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A Szűzanya nevenapjára való emlékezés sokszor "elsikkad" Kisboldogasszony ünne-
pe árnyékában. Pedig fontos szeretettel megemlékezni a névnapról, hiszen oly sok-
szor hívjuk segítségül a Szűzanyát a keresztnevén. (Most segíts meg Mária...) 

Mária nevenapjának megünneplése az újkorban bukkan föl, de csak Bécs fölmenté-
se után (1683. szept. 12.), Szent XI. Ince pápa intézkedésére válik egyetemessé az 
Egyházban. A kultusz közép-európai meghonosodását főleg a passaui Segítő Szűz-
anya- (Mariahilf) kegykép tisztelete ihleti. Lipót császár bécsi udvara a török elől 
Passauba menekült és itt könyörgött a kapucinus Mariahilf-kolostor kegyképe előtt a 
szabadulásért. Amikor ez bekövetkezett, a kegykép a győzelem napjának szimbólu-
ma lett és tisztelete villámgyorsan elterjedt. 

Mária nevének tisztelete (az újkori meghonosodás ellenére) már a középkorban ha-
gyomány volt. A híres ferences szónok, Temesvári Pelbárt szerint Szűz Mária nevé-
nek öt betűje jelenti azt az öt nagy jótéteményt, amellyel elárasztja a földet. Az "M" 
betű jelenti az irgalamaság anyját (Mater Misericordiae). Az "A" betű jelenti azt, 
hogy ő az emberi nem szószólója (Advocata), s azért ő mindenkiért közbenjár az 
Úrnál. Az "R" betű (Reparatrix ruinae) azt jelenti, hogy ő mind az angyali, mind pe-
dig az emberi romlás helyreállítója. Az "I" betű (Illuminatrix) jelentése az, hogy Má-
ria az egész egyháznak és a világnak is a megvilágosítója. Az utolsó "A" betű pedig 
azt jelenti, hogy ő minden szükségben a nyomorúság segítője (Auxiliatrix). 

A név 

A legtöbb esetben, amikor gyermekét babakocsiban tologató vagy sétáltató kisma-
mával találkozunk, az első kérdések egyike a gyermek nevére vonatkozik. Hiszen 
bármennyire is leegyszerűsödött a nevek értelmezése, még mindig jelentős szerepet 
tölt be társadalmi kapcsolatainkban. 

Az ókori népeknél a név nem egyszerűen csak az egyes emberek megkülönbözteté-
sére szolgált, hanem pontos jelentéssel bírt és egyben jelezte az egyénnek a közös-
ségben elfoglalt helyét, szüleit, rokonságát, sok esetben még családi állapotát is. 

Mária neve héberül: Mirjam. E név többféle tartalommal bír: úrnő, keserűség, meg-
világosító, tengernek csillaga. Ez azt jelentené, hogy nem ismerjük Mária nevének 
jelentését és tartalmát? Nem, ez mind Mária neve. A legtökéletesebben kifejezi a 
Boldogságos Szűz mindenkihez való tartozását. Hiszen Mária nem egy csoport, nem 
egy nép, nem egy korosztály, hanem mindenkinek az édesanyja. Nevének sokféle-
sége éppen azt jelenti, hogy bárki, életének bármelyik pillanatában, legyen az tragi-
kus (keserűség), örömteli (úrnő), kereső (tengernek csillaga), bizalommal fordulhat 
hozzá közbenjárásért Szent Fiához. Ezért Szűz Mária Szent Nevének az ünnepe az 
egybetartozás átélése. 

Sándor Gábor 
 



Új, interaktív rovat 

ÜZENET  2 

Ebben a rovatban időről időre gondolatokat lehet felvetni, megvitatni. A rovatban 
bárki megjelentetheti gondolatait vagy a már előzőleg felmerült gondolatokra is vá-
laszolhat. Ebbe a gondolába bárki beszállhat. Névvel, név nélkül. 

A gondolatokat – lapunk főszerkesztőjéhez - István Atyához kell eljutatni, személye-
sen vagy levélben (címek, elérhetőségek az Úton újság hátoldalán.) 

 

Gondola(t)Gondola(t)Gondola(t)Gondola(t)    

 

Egy séta a mai világban 

Egyik nap, mikor semmi dolgom nem akadt, elhatároztam, hogy sétá-
lok egyet. Mikor leértem az utcára, egy kisfiún akadt meg a szemem, 
aki - mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne - eldobott egy 
csokipapírt. Elgondolkozva néztem utána, mert a szemetes csak pár 
méterre volt tőle. Ő valószínűleg ezt nem tudta, de ezzel a tettel káro-
sította a természetet. Azt azonban, hogy a szemét rontja a város össz-
képét, látnia kellett, akárcsak annak a fiatalembernek, aki a buszmeg-
állóban, a karnyújtásnyira lévő kuka helyett a földre dobta a cigaretta-
csikkjét. Hát igen, gondoltam keserűen, miközben fölszálltam az autó-
buszra. Ha ez így folytatódik, az egész járdát vastag szemétréteg fogja 
borítani. Ahogy kinéztem a jármű ablakán, megláttam, hogy eleredt az 
eső. Ekkor éppen egy külvárosi gyár mellett haladtunk el. Óriási kémé-
nye sűrű füstöt eregetett. Hirtelen eszembe jutott, amit a biológiataná-
runk a levegő szennyezettségéről és a növényeket tönkretevő savas 
esőkről mesélt. Fékezett a busz. Leszálltam, majd elindultam a vízpart 
felé. Mikor odaértem, észrevettem, hogy egy férfi az autóját tisztító-
szerrel a folyó mellett mossa. A vegyszer habosan hömpölygött lefelé a 
vízen. Mikor megláttam egy kimúlt halat a parton, az már egy kicsit 
sok volt. Egyetlen séta alatt mennyi környezetszennyezés! Segítsetek ti 
is megelőzni ezeket a pusztító dolgokat! Igaz, ez a történet nem kör-
nyezetvédelemről, hanem épp az ellenkezőjéről szól, de azért remé-
lem, hogy a lényeget megértve ti is megpróbáljátok védeni az életet 
adó természetet. 

Székely Zsófia 

 

 

 

Tíz lépcső 

Szórd szét kincseid -  

a gazdagság legyél  

te magad. 

Nyűdd szét díszeid -  

a szépség legyél te magad 

Feledd el mulatságaid -  

a vígság legyél te magad 

Égesd el könyveid -  

a bölcsesség legyél te magad 

Pazarold el izmaid -  

az erő legyél te magad 

Oltsd ki lángjaid -  

a szerelem legyél te magad 

Űzd el szánalmaid -  

a jóság legyél te magad 

Dúld fel hiedelmeid -  

a hit legyél te magad 

Törd át gátjaid -  

a világ legyél te magad 

Vedd egybe  

életed-halálod -  

a teljesség legyél  

te magad! 

 

 

 

 



Liturgikus lap  3 

Rejtvény 

Augusztusi  

rejtvény 

 Salamon király  

leghíresebb  

alkotása! 

Megfejtés: 

Jeruzsálemi  

Templom 

 

Rejtvényünk  

megszűnik.  

Igazából mindig  

az a 8 ember  

küldi be a  

megfejtést  

és ezért úgy érzem 

nincs  

létjogosultsága  

a folytatásnak! 

Atya 

 

Isten éltesse mind-
azokat, akik ebben a 
hónapban ünneplik  

 

névnapjukat és szü-
letésnapjukat 

 

Szekták 
Mindeneknek előtte pedig ne esküdjetek, atyámfiai, se az égre, se a 
földre, se semmi más esküvéssel. Hanem legyen a ti igenetek igen, 

és a nem, nem; hogy kárhoztatás alá ne essetek. 

Jak 5,12 

"MAI VALLÁSI IRÁNYZATOK: SZABADEGYHÁZAK ÉS SZEKTÁK 

 
Mivel a jelen Fundamentális teológia – vallás c. jegyzetünk nem csak általános-

ságban, hanem bizonyos fokú konkrétsággal is foglalkozik a vallás és a vallások jelen-
ségével (többek között a hinduizmusról, a buddhizmusról és az iszlámról szóló fejeze-
tekben), semmiképp sem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy általában világ-
szerte is, hazánkban pedig a rendszerváltást követő időszakban gombamód elszapo-
rodtak az új vallási mozgalmak, melyeket általánosítva nevezhetünk mai vallási 
irányzatoknak, ezen belül szabadegyházaknak (kisegyházaknak) és szekták-
nak is. (Az elnevezések természetesen nem tetszőlegesek, egymással általában nem 
kiválthatók és nem helyettesíthetők.) Ezek a vallási irányzatok – jóllehet aktív tagjaik 
száma nem haladja meg hazánkban az 1-2 százalékot – intenzív módon jelen vannak 
a hazai vallási életben, ami aktivitásuknak, hatékony szervezési és toborzási módsze-
reiknek, médiaszereplésüknek, önreklámozásuknak stb. köszönhető. Mivel a mai val-
lási irányzatok bemutatása egy külön jegyzetet igényelne, itt röviden csupán arra vál-
lalkozunk, hogy elhelyezzük őket a vallások térképén, és megnevezzük néhány sajá-
tosságukat.  

1. SZABADEGYHÁZ, KISEGYHÁZ, EGYHÁZ 

 

A szabadegyház kifejezés már a XIX. századtól jelen van a vallási fogalomtár-
ban – főleg Észak-Amerikában -, ahol ezek működése mindig is jelentős volt. Az elne-
vezés kezdetben arra utalt, hogy ezeknek az egyházaknak a tagjai nem a gyermekke-
resztség, hanem személyes döntésük alapján lettek az adott egyházi közösség tagjaivá. 
A szabadegyház elnevezés később a történelmi egyházaktól (hazánkban a történelmi 
egyházakhoz tartoznak: Római Katolikus Egyház, Református Egyház, Evangélikus 
Egyház és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége) és az államtól való függet-
lenségüket volt hivatott hangsúlyozni. Magyarországon 1945-ben jött létre a Szabad-
egyházak Szövetsége, amelynek a baptisták, metodisták, adventisták, ókatolikusok, a 
Keresztény Testvérgyülekezet, az Üdvhadsereg és a Krisztusban Hívő Zsidó Gyüleke-
zet voltak a tagjai. 1950-ben a hatalom nyomására megalakult a Magyarországi Sza-
badegyházak Tanácsa, amely a következő tagegyházakat képviselte az állam és a nyil-
vánosság előtt: baptisták, metodisták, adventisták, pünkösdisták, Élő Isten Gyüleke-
zete, Isten Egyháza, Keresztény Testvérgyülekezet, az Őskeresztény Apostoli Egyház 
és Szabad Keresztyén Gyülekezet. Ezekre a szabadegyházakra magyar viszonylatban 
probléma nélkül alkalmazható a kisegyházak megjelölés, mivel taglétszámuk töre-
déke a történelmi egyházakénak. (Ez a megjelölés problematikus lenne viszont pl. 
Észak-Amerikában, ahol a keresztény közösségek között a hívők létszámát tekintve a 
baptisták és a metodisták megelőzik a katolikus és a protestáns egyházak taglétszá-
mát.) 

Meg kell itt említenünk, hogy a keresztény teológiában többnyire az egyház és a 
szekta (esetleg szabadegyház) csoportosítás jelenik meg a vallási közösségek tekinte-
tében. Ugyanakkor A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyhá-
zakról szóló 1990. évi IV. törvény egyházakról, felekezetekről, vallási közösségek-
ről (Preambulum) és vallásfelekezetről a 8. § (1) tesz említést, melyeknek aztán az 
egyház gyűjtőnevet adja. Az egyházak állami nyilvántartásba vételéhez egyébként 
(egyéb feltételek együttes teljesülése mellett) elegendő, ha az „egyházat legalább száz 
természetes személy megalapította” [9. §. (1) a)]. Az állami egyházjog tekintetében 
tehát ugyanúgy egyház a Magyar Katolikus Egyház mint a Magyarországi Jehova Ta-
núi Egyház vagy a Magyarországi Szcientológia Egyház. Jelenleg (2007-ben) 144 be-
jegyzett egyház létezik Magyarországon. 
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Az egyházadó 

(egyházközségi hozzájá-

rulás) a templomot segíti. 

Milyen jó volna, ha támo-

gatnánk egyházközségün-

ket! 

Számlaszámunk: 

11718000-20382870  

Csekken is fizethető! 

Csekk a templom bejára-

tánál található 

2. SZEKTA 

A szekta szó latin eredetű, és két különböző fogalomra is visszavezethető: 1. „secare” – le-
metszeni, levágni; 2. „sequor, sequi” – követni. Mindkét kifejezés sokatmondó: az első alap-
ján szektának nevezhetjük azokat a közösségeket, amelyek valamelyik egyházból váltak ki. 
(Általánosságban is igaz, hogy szinte minden szekta valamely világvallás árnyékában, annak 
gyökereiből táplálkozva tevékenykedik, bármennyire szeretnének is „tabula rasa”-t létrehozni 
indulásukkor.) A második kifejezés arra utal, hogy ezek a vallási csoportok kizárólag magukat 
tartják Krisztus (nem keresztény szekta esetén az adott vallási tan vagy személy) igazi, legitim 
és kiválasztott követőinek. Tény ugyanakkor, hogy a szekta szónak a magyar nyelvben megle-
hetősen terhelt és negatív jelentése van, ami sok esetben már eleve bizonyos előítéletek kere-
tébe zárja a róluk való beszédet. 

Amennyiben feltesszük a kérdést, hogy milyen ismertetőjegyek alapján nevezhetünk 
szektának egy vallási közösséget, akkor a következő sajátosságokat jelölhetjük meg – hangsú-
lyozva, hogy az összes, lentebb felsorolt ismérv ritkán vonatkoztatható együtt és egyszerre 
valamely vallási csoportra. 

1.      A közösség tagjai teljes hűséget esküsznek karizmatikus vezetőjüknek. 

2.      Rossz szemmel nézik a racionális gondolkodásmódot vagy teljesen tiltják azt. A 
valóságot fehér-fekete, jó-rossz általánosító problémamegoldással közelítik meg. 

3.      Missziós tanúságtétel és misszionárius buzgóság. 

4.      Gyakran félrevezető tagtoborzási technikákat alkalmaznak. 

5.      Meggyengítik tagjaik pszichés helyzetét azáltal, hogy azok ne önmaguktól, hanem 
a közösségtől, illetve annak vezetőjétől várják problémáik megoldását és döntéseik 
meghozatalát. 

6.      A szektákat csak saját (sokszor csak a vezető vagy vezető réteg) anyagi előreha-
ladása érdekli és hazudnak, amikor azt hangoztatják, hogy a társadalom és a rá-
szorulók helyzetének jobbításán fáradoznak. 

7.      Pénzügyeikkel kapcsolatban teljes titoktartás jellemzi őket. 

8.      Hagyománynélküliség: a történelmi tradíció teljes vagy részleges hiánya. 

9.      A közösség tagjai teljes vagy részleges szabadidejükben anyagi ellenjuttatás nél-
kül végeznek munkát a csoport javára. 

10.  A szekták tagjai szeparálják magukat a külvilágtól, elutasítják azt: zárt világban 
élnek. 

11.  A közösségnek és tagjainak felsőbbrendűség-érzése („Übermensch-tudat”). 

12.  Teljes üdvbizonyosság. 

13.  Exkluzivitás, azaz az igazság kizárólagos birtoklásába vetett hit. 

14.  Kizárólag a közösség tagjai lesznek az egyedüli túlélői a hamarosan bekövetkező 
világvégének. 

Még mielőtt magunk is a fekete-fehér látásmód hibájába esnénk, a fent felsorolt, a 
saját szemszögünkből negatívnak, hiányosnak vagy túlzónak tartott magatartás mellett meg 
kell említenünk, hogy a szekták sokszor olyan pozitívumokat tudnak nyújtani tagjaiknak, 
amire a nagyegyházak esetenként strukturális jellegükből kifolyólag nem képesek: rendszeres 
összejövetelek; közvetlen, családias légkör; kapcsolatok, barátságok gyors kialakulása, egymás 
segítése a magánéletben is; kölcsönös elismerés.  

Az itt felsorolt pozitívumokat  mindenesetre egybe kell vetni  a negatívumokkal és 
meg kell nézni, hogy merre billen a mérleg nyelve, illetve hogy a rövid távú előnyök milyen 
hosszú távú hátrányokkal párosulnak a közösség tagjainak személyiségfejlődése során. 

Bár szekta és szekta között is különbség van, mivel a mai magyarországi vallási életben 
relatíve fontos szerepet töltenek be, név szerint is érdemes megemlítenünk a szekták között 
Jehova Tanúit, a Hit Gyülekezetét és a Szcientilógia Egyházat." 

Dr. Ancsin István 

 


