  feltámadásnak.  Pál  is  ennek 
megfelelően lett  apostol,  hiszen – bár különleges módon, de – találkozott  a feltámadott 
Úrral  (ApCsel  9:3-6,  1Kor 9:1).  A második kritérium az volt,  hogy az  apostolt  közvetlenül 
Jézusnak kellett kiválasztania (Mk 3:14, Lk 6:13, ApCsel 1:24). A tizenkettő (Mátyással együtt)  
ennek teljes mértékben megfelelt. Pál apostol is gyakran hivatkozik levelei elején az isteni 
elhívására, hogy apostol legyen (ApCsel 26:16-17, Róm 1:1, Gal 1:1 stb.). A tizenkettőn és 
Pálon kívül az Újszövetség az apostolok csoportjába sorolja még Barnabást (ApCsel 14:14), és 
Jakabot, Jézus féltestvérét (Gal 1:9). 

Bizonyosan állíthatjuk, hogy Pál  volt az utolsó apostol,  és őt követően másokat már nem 
hívott el Jézus Krisztus erre az egyházi tisztségre. Bár időnként Timóteust és Szilvánuszt is az  
apostolok  közé  sorolják  (1Thessz  1:1,  vö.  2:7),  őket  inkább  apostoli  segítőknek  vagy 
asszisztenseknek tekinthetjük. További félreértésre adott okot a Róm 16:7 megfogalmazása:  
„Köszöntsétek  Andronikoszt  és  Juniászt,  rokonaimat  és  fogolytársaimat,  akiket  nagyra 
becsülnek az apostolok körében, akik nálam is előbb lettek Krisztus híveivé.” Ezt a verset 
szokták úgy is  értelmezni,  mint ami támogatja,  hogy  Andronikosz és Juniász  is apostolok 
lettek volna; ill. Juniászt nőnek tekintik, és ezzel igazolták, hogy még az apostolok között is  

14 Ryrie [1996], p. 546.
15 Grudem [1994], p. 905. 
16 Grudem [1994], p. 906., Lightfoot [1957], pp. 92-101. 
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volt  női  tisztségviselő.  E  két  kérdéssel  foglalkoznunk  kell.  (1)  A  vers  helyes 
értelmezése inkább az, hogy az apostolok becsülik nagyra ezt a két hívőt, nem 
pedig az,  hogy az apostolok  közül őket tisztelik.  (2)  Arra sincs elegendő bizonyíték, hogy 
Juniász (vagy Junia) nő lett volna.17 De ha elfogadjuk az első pont helyességét, a második 
irrelevánssá válik. 

Többször és többféle értelemben is használja a Biblia az apostol  kifejezést. Bár többnyire 
Jézus Krisztus apostolaira vonatkozik, bizonyos esetekben inkább csak hírvivőt jelent (pl. Fil  
2:25, 2Kor 8:23). Ha olyan személyt értünk alatta, aki szemtanúja volt a feltámadásnak, és 
közvetlenül  Jézustól  kapta  elhívását,  akkor  összesen  tizenöt  apostolról  beszélhetünk.  Ha 
általánosabb értelemben használjuk, akkor olyan munkások megnevezésére használhatjuk, 
akik gyülekezetalapító és -gondozó munkát végeznek. Az előbbi értelemben azonban az első 
században a tisztség megszűnt. Lényeges megjegyezni, hogy Jézus az egyház megalapozására 
(Ef 2:20) csak férfiakat hívott el. A legmagasabb egyházi tisztség tehát, melyet egy ember 
betölthetett, csak férfiak előtt volt nyitott. 

(2)  Egyszerűbb  dolgunk  lesz,  ha  az  apostoli  tisztségről  áttérünk  a  gyülekezeti  vének 
vizsgálatára.  Velük  kapcsolatban világosabb és  univerzálisabb megállapításokat  találunk a 
Szentírásban. 

Először  is  tisztáznunk  kell,  hogy  a sok  szinonim elnevezés  az  Újszövetségben ugyanazt  a 
tisztséget jelöli.  A véneket a Biblia nevezi  pásztoroknak (ApCsel 20:28, Ef 4:11, 1Pét 5:2), 
vagy püspököknek a gr. ἐπίσκοπος  (episzkoposz) kifejezés nyomán, melyet felvigyázónak is 
fordíthatunk (ApCsel 20:17, 28, 1Tim 3:1-2, Tit 1:7). Számukat tekintve egy gyülekezet élén 
sosem egyetlen vén állt, hanem inkább vének vagy felvigyázok testülete (presbitérium). Ezt 
igazolja, hogy a legtöbb helyen többes számban említi az Újszövetség a fogalmat (pl. ApCsel 
14:23, 1Tim 4:14, Zsid 13:17, Jak 5:14, 1Pét 5:1-2). Annak érdekében, hogy megállapíthassuk,  
nők  szolgálhatnak-e  pásztorként  vagy  presbiterként  a  gyülekezetben,  át  kell  tekinteni  a 
feladatkörüket és a velük szemben támasztott követelményeket. 

A vének egyik  alapvető feladata a gyülekezet  vezetése:  „A vezetésben bevált  presbiterek 
kétszeres  megbecsülést  érdemelnek”  (1Tim  5:17,  vö.  3:4-5,  1Pét  5:2-5).  Pál  apostol  a 
gyülekezet vezetését párhuzamba állítja azzal,  ahogyan a vének saját  családjukat vezetik. 
Péter pedig ahhoz hasonlítja a feladatukat, ahogyan a pásztor legelteti a nyájat, ill. kiemeli 
annak  szükségességét,  hogy  az  ifjabbak,  és  nyilvánvalóan  a  gyülekezet  tagjai  
engedelmeskedjenek  nekik  (vö.  Zsid  13:17).  További  feladatuk  a  gyülekezet  tanítása  (Tit 
1:9).  Az 1Tim 5:17 folytatásában Pál kiemeli azokat a véneket, „akik az igehirdetésben és a  
tanításban fáradoznak”. Az apostol úgy is utal rájuk, mint 'pásztorok és tanítók' (Ef 4:11), és  
ezt a két funkciót valószínűleg összeköthetjük, és nem két külön tisztségnek kell gondolnunk 
(inkább pásztor-tanító, mint pásztorok és tanítók, mint külön személyek).18 További feladatuk 
még  szükség  esetén  a  gyülekezeti  fegyelmezés is,  de  mindig  csak  a  gyülekezettel  való 
együttműködés során (vö. Mt 18:15-17, 2Thessz 3:14).

Ami  a  vénekkel  szembeni  követelményeket  illeti,  két  hosszabb  listát  találunk  az 
Újszövetségben,  mely  eligazíthat  minket  (1Tim  3:1-7,  Tit  1:5-9).  Ezek  a  leírások  olyan 

17 Piper-Grudem [1991], pp. 79-81, 214, 221-222. 
18 Grudem [1994], p. 915.
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jellemzőket tartalmaznak, melyekből a férfi vezetésre következtethetünk. Ilyen 
pl.  az,  hogy  a  vezető  egyfeleségű  férfi legyen.  Arról  folynak  viták,  hogy  mit 
jelent pontosan az 'egyfeleségű'19 kifejezés, de abban biztosak lehetünk, hogy a férfi vezetést 
komolyan kell vennünk. Fontos, hogy a vezető olyasvalaki legyen, „aki a maga háza népét jól 
vezeti,  gyermekeit  engedelmességben  és  teljes  tisztességben  neveli.”  Ez  szintén  a  férfi  
vezetést erősíti meg, hiszen az ókori kelet patriarchális társadalmi berendezkedésében a férfi 
volt a családfő (ha jobban belegondolunk, ez a mi kultúránkban sincs másként, még ha csak 
nyomokban  is  lehet  ezt  tetten  érni  időnként).  Wayne  Grudem  ennek  jelentőségét  így 
fogalmazza  meg:  „E  kapcsolat  miatt  elkerülhetetlen,  hogy  a  családi  vezetés  mintája 
visszatükrözze az egyházban való vezetés mintáját, és vice versa. Nagyon is helyénvaló, hogy 
ahogyan  az  istenfélő  férfiak  betöltik  vezetői  felelősségüket  a  családban,  ugyanígy  az 
egyházban lévő vezetői feladatukat is betöltsék. Az egyházban való női  vezetés felállítása 
viszont elkerülhetetlenül nyomást eredményez a családban való nagyobb női vezetésre, és a 
férfi vezetés feladására.”20

(3)  A  diakónus az  utolsó  egyházvezetési  tisztség  mellyel  foglalkoznunk  kell.  Velük 
kapcsolatban is elmondhatjuk, hogy egyszerre többen szolgáltak a gyülekezetekben (Fil 1:1). 
A velük szemben támasztott  követelményeket  az  1Tim 3:8-13 tartalmazza.  Itt  az  apostol 
szintén  egyfeleségű férfiakról  beszél,  azonban  a  11.  vers  némi  félreértésre  ad  okot.  Ott 
ugyanis nem egyértelmű, hogy női diakónusokról van-e szó, vagy pedig a férfi diakónusok 
feleségeiről (ahogyan azt az Új fordítás visszaadja). 

Az első szakasz,  mely valószínűleg a diakónusokat említi  az ApCsel 6:1-6. Itt  az apostolok 
utasítására  hét  segítő férfit  állítottak  szolgálatba.  Amikor  az  1Tim  3:11-et  próbáljuk 
értelmezni,  figyelembe  kell  venni  a  szövegkörnyezetet.  Ott  Pál  apostol  a  diakónusokkal 
szemben támasztott elvárásokat ecseteli, és leírja, hogy férfiaknak kell lenniük. Több okból is 
valószínűsíthetjük, hogy a 11. versben a feleségekről, nem pedig női diakónusokról van szó:  
(1)  A  diakónusok  szolgálata  magába  foglalja  az  elesettek  megsegítését  is,  esetleg 
beteglátogatást,  vendégszeretet  gyakorlását.  Mivel  ezt  a  feleségükkel  együtt  kell 
gyakorolniuk, ezért várható, hogy bizonyos elvárásoknak meg kell nekik is felelniük (pl. nem 
lehetnek rágalmazók, pletykásak – nem élhetnek vissza a megszerzett információkkal). (2) Az 
apostol valószínűleg lezárta volna az előző tisztség tárgyalását,  mielőtt belekezd egy újba, 
ahogyan tette azt a vének és diakónusok esetében. Itt azonban azt látjuk, hogy több versen 
keresztül beszél a férfi diakónusokról, és gondolatmenete közben beékel egy új tisztséget – a 
női diakónust. Ez kevésbé tűnik valószínűnek. (3) Ha a verset a feleségükre értelmezzük, ez 
összhangban van azzal, ahogyan Pál más helyeken is kitér a vezetőkkel szemben támasztott  
családi elvárásokra (pl. 1Tim 3:2, 4-5).21 

Összességében megállapíthatjuk, hogy az Újszövetség az egyházvezetés és gyülekezetvezetés 
feladatait férfiakra ruházta rá. Ez összhangban van a teremtés rendjével, melyben a férj a 
családfő,  és a feleség feje is.  Az egyházat  sokszor hasonlítja a Biblia egy családhoz (Isten 
családjához), ahol szintén férfiaknak kell kézben tartaniuk a vezetés feladatait.

19 Pl. lehet-e vezető egy korábban elvált, de újraházasodott férfi, vagy csak annyit jelent, hogy nem élhet 
poligámiában? vö. Grudem [1994], pp. 916-917, Szabados [2004], pp. 10-11.
20 Grudem [1994], p. 940.
21 A női diakónusok kérdésével kapcsolatban részletesebben lásd: Ryrie [1996], pp. 554-556.
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4.2.2. A női vezetés és szolgálat kettős kérdése 

A vezetési tisztségek tárgyalása után meg kell vizsgálnunk, hogy nők betölthetik-e ezeket a 
tisztségeket.  Arra is  ki  fogunk még térni,  hogy  hogyan rendelkezik  az  Újszövetség a nők  
egyházi szerepvállalásáról. 

A már  korábban  megvizsgált  Gen 1:27,  ApCsel  2:17-18 és  Gal  3:28-ra (és  más  versekre)  
hivatkozva  szokták  azt  állítani,  hogy  akár  nők  is  vezethetik  a  gyülekezetet.  Ennek 
megfelelően mind a történelmi, mind pedig az evangéliumi és karizmatikus gyülekezetekben 
megjelentek  a  női  vezetők,  tanítók,  pásztorok.  John  Stott  megpróbált  a  lehető 
legfinomabban  és  körültekintően  fogalmazni,  de  mégis  legitimálta  a  női  egyházvezetés 
kérdését  a  következőkkel:  „Így,  ha  az  egyházi  vezetésről  alkotott  elképzelésünk  nem  a 
katolikus  hagyomány  papságát  jelenti,  vagy  a  kálvinista  tradíció  presbitériumát,  vagy  a 
középkor főpapi rendszerét, hanem azt a szolgát, akiről Jézus beszél, miért lennének a nők 
alkalmatlanok?  Ha  a  pásztori  gondoskodás  lényege  a  szeretet,  stílusa  alázatos,  akkor 
semmilyen bibliai  elv  nem sérül,  ha ebből  a  nők is  részt  vállalnak.”22 Valójában azonban 
különbséget kell tennünk két terület között: (1) a női gyülekezetvezetés és (2) a női szolgálat 
kérdését egymástól el kell választanunk. 

A  vezetőkkel  szemben  támasztott  követelmények  egyértelműen  arra  utalnak,  hogy 
akkoriban  férfiak  töltötték  be  ezeket  a  tisztségeket.  Azt  is  megfigyelhetjük  Pál  érvelése  
kapcsán, hogy irányelvei nem kulturális kérdések, tehát ma éppolyan érvényesek, mint az 
első században voltak.23 Másrészt Pál beszél arról is, hogy a nők milyen szerepet vállalhatnak 
az egyházban, amikor ezt mondja: „Az asszony csendben tanuljon, teljes alázatossággal.  A 
tanítást  azonban  az  asszonynak  nem  engedem  meg,  sem  azt,  hogy  a  férfin  uralkodjék , 
hanem legyen csendben. Mert Ádám teremtetett először, Éva csak azután, és nem Ádámot 
vezette tévútra a kísértő,  hanem az asszonyt,  és ő esett  bűnbe” (1Tim 2:11-14, vö. 1Kor 
14:33-36). 

A  gyülekezeti  tanítás  egyértelműen  a  vezetők  feladata  volt.  Jakab  inti  is  a  tanítókat: 
„Testvéreim,  ne  legyetek  sokan  tanítók,  hiszen  tudjátok,  hogy  súlyosabb  ítéletben  lesz 
részünk” (Jak 3:1). A súlyosabb ítélet oka pedig feltehetően az, hogy a tanító bizonyos fokú 
hatalommal rendelkezik azok fölött, akiket tanít. Felelős azért, hogy az igazságot képviselje, 
ill.  ne Isten akaratával  ellentétes irányba befolyásolja a gyülekezet tagjait.  A tanítás és a 
'hatalom gyakorlása'  egyértelműen a vezetők  feladatai.  Ezt  pedig Pál  nem engedi  meg a 
gyülekezet női  tagjainak.  Szintén nem kulturális kérdéssel  van dolgunk, hiszen az apostol 
visszautal ismételten a teremtés rendjére, hogy a férfi főségét hangsúlyozza. 

A  fentiek  összegzéseként  felsorakoztathatjuk  itt  Wayne  Grudem  érveit24 a  női 
gyülekezetvezetéssel  szemben:  (1)  Az  1Tim  2:11-14  nem  engedi  meg  a  nőknek,  hogy 
tanítsanak, vagy hatalmat gyakoroljanak (uralkodjanak) a férfiak fölött. (2) Az 1Kor 14:33-36, 
bár  megengedi  bizonyos  nyilvános  szolgálatok  végzését,  a  tanítás  és  vezetés  pozíciójával 
szemben az odafigyelést és az engedelmességet emeli ki. (3) Az 1Tim 3:1-7 és Tit 1:5-9 azt 
feltételezi, hogy a vezetők férfiak voltak. (4) A gyülekezetvezetésnek vissza kell tükröznie a 

22 Stott [2009], pp. 388-389. 
23 Stott [2009], pp. 374-375.
24 Grudem [1994], pp. 937-945.
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családi kapcsolatokban megmutatkozó vezetést. A családban pedig a fő a férfi  
(1Tim 3:5, 5:1-2). (5) Jézus az első vezetőkül férfiakat választott – ők voltak az 
apostolok.  (6)  Az  egész  Biblián  végigvonul  a  férfi  vezetés  és  tanítás  motívuma  (Izrael 
történetében és az  Újszövetségben egyaránt).  (7)  Az  egyháztörténet  is  megerősíti  a  férfi 
vezetést.

Mindezekkel  párhuzamosan  egy  másik  kérdés,  amit  tisztáznunk  kell,  a  női  szolgálatok 
lehetőségeire vonatkozik. A korábbi, női vezetésre vonatkozó ellenérvek mellé a szolgálatra 
vonatkozó bibliai példát fogunk állítani. 

Az  apostoli  rendelkezések  szerint  valóban  nem  taníthat  nő  nyilvánosan  a  gyülekezetben 
(1Tim  2:11-14,  1Kor  14:33-36).  Azonban  sok  más  szolgálatban  részt  vehetnek.  A  nők 
általában  a  szociális  és  pszichológiai  adottságaik  miatt  (pl.  anyai  ösztön)  rátermettebbek 
arra, hogy a gyermekmunkát végezzék az egyházban (pl. vasárnapi iskolában való tanítás). 
Ezen kívül a fiatalabb nőket a saját példájuk által taníthatják (Tit 2:4). Arra is látunk pozitív  
bibliai példát, hogy egy asszony a férjével együtt egy másik férfit tanított (ApCsel 18:26). Az  
apostol  a  nők  gyülekezetben való  szerepvállalását  szabályozza,  ahol  férfiak  fölött 
gyakorolhatnak uralmat. Ha azonban egy konferencián való előadásról van szó, egy interaktív 
bibliakör levezetéséről, vagy egyházon kívüli  tisztségekről,  ott a nők nincsenek megkötve, 
képességeiknek és ajándékaiknak megfelelően végezhetik a szolgálatukat és munkájukat. A 
Biblia  is  kiemeli  az  ilyen,  szolgálatban  aktívan  részt  vevő  nők  értékét:  „Ajánlom  nektek 
nőtestvérünket,  Fébét,  aki  jelenleg  a  kenkhreai  gyülekezet  szolgája”  (Róm  16:1).  A 
gyülekezetben  betöltött  szolgálata  valószínűleg  nem  a  vezetésre  terjedt  ki,  hanem  más 
területekre. A gyülekezetben való nyilvános felszólalások is megengedettek voltak a nőknek 
is  az  olyan  ajándékok  esetében,  mint  pl.  a  prófétálás,  nyelveken  szólás  és  annak 
magyarázata, éneklés, imádság stb. (ApCsel 21:9, Kol 3:16, 1Kor 12:11, 1Pét 4:10). 

Bár Jézus az egyház alapjaiul, az apostolokul férfiakat választott ki, mégis fontos szerep jutott  
a nőknek is élete során (vö. a 4.1. résszel). A feltámadása során is nők voltak a csoda első 
szemtanúi (Jn 20:1).

Isten különféle ajándékaival összhangban felidézhetjük John Stott szavait a női szolgálattal  
kapcsolatban: „A nők eltökélt vágya, hogy megismerjék és tökéletesítsék önmagukat, hogy 
ajándékaikat a világ szolgálatában használhassák, és számukra ez annyira egyértelműen az 
Isten akarata, hogy ezt tagadni vagy ebben elkedvetleníteni őket súlyos elnyomást jelent.”25 

5. A békesség Istene

A  Biblia  a  következő  megjegyzést  fűzi  a  gyülekezeti  élet  rendjéhez:  „Mert  Isten  nem  a 
zűrzavarnak, hanem a békességnek Istene” (1Kor 14:33). Ez két fontos dolgot foglal magába:  
(1) sosem mond ellent önmagának, és (2) sosem korlátoz másokat a nekik adott ajándékok 
gyakorlásában, szolgálati terület teljesítésében. 

(1) Isten sosem tesz olyat, ami ellentmondana egy korábban kijelentett igazságának, vagy a 
lefektetett rendjének. Ha a teremtés első pillanatától kezdve úgy rendelkezett, hogy a férfi  

25 Stott [2009], p. 381.
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töltse  be  a  vezető  szerepet  a  családban  és  az  egyházban,  akkor  ezen  az 
elhatározásán nem változtat a későbbiekben sem. Nem hív el az egyházban való 
vezetői  szolgálatra  nőket,  ha  egyértelműen  rendelkezett  afelől,  hogy  férfiak  vezessék  a 
népét. Bár több szolgáló nőtestvér is be tudna számolni arról, hogy elhívást érzett rá, hogy 
egy gyülekezet pásztora legyen,  mégsem tehetjük azt  meg,  hogy az egyéni  érzéseinket a 
Biblia kijelentett igazságai  fölé emeljük. A szubjektív dolgokat (mint pl.  a prófétálás,  vagy 
akár az elhívás) mérlegelni kell az objektív kijelentések fényében: „A próféták pedig ketten 
vagy  hárman  beszéljenek,  a  többiek  pedig  ítéljék  meg”  (1Kor  14:29),  ill.  „...mindent 
vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok” (1Thessz 
5:21-22). J. I. Packer találóan fogalmazza meg azt a tényt, hogy Isten nem változtatja meg 
önkényesen a lefektetett rendjét: „[A] férfi-nő kapcsolat lényegében megfordíthatatlan... Ez 
része a teremtés valóságának, egy adott tény, amin semmi sem változtat. Természetesen a 
megváltás  sem fog  rajta  változtatni,  mert  a  kegyelem nem eltörli,  hanem helyreállítja  a 
természetet.”26 

(2) A másik oldalon pedig ki kell emelnünk, hogy Isten senkit nem korlátoz abban, hogy éljen 
a tőle kapott ajándékaival,  vagy szolgáljon azon a területen, melyre elhívta őt – a bibliai  
kijelentésekkel  összhangban.  Isten  mindenkit  egy  speciális  személyiséggel, 
temperamentummal,  tulajdonságokkal  és  képességekkel  alkot  meg.  Ezt  az  emberi 
jellemzőnket így írja le a Szentírás: „Nem az alkotta-e őt, aki engem az anyaméhben? Nem 
ugyanaz  formált-e  bennünket  az  anyaölben?”  (Jób  31:15).  Máshol  pedig  ezt  mondja: 
„Csontjaim nem voltak  rejtve  előtted,  amikor  titkon formálódtam,  mintha a föld mélyén 
képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid; könyvedben minden meg volt írva, 
a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük” (Zsolt 139:15-16).  
Ennek az egyedi tervnek megfelelően adott ajándékot mindenkinek, nőknek és férfiaknak 
egyaránt  (1Kor  12:11,  1Pét 4:10).  Az  ajándékok célja pedig ez:  „A Lélek megnyilvánulása 
pedig  mindenkinek  azért  adatik,  hogy  használjon  vele”  (1Kor  12:7).  Ennek  megfelelően 
elsősorban a gyülekezet vezetőinek, másodsorban pedig a gyülekezet egészének feladata, 
hogy  felismerje  a  nők  Istentől  kapott  ajándékát  és  szolgálati  területét,  és  engedje  őket 
kibontakozni a gyülekezet egészének érdekében. 

„Ha Isten lelki ajándékokkal ruházza fel a nőket (amit meg is tesz), és arra hívja el őket (amit 
szintén meg is  tesz),  hogy a közjó javára hasznosítsák azokat,  akkor az  egyháznak el  kell  
ismernie  Isten  ajándékait  és  elhívását,  és  megfelelő  szolgálati  területeket  kell  hogy 
felajánljon a nőknek, és fel kell hogy 'szentelje' (azaz megbízza és felhatalmazza) őket, hogy 
Istentől kapott szolgálatukat végezhessék...”27 

Összefoglalás

A  kérdés  vizsgálatának  végére  érve  foglaljuk  össze  röviden  azt,  hogy  mit  sikerült 
megállapítanunk. Azáltal,  hogy Isten férfivá és nővé teremtett bennünket, az ő képére és 
hasonlatosságára formált minket. A nemi szerepben megnyilvánuló kapcsolatunk tökéletlen 
és  korlátozott  formában  ugyan,  de  a  Szentháromságon  belüli  kapcsolatot  tükrözi  vissza. 

26 Idézi: Stott [2009], p. 389.
27 Stott [2009], p. 390. 
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Ahogyan az Istenségben valamilyen formában az Atya a fő, úgy a házasságban is 
a férfié a főség. 

A bűnbeesés következtében a nemi szerepek eltorzultak,  és ez a torzulás  azóta is tetten 
érhető  a  különböző  kultúrákban.  Isten  azonban  nem  akarja,  hogy  a  férfi  könyörtelenül 
uralkodjon  a  feleségén,  hanem  azt  akarja,  hogy  önfeláldozó  szeretettel  szeresse  és 
oltalmazza – ahogyan Jézus teszi az egyházzal. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a teremtésben lefektetett irányelvek mára megváltoztak. A 
vezetés mind a családban, mind az egyházban a férfiak feladata. Azonban a nők és a férfiak 
egyaránt rendelkeznek különböző ajándékokkal, melyekkel szolgálhatnak a gyülekezetben. 
Mindannyiunknak törekednünk kell arra, hogy felismerjük ajándékunkat, és azzal szolgáljunk, 
ill. arra is, hogy segítsük az egyházban lévő nőket, hogy ugyanezt tehessék, és Istentől kapott 
képességeikkel és kegyelmi ajándékaikkal szolgálhassanak a mi javunkra is. Ha ezt tesszük, a 
nők munkájából és szolgálatából áldást meríthetünk majd:

„Az Úr ezt a kijelentést adja az örömhírt vivő nők nagy seregének: A seregek királyai hanyatt  
homlok menekülnek,  a palota terén pedig zsákmányt osztanak.  (…)  Áldott  az Úr!  Napról  
napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk. Isten, a mi szabadító Istenünk, az ÚR, a mi  
Urunk kihoz a halálból is” (Zsolt 68:12, 20-21). 
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