
 

1 

VI. találkozás 
Téma: Megkülönböztetés és döntéshozatal 

  
               Szentírási szakasz (ApCsel 15, 6 - 11) 

 
Összegyűltek az apostolok és a presbiterek, hogy megvizsgálják ezt az ügyet. Heves vita támadt, 
végül felállt Péter, és ezt a beszédet intézte hozzájuk: „Testvérek! Tudjátok, hogy az Isten 
kezdettől fogva kiválasztott közületek, hogy a pogányok az én számból hallják az evangélium 
tanítását, és higgyenek. S maga az Isten, aki ismeri a szívet, tanúsította, hogy nekik is megadta 
a Szentlelket, éppúgy, mint nekünk. Nem tett különbséget köztünk és köztük, amikor a hittel 
megtisztította a szívüket. Mit teszitek hát próbára az Istent, miért akarjátok a tanítványok 
nyakára rakni az igát, amelyet sem atyáink, sem mi nem bírtunk elviselni? Az a hitünk, hogy 
Urunk Jézus kegyelméből üdvözülünk mi is, s ugyanígy ők is.”  

 
Elmélkedés 
 

A jeruzsálemi zsinat megkülönböztetése vezetett ahhoz a döntéshez, hogy 
a pogányokból lett keresztényeket nem kötik a zsidó rituális előírások. Ez a döntés csak 
nehezen született meg, heves vitát váltva ki a közösségben. Ekkor szólalt meg Péter, 
a mennyország kulcsainak őrzőjeként (vö. Mt 16, 19).  Péter tudatában van hatalmának, 
hasonlóan mint Pál is, aki a szóban forgó ügy megoldása végett érkezett Jeruzsálembe. Péter 
elsőbbsége egyértelmű: „Testvérek! Tudjátok, hogy az Isten kezdettől fogva kiválasztott 
közületek“ (ApCsel 15, 7). Az Egyház közösségében mindannyian egyenrangúak vagyunk, 
egyforma méltósággal Isten előtt, de más – más felelősséget, kompetenciót kapunk, amit 
tisztelnünk kell egymásban. Ellenkező esetben anarchia jön létre, hiszen az egyház nem polgári 
társulás vagy politikai párt, ahol a döntések szavazás útján születnek.  

Az egyház közösségében a pasztorációs kihívásokat érintő megkülönböztetés és 
döntéshozatal adorációban, imádságban és Isten szavával való szoros kapcsolatban történik, 
ahogy erre Ferenc pápa is emlékeztet bennünket (a szinódus megnyitása alkalmával mondott 
homíliájában). A megkülönböztetés ebben az értelemben a szinodális folyamat alapeleme. 
A közösségi megkülönböztetés nem azt jelenti, hogy a döntéshozatal az egyéni 
megkülönböztetések összegzése által jön létre. A közösség imában és Isten szavának 
hallgatásában felismeri önmagát, mint élő organizmust. A közösséget alkotó személyek, 
teljesítve feladataikat és szolgálatukat az egyházban, a szívek közösségét alkotják oly módon, 
hogy a Szentlélek vezetésével bennük Isten akarata szerinti döntések születhetnek „úgy tetszett 
a Szentléleknek és nekünk…" (ApCsel 15, 28), miközben a felismerés eszköze a szeretet. Ha 
közösség valóban szeretetben él - s nem csak elmélkedik arról - akkor kiváltságos helyzetben 
van, hogy a megkülönböztetés által felismerje helyzetét és helyes megoldásokat találjon 
a kihívásokra és problémákra.  

 
 
 
 
 
 
 

 Segítő kérdések 
 
A szinodális folyamatban a döntéshozatal a megkülönböztetés által születik aszerint, 
a Szentlélek az egész közösségen keresztül közvetít. 
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- Milyen módszereket és folyamatokat veszünk igénybe a döntéshozatalnál? 
 
- Hogyan tudjuk ezeket hatékonnyá tenni? 
 
- Hogyan mozdíthatjuk elő a részvételt a döntéshozatalban a hierarchikus struktúrán belül? 
 
- Vajon a döntéshozatali mószereink miként teszik lehetővé Isten népének meghallgatását? 
 
- Milyen kapcsolat van a konzultáció és a döntéshozatal között és hogyan alkalmazzuk őket 

a gyakorlatban? 
 
- Milyen eszközök állnak rendelkezésünkre, melyek segítenék az átláthatóságot és 

a felelősségvállalást? 
 
- Hogyan tudnánk közösen fejlődni a lelki megkülönböztetésben? 


