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A péteri szolgálatról a 21. század küszöbén nyilvánvalóan más stílusban beszélünk, 

máshová helyezzük a hangsúlyokat, mint eleink évszázadokkal ezelőtt. Mégis kevés olyan 

szempontja van a kérdésnek, amellyel nem szembesültek már a régiek is. A péteri szolgálat 

nem a 20. századi ökumenikus mozgalom miatt, de nem is a 16. századi reformáció miatt 

probléma.

A péteri szolgálat mindenekelőtt római katolikus probléma

A nyugati egyházban a 14. századtól egyre több tanulmány tárgyalta a pápai hatalom 

kérdését, egyre több mű jelent meg De potestate papae címmel.2 Ez a címe Melanchthon 

iratának is 1537-ben, Értekezés a pápa hatalmáról és elsőbbségéről, amely az evangélikus 

egyháznak hitvallási irata is lett. Minél inkább bírálja és támadja Luther a pápaságot, annál 

inkább vált a katolicizmus próbakövévé a hűség Róma iránt.3

Mivel Melanchthon ugyancsak 1537-ben Luther iratát, a nagyon éles hangú 

Schmalkaldeni cikkeket úgy írta alá, hogy megjegyzést is fűzött hozzá, arra szoktak 

következtetni, hogy a wittenbergi reformátortól elhatárolódik humanista műveltségű 

kollégája. A megjegyzés ugyanis ez: „A pápáról azonban azt tartom, hogy: ha 

engedélyezné az evangéliumot az alája tartozó és a jövőben alája kerülő keresztyének 

békessége és egyetemes egysége érdekében, akkor felsőbbségét a püspökök felett jure 

humano (emberi jog alapján) mi is meghagyhatnók.”4 Melanchthon már korábban is, az 

Ágostai hitvallás 1530. júniusi felolvasását követő és hetekig tartó egyeztető 

tanácskozásokon ezt az álláspontot képviselte abban a reményben, hogy az evangélium és 

1 Korreferátum Gunther Wenz előadásához. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 2007. 
november 16.

2 Pesch: Petrusdienst im 21. Jahrhundert (1998), 154. o.
3 Pesch: Petrusdienst im 21. Jahrhundert (1998), 154. o.
4 Konkordia Könyv II, 44. o.
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a hit általi megigazulás hirdetésének engedélyezését el tudja érni a pápai primátus 

elfogadásáért cserébe. A lényeget tekintve nem más álláspontot képviselt tehát, mint 

például az Amerikai Egyesült Államokban folyó dialógus evangélikus részvevői, akik a 20. 

század hetvenes éveiben megfontolandónak tartották a történelemben gyökerező vezetői 

tisztség elfogadását az egyetemes egyház egysége érdekében.5

Említett éleshangú iratában maga Luther nem adott igazában okot arra, hogy 

Melanchthon fenntartásokat fogalmazzon meg vele szemben. Egyrészt Luther persze 

elmarasztalta a pápaságot a hatalomgyakorlás módja miatt. Nem mulasztja el megjegyezni, 

hogy a püspökök szívesen vették, hogy ő gátat vet a pápai zsarnokságnak.6 Következtetése 

kétségtelenül radikális: „Nincsen az egyháznak semmi haszna sem a pápaságból, mert nem 

végez egyházi szolgálatot! Ezért az egyháznak a pápa nélkül is meg kell maradnia és meg 

kell állnia.” Másrészt viszont mégis kijelenti: „De fölteszem, hogy a pápa lemond arról, 

hogy isteni jogra vagy parancsolatra alapítsa elsőbbségét, hanem a szektákkal és az 

eretnekekkel szemben a keresztyénség egysége érdekében kell egy vezetőnek lennie, 

akihez a többiek mind igazodnak.”7 Írja ezt az a Luther, aki más helyütt öntudatosan említi, 

hogy a tévelygők ellen keményebben harcolt, mint a pápa ellen.8 A petrinitás, perpetuitás, 

romanitás9 mellett szóló római katolikus érvek elutasítása ellenére, amelyekről felekezeti 

különbség nélkül elfogadják, hogy mai formájukban történeti fejlődés eredményének 

tekinthetők,10 nem tagadják sem a protestánsok, sem az ortodoxok, hogy bár nincs benne a 

Szentírásban, mégsem eleve ellentétes vele.11

Lehetetlennek tartotta Luther mégis a pápa lemondását arról, hogy „isteni jogra 

vagy parancsolatra alapítsa elsőbbségét”, mert akkor a pápaságnak „egész kormányzatát és 

rendjét meg kellene változtatnia és le kellene rombolnia”. Ezután pedig az általa kívánt, de 

5 Papal Primacy and the Universal Church. Lutherans and Catholics in Dialogue V. Edited by Paul C. 
Empie and T. Austin Murphy. Augsburg Publishing House: Minneapolis, Minnesota, 1974. 255 o. Vö. 
különösen is a Common Statement (9-23. o.) és a Reflections of the Lutheran Participants (23-33. o.) 
részt.

6 Luther: Intés az ágostai birodalmi gyűlésen egybegyűlt papokhoz (1530), 11-12. o.
7 Schmalkaldeni cikkek II, 4,7. In: Konkordia Könyv II, 22. o.
8 Luther: Intés az ágostai birodalmi gyűlésen egybegyűlt papokhoz (1530), 10. o.
9 Küng: Mi az egyház? (2001), 187. o.
10 Pesch: Petrusdienst im 21. Jahrhundert (1998), 150-153. o. – „...merőben történetkritikai módszerrel nem 

lehet az apostoli utódlás tényét bizonyítani. Ehhez hiányoznak a perdöntő történeti adatok.” Békés: Péteri 
tisztség és szolgálat az egyházban, in: uő.: Krisztusban mindnyájan egy (1993), 241. o. „Ezek a történeti 
adatok nyilván hiányosak, ...” Békés: Péteri tisztség és szolgálat az egyházban, 243. o. – A Péter 
elsőbbségét megfogalmazó bibliai szövegek mindegyikéhez tartozik egy-egy ellenpont is, Küng: Mi az 
egyház? (2001), 191-192. o.

11 Küng: Mi az egyház? (2001), 187. o.
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mégis elképzelhetetlen megoldás buktatójára mutat rá. Szava szinte prófétai jövendölés a 

protestantizmus későbbi helyzetéről: „A keresztyénségen nem is segítene semmit, sőt még 

több szekta keletkeznék, mint eddig van. Mert ha nem Isten parancsára vetnék alá magukat 

ennek a vezetőnek, hanem csak emberi jóakaratból, akkor igen könnyen és igen hamar 

félvállról vennék és végül egyetlen híve sem maradna. Nem is volna örökre Rómához vagy 

meghatározott helyhez kötve, hanem ott volna, ahol és amely gyülekezetben Isten rátermett 

embert támasztana. Ó milyen bonyolult, kuszált helyzet lenne ebből!”12

A wittenbergi reformáció a gyökereinél tehát nem volt eleve pápa-ellenes. A péteri 

szolgálat kérdését a nyugati egyház problémájaként tárgyalták, amelyhez tartozónak tudták 

magukat. Luther is így foglalkozott vele, noha hangja számos esetben nemcsak éles, hanem 

érdes is. A stílust tekintve feltétlenül, de a lényeget tekintve nincs ez másképpen korunk 

katolikus egyházában sem. Óvatosan feszegeti a kérdést Bernhard Häring, amikor a 

pápaság történetét még olyan feldolgozandó történetnek mondja, amelyből tanulni 

kellene.13 A pápák vitathatatlan egyházi és politikai érdemeit ecseteli Hans Küng, mielőtt 

kritikai észrevételeit sorolná.14 A pápának a szegények és elnyomottak iránti kiállására és 

küzdelmük bátorítására utal Otto Hermann Pesch.15 Nyilván egyetértés van afelől, hogy „a 

péteri tisztség péteri szolgálat”,16 és abban is, hogy az I. Vatikáni zsinat szándéka és 

eredménye nem azonos,17 de a péteri szolgálat konkrét gyakorlásának módjáról szólva 

mintha zsilipeket nyitnának meg, valóságos panaszáradat zuhog. Központosításról, 

önkényuralomról, a hatalom bástyáinak kiépítéséről ír az egyik,18 patologikus tünetnek 

tekinti – a leendő XXIV. János pápa képzelt levelének szavával – a különféle egyházi 

címeket a másik.19 A keresztyének egységén való fáradozás legyen szervezetileg is még 

súlyosabb prioritás, mint eddig, és a kollegialitást tükröző és előmozdító struktúrák 

kialakítása szükséges, legyen mindennek következménye a püspökök megválasztásának 

módjára, vagy éppen a szentszéki diplomáciai testület átalakítására és újjáformálására.20 

12 Schmalkaldeni cikkek II, 4,8. In: Konkordia Könyv II, 22. o.
13 Häring: Másképp is lehetne, 81. o.
14 Küng: Mi az egyház? (2001), 176. o.
15 Pesch: Petrusdienst im 21. Jahrhundert (1998), 189. o.
16 „Das Petrusamt ist ein Petrusdienst.” Pesch: Petrusdienst im 21. Jahrhundert (1998), 151. o.
17 Pesch: Petrusdienst im 21. Jahrhundert (1998), 155. o.
18 Küng: Mi az egyház? (2001), 177. o.
19 Häring: Másképp is lehetne, 82. o.
20 Häring: Másképp is lehetne, 82-83. o. Zsinati feladatnak tekinti a püspöki kollegiális tisztség szolgálati 

jellegének világos kijelentését Békés: Péteri tisztség és szolgálat az egyházban, in: uő.: Krisztusban 
mindnyájan egy (1993), 243. o.
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Kifogásolják többek között még a nem tévedhetetlen pápai tanításoknak való 

engedelmességet,21 vagy követelik – természetesen – a női papságot.22 Az egység szolgálata 

helyett a hatalom igénye van jelen,23 ezért az alternatíva az uralkodó vagy szolgáló 

primátus.24 „A római katolikus egyház a világ utolsó ideológiai alapokra helyezett 

diktatúrája a kommunista rezsimnek és ideológiai érvelésmódjának összeomlása után” – 

tolmácsolja mai katolikusok véleményét Róma egyik mai fia.25 Mindez egybecseng azzal, 

amit a wittenbergi reformátor írt le a 16. században: „Ezenkívül nagyon meglep engem az a 

határtalan vakmerőség, hogy ők a kulcsok hatalmából kormányzó hatalmat akarnak 

csinálni, holott a kettő csak olyformán függ össze, mint a tél meg a nyár.”26

A péteri szolgálat mindenekelőtt római katolikus probléma, és csak azután 

ökumenikus probléma.27 Előbb azonban egyháztani kérdés.

A péteri szolgálat egyháztani kérdés

Sok mindenre magyarázatot ad az a megállapítás, hogy az egyházról írt első rendszeres 

értekezések a késői középkorban jogi természetűek voltak, és az egyház teológiai kérdéssé 

a reformáció idején vált.28 Az idő nem véletlen, ha meggondoljuk, hogy a reformátorok úgy 

látták, és ebben nem voltak egyedül: a jogilag jól megszervezett egyház önmagában nem 

szolgálja azt az ügyet, amiért szervezetét kialakították. Az akkori kritikák lényegét abban a 

megállapításban lehet összefoglalni, hogy szembekerültek egymással egyrészt a tiszta 

evangélium és a krisztusi rendelés szerinti szentségek, másrészt az egyházi hatalom.29 

21 Häring: Másképp is lehetne, 84. o.
22 Häring: Másképp is lehetne, 85. o.
23 Küng: Mi az egyház? (2001), 189. o.
24 Küng: Mi az egyház? (2001), 188. 190. 194-197. o.
25 „Die Realität des Petrusamtes heute zeigt ein zwiespältiges, ein vieldeutiges Erscheinungsbild. Viele 

Menschen, auch Nicht-Katholiken und sogar Nicht-Christen, bewundern die straffe Führung der 
katholischen Kirche durch den Träger des Petrusamtes, bewundern den trotz aller Kritik funktionierenden 
weltweiten Gehorsam gegen römische Weisungen. … Anderseits empfinden zahllose Menschen, auch 
Katholiken, dieses »römische System« als zentralistische Diktatur, die die Freiheit des Fragens, Denkens 
und gewissenhaften Handelns unterdrückt und den christlichen Glauben unglaubwürdig macht. Ja man 
zögert nicht mit dem Vergleich: Die römisch-katholische Kirche ist die letzte ideologisch begründete 
Diktatur der Welt nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Regime und ihrer ideologischen 
Begründungen.” Pesch: Petrusdienst im 21. Jahrhundert (1998), 149. o.

26 Luther: A római pápaságról, in: LMM I, 421. o. „Überdies wundert mich solch hohe Vermessenheit sehr, 
daß sie aus der Schlüsselgewalt eine regierende Gewalt machen wollen, was sich doch zusammenfügt wie 
Winter und Sommer.” Luther: Von dem Papsttum zu Rom (1520), 47. o.

27 „Welche Perspektive hat ein Petrusamt im 21. Jahrhundert, wenn es heute so in Erscheinung tritt? Ganz 
gewiß kann es nur eine reformierte, eine veränderte Realität sein, und zwar nicht nur unter ökumenischem 
Aspekt.” Pesch: Petrusdienst im 21. Jahrhundert (1998), 148-149. o.

28 Békés: Péteri tisztség és szolgálat az egyházban, 234. o.
29 Vö. Luther iratait: A német nemzet keresztyén nemességéhez (1520), in: LMM II, 1-110. o.; Az egyház 
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Amikor a tridenti zsinat a reformációra válaszul az apostoli utódlás folyamatosságában álló 

és a pápával közösségben levő püspökök pásztori szolgálatával kívánta elérni az 

evangélium helyes hirdetésének és a szentségek szabályos kiszolgáltatásának biztosítását, 

ezzel ez a nagy reformzsinat tovább fokozta a hierarchikus szervezet szerepét. A 

felvilágosodás korának formális jogi szemlélete is ennek a római látásmódnak kedvezett.30 

Ezzel szinte kódolva volt, hogy az I. Vatikáni zsinat, tekintettel a modernizmus és 

gallikanizmus kihívásaira, a szolgálat bibliai fogalmával szemben a centralizált hatalom és 

tekintély jogi kifejezésével adjon meghatározó választ.31 A II. Vatikáni zsinat ezt a választ 

finomítva nemcsak a pápa és a püspöki kollégium egységét32 hangsúlyozta, hanem 

szolgálatuk tartalmát is, amikor azt az evangélium hirdetéseként határozta meg,33 a 

megszentelés és kormányzás mellett, hogy a maguk részéről így legyenek pásztorai a rájuk 

bízottaknak. A zsinati tanítás római katolikus értelmezései,34 miközben természetesen a 

Szentlelket tekintik az eredeti és hiteles apostoli hagyomány megőrzése biztosítékának, 

szükségesnek tartják e láthatatlan tanító látható képviselőjéről szólni, aki annak „mintegy 

szakramentális jele, azzal a kegyelmi ajándékkal és feladattal, hogy emberi világunkban 

érthető módon és hitelesen közvetítse azt, ami elsődlegesen a Lélek feladata.”35 

Evangélikus részről nincs gondunk ezzel, sem a szakramentális jel vagy jelleg kifejezés 

Békés Gellért adta jelentésével, hogy ti. „ jelzi és hatékonyan közvetíti üdvösségünk 

krisztusi művét.”36 Fenntartásaink annál az állításnál kezdődnek, hogy az apostoli 

hagyomány hitelességének jele és biztosítéka az apostoli utódlás.37

Az evangélikus teológiai gondolkodásban a tisztán hirdetett igét és a Krisztus 

rendelése szerint kiszolgáltatott szentségeket tartjuk egyrészt az egyházat létrehozó 

babyloni fogságáról (1520); LMM II, 111-237. o.; Értekezés a keresztyén ember szabadságáról (1520), in: 
Prőhle: Luther Márton négy hitvallása (1983), 33-73. o.; A római pápaságról (1520), in: LMM I, 381-438.

30 Békés: Péteri tisztség és szolgálat az egyházban, 235. o.
31 Denzinger / Hünermann (2004), *3050-3074. Küng: Mi az egyház? (2001), 194. o.
32 Lumen gentium, *22.
33 Lumen gentium, *24-25.
34 Terjedelmi okokból engedtessék meg, hogy ezen a ponton csak Békés Gellért már idézett  tanulmányára 

hivatkozzam.
35 Békés: Péteri tisztség és szolgálat az egyházban, 240. o.
36 „Ám nemcsak az eukarisztiának és a többi szentségnek, hanem a pásztori szolgálatnak is szakramentális 

jellege van: jelzi és hatékonyan közvetíti üdvösségünk krisztusi művét. Nos, ennek a szakramentális 
közvetítésnek teljes megvalósulása a püspöki és sajátosan a péteri szolgálat.” Békés: Péteri tisztség és 
szolgálat az egyházban, 244. o.

37 „Az egyház az apostoli hagyomány történeti folyamatában él, de hogy ez a folyamat eredetéhez hűen 
hiteles maradjon, annak – a Szentlélek erejével – az apostoli utódlás a jele és biztosítéka.” Békés: Péteri 
tisztség és szolgálat az egyházban, 242. o.
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eszközöknek, másrészt az ezek felőli egyetértést elégségesnek (satis est) az egyház valódi 

egységéhez.38 Minden másban lehet különbség az egység sérelme nélkül. S ha bármilyen 

mégoly tiszteletre méltó emberi, történeti kritériumot, mint például az apostoli utódlást és a 

péteri tisztséget egy sorban említenek az igével és a szentségekkel, annak veszélyét látjuk, 

hogy az igének, a keresztségnek és az úrvacsorának, mint a Szentlélek páratlan 

eszközeinek jelentőségét csökkentik, más, emberi, történeti tényezők javára. Így 

fogalmazódhat meg protestánsoknak az a bevallottan leegyszerűsített állítása, melyet 

Békés Gellért joggal helytelenített, „hogy római katolikus testvéreink számára az 

evangélium és az egyház azonosak”.39 Az azonban nem lehet vitás, hogy a római katolikus 

egyháztan szerint az apostoli utódlásnak és a péteri tisztségnek a történetileg kialakult mai 

formája egyházat konstituáló tényező, „az egyház lényegi alkotóeleme”,40 amely hiányzik a 

reformáció egyházaiból, és aminek következtében „az eucharisztikus misztérium eredeti és 

ép lényegét” nem őrizték meg.41 Ilyen értelemben halljuk római katolikus részről a 

számunkra mindig testvérietlennek tűnő megállapítást, amellyel megismétlései ellenére 

sem tudunk megbarátkozni, ti. hogy az evangélikus egyházaknak a többi protestáns 

egyházhoz hasonlóan „nincs meg a teljességük”.42

Ez kétségtelenül olyan pont, amely vízválasztó, még ha árnyalatbelinek is tűnik a 

különbség. Evangélikus értelmezésben az igét és a szentségeket tekintjük a Szentlélek 

olyan eszközeinek, amelyek hitet és így egyházat teremtenek, ezért a kegyelmi eszközök 

elsőbbségét valljuk az egyházzal, mint eredménnyel szemben. Felületesen szemlélve ezért 

azt a látszatot kelthetjük, hogy semmiféle szervezetnek nem tulajdonítunk jelentőséget, 

pedig nem az apostoli utódlásnak vagy a pápai primátusnak a létezése okoz problémát,43 

hanem csak az, hogy milyen jelentőséget tulajdonítunk neki. Így a pápai primátus nem 

annak gyakorlati kérdése csupán, hogy miként kell(ene) ezzel a hivatallal élni, hanem 

teológiai, egyháztani kérdés, ti. hogy mi hozza létre, mi konstituálja az egyházat.

Az egész kérdésnek nemcsak leegyszerűsítése, hanem félreértése is lenne tehát 

38 Ágostai hitvallás VII. cikk, in: Konkordia Könyv I, 24-25. o.
39 II. János Pál pápa magyarországi látogatása. Tanulmányi anyag protestáns, evangéliumi, nem katolikus 

szempontból. Budapest: Ökumenikus Tanulmányi Központ, 1991. június. 29 o. (Ökumenikus tanulmányi 
füzetek, 1. szám.), 23-24. o. – Békés: Péteri tisztség és szolgálat az egyházban, 232. o.

40 A Hittani Kongregáció dokumentuma Válaszok az Egyházról szóló tanítás néhány szempontjával 
kapcsolatban feltett kérdésekre (2007. július 10.). Válasz az 5. kérdésre.

41 Válaszok az Egyházról szóló tanítás néhány szempontjával kapcsolatban ... Válasz az 5. kérdésre. Vö. 
még Unitatis redintegratio 22,3. és a Hittani Kongregáció Dominus Iesus nyilatkozata, *17.

42 Dominus Iesus, *17.
43 Küng: Mi az egyház? (2001), 178. o.
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római katolikus részről azzal elmarasztalni az evangélikus felfogást, hogy az nem tartja 

fontosnak az intézményt, a szervezetet. Ilyen hangok persze hallhatók voltak evangélikus 

területen, és itt-ott talán még mindig megszólalnak, de nem szentírási alapon és nem 

reformátori megfontolásból, hanem inkább a felvilágosodás hatására vagy valamilyen 

zsigeri antikatolicizmusból fakadóan. Az evangélikus felfogásnak inkább az felel meg, 

hogy az egyház, szervezetével és szolgálattevőivel együtt a Szentlélek teremtménye az 

evangélium és a szentségek által – creatura verbi –, és az egyház szüntelenül ezekből él. S 

persze, miközben arról hallunk, hogy az apostoli utódlás és a péteri szolgálat „az egyház 

lényegi alkotóeleme”,44 komolyan kell vennünk római katolikus oldalon azt a 

megállapítást, hogy az így szerveződött egyház nem létezhet Krisztus egyházaként a 

leglényegibb jellemzők, azaz az evangélium és a Krisztus által rendelt keresztség és 

eukarisztia nélkül. Ha római oldalról nekünk a hiányt, a defectus fidei-t vetik szemünkre, 

engedtessék meg, hogy ez ne csak ne essék jól, hanem ne is értsünk egyet vele. Viszont, ha 

őszinte párbeszédet akarunk folytatni, azt is ki kell mondanunk, mi pedig úgy látjuk, hogy 

római oldalon a Szentlélek elsődleges eszközei, ti. az ige és a szentségek mellé olyan 

tényezők kerülnek, amelyek meggyőződésünk szerint fontosak, de azokhoz képest mégis 

csak másodlagosak, s ezért római testvéreink a hit és az üdvösség szempontjából nem 

lényegeset, hanem fölöslegeset tesznek az egyház elengedhetetlen kritériumává. A római 

oldalon hangoztatott defectus fidei-nek evangélikus oldalról a redundantia fidei említése 

lehetne a megfelelője, ha barátságtalanul akarnám kifejezni magamat.45

Ezzel elérkeztünk a harmadik ponthoz.

A péteri szolgálat krisztológiai kérdés

Tisztában vagyok azzal, hogy ennek a kérdésnek a felvetésével még az egyháztani 

kérdésnél is érzékenyebb területre lépünk. Ezért már elöljáróban szeretném kijelenteni, 

hogy ismerem és nagyra értékelem az evangélikus-római katolikus Közös Nyilatkozatot a 

megigazulástanról,az 1972 óta kiadott többi közös dokumentummal együtt, amelyek 

magyar fordítását elkészítettük és megjelentetni szándékozunk, valamint azokat a 

megállapításokat, amelyeket a II. Vatikáni zsinat dokumentumai alapján akár a Hittani 

44 Válaszok az Egyházról szóló tanítás néhány szempontjával kapcsolatban ... Válasz az 5. kérdésre.
45 Vö. Reuss András: Evangélikus Egyház: Lutherische Identität zwischen Reformierten und römischen 

Katholiken. In: Lutherische Kirche in der Welt. Jahrbuch des Martin-Luther-Bundes, Folge 52, 2005. 
185-200. o.
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Kongregáció Dominus Iesus nyilatkozata tartalmaz,46 akár a Hittani Kongregáció nyári 

egyháztani dokumentuma idéz,47 nevezetesen azt, hogy római katolikus részről is 

elismerik: nagyobb és fontosabb, ami a különbségek ellenére is összeköt, Jézus Krisztus 

üdvözítő módon van jelen a nem katolikusoknál is. Walter Kasper bíboros Nagyszebenben 

rámutatott, hogy ilyen kijelentés néhány évtizeddel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna, 

és feltette a kérdést, hogy a római katolikus egyház ökumenikus partnerei hajlandók-e 

hasonló kijelentést tenni.48 Talán az evangélikusok sem mind tudják, ezért sokaknak 

újdonságként hathat: a lutheri reformáció is elismerte, hogy a megelőző korok egyházában 

is, – még ha sok kifogásolni valót találtak is rajta, – jelen volt Krisztus egyháza, 

munkálkodott a Szentlélek, hangzott az igaz evangélium is, és volt igaz hit is. Nyilvánvaló, 

hogy ezt ma még kevésbé szabad kétségbe vonnunk, mint a reformáció idején.

Az ebből adódó kérdés, hogy ha tehát a különbségek nem keresztyén mivoltunkat 

érintik, nem az üdvösség kérdését, hanem az üdvösség konkrét közvetítésének kérdését és 

az egyház látható alakját, amint Walter Kasper fogalmaz,49 lehet-e a péteri szolgálatot 

krisztológiai kérdésként is tárgyalni?

Kiindulásképpen idézem Békés Gellért megállapítását, amelyet egyebek mellett az 

evangélium és az egyház fentebb említett és helytelenített azonosításának cáfolatául adott 

elő. Eszerint „az egyház nem tulajdonosa, hanem csak megbízott hirdetője ennek az 

evangéliumnak, s mint ilyen, természete szerint szakramentális jel. Ez azt jelenti, hogy 

Krisztus az egyházi közösségben lesz láthatóvá emberi világunkban.”50 Feltételezem, hogy 

minden római katolikus egyetértésével találkozik. Nincs evangélikus, aki kivetnivalót 

találhatna benne. A folytatást is teljes szívvel tudjuk követni: „az egyház igehirdetésével 

kijelenti az isteni üdvösség krisztusi megvalósulását,” ezután azonban mégis rossz 

érzésünk támad: [az egyház] „szentségi cselekményeivel viszont eseményszerűen meg is 

valósítja, amit az ige hirdet.”51 Ugyanígy egy következő mondatban magunkénak tudjuk 

46 A Lumen gentium dogmatikai konstitúció nyomán (LG 8.), Dominus Iesus, *17.
47 Az Unitatis redintegratio határozatból (UR 3.), Válaszok az Egyházról szóló tanítás néhány 

szempontjával kapcsolatban ... Válasz a 3. kérdésre.
48 Kardinal Walter Kasper: Das Licht Christi und die Kirche. Dritte europäische ökumenische Versammlung, 

5.-9. September 2007 in Sibiu/Hermannstadt. Eröffnungssitzung am 5. September 2007. 
www.oekumene3.de

49 „Die Unterschiede betreffen also nicht das Christsein, sie betreffen nicht die Frage des Heils; die 
Unterschiede beziehen sich auf die Frage der konkreten Heilsvermittlung und auf die sichtbare Gestalt der 
Kirche.” Kardinal Walter Kasper: Das Licht Christi und die Kirche.

50 Békés: Péteri tisztség és szolgálat az egyházban, 238. o.
51 Békés: Péteri tisztség és szolgálat az egyházban, 239. o.
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vallani az első gondolatot, de nem tudjuk igazán követni a másodikban: „Az egyház tehát 

elsősorban azért apostoli, mert az apostolok egyházának hagyományában él, és 

szakramentális természete szerint ezzel a hagyománnyal – igehirdetésével és szentségeivel 

– magát a krisztusi üdvösséget közvetíti, annak jele és megvalósítója a világban.”52 Mi is 

valljuk, hogy az apostoli szolgálat Krisztusért jár követségben, Krisztusért kér (2Kor 5,20), 

mintegy Krisztus helyett szól a világban, és sem az evangélium hirdetése nem 

eredménytelen, sem a szentségek nem hatástalanok. Ezért bátran mondjuk, hogy az 

apostoli szolgálat a krisztusi üdvösség közvetítője, de óvakodunk kijelenteni, hogy ez a 

szolgálat a krisztusi üdvösség megvalósítója, mert abban annak veszedelmét látjuk 

felsejleni, hogy az emberi eszközök és lehetőségek önálló életet kezdhetnek, 

elhomályosítva Isten cselekvését az emberek által hirdetett evangéliumon és az általuk 

nyújtott szentségeken keresztül. Problémás számunkra a megvalósítás szó azért is, mert bár 

Isten új életet teremtő szavára hatalmas dolgok történnek nyilvánvaló módon emberek és 

egyházi közösségek életében, és így azok jelek lehetnek a krisztusi üdvösségről, de Isten 

cselekvésének lényege, igazi megvalósulása egyértelmű bizonyossággal az evangéliumban, 

a keresztségben és úrvacsorában található meg, ezért igazában nem a szemnek, a fülnek 

vagy az érzékeknek, hanem a hitnek tárgya. Ezt a hitet nem képes ember adni, senki 

emberi, mégoly magas tisztségviselő, hanem csak maga Krisztus.

A pápaság történeti kialakulása mögött a Szentlélek munkáját látja Otto Hermann 

Pesch, akinek a véleményét evangélikusként tiszteletben tudom tartani, de határozottan 

egyetértek gondolatának folytatásával, miszerint ha a pápaság mai valósága hitigazság és 

szükséges az üdvösséghez, „akkor ebben az egyetlen esetben a hagyomány a hitigazságnak 

további forrása lenne és megdőlne a Szentírás elégségességéről vallott konszenzus. 

Ráadásul a pápaság bármiféle reformja csak egészen szűk határok között lenne 

lehetséges.”53 Ezért a pápa iránti engedelmességnek az evangéliumba vetett hitté kell 

válnia, – folytatja Pesch, – mivel az evangéliumnak megvan a hatalma a szívek fölött és 

nincs szüksége intézkedésekre, hanem csak a személyek és intézmények által történő 
52 Békés: Péteri tisztség és szolgálat az egyházban, 239. o.
53 „Wäre es doch so, dann wäre in diesem einzigen Falle die Tradition eine zusätzliche Quelle von 

Glaubenswahrheit, und der Konsens über die Suffizienz der Schrift wäre zerbrochen. Zudem wäre dann 
auch jede Reform des Papsttums nur in ganz engen Grenzen möglich.” Pesch: Petrusdienst im 21. 
Jahrhundert, 156. o. Vö. Luther: A római pápaságról (1520), in: LMM I, 435.: „nem tűrhetem, hogy 
emberek új hitcikkeket állítsanak fel és minden más keresztyént ezen az egész világon szidalmazzanak, 
káromoljanak és elkárhoztassanak, mint eretnekekeket, pártütőket, csak azért, mert nincsenek a pápa 
hatalma alatt. Elég, hogy mi a pápát, mint pápát meghagyjuk, de semmi szükség arra, hogy miatta Isten és 
az ő szentei a földön káromoltassanak.”
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hiteles igehirdetésre.54 Az Ágostai hitvallás ezért abban látja az egyházi hatalom 

gyakorlásának lényegét, hogy az ne emberi erővel, hanem az igével (sine vi humana, sed 

verbo) történjék, vagyis az élő Isten színe elé állítson.

A péteri szolgálat ökumenikus kérdés is

A péteri szolgálatnak mint római katolikus, mint egyháztani és mint krisztológiai 

kérdésnek ez a rövid bemutatása érzékeltethette, hogy különbségek sem nem csupán 

gyakorlati természetűek, sem nem csupán valami zsigeri antikatolicizmusból fakadnak. A 

Szentírás értelmezésének és a teológiai felfogásnak széles területén mutatkozik meg a 

különbség miközben erről a mindannyiunkat, katolikusokat és evangélikusokat egyaránt 

érdeklő és érintő témáról beszélünk. A kérdés az, hogy miként lehetünk hűségesek a 

krisztusi alaphoz és megbízatáshoz, hogy miként töltheti be hivatását az egyház a világban.

A korábbi fellegvár-mentalitás55 után az ökumenikus elkötelezettség nagyszerű 

lépése volt, amikor 1967. április 28-án VI. Pál kijelentette: „Tudom, hogy a pápai hivatal a 

legnagyobb akadály az egyház egységéhez vezető úton.”56 Hasonló, korábban 

elképzelhetetlen lépést tett II. János Pál, amikor önkritikusan megállapította „különböző 

indokok miatt, s mindkét fél akarata ellenére az, aminek szolgálatnak kellett volna lennie, 

egészen más fényben tűnhetett föl.”57 S nagy nyitottságról tett tanúságot, amikor 

kijelentette: „Meg vagyok róla győződve, hogy ebben a tekintetben különös felelősségem 

van, mindenekelőtt a keresztény közösségek többségének ökumenikus törekvésének 

észrevételében, továbbá, hogy meghalljam a felém irányuló kérést: találjam meg a 

primátus gyakorlásának olyan formáját, mely – küldetésének egyetlen lényeges 

mozzanatáról sem mondva le – kitárul az új helyzet felé.”58

A legújabb kori római katolikus nyitottság evangélikus részről ma hasonló 

nyitottsággal találkozik. Nemcsak az amerikai Egyesült Államokban folyt evangélikus-

római katolikus párbeszéd már idézett eredményére gondolok, hanem Manfred Kocknak, 

az Evangélische Kirche in Deutschland Tanácsa korábbi elnökének azon javaslatára 2000 

54 „Aus Gehorsam gegen den Papst muß wieder Glaube an das Evangelium werden. Denn das Evangelium 
hat seine eigene Macht über die Herzen und braucht keine »Maßnahmen«, sondern nur die glaubwürdige 
Verkündigung durch Personen und Institutionen.” Pesch: Petrusdienst im 21. Jahrhundert, 158. o.

55 Häring: Másképp is lehetne, 81. o.
56 Idézi Pesch: Petrusdienst im 21. Jahrhundert, 145. o.
57 II. János Pál pápa Ut unum sint enciklikája 1995. május 25. Fordította: Diós István. *95.
58 II. János Pál pápa Ut unum sint enciklikája, *95.
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januárjában, hogy a pápa „szimbolikus egység-alak”59 lehetne. Utalok még Johannes 

Friedrich, a bajorországi evangélikus egyház püspöke felvetésére, mely 2001 márciusában 

hangzott el. Eszerint a pápa egészen pontosan meghatározott feltételek mellett legyen „a 

világkeresztyénség szószólója”.60

Nem kívánom itt felidézni az e kijelentések és javaslatok nyomán támadt nagy 

meglepetést, sok ellenkezést és éles vitákat. Ilyen lenne a katolikus Pesch két feltétele: a 

pápa ismerje el a többi egyház önállóságát, és joghatósági (jurisdictio) igényéről lemondva 

korlátozza működését szószólói és tiszteletbeli elnöki tisztére. Ilyen az evangélikus 

Reinhard Frieling formulája: „a pápával, nem a pápa alatt”.61 Ezek alapján úgy tűnhet, 

hogy csak egy megfelelő szmsz (szervezeti és működési szabályzat) szükséges, amelynek 

az elfogadásával és betartásával megoldható lenne a probléma. Az elmondottakra 

támaszkodva a magam részéről inkább azt vallom, hogy amíg a teológiai-hitbeli kérdéseket 

nem tisztázzuk, addig nehezen jutunk előrébb ebben a kérdésben is. Az említett 

fejlemények mégis reményt keltőek arra nézve, hogy mindkét oldalon van készség és 

nyitottság a párbeszédre. S szabad, kell is könyörögnünk, hogy mindkét részen 

megújuljunk az evangélium szerint, és hogy „az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel 

szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus” (Ef 4,15).

59 „symbolische Einheitsgestalt”
60 „Sprecher der Weltchristenheit”
61 Pesch: Petrusdienst im 21. Jahrhundert, 156. o.
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