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Pásztori-Kupán István Az egyház ismertetőjeleiről című tanulmánya (Credo, 2011/2. 15–23. o.) mindenekelőtt 
azért tarthat számot evangélikus olvasók érdeklődésére, mert Luther az 1539-ben megjelent A zsinatokról és 
az egyházról című könyvében szintén ír az egyház hét ismertetőjeléről. Kár, hogy Pásztori-Kupán terjedelmi 
okokra hivatkozva erre a fontos kérdésre nem tér ki. A látható és láthatatlan egyház egymáshoz való viszo-
nyát vizsgálva Luther felteszi a kérdést: „…miről ismerje meg a szegény gyarló ember, hogy hol található a 
világban a szent keresztény nép? (…) Mert hisszük ugyan, hogy a mennyországban örök élet fog következni, 
de azt még nem birtokoljuk. Ezért hát a szent keresztény népnek ezen a földön és ebben az életben kell 
lennie a világ végezetéig.” (LUTHER 1917, 406. o.)

Luther egyházértelmezése

Ezután tér rá Luther az egyház hét ismertetőjelére, ebben a sorrendben: ige, keresztség, úrvacsora, kulcsok hatalma, or-
dináció vagy más néven egyházi rend, imádság és tanítás, majd végül, de nem utolsósorban a kereszt: „Hetedszer a szent 
keresztény nép kívülről a szent keresztről ismerhető fel, arról, hogy el kell szenvednie minden szerencsétlenséget és üldözést, 
minden megpróbáltatást és bajt… El kell tűrnie sok belső szomorúságot, félelmet és rettegést, külső szegénységet, meg-
vettetést, betegséget, gyengeséget, hogy Urához, Krisztushoz legyen hasonlóvá. Mindezen szenvedések kiváltó oka pedig 
csak az lehet, hogy erősen ragaszkodik Krisztushoz és Isten igéjéhez, és így Krisztusért szenved. (…) Légy meggyőződve 
róla, hogy ahol ilyen megpróbáltatást látsz, ott Isten szent népe van. Mert ő mondja: »Boldogok vagytok, amikor szidal-
maznak, üldöznek és minden rosszat hazudnak rólatok énértem. Örüljetek és örvendezzetek, mert nagy jutalmatok van a 
mennyben.« Mert az ilyen üdvözítő kereszttel a Szentlélek nemcsak megszenteli, hanem boldogítja is népét.” (Uo.  415. o.)

Luther szerint tehát az egyház egy transzcendens valóságnak az immanens világban való megjelenési formája, 
amely éppen ezért nemcsak kettős természettel bír, de minden részletében az őt létrehozó Szentlélektől függ.

Amikor Luther ilyen paradox kijelentést tesz, hogy az egyház nevet viselő intézmény valójában sosem volt egyház, 
sőt annak ellenkezője volt, ugyanakkor a Krisztushoz hű kevesek miatt mégis mindig megmaradt benne az egyház, 
akkor nem arra gondol, hogy a láthatatlan lelki egyház részben mindig jelen volt az egyház látható, intézményesült 
valóságában. Luther egyáltalán nem gondolja, hogy a szó valódi értelmében vett egyház – mivel lelki természetű – tu-
lajdonképpen láthatatlan. Luthernek esze ágában sincs azt állítani, hogy maga az egyház láthatatlan, és csak az egyházat 
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alkotó igazán hívők láthatóak – akik részben az intézményes egyház keretei között élnek, részben azon kívül, mert 
időről időre száműzik őket onnan. Luther az egyházat Krisztus testének vallja, és mivel Krisztus kettős természettel 

rendelkezik – istenivel és emberivel –, úgy az ő teste, az egyház is. És 
ahogy Krisztus kettős természete ellenére egyetlen személy, úgy az egy-
ház is egy, bár egyrészt lelki természetű, másrészt emberi természetű va-
lóság. Lelki természete szerint az egyház – miként maga Krisztus is – a 
Szentlélektől fogan, és ezért szent, tiszta, szeplőtelen, sőt tévedhetetlen, 
mivel a Szentlélek irányítja. Ezért valljuk – magyarázza Luther Eras-
musnak –, hogy „Credo sanctam catholicam ecclesiam”, azaz „Hiszem 
az egyetemes szent egyházat, a szentek közösségét…” (Luther 2006, 
71. o.) Emberi oldalról nézve viszont az egyház bűnösök közössége, és 
mint ilyennek semmi köze sincs a szentséghez és a tisztasághoz. Tehát 
egyszerre állítható róla, hogy egyház és nem egyház. Lelki természete 
szerint egyház, és mint ilyen szent és tévedhetetlen. Emberi természete 
szerint nem egyház, és mint ilyen szentségtelen és tévelygő. Az egyházra 
is érvényes Pál megállapítása: testünk megváltása csak reménybeli (vö. 
Róm 8,23; 2Kor 5,2).

Mindezek ismeretében meg kell vallanom, hogy Pásztori-Kupán 
tanulmánya számomra komoly csalódást okozott. Nem azért, mert 
egyszer sem hivatkozik Luther írására az egyház hét ismertetőjeléről 
– bár ez szerintem protestáns teológustól elvárható lenne –, hanem 
mert az egyház ismertetőjeleit kutatva korántsem ás olyan mélyre, 
mint ahogy ezt Luther immár fél évezreddel ezelőtt tette.

Pásztori-Kupán István tanulmányának részletes elemzésére e 
keretek között nincs lehetőség. Ezért csak néhány részletéhez kívánok 
észrevételt fűzni.

Milyen értelemben szent az egyház?

Az egyház szent, mivel Krisztushoz, az Egyetlen Szenthez tartozik alcím alatt a szerző ezt írja: „A szent szó bibliai ér-
telme: Isten számára lefoglalt, az ő kizárólagos használatára elkülönített. Az egyház, mivel Isten tulajdona, szent…” A 
szent szónak írásmagyarázati alapon az Isten kizárólagos használatára elkülönítettként, lefoglaltként való értelmezése a 
református teológia tipikus sajátossága. Kétségtelenül van igazságtartalma, de nem fedi a teljes igazságot. Mert hogyan 
lenne magyarázható ezen az elven, amit például 4Móz 11,18-ban így olvasunk: „A népnek pedig mondd meg: Szenteljétek 
meg magatokat holnapra, mert húst esztek!”? Vagy Józs 3,5-ben: „Józsué ezt mondta a népnek: Szenteljétek meg magato-
kat, mert holnap csodákat tesz köztetek az Úr.”? Nem is szólva Józs 7,13-ról: „Kelj föl, szenteld meg a népet, és ezt mondd: 
»Szenteljétek meg magatokat holnapra…«” De már az is elég, ha 3Móz 11,44-re gondolunk, amit egyébként 1Pt 1,16 is 
idéz: „Legyetek szentek, mert én szent vagyok!” Isten nyilván nem attól szent, hogy önmaga számára van lefoglalva. Isten 
szentségének súlyos etikai tartalma van. Amikor Isten szentséget követel az embertől, akkor nemcsak azt követeli, hogy 
legyen számára lefoglalt, hanem hogy kövesse Isten értékrendjét, amit az ószövetségi nép számára a törvény fejezett ki, 

Ifjú lovas szobra a bambergi székesegyházból – a hagyomány 
szerint István magyar királyt ábrázolja
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és amit az újszövetségi nép, az egyház számára a Hegyi beszéd fejez ki, amely Jézus etikai értékrendje, és amelyet követői 
etikai értékrendjévé akar tenni. Ennek az értékrendnek a gyújtópontjában a személyválogatást nem ismerő szeretet áll, 
amely az ellenség szeretetét is magában foglalja. Ennek az értékrendnek a megtartásán áll vagy bukik az egyház szentsége 
is. Az ellenségeit gyűlölő egyház, az ellenségei bűnét akár fegyveres erőszakkal is megtorló egyház (keresztes háborúk, 
inkvizíció) nemigen nevezhető szent egyháznak, noha Isten számára van elkülönítve. 
Nem feledhetjük, hogy a történelemben az egyház legsúlyosabb bűneit Isten szolgálatára 
elhívott és fölszentelt és így Isten számára elkülönített emberek követték el, akiket a 
szent jelzővel illetni mégis blaszfémia.

A successio apostolica

A szerző ezután az egyház egyetemességét, majd apostoliságát értelmezi. Ez utóbbival 
kapcsolatban így ír: „Amúgy az apostolság tanításhoz és misszióhoz kötött – nemcsak 
újszövetségi, hanem kifejezetten reformációi értelmű – kritériumai megismeréséhez 
ismét konkrét magyar példa áll rendelkezésünkre. Ehhez Hartvik püspök Szent István 
királyunkról szóló írását kell felütnünk. A szövegben a magyar királyról maga a pápa 
is kénytelen volt elismerni a következőket: 

»Én [ugyan] apostoli vagyok – mondja [a pápa] –, ő [István] azonban méltán 
nevezhető Krisztus apostolának, akinek munkálkodása révén Krisztus oly sok népet 
szerzett magának.« 

Ebből a kijelentésből egyrészt nyilvánvaló, hogy maga a pápa elismeri: az apostol-
ság tekintetében István királyunk felülmúlja őt, hiszen míg II. Szilveszter a successio 
apostolica öröklött jogán apostoli (apostolicus), addig István maga – a térítés szerzett 
jogán – éppen a pápa szava szerint: apostol (apostolus). Továbbá István királyunkról 
sehol nem jegyezték fel, hogy őt a fenti pápai kijelentés elhangzása előtt (vagy akár utána) 
annak (római vagy görög) rendje és módja szerint pappá szentelték volna. Ha pedig ez 
nem történt meg, akkor II. Szilveszter pápai tanítóhivatalánál fogva – amely éppen a 
római egyház tanítása alapján a hit dolgaiban csalatkozhatatlanságot jelent – furcsamód 
teljesen bibliai, sőt (az anakronizmus legcsekélyebb szándéka nélkül) reformátori módon 
értelmezte az apostolságot. Hiszen annak adta meg az apostol címet, aki semmilyen módon nem volt részese a successio 
apostolica emberi láncának, viszont cselekedeteivel igazolta apostolságát: pontosan úgy, ahogyan azt Pál apostol is tette. 
Szent István ily módon nem egyszerűen „apostoli király”, hanem apostol.” (18. o.)

Emellett már a „szent” biblikus értelmezésével kapcsolatban fentebb kifejtett észrevételem miatt sem mehetek el szó 
nélkül. István királyunk bibliai értelemben sem apostolnak nem mondható, sem szentnek. Igaz, térített, de nem az apos-
tolok számára megengedett, Krisztus által rendelt eszközökkel és módon, hanem a földi királyokra jellemző erőszakkal. 
Eredményeként a magyar nép nem is lett szívében keresztény, hanem csak névleg. Az István által vasárnaponként temp-
lomba kényszerített gyülekezet nem olyan volt, mint az apostoli kor gyülekezetei. Ott nem prófétáltak, nem gyakorolták 
a lelki ajándékokat, hanem kényszeredetten, mintegy tűrve „hallgatták” a misét. Ezért – és nem utolsósorban ellensége-
ivel szemben tanúsított magatartásáért – Istvánt legfeljebb csak álapostolnak, hamis apostolnak lehet nevezni, és nem 
az apostolica successio felszentelt személy kézrátétele nélküli példájának, amit még a „csalatkozhatatlan” pápa is elismer.

„

”

…ahogy Krisztus kettős termé-
szete ellenére egyetlen sze-
mély, úgy az egyház is egy, 
bár egyrészt lelki természetű, 
másrészt emberi természetű 
valóság. Lelki természete sze-
rint az egyház – miként maga 
Krisztus is – a Szentlélektől fogan, 
és ezért szent, tiszta, szeplőte-
len, sőt tévedhetetlen, mivel a 
Szentlélek irányítja. (…) Emberi 
oldalról nézve viszont az egyház 
bűnösök közössége, és (…) sem-
mi köze sincs a szentséghez. 
Tehát egyszerre állítható róla, 
hogy egyház és nem egyház. 
Lelki természete szerint egyház, 
és mint ilyen, szent és tévedhe-
tetlen. Emberi természete sze-
rint nem egyház, és mint ilyen, 
szentségtelen és tévelygő.
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Az apostolica successio, ami egyébként apostoli folytonosságot, folyamatosságot jelent, és nem utódlást, egyszerre 
jelenti az apostoli kézrátétel szakadatlan láncolatát és az apostoli tanítás folyamatosságát. Egyik a másik nélkül mit 
sem ér, és egyiket a másik ellen nem szabad kijátszani. Luther az egyház hét ismertetőjele között nem véletlenül említi 
az egyházi rendet, azaz az ordinációt, és a német evangélikusok nem véletlenül emelték be egyházi törvényeik közé még 
Luther életében a niceai zsinat püspökről szóló dekrétumait. A 16. században nem is volt elképzelhető, hogy evangélikus 
lelkész nem szabályosan – tehát két másik püspök kézrátételével – installált püspöktől fogadjon el ordinációt. Evangé-
likus oldalról – a legújabb időkig – soha nem arról szólt a vita, hogy szükséges-e az apostolica successio, hanem mindig a 
római egyház volt az, amely a magyarországi és a közép-európai evangélikus egyházakban az apostolica successio meglétét 

kétségbe vonta, mivel azt iratokkal (a török hódoltság, majd az 
ellenreformáció alatt történt iratmegsemmisülések miatt) ma 
már nem lehet igazolni. De számomra nem kétséges, hogy a 
magyarországi evangélikus egyházban az apostolica successio a 
legutóbbi időkig megvolt.

A szerzőnek Pál apostolságát István király apostolságával 
párhuzamba állító érvelése pedig azért is sántít, mert Pál apostol 
volt és nem püspök. Az apostolságnak viszont éppen az volt a 
kritériuma, hogy apostol csak az lehet, aki a földön járt Krisz-
tustól kapta elhívását. Pál apostolságát egy ideig éppen azért 
vitatták, mert ő ebben határesetet képvisel: nem a földön járt 
Krisztustól, hanem a damaszkuszi úton megjelent föltámadt 
Krisztustól kapta elhívását, amelyet azután cselekedetei és 
egész további életútja, munkássága, végül mártírhalála a ké-
telkedők számára is igazolt. Apostolnak tehát Pál után senki 
más nem nevezhető. Még a római pápának sincs joga arra, 
hogy akár első királyunkat, akár mást apostolnak nevezzen.

Krisztus persze később is hívott el, sőt ma is hív el em-
bereket a szolgálatára, de nem úgy, hogy megjelenik nekik, 
mint Pálnak, hanem lelki elhívással, amely nem hasonlítható 
az apostolok elhívásához. Ezért ők nem apostolok. Viszont a 
lelki elhívást kapott ember csak akkor lesz része az apostolica 

successio láncolatának, ha a Krisztustól kapott lelki elhívását a püspök kézrátételével nyilvános és hivatalos elhí-
vássá teszi. Ez az a pont, amelyben az evangélikus egyházfelfogás merőben különbözik a reformátustól. Evangélikus 
– és hagyományos keresztény – felfogás szerint az egyház nyilvános és hivatalos igeszolgálatára és a szentségek 
kiszolgáltatására senki nem kap a keresztségében elhívást (Luther egyetemes papságról szóló szavainak nem ez az 
értelme), hanem a püspök kézrátételével szenteli föl a lélekben elhívott személyt, aki ez által az apostolica successio 
láncolatának részévé lesz.

Ez nem mond ellene annak, hogy a Szentlélek „ott fúj, ahol akar”, és ha az általa elhívott személyt az apostolica 
successio láncolatába beilleszteni hivatott püspökök – hivatalukkal visszaélve – nem hajlandóak szabályos fölszen-
telésben részesíteni, attól a Szentlélektől elhívottak még képesek lesznek az apostoli tanítás normái szerint tanítani, 
azaz képesek lesznek az ige tisztán és igazán való hirdetésére. De az ilyen kivétel csak akkor erősítheti a szabályt, ha 
egyébként van szabály, amit mindenki elismer!

Szent István portréja a koronázási palástról
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Véghelyi Antal 1952-ben Budapesten született. Evangélikus lelkésszé 1981-ben avatták. A Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház teológiai referense, valamint az Evangélikus Élet hetilap 
A vasárnap igéje című igei rovatának vezetője.

Másfelől – és ezt tudtommal például a román ortodox pátriárka is nyilvánosan elismerte – az apostolica successiónak 
bár elengedhetetlen, de mégsem elégséges feltétele a kézrátétel láncolatának folyamatossága. Mert hiába van meg ez a 
folyamatosság, ha az illető az apostoli tanítástól eltérő, azzal nem összeegyeztethető új tant hirdet, illetve ilyen új tant 
akar az egyház tanításába bevezetni. Az apostoli tanítástól idegen tan ugyanis megtöri az apostolica successio láncolatát. 
Nem elegendő, ha a római katolikus egyházban a kézrátétel folyamatosságának meglétét hangsúlyozzák – az apostoli 
tanítás tisztán való megőrzésére, illetve néhány területen a helyreállítására is törekedni kellene.

„Lelki édesanyánk”

Ily sok bíráló megjegyzés után igazságtalan lennék, ha nem térnék ki Pásztori-Kupán István tanulmányának befejező részé-
re, Az egyház: édesanya című fejezetre. A szerző itt kifejtett gondolatait csak a legnagyobb elismeréssel tudom nyugtázni. A 
probléma, amelyet az alább idézett mondatok felvetnek, evangélikus egyházunk jövője szempontjából is elgondolkodtató.

„Jelen állapotunkban viszont az egyház anyaszentegyház ugyan, fegyelme azonban jobbára patriarchális jogi 
elveken nyugszik. Ennek a megállapításnak semmi köze a feminizmushoz: egyszerűen arról van szó, hogy az édes-
anya fegyelme egészen más, mint az édesapáé. A hűtlen gyermek engedetlensége – ha az édesanya szemszögéből 
nézzük – soha nem az életet adó táplálék megvonásával jár. Ezen a ponton kell újragondolnunk a sákramentumok 
(különösen az úrvacsora) és az egyházfegyelem kapcsolatát. A be- és visszafogadó édesanyai szerep meggyengülésével 
együtt ugyanis elveszhet az egyház anyaszentegyházi üzenete és jellege: ennek pedig egyenes következménye, hogy 
tagjai már nem érzik édesanyjuknak, így sokkal könnyebben és lelkiismeret-furdalás nélkül támadják meg, akár 
tudat alatt is úgy okoskodva, hogy saját törvényei alapján maga az egyház is kirekeszt engem (például eltilt az örök 
életre tápláló eledeltől), ha elvárásainak nem felelek meg.”

Bár mi szeretjük hangsúlyozni, hogy evangélikus egyházunkban a kegyelmi eszközök – különösen is a szentsé-
gek – nem fegyelmi eszközök, mégis el kellene gondolkodnunk azon, hogy azok az evangélikusok, akik a népszám-
láláskor egyházunk tagjának vallják ugyan magukat, de gyülekezeti nyilvántartásban sehol nem szerepelnek, vagy 
ha szerepelnek is, csak a „tudunk róluk” rovatban olvasható a nevük, nem a lelki édesanya feléjük áradó szeretetét 
hiányolva maradnak-e távol. Meggyőződésem, hogy az egyházzal való kapcsolatot nem igénylő egyháztagok távol-
maradása mögött nagyon sok esetben a Pásztori-Kupán István által felismert probléma húzódik.
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