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Hogyan lehetséges egyház?
Evangélikus felfogás az egyházról1

Megjelent: Ökumené 46. füzet, (VIII/1) 2002/1, 29-33.

Kétféle módja lehetséges az egyház bemutatásának. Az egyik tapasztalati 
vizsgálódás alapján írja le, a másik úgy, amint a keresztyén hit és tanítás tesz vallást róla. 
Előadásomban elsősorban a második módot követem.

Az egyházat, amint evangélikusként hiszem és benne élek, négy szempontból 
közelítem meg. Először meghatározom lényegét, majd áttekintem feladatát, azután a benne 
szolgálókat vizsgálom, végül struktúrájáról vagy szervezetéről szólok.

Az egyház lényege
a) Az evangélikus egyház névadó hitvallása, az Ágostai Hitvallás német szövege 

szerint az egyház „minden hívőnek a gyülekezete, ahol az evangéliumot tisztán prédikálják 
és a szentségeket az evangélium szerint nyújtják.”2

Tömören fogalmazódik itt meg a reformáció két fontos meggyőződése. Az egyik 
az, hogy itt még teljesen egyértelmű, hogy az igére való hivatkozás nem elméleti 
legitimációja az egyháznak. Nem is a felekezeti vitákban sokszor hangoztatott érvelés 
szólal meg: a mi egyházunk az ige alapján áll. Kikerülhetetlen a meghatározásnak az az 
állítása, hogy prédikált, tehát megszólaló evangéliumról van szó. Ez a hangzó ige, az 
evangélium élő hangja (viva vox evangelii) hozza létre az egyházat, így jöhet létre és így 
maradhat fenn, de így fenn is marad. Ezért Luther is, amikor úgy fogalmazott, hogy az 
egyház az evangéliumnak, az igének a teremtménye (creatura Evangelii, creatura verbi), 
nem arra gondolt, hogy mi vagyunk azok, akik birtokoljuk ezt az evangéliumot, hanem 
arra, hogy ez az evangélium teremt egyházat az idők végéig.

A másik fontos meggyőződés, hogy az egyházhoz tartozást nem az emberek 
milyensége alapján közelíti meg, hanem a teremtő ige felől. Az a meggyőződése ugyanis, 
hogy az evangélium teremtő ige, amely nem tér vissza üresen, hanem formálja a hallgatót, 
hitet teremt a hitetlenben.

b) Valljuk azt, hogy az egyház igazi lényegét nem az emberek alkotják, hanem a 
bennük és közöttük prédikált isteni evangélium, és ezért mondjuk, hogy a földön Krisztus 
egyháza a maga igazi valóságában láthatatlan. Hiszen amit látni, érzékelni lehet, az az 
enmberi beszéd. Nem érzékelhető, hogy az Isten igéje. Ez azonban semmiképpen sem úgy 
értendő, hogy lebecsülnénk vagy fölöslegesnek tartanánk az egyház látható, földi mivoltát. 
A jellemzés, miszerint Krisztus igen, az egyház nem, nem a mi hitünk és tanításunk 
jellemzője, bár még mindig akadnak olyanok, akik a látható tökéletlen egyházzal a 
láthatatlan igazi egyházat állítják szembe. Inkább a jézusi példázattal valljuk, hogy itt a 
földön a búza és a konkoly együtt van, nem tudjuk szétválasztani, nem is szabad nekünk 
szétválasztanunk. A látható és a láthatatlan egyház összetartozik, a kettő együtt egyház. A 
1  Előadás a Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság rendezésében, Budapesten, 2001. szeptember 20-22-

én, az „Ökumené keresztény államiságunk ezredik évét követően” című konferencián. Szerkesztett szöveg.
2  Ford. RA. A latin szöveg: „Est autem ecclesia congregatio sanctorum, in qua evangelium pure docetur et 

recte administrantur sacramenta.”
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látható eszköz arra, hogy a szívekben is, bennünk és közöttünk egyház legyen, és mi 
szívünk szerint is, ne csak külsőleg tartozzunk bele.

c) Az egyház ismertetőjeleiként a reformátori tanítás szerint az igét (evangéliumot) 
és a szentségeket (keresztség és úrvacsora) emeljük ki. Az igehirdetés és a szentségekkel 
élés teszi láthatóvá az egyházat, minden más ennek a következménye, gyümölcse.

Valljuk azonban a Niceai Hitvallás szavaival az egyház ismertetőjeleit, ti. hogy az 
egyház egy, szent, egyetemes (katolikus) és apostoli.

Egy az egyház, mert egy a keresztség, egy az Úr, egy a hit és egy az elhivatásunk 
reménysége is , egy az Isten és mindnyájunknak Atyja (Ef 4,4-6). Szent az egyház, mert a 
keresztség által Krisztus testének tagjai, Isten tulajdon népe lettünk, választott nemzetség, 
királyi papság, szent nemzet, egykor nem az ő népe, most pedig Isten népe (1Pt 2,9-10). 
Katolikus (egyetemes) az egyház, mert Jézus Krisztus evangéliuma minden 
teremtménynek (Mk 16,15) szól. De azért is, mivel a krisztushívők ugyanannak a testnek a 
tagjai, nem lehet közöttük szakadás vagy meghasonlás. S apostoli az egyház, mert az 
apostolok és próféták alapjára épül, miközben a sarokkő maga Jézus Krisztus.

Az egyház ismertetőjeleit sorolva Luther Isten hirdetett igéjét, a keresztséget, 
úrvacsorát, a kulcsok hatalmát, az egyházi hivatalt, az imádságot, a szent keresztet és a 
szenvedést említette. Mindezekből sok dolog mindenki számára látható és nyilvánvaló 
lehet, de ugyanakkor mégis hitünk tárgya, amely a maga végső valóságában, a szívek 
szándékáig menően rejtve marad még önmagunk előtt is, ezért láthatatlan.

Ezért elképzelhetetlen, hogy létezhessen keresztyén élet egyház nélkül vagy az 
egyházon kívül. Hiszen ahol Isten igéje hangzik, ott létrejön a hívők, a szentek közössége. 
S az embernek szüksége van a közösségre, ahol hangzik Isten igéje, hogy a hitben 
megmaradhasson. A keresztyén hit elképzelhetetlen az egyház közössége nélkül, mert 
Krisztushoz tartozásunk összekapcsol a hívők közösségével.

Az egyház feladata
a) Az egyházi szolgálat rendeltetése az evangéliummal és a szentségekkel való 

szolgálat. Nem úgy tekintünk ezekre, mint külön feladatokra, hanem mint egyetlen 
feladatra. Hiszen az evangélium és a szentségek által is a Szentlélek ugyanazt munkálja: a 
megtérést és az új életet. Fontos, hogy Isten munkája és az egyház szolgálata sem nem 
kényszer alkalmazása az emberen, sem nem szoktatás egy hagyományba, hanem 
Szentlélek „hív, gyűjt, megvilágosít, megszentel és Jézus Krisztusnál megtart az egy igaz 
hitben”.3

Miközben az egyház feladata, hogy hirdesse az evangéliumot és szolgáljon a 
szentségekkel, nemcsak végzője, vagyis alanya ennek a szolgálatnak, hanem egyúttal 
címzettje is. Belőle és általa él, mert az ige és a szentségek által teremt a Szentlélek 
egyházat.

Ezért nem az egyház a végső cél, nem öncél az egyház, hanem eszköze Urának, és 
ezért nem tehetjük túl magunkat rajta, hanem szükségünk van rá.

b) Az egyházi szolgálat úgy történik, hogy más emberi szavakhoz hasonlóan 
prédikálják Isten igéjét és tesznek bizonyságot Isten szeretetéről. Ahol pedig Isten igéje 
hangzik, annak ott gyümölcsei vannak. A cselekedeteknek is van meggyőző ereje, amint 

3  Luther Márton, Kis Káté. Az Apostoli Hitvallás magyarázata.
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például Péter első levelében olvassuk: a feleség magaviselete szavak nélkül is meggyőzheti 
az igének nem engedelmeskedő férjet. A cselekedetek önmagukban mégsem elégségesek, 
hiszen nem tudják elmondani, hogy ki az Urunk és reményünk.

Az egyházi szolgálat a ma emberét szólítja meg, de a továbbadott üzenet 
összekapcsol azokkal, akik a hitben előttünk jártak. Átfogja ez a szolgálat az egész életet, 
de vannak kiemelt és ünnepi alkalmai is.

c) Az egyházi szolgálat határa az, hogy „csak” lelki hatalom ebben a világban. Nem 
emberi erővel, hanem az igével küzdünk e földön. A világi hatalomtól elvárható, hogy 
biztosítson olyan külső rendet, amely lehetővé teszi az ige hirdetését, az ige földi útját, de 
nem szabad kikényszerítenie, bár nem is tudja kikényszeríteni a befogadását. Az egyház 
küldetése nem politikai természetű, de feladata az egyháznak, hogy a jó rend, az isten rend 
megvalósulása érdekében tanítson, neveljen és intsen, hogy szószólója legyen a földi 
igazságnak és ellenfele az igazságtalanságnak.

Az egyház szolgálói
a) Reformátori eleink is nyomatékosan hangsúlyozták, hogy a keresztség által 

Krisztus testének tagjai vagyunk, Isten választott nemzetsége, királyi papság, szent nemzet 
(1Pt 2,9). Ezt úgy értjük, hogy nincs szükség közbenjáróra, mert egyetlen közbenjárónk 
van, az Úr Jézus Krisztus. A Krisztushoz tartozás azonban semmiképpen sem jelenthet 
valamiféle lelki „önkiszolgálást”. Rászorul mindenki, a legkisebb és a legnagyobb is, a 
leggyengébb és a legerősebb is, hogy ne csak maga olvassa Isten igéjét a Szentírásban, 
hanem hirdessék is neki. Ez hármas feladatot jelent:

(1) Ki-ki legyen kész arra, hogy Isten igéjét szorgalmasan hallgassa és tanulja.
(2) Mindenkinek hitéből következő feladata, hogy legyen Krisztus apostola ebben a 

világban azon a helyen, ahová Isten állította. Ebben a vonatkozásban elsősorban a 
szülőknek a gyermekeik iránti missziói feladatát kell megemlíteni, amely átháríthatatlan. S 
a keresztelés alkalmával a szülők azt vállalják, hogy gyermeküket krisztushitben nevelik. 
Ide tartozik a házastársak egymás iránti felelőssége is. Nemcsak hűséget fogadnak, 
nemcsak egymás boldogítására szövetkeznek, hanem az is hivatásuk, hogy társukat az 
üdvösségre segítsék.

(3) Meglepő – ugyanis a feltételei nem voltak adottak –, hogy a reformáció 
mindenki felelősségévé tette az evangélium tiszta tanításán való őrködést. Félreértenénk, 
ha úgy gondolnánk, hogy valamiféle közmegegyezéses alapon kellene eldönteni, mi a 
tiszta evangélium, mi a helyes egyházi tan. Sokkal inkább jelenti az állandó tanítást, 
tanulást és készülést, hogy az egyház tagjai érett keresztyénekként tudjanak állást foglalni 
a hit kérdéseiben és ne dőljenek be akármiféle vallási megtévesztésnek.

b) Az evangélikus egyház is ismeri az ordinált, azaz felavatott, az egyház által 
Krisztus parancsára kiküldött szolgálattevőket, ahogyan magyarul mondjuk, lelkészeket. 
Őket felkészítik, megvizsgálják és megbízzák, hogy nyilvánosan, minden ember előtt, és 
hivatalosan mintegy képviseljék az egyházat és hirdessék az evangéliumot. Ez nem 
egyszerűen egy foglalkozás, egy szokványos megélhetés, hanem a szó legszentebb 
értelmében hivatás. Hisszük, az Úr hív el embereket szolgálatába mindmáig, hogy minden 
erejükkel és teljes tehetségükkel, egész életükkel Krisztus egyházának szolgái legyenek a 
világban.

3



Miközben az evangéliummal és a szentségekkel való egyetlen szolgálat fontosságát 
hangsúlyozzuk, fel kell ismernünk, hogy ebbe az egyetlen szolgálatba különböző 
képességű és adottságú, különböző karizmájú emberek nyernek elhívást. Jó lenne, ha az 
isteni ajándékok sokféleségét nem sivárítaná el a szűklátókörűségre hajlamos emberi 
rendszeretet.

Az egyház szervezete
Joggal várjuk, hogy aki Krisztust Úrnak vallja, ennek megfelelően is él. Az 

egyháznak mégis szüksége van arra, hogy külső rendjét meghatározza. Nem lehet ugyanis 
azzal számolni, hogy az egyházban mindenki és mindig elég erős a krisztuskövető élet 
maradéktalan folytatására.

Az Ágostai Hitvallás meglepő nagyvonalúsággal állítja, hogy az egyház egységéhez 
elegendő az ige hirdetése és a szentségek nyújtása felőli egyetértés, s nem tartja 
szükségesnek a külső formákban való egységet. Túlzás lenne mégis azt állítani, hogy az 
evangélikusok közömbösek a szervezettel szemben. Sokféle egyházszervezet található 
ugyan a világ különböző részein élő evangélikus egyházakban, de mindenütt az a törekvés, 
hogy a szervezet az egyetlen ügyet szolgálja. A szervezet felől nem egyenként a 
gyülekezetek döntenek, hanem minden országban egyházat alkotnak és amint erre 
lehetőségük volt, a nemzeti egyházak keresték egymás kezét, mert a másikat, az 
összetartozást, az egymás hite által való épülést, a közös teherviselést és az egymásért való 
könyörgést mindenütt alapvetően lényegesnek tartják.

A 16. század vitáiban az evangélikus egyház elvesztette – valljuk, nem saját 
hibájából – az egyház egységének azt a látható jelét, amit az apostoli tiszt folytonossága 
jelent, de ragaszkodtak a keresztyén hitnek az apostoliságához. Ezért – legalábbis elvileg – 
nem tartanák lehetetlennek az apostolica successio-hoz való visszatérést, ha az ökumenikus 
helyzet ezt egyébként lehetővé teszi.

Sokszor szemére vetik a lutheri reformációnak, hogy a nyomában kialakult 
evangélikus egyházak az uralkodó fejedelmek hatalma alá kerültek. Mentségük, ha 
mentegetőzni kell, hogy nem ők akarták így. A helyzet kétségtelen veszedelmét sokszor 
látták, és az egyháztörténet tanúsítja, hogy újra és újra nagyon határozottan hangot kapott a 
meggyőződés: inkább Istennek és Krisztusnak akarnak szolgálni, semmint a 
fejedelmeknek.

Nem a fejedelmi védelem volt az egyetlen veszedelem. Ott volt az egyesületi 
alapon szerveződő egyház kísértése, amely sokszor jár elszigetelődéssel és 
szétaprózódással. Vagy az államilag támogatott népegyházé, amely meggyökerezett 
szokások ápolása, s amelynek tagjaiból hiányzik a határozott elkötelezettség.

Számos gyengeségünk fáj, ezekből gyógyulni akarunk. Sok minket érő bírálatból 
igyekszünk tanulni. Nem őseinkkel akarunk dicsekedni. Jézus Krisztusra akarunk 
feltekinteni, aki követésére hív és harcba szólít. Reményem, hogy az Ő szavát követjük, és 
ebben az értelemben harcoló keresztyénség, harcoló egyház, ecclesia militans vagyunk.
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