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Nem csupán a mostani Luther-jubileum adja az alkalmat 
arra, hogy Luthernak az egyházról hirdetett gondolatait is fel-
elevenítsük, hanem egyúttal az a körülmény, hogy az evangé-
likus keresztyénségnek világszerte folyamatban levő megújulá-
sában az egyház gondolata szükségszerűen előtérbe került és 
másrészt ennek a megújulásnak a legfontosabb alakító ténye-
zője éppen Luther szóhoz jutása. Azok a komoly tudományos 
kutatások, amelyek Luther egyházfogalmát ú jabban egyre inkább 
tisztázni igyekeznek, nem maradhatnak mélyreható gyakorlati 
következmények nélkül.*) 

Az elmúlt évtizedek a szellemi élet egész vonalán az 
individuálizmus jegyében állottak. Természetes, hogy ez a szel-
lemi légkör, mely mindenben az egyén jogait és szabadságát 
érvényesítette, nem kedvezett az egyház gondolatának. A világ-
háború s az utána következő szellemi átalakulás az individu-
álizmus uralmát megtörte s azóta egyre jobban hódít a kollektiv 
irányzat, amely az egyént a közösség érdekeinek rendeli alá. 
Pusztán szociológiai szemszögből Ítélve, ez a hódító kollektiv 
szellem határozottan kedvezni látszik az egyházi gondolat érvé-
nyesülésének. A kollektivizmusnak ilyen optimista megítéléséből 
eredt Dibelius Ottó főszuperintendens sokak által felkapott jel-
szava az „egyház évszázadáról ". Sajátságos iróniája a sorsnak, 
hogy a legújabb németországi események, amelyek az egyházi 
egységet is teljesen a kollektiv szellemű nemzeti forradalom 
kényszerével akarják megvalósítani, a kollektivizmust örömmel 
üdvözlő Dibeliust is elsöpörték. 

Éppen ezek az események is arra figyelmeztetnek, hogy 
az egyház valami egészen más, mint amit egy látszólag ked-
vező korszellem kitermelhet, vagy amit bármiféle állami vagy. 
más szociális szervezet megvalósítani képes. Itt az ideje, hogy 

*) Az idevonatkozó újabb irodalomból különösen figyelmet érdemelnek 
a következő munkák : Walther, W. : Das Erbe der Reformation, IV. Luthers 
Kirche; 1917. Holl, K. : Gesammelte Aufsätze I. Luther. 4. és 5. kiadás 1927. 
Kattenbusch. F. : Die Doppelschichtigkeit in Luthers Kirchen begriff ; 1928. 
Kohlmeyer, E. : Die Bedeutung der Kirche für Luther. Zeitschr. für Kirchen-
geschichte 1928. Althaas, P. •' Communio sanctorum ; 1929. Credo Ecclesiam. 
Festgabe für W Zoellner. 1930. Eiert, W. : Morphologie des Luthertums 1. 
1931. Doerne, M. : Gottes Volk und Gottes Wort. Luther-Jahrbuch 1932. Riet-
schel, E. : Das Problem der unsichtbar-sichtbaren Kirche bei Luther. (Schriften 
des Vereins für Reformationsgeschichte 154 ) 1932. 



leszámoljunk az egyházról vallott minden olyan felfogással, 
amelynek gyökere magán az egyházon kívül álló, attól idegen 
jelenségekben rejlik s ezzel szemben az egyháznak eredeti 
lutheri, vagyis evangéliumi felfogására helyezkedjünk s ennek 
gyakorlati következményeit is levonjuk. 

Luther egyházgondolatának legsúlyosabb félreértése, amely 
pedig még ma is úgy él a köztudatban, mint az igazi evangé-
likus, lutheri egyházfogalom, a látható és láthatatlan egyház 
közti éles különbségtétel. Ennek a félreértésnek a genezisét most 
figyelmen kívül hagyva, hadd utaljak csupán annak súlyos 
gyakorlati következményeire. Eszerint a gyakorlati egyházi élet-
ben csupán az ú. n. „látható", vagyis jogilag szervezett egy-
házzal, illetve az ilyen „egyházak" sokaságával van dolgunk. 
Ezek a „látható" részegyházak természetesen sem egyenként, 
sem a maguk összeségében nem azonosak a „láthatatlan" egy-
házzal. Ez utóbbiról csak hadd beszéljenek a teológusok, mint 
valami ideális, szellemi nagyságról, de az előbbi teljesen az 
emberi szociális és jogi közületek sorába tartozik s ezek tör-
vényeinek van alávetve. A „látható" egyház eszerint egy sorba 
került a különféle emberi társulatokkal, egyesületekkel, sőt a 
valóságban még azok mögé, mert míg minden egyesület meg-
kívánja tagjaitól, hogy alapelveihez ragaszkodjanak, különben 
kirekeszti magából azt, aki ennek a követelménynek nem felel 
meg, addig az „egyház"-ban mindenki szabadon vallhatja, 
érvényesítheti a maga egyéni nézetét, meggyőződését. Milyen 
a l apon? A „lelkiismereti szabadság" és a mindent elviselni 
köteles „szeretet" alapján. Ez az egyházgondolatnak teljes fel-
bomlását jelenti, aminek igazolásául Lutherra hivatkozni nem 
lehet. 

Luther nem ismer kétféle egyházat. Ha eleinte, különösen 
a római „egyház" elleni polémiájában haj landó volt is különb-
séget tenni az igazi, szellemi egyház és a külső, csinált egyház 
között, úgy ezzel attól a tehertételtől akart megszabadulni, amit 
az „egyház" szóhoz tapadt középkori, római örökség jelentett. 
Ezért jobb szerette volna a németben különben is idegenszerű 
„Kirche" szó használatát elkerülni s ehelyett inkább a „szent 
keresztyénség" vagy „keresztyén szent nép" kifejezéseket alkal-
mazni. De az „egyház", ecclesia kifejezést mégsem kerülhette 
el annak újszövetségi eredete miatt. Ezen az alapon pedig 
Luther számára is mindvégig nyilvánvaló volt, hogy Jézus 
Krisztus csak egy egyházat alapított, tehát az „egyház" elne-
vezés semmiféle emberi alakulatra nem alkalmazható. Az egy-
ház nem emberi alkotás, hanem isteni, — Jézus Krisztus állandó 
jelenlétének, híveivel való közösségének maga által akart és 



alapított formája : Krisztus teste. Ezért mondja Luther, hogy 
„aki Krisztust megakarja találni, annak előbb az egyházat kell 
megtalálnia". (Weimari kiadás X, 1. I. r. 140. 1.) 

Hol és hogyan találjuk meg ezt az egyházat? Ha az egy-
ház nem emberi szervező munka eredménye, hanem kizárólag 
isteni alkotás, akkor nem tartozik a szemmel látható, kézzel 
fogható dolgok közé, hanem mint Isten kijelentő munkájának 
része, a hitnek a tárgya. „Az egyházat senki sem látja, hanem 
csak hiszi az Ige által." (Weim. kiad. VII. 722. 1.) Ezért van 
szó az Apostoli Hitvallás harmadik ágazatában az egyházról is. 
Itt van a kulcsa annak, hogy az egyház miért „láthatatlan". 
Azért, mert Zsid. 11, 1., e Luther által sokat idézett Íráshely 
szerint: „A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága és a 
nem látott dolgokról való meggyőződés". Az egyház láthatatlan, 
mert mindaz, ami a hitnek a tartalmát alkotja, láthatatlan. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy ez a „láthatatlan" egyház nem 
ezen a földön, hanem valami magasabb szellemi, eszmei szfé-
rában van csupán, mint amolyan „PlaHtonica civitas" (Apoló-
gia IV. 2«.). 

A „láthatatlan" kifejezést csak abban az esetben nem ért-
hetjük félre, ha figyelembe vesszük, hogy Luthernál ennek nem 
lokális és fizikai, hanem egészen különleges vallásos-teológiai 
értelme van, amire az előző idézetek is utalnak. Ezért minde-
nekelőtt az egyházfogalom teológiai értelmével kell tisztában 
lennünk. Az egyház létalapja Istennek kinyilatkoztatása, vagyis 
Isten Igéje. Ez az egyháznak lutheri felfogás szerint legelső és 
legfontosabb konstitutiv tényezője: „Tota vita et substantia ecc-
lesiae est in verbo Dei." (Weim. kiad. VII. 721. 1.) Ezen a pon-
ton kapcsolódik bele Luther egyházfogalma az ő jellegzetes 
teológiai gondolkozásának összefüggésébe : a kereszt teológiá-
jába.*) 

A kinyilatkoztatás lényege, hogy a végtelen Isten leszáll 
az emberi lét véges formái közé. Az örök Ige testté lett. Es 
mégis, az ember a maga természetes mivoltában nem ismeri 
meg a magát véges formában kinyilatkoztató Istent, éppen azért, 
mert nem foghatja fel, hogy a végtelen hogyan lehet jelen a 
végesben. Ezért Isten kinyilatkoztatása csak szkandalonná, bot-
ránykővé lesz számára. így a kinyilatkoztatott Isten, a Deus 
revelatus egyúttal elrejtőzött Isten : Deus absconditus — a világ, 
a természetes emberi megismerés számára. Istennek ereje erőt-
lenségben, bölcsesége balgaságban, kegyelme haragban, dicső-

*) V ö. u Loewenich, W. : Luthers Iheologia crucis 2. kiad. 1933 
München, Chr Kaiser-Verlag 



sége gyalázatban jelenik meg, — mindig ellenkező látszat sze-
rint, sub contraria specie. A világ szerint itélő ember pedig 
csak ezt a látszatot ismeri meg, de nem a mögötte rejtőző va-
lóságot ; ezért megveti, üldözi azt, az emberi testben megjelent 
Isten Fiát keresztre juttatja. A kereszt, a szenvedés, üldöztetés 
mindig nyomon kiséri e világban az istenit, hogy annál inkább 
elrejtse azt a természetes tekintet elől. Ez a „kereszt bölcsesége" 
(sapientia crucis) vagy a kereszt teológiája, amely Luther egész 
gondolkozásán jellegzetesen vonul végig. 

Ebből a teológiai alapgondolatból világosodik meg az egy-
ház láthatatlanságának az értelme is. Az egyház itt, e földön 
van, hiszen Jézus Krisztus egyházát e földön alapította. De a 
földön való isteni élet elrejtettséget jelent. Az egyház megléte 
nem hatalomban, dicsőségben, gazdagságban lesz nyilvánvaló-
vá, hanem mindannak ellenkezőjében, amit emberi elgondolás 
szerint várni lehetne egy ilyen isteni valóságtól. Szolgai forma, 
megvettetés, üldöztetés, szenvedés, egyszóval a kereszt mögött 
rejtőzik az egyház. „Abscondita est ecclesia, latent sancti". 
(Weim. kiad. XVIII. 652. 1.) Ez a láthatatlanság igazi értelme. 
És ez vonatkozik az egyház konkrét, személyes oldalára is, 
mert az egyház igazi tagjai, a „szentek" is el vannak rejtőzve, 
lappanganak, nem ismerhetők fel. Tehát az egyház mint a 
szentek közössége (communio sanctorum) szintén csak e földön, 
e világban létezhetik és mégsem határolható körül emberi mér-
ték szerinti korlátokkal. Az egyház, a szentek itt, közöttünk 
vannak, és mégsem látjuk őket, mert el vannak rejtőzve. 

És mégsem ez az utolsó szó, amit az egyházra vonatko-
zólag Luther nyomán meg kell állapítanunk. Az egyház u. i. 
elrejtettsége dacára sem megismerhetetlen. A fentebbi idézet 
szerint az egyház megismerhető a hit, vagyis a hívő számára. 
Más szóval az egyház meglétének, életének vannak olyan jelei, 
amelyeken megismerhetővé, „láthatóvá" válik, — ha ezt a ki-
fejezést is nem fizikai, hanem vallásos-teológiai értelemben 
használjuk. A „láthatatlan" egyház eszerint egyúttal „látható" 
is Ez tehát nem két különböző egyházat jelent, hanem ugyan-
annak az egy egyháznak a két oldalát. A „láthatóság" éppen 
úgy hozzátartozik az egyház lényegéhez, mint a „láthatatlan-
sága". A lutheri egyházfogalomnak gyakorlati jelentősége éppen 
a láthatóság helyes értelmezésében s annak következményeiben 
domborodik ki. 

Mik tehát az egyház ismertető jelei (symbola, tesserae, 
notae ecclesiae) ? Luther maga is fontosnak tartotta ezek meg-
állapítását. 1521-ben. Ambrosius Catharinus elleni iratában há-
rom ilyen ismertető jelet állapít meg : a keresztséget, a kenyeret 



(vagyis az úrvacsorát) és mindenekfelett az evangéliumot. Ez 
megegyezik az Ágostai Hitvallás megállapításával, csakhogy ez 
kettővé foglalja össze : Ige és szentségek. E tömör és a leg-
lényegesebbre szorítkozó megállapítás mellett azonban különös 
figyelmet érdemel, hogy Luther 1539-ben a „Von den Conciliis 
und Kirchen" c. iratában (magyarul „D. Luther Márton művei" 
VI. köt. 384. skk. lapjain) hét ismertető jelről beszél. Ezek : az 
Ige, a keresztség szentsége, az oltári szentség, a kulcsok ha-
talma, vagyis az egyházi fegyelem gyakorlása, az egyházi ige-
hirdetői hivatal, a hívők imádsága és hitvallása és végül a 
kereszt, vagyis a szenvedés és üldöztetés. Nagyon fontos annak 
figyelemmel tartása, hogy mi tartozik tehát az egyház ismertető 
jeleihez, más szóval funkcióihoz, életmegnyilvánulásaihoz és 
viszont mit nem soroz Luther ezek közé. 

Az egyház ismertető jelei között legfontosabb az első 
három : az Ige, a keresztség és az úrvacsora szentsége. Sőt 
szorosan véve az utóbbi kettőt is magában foglalja már az Ige. 
Az Ige Isten állandó munkájának az eszköze, ezzel építi és 
tartja fenn az egyházat is. Az egyház meglétének legelső fel-
ada ta az Ige, nem pedig a személyek. Hogy az egyháznak élő 
tagjai, hívei is vannak, az már az Ige hatékonyságának az 
eredménye. Ezt a gondolatot klasszikus tömörséggel foglalja 
össze a harmadik hitágazat magyarázatában : „Hiszem, hogy 
saját értelmemmel vagy erőmmel nem tudnék Jézus Krisztus-
ban, az én Uramban hinni, sem őhozzá eljutni, hanem a Szent-
lélek hívott engem az evangélium által . . . " (Tehát a Szentlélek 
is csak az Ige, az evangélium utján fejti ki hatásait!) Újból 
hangsúlyozzuk a fentebbi idézet értelmében, hogy az egyház 
egész élete és fennmaradása egyedül Isten Igéjében gyökerezik. 
Ige és szentségek Luther szerint tehát nemcsak ismertetőjelei 
az egyháznak, hanem annak minden személyi, szubjektív té-
nyezőtől független, elsőleges, objektív lényegmeghatározó elemei. 
Ennek gyakorlati következménye az, hogy az egyház legelső 
és legfőbb élettevékenysége az Igének hirdetése és a szentségek 
helyes kiszolgáltatása. Luther azonban sohasem az írott, hanem 
mindig a hirdetett Igére (äusserlich, mündlich Wort) gondol. 
Ezért Luther egyházfogalma éppenséggel nem merev, sztatikus, 
hanem aktiv-dinamisztikus. Megvan győződve arról, hogy ahol 
az Igét hirdetik és a szentségeket megfelelő módon szolgáltat-
ják ki, ott feltétlenül kell lennie egyháznak is. Isten Igéje ebben 
a vonatkozásban valóban csodát művel. Gyakran hivatkozik 
Luther Esaiás 55. 11-re: „Az én b e s z é d e m . . . nem tér vissza 
hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok". 

Ezeknek a gondolatoknak súlyos gyakorlati következmé-
nyük van. Az egyház lényege és valósága nem olyan tevékeny-



ségekben nyilvánul meg, amiket bizonyos korszerű feladatokra 
való hivatkozással követelnek sokan (szociális munka stb.). 
Ennek az egyház lényege szempontjából csak másodrendű 
jelentősége van, amennyiben t. i. az egyház küzd a bűn és 
következményei ellen, de nem mint valami emberbaráti, szoci-
ális intézmény. Az ilyesmi inkább elfödi az egyház igazi lénye-
gét, ahelyett, hogy kikélné. 

Csak természetes, hogy az Igét „tisztán és igazán" kell 
hirdetni, különben nem Isten Igéje, hanem gyarló emberi be-
széd csupán, mely nem egyházat épít, hanem rombol. 

Az egyház személyes oldala, a „szentek közössége" az 
Ige és szentségek hatásának eredménye. Ezért gyökeres félre-
értése a lutheri egyházgondolatnak, ha valaki azt hiszi, hogy 
ő az Igének (hirdetett Ige !) és szentségeknek közössége nélkül, 
mondjuk, amolyan „magánjellegű" vallásossággal is tagja lehet 
az egyháznak, a szentek közösségének. De veszedelmes elhaj-
lás a lulheri egyházgondolattól az is, ha a szentségeket a gyü-
lekezeti istentisztelettől elszakítva, ugyancsak amolyan „magán-
jellegű" cselekményekké tesszük. Mennyire meggyengült az 
egyházi communio érzése a mi különálló „úrvacsorázásaink"-
nál. Lehetetlen el nem ismerni a communió^rontó hatását az 
ú jabban sokat emlegetett különkelyhes úrvacsoraosztásnak. — 
A keresztség szentségénél pedig, amp legtöbbször még a szülők 
jelenléte nélkül is hajtanak végre, — ez már úgyszólván teljesen 
elveszett. Ha Luther egyházgondolatához hívek akarunk ma-
radni, sürgősen vissza kell vinnünk szentségeinket a gyülekezet 
istentiszteleti életébe ! 

Az egyháznak Luther által említett többi ismertető jelei 
ezekből az alapvető életfeltételeiből folyó főbb életmegnyilvá-
nulások. Ezek között a hívők imádsága és hitvallása az egyház 
személyes, közösségi oldalát hangsúlyozza. Imádság, hálaadás, 
hitvallás {L ter mészé tes válasz azok részéről, akik Isten Igéjének 
és a szentségeknek áldásos hatását megtapasztalták. Erről rész-
letesebben beszélni ez alkalommal fölösleges. 

Különösebb figyelmet érdemel, hogy Luther szerint az 
egyház ismertető jeleihez, vagyis lényegéből közvetlenül folyó 
életjelenségeihez tartozik az egyházi hivatal és a kulcsok ha-
talmának gyakorlása. Mindakettő olyan, aminek az igazi jelen-
tősége nálunk feledésbe merült. 

Az egyházi, vagyis igehirdetői hivatalra szüksége van az 
egyháznak, hogy a létfeltételét alkotó igehirdetést és a szentsé-
gek kiszolgáltatását s — hozzátehetjük mindjárt a kulcsok ha-
talmát is — rendszeresen gyakorolhassa. Igaz, hogy erre az 
egyetemes papság alapján elvileg minden keresztyén jogosult, 



de mivel az evangéliumnak csakis tisztán való hirdetése és a 
szentségeknek helyes kiszolgáltatása egyházépítő, míg ennek 
ellenkezője egyházromboló erő, — azért az egyháznak ügyelnie 
kell arra, hogy ezt a nagy felelősséggel járó feladatot csak 
olyanokra bizza, akik az egyház érdekei által megszabott fel-
tételeknek megfelelnek. Nem az egyházi hivatal birtokosai alkot-
ják az egyházat, sőt a többi hívővel szemben semmi külön 
rendi kiváltságuk sincs, de az egyház életmegnyilvánulásai 
elsősorban rajtuk keresztül lesznek nyilvánvalókká. Ennek a 
ténynek sokoldalú jelentőségére komolyan rá kell eszmélnünk 
s következményeit levonnunk. Akire az egyház az igehirdetői-
tanítói hivatalt rábízta, s aki ezt annak természetes következ-
ményeivel együtt vállalta, az nem érezheti magát ezek alól 
felmentettnek a sokat emlegetett lelkiismereti vagy meggyőződési 
szabadságra való hivatkozással. Az egyháznak a létérdeke az, 
hogy gondosan őrködjék a „tiszta tanítás" felett. 

Ez a kérdés különben szorosan érintkezik a kulcsok ha-
talmáról való felfogással. A kulcsok hatalma, vagyis az egyház-
fegyelem, egyházi életünknek egyik legkényesebb kérdése. Né-
melyek szerint ennek az evangélikus egyházban általában semmi 
helye sincs, mások viszont bizonyos gyakorlati szempontokból 
kívánják annak a bevezetését. Ezt a problémát kell még rövi-
den megvilágítani Luther egyházfogalma alapján. 

Luther szerint a kulcsok hatalma, az egyházi fegyelem 
gyakorlása hozzátartozik az egyház ismertető jeleihez, vagyis 
a lényegéből folyó életmegnyilvánulásaihoz. Az tehát nem lehet 
kétséges, hogy erről az evangélikus egyházban igenis szó lehet. 
Csak az a kérdés, hogy milyen értelemben? A kulcsok hatal-
mából kétféle tevékenység folyik: a bűnök megtartása, tehát 
büntetése és azok megbocsátása. Evangélikus alapon a hang-
súly az utóbbin van ugyan, de az első sincs kirekesztve. Ter-
mészetes, hogy akik Isten Igéjének ellenségei, ennek nyilvánvaló 
jelét is adják és ebben annyira megátalkodottak, hogy a meg-
térés útjára lépni nem akarnak, azokat az egyház kirekesztheti 
a maga közösségéből, amelyet ők úgyis megtagadtak. De azok-
kal szemben, akik a komoly megtérés jelét adják, az egyház 
is köteles a megbocsátást gyakorolni. Itt azonban nem lehet 
merev rendszabályokkal dolgozni. Első és legfontosabb teendő 
ebben a tekintetben a magángyónás visszaállítása. Hogy a 
gyónási titok megtartása és törvényszerű biztosítása az evan-
gélikus lelkipásztornál is éppen úgy elengedhetetlen követelmény, 
mint a katolikusnál, az egészen természetes. Enélkül a hívek 
bizalmát megnyerni lehetetlen volna. 

Csakhogy a kulcsok hatalmának, vagyis az egyházfegye-
lemnek a gyakorlásánál sohasem szabad figyelmen kívül hagyni 



azokat a korlátokat, amelyek a lutheri egyházfogalomból követ-
keznek. Az egyházfegyelem tulajdonképen csak védekező ellen-
hatás a belülről fenyegető bomlasztó veszedelemmel szemben, 
de sokasem lehet ez a tiszta „szentek gyülekezete" megterem-
tésének módja és eszköze. Az egyházfegyelemnek ilyen kálvini 
értelmezése a lutheri egyházfogalommal összeegyeztethetetlen. 
Itt nem a külső és erőszakos rendszabályokkal „szentekké" 
formált egyének alkotják az egyházat. Ez a hatása egyedül 
Isten Igéjének lehet, ott és úgy, ahol és ahogy Istennek tetszik. 
Bizonyos, hogy egy időben Luther előtt is felmerült a tisztán 
szentekből álló keresztyén gyülekezet utópisztikus eszménye 
(v. ö. a Deutsche Messe előszavát !). De ugyanakkor kénytelen 
volt azt is bevallani, hogy ő ezt az „ideális" gyülekezetet meg-
valósítani nem képes. De azért az élet megszentelésének köve-
telményét fenntartja a keresztyén egyház híveire nézve ; azon-
ban ez sohasem lehet magának az egyháznak elsőleges ismer-
tető jele. Megemlíti ezt a Von den Conciliis und Kirchen című 
iratában is, ahol az említett hét ismertető jel után mintegy 
nyolcadikul a Mózes második táblája, vagyis a tízparancsolat 
második táblája szerint való megongeaztelődést hozza fel. De 
azután hozzá is teszi, hogy mindez nem csalhatatlan jele az 
egyház meglétének, mert ilyen polgári értelemben vett erkölcsös 
életre a pogányok is képesek, sőt ebben esetleg felül is múl-
hatják a keresztyéneket. Azért az egyházi fegyelemnek nem 
lehet az a célja, hogy ilyen „szenteket", a valóságban sokszor 
veszedelmes farizeusokat neveljen. Az igazi egyházi fegyelmezés 
végső eredményben az Ige által végzett misszió. Hiszen itt is 
áll az, hogy mi nem tudjuk, nem látjuk, vájjon a mi keresztyén 
embertársunk a „szentek", a hívők közé tartozik-e? Mindaddig, 
amíg ő nyilvánvalóvá nem teszi ennek az ellenkezőjét, kötele-
sek vagyunk a szeretet kánonja alapján őt is a szentek közös-
sége tagjának tartani. 

Luther az egyház ismertető jeleihez számítja végül a „szent 
keresztet", vagyis a szenvedést, üldöztetést. Ennek teológiai 
értelmére már fentebb utaltam. De van ennek a gondolatnak 
igen fontos gyakorlati értelme is. Sokszor hangsúlyozza Luther, 
hogy az igazi egyház üldözött, kisebbségi egyház, mert a több-
ség mindig ellene van. Ennek a felfogásnak persze Luthernál 
megvannak a maga történeti korlátai. Azonban maga az a tény, 
hogy az evangélium egyháza kisebbségben van, megvettetést, 
üldöztetést szenved, nem szabad, hogy kétségbeejtsen, hanem 
inkább örömmel kell, hogy eltöltsön. Milyen más lenne a mi 
egyházi életünk, ha ennek a gondolatnak a mélységes komoly-
ságát és vigasztaló erejét megértenénk s örökös fájdalmas pa* 



naszkodásunk helyett inkább kihasználnánk azt az előnyt, amit 
éppen egyházunk kisebbségi helyzetének ténye jelent, az evan-
gélium igazságának missziós érvényesítésének az irányában ! 

Végül még néhány szót arról, ami nem tartozik az egyház 
ismertető jeleihez és így lényeges életmegnyilvánulásaihoz. 
Ilyesmi természetesen sok minden van, de most csak egyet 
emeljünk ki : a szervezetet. A szervezet Luther szerint nem 
tartozik az egyház lényegéhez. Ezért az egyházi szervezet ren-
dezését ő nem is tartotta fontos és sürgős feladatnak. Ebből 
azután sokan azt a téves következtetést vonták le, hogy a 
szervezet kérdése az evangélikus egyház lényege szempontjából 
teljesen közömbös s annak a formáját teljesen az egyházon 
kívül eső külső körülmények határozhatják meg. Ezzel vélték 
igazolhatónak a Németországban kialakult Landeskirche-rend-
szert, ami oda vezetett, hogy több esetben is a tartományi 
egyházszervezet feje, summus episcopusa a nem evangélikus 
vallású uralkodó volt, Sőt egyesek ebben az irányban haladva 
minden egyházjogot egyenesen az evangélikus egyház lénye-
gével ellenkezőnek tartottak (Sohm). 

Ezek a -vélekedések azonban a lutheri egyházfogalomnak 
azt elszellemfesítő félreértéséből, a látható és láthatatlan egyház 
kettéválasztásából eredtek. Az bizonyos, hogy az egyház lénye-
géhez nem tartozik sem a jogalkotás, sem semmiféle kulturális 
tevékenység. De mivel az egyház itt, e földön van és él, azért 
elkerülhetetlen az érintkezésbe jutása mindezekkel a tényezők-
kel. Az egyház életének hatásai, kisugárzásai jelentkeznek a 
szociális élet és a kultúra legkülönbözőbb területein. De mindez 
inkább elrejti, láthatatlanná teszi az egyház igazi lényegét, 
nemhogy azt érvényre juttatná. Ugyanez a helyzet a szervezet-
hez, az ..egyházi" joghoz való viszonyában. A szervezet elke-
rülhetetlen azért, mert az egyház e földön él. De az egyház 
természetszerűen védekezik minden olyan szervezet rákénysze-
rítése ellen, amely a saját lényegét figyelmen kívül hagyja, sőt 
azzal ellenkezve, akadályozza igazi, lényegszerinti élettevékeny-
ségei kifejtésében. Ezért a szervezetnek igenis vannak az egyház 
lényegéből folyó korlátai, sőt még bizonyos normái is. Minde-
nekfelett az, hogy a szervezet ne akadályozza, sőt inkább 
lehetőség szerint segítse az egyházat az evangélium eredményes 
hirdetésében. Ezért nem lehet az egyház lényegének megfelelő 
az olyan szervezet, amely az egyház vezetésében és kormány-
zásában éppen a z arra elsősorban hivatott vezetőket, t. i. az 
egyházi hivatal ve«*őit második sorba helyezi. Ma már köz-
tudomású, hogy a Landeskirche-readszer Luther egyházszerve-
zeti ideáljával ellenkezett, az uralkodót ő csak „Notbischof"-nak 



tekintette, akinek megbízatása csak addig tart, amíg sikerül 
mindenütt megfelelő evangélikus püspököket az egyház élére 
helyezni. Ha mindezzel egy új egyházalkotmány készítésénél 
nem nézünk szembe s nem tisztázzuk az evangélikus, lutheri 
egyházfogalomnak megfelelő egyházszervezet alapvető kérdéseit, 
akkor munkánk eleve sikertetenségre van Ítélve. 

Egyházunk megújhodása valóban nem lehetséges anélkül, 
hogy vissza ne térnénk az eredeti lutheri és tiszta evangéliumi 
egyházfelfogáshoz. 
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