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I.

Az evangélikus identitás kérdése sokakat foglalkoztatott mintegy 16 évvel ezelőtt. Az 

Evangélikus Világszövetség hatodik nagygyűlésére készülve a Strassburgi Ökumenikus Kutató 

Intézet1 ökumenikus, az EVSz Tanulmányi Osztálya2 ekkléziológiai szempontból foglalkozott a 

kérdéssel. DaresSalaamban 1977-ben, tehát magán a nagygyűlésen Andreas Aarflot3 oslói, a 

kelet-európai és az északi egyházak 1978-ban Jyväskyläben tartott konferenciáján John 

Vikström4 akkor még horga-i püspök vállalkozott az összefoglalás feladatára.

Az akkor találóan és tömören összeállított tételeket ma sem kell revideálni, elég 

felidéznünk őket. A Strassburgi Intézet tíz pontot sorolt fel. Jelentése hangsúlyozza, hogy a 

felsoroltak nem képezik az evangélikusok kizárólagos jellemzőjét vagy éppenséggel tulajdonát, 

hiszen a tíz sajátosság egyikével vagy másikával nemcsak evangélikus egyházaknál 

találkozhatunk. Mégis, így együtt, egymás mellett, egymásra hatva és egymást értelmezve az 

evangélikus egyház sajátosságát, az evangélikus identitást írják le.

1. „Vallástétel Isten önmagát megüresítő hozzánk hajlásáról, mint az üdvösség egyetlen 

útjáról.”

1 Lutherische Identität. Schlussbericht des Studienprojekts: „Die Identität lutherischer Kirchen im Kontext der 
Herausforderungen unserer Zeit.” Institut für Ökumenische Forschung: Strassburg, 1977. 57 S.

2 Die Identität der Kirche und ihr Dienst am ganzen Menschen.
3 Aarflot. Andreas: The Lutheran Church And The Unity Of The Church. 35-47. pp. in: In Christ A New 

Community. The proceedings of the Sixth Assembly of the Lutheran World Federation. Dar-es-Salaam, Tanzania 
Juno 13-25, 1977. Edited by Arne Sovik. Published by The Lutheran World Federation, Geneva, October 1977. 
233 pp. – Die lutherische Kirche und die Einheit der Kirche. S. 40-54, in: Daressalam 1977. In Christus - eine neue 
Gemeinschaft. Offizieller Bericht der Sechsten Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes. Bearbeitet von 
Hans-Wolfgang Hessler und Gerhard Thomas mit einen: Vorwort von Carl Mau. Verlag Otto Lembeck: Frankfurt/
Main, 1977. 27,5 S. – Az evangélikus egyház és az egyház egysége. Fordította: Hafenseher Károly. Lelkipásztor 
1977, 12, 726-736.

4 Vikström, John: Lutherische Identität. S. 19-33. in: Identität und Dienst der lutherischen Kirchen in Europa heute. 
Bericht einer osteuropäisch-nordischen Kontakttagung veranstaltet von der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Finnlands und dem Lutherischen Weltbund. Vesala Konferenzzentrum bei Jyväskylä, Finnland, 4.-12.6.1978. 158 
S.



A világ teremtője Jézus Krisztusban egészen közel jött az emberhez, hogy üdvözítse: emberré 

lett, szenvedett és meghalt, de feltámadásával győzedelmeskedett, s minket is részesít győzelmes 

szabadításában hirdetett igéje és a szentségek által, amikor Szentlelkével hitet ébreszt az 

emberben. Üdvözítő akarata majd a színről színre látáskor lesz teljessé.

Evangélikus sajátosság tehát, hogy Isten kezdeményező szerepét minden elé helyezzük: 

mindennél fontosabbnak tartjuk. Nincs az ember kezében semmiféle olyan „technika”, amellyel 

Isten közelébe juthatna, s az egyház is abból él, amivel Isten Krisztusban Szentlelkével 

megajándékozza, és ezzel nem versenyezhet sem a belső elmélyedés, sem a magasba törő 

gondolat, sem a lelki ajándékok ereje, sem a világ és társadalom semmiféle jelentősnek tartott 

eseménye.

2. „Tanúskodás Isten megigazító cselekvéséről Jézus Krisztusban. Ez az üdvösség 

evangéliumának lényege, az egyház igehirdetésének mértéke, és a keresztyén élet alapja.”

Isten az embert vele való közösségre teremtette. Az ember kiszakította magát ebből a 

közösségből, maga akar lenni, de nem képes szabadulni bűne következményétől. Isten azonban 

Jézus Krisztus halálában és feltámadásában, a bűnbocsánat ajándékával ismét közösségébe fogad. 

Istennek ez a cselekedete az evangélium.

Evangélikus sajátosság tehát, hogy Isten megigazító cselekvésének tulajdonítunk 

meghatározó jelentőséget, amelyből a jó gyümölcsök, a cselekedetek következnek. 

Elképzelhetetlennek tartjuk tehát, hogy Isten tette mellé vagy helyére emberi cselekedetek 

kerüljenek, mint pl. a törvényeskedéssel vagy a keresztyén élet eticizálásával („eletikásításával”). 

Az evangélikus egyház ezért nem a haladásba veti a hitét.

3. „A törvény és evangélium megkülönböztetése annak érdekében, hogy megőrizzük az 

üdvösség üzenetének kegyelmi jellegét.”

Ahol csak törvényt hirdetnek evangélium nélkül, ott vagy képmutatás, vagy kétségbeesés lehet a 

következmény. Ahol csak evangéliumot hirdetnek törvény nélkül, ott maga az evangélium is 

bizonytalanná válik.

Evangélikus sajátosság tehát, hogy az ember keresztyén voltát nem bizonyos előírások 

teljesítésével kapcsoljuk össze.



4. „Az igehirdetés és a szentségek kiszolgáltatásának, mint olyan üdvösséghez szükséges 

eszközöknek a kiemelése, amelyekkel Krisztus a Szentlélek által egyházát teremti, 

megtartja és elküldi.”

Mivel Krisztus ott van jelen és ott részesít ajándékaiban, ahol a kegyelmi eszközöket nyújtják, 

ezek szükségesek az üdvösséghez. A helye ennek a Krisztus nevében összejött gyülekezet 

istentisztelete, ahol az igét hallgatják és a szentségekkel élnek. Krisztus embereket rendelt e 

szolgálat végzésére; de a szolgálat konkrét formáira nézve szabadok vagyunk.

Evangélikus sajátosság tehát, hogy az egyház létrejötte és fennmaradása szempontjából az 

igét és a szentségeket tartjuk alapvetőnek, ami nem zárja ki, hogy ezek mellett vagy ezeken kívül 

még más tényezőknek is lehet szerepe.

5. „Minden megkeresztelt hívő papságának hangsúlyozása. amely utalás minden keresztyén 

egyenlőségére Isten előtt és az egész keresztyén gyülekezet apostoli elkötelezettségére.”

Minden Krisztusban megbékélt Isten gyermeke és különbség nélkül fordulhat Istenhez, 

közbenjárhat Isten előtt a másikért, és részesedik az apostoli feladatban: az evangélium szóval és 

élettel való tanúsításában. Ezzel nem válik feleslegessé az egyházi hivatal, nem is tehető pusztán 

a jó rend kérdésévé vagy a gyülekezetnek a „munkamegosztásból” fakadó funkciójává.

Evangélikus sajátosság tehát, hogy az egyházi hivatalt és minden megkeresztelt hívő 

papságát egyszerre tartja fontosnak, az egyiket nem a másikból vezeti le, s nem állítja egymással 

szembe a kettőt.

6. „A világnak, mint Isten jó teremtésének igenlése. Isten az, aki igéjével és Lelkével életet 

teremt és a földet a teljesség fel vezeti.”

A világra és benne életünkre tekinthetünk úgy, mint Isten jó adományaira, hálával élvezhetjük 

őket, atyai jóságát ismerhetjük fel bennük. Jó tudnunk, hogy Isten nem hagyja magára a bűnös 

világot, hanem megváltja. Mindez a világgal való felelős bánásmódra kőtelez.

Evangélikus sajátosság tehát, hogy nem fordul el világi dolgoktól, hanem továbbra is Isten 

jó ajándékainak tartja őket, noha tudatában van a világ bűnös voltának. Nem a természetnek vagy 

a világi dolgoknak kell megtisztulniuk, hanem az embernek, hogy megfelelően tudjon élni 

mindezekkel. Miközben szabadoknak tudjuk magunkat a világ dolgaival való élésre, ami azért azt 



is magában kell foglalja, hogy számolunk akár a társadalmi, akár a környezeti 

következményekkel, s nem feledjük, hogy új eget és új földet várunk.

7. „A keresztyén ember világi felelősségének az a meghatározása, hogy az Isten világi 

cselekvésében való engedelmes közreműködés.”

Isten minden embert felhasznál a világ fenntartásában. A keresztyén ember úgy szolgál, hogy 

nem a maga hasznát keresi, hogy értelmét használja, hogy a szeretet és az igazság cselekedeteit 

teszi, hogy szenvedésre is kész másokért. Az a tény, hogy ez a közreműködés nem hozza el Isten 

országát, nem ment fel a világ alakításának felelőssége alól. Egyrészt a világi rendnek nincs 

szüksége egyházi jóváhagyásra, de szükséges az egyház kritikus részvétele, másrészt az egyház 

nem vehet igénybe állami kényszert az evangélium hirdetésére.

Evangélikus sajátosság tehát, hogy a világi dolgokat nem becsüli le a lelkiekre 

hivatkozva, hanem a világot es a világi dolgokat is olyan területnek tekinti, ahol az ember Istent 

szolgálhatja. Sem a világból való passzív kivonulás, sem a világ krisztianizálása nem tekinthető 

célnak.

8. „A Szentírás olyan használata, hogy normának tekinti az egyház igehirdetése és tanítása 

számára, megkülönböztetve ugyan, de el nem választva egymástól az evangéliumot es az 

írást.”

Jézus Krisztus evangéliumáról alapvetően a Szentírás tanúskodik, ezért norma. Az evangélium 

csak a szabadító üzenet az üdvösségről, amelyet a Szentlélek tár fel előttünk. A Szentírásnak., 

mint szöveggyűjteménynek a közepe ez az evangélium, amely felől az egészet kell értelmezni. 

Ezt az evangéliumot hirdetni keli, hogy hit támadjon a Szentlélek által.

Evangélikus sajátosság tehát az, hogy elvet mindent olyan tanítást vagy gyakorlatot. amely 

ellenkezik a Szentírással, akár hagyományra, akár közvetlen lelki ajándékra hivatkozik.

9. „Ragaszkodás az egyház hitvallásához, mint a helyes evangélium-hirdetés és az egyházi 

közösség megőrzésének eszközéhez.”

A hitvallások a keresztyén hit igazságának megvallásai egy adott helyzetben és adott helyzetre 

való tekintettel. Ennek az igazságnak a közepe a Jézus Krisztusról szóló evangélium; amint arról 

a Szentírás bizonyságot tesz. A hitvallások azért elkötelezőek, mert az evangéliumhoz kötnek. Az 



Írás értelmezéséhez adnak segítséget és mértéket az igaz és a hamis tanítás és igehirdetés 

megkülönböztetésére.

Evangélikus sajátosság tehát, hogy a hitvallásokat éppen Jézus Krisztushoz és a 

Szentíráshoz kötöttségükben tekinti normának.

10. „Intenzív teológiai fáradozás az igehirdetés igazságáért, amelynek itt és most kell 

megszólalnia.”

A Szentírás kánona; az egyház hitvallásai és az egyházi hivatal fontos szerepet játszanak abban; 

hogy a Jézus Krisztusban kapott üdvösség evangéliumként tisztán szólaljon meg az embereknek, 

de egyikük sem biztosítja ezt a megszólalást. Ezért elengedhetetlen az itt és most megszólaló 

evangélium igazságáért való teológiai fáradozás.

Evangélikus sajátosság tehát, hogy kritikusan vizsgálja az evangélium mindenkori 

hirdetését.

II.

Az itt felidézett tíz pont tartalma legtöbbünk számára többé kevésbé ismert lehet, egyrészt az 

irodalomból, másrészt azért, mert alapvető felismeréseket tartalmaznak. Mégis szükségesnek 

tartottam emlékezetbe idézni őket, hogy világossá tegyem a kiindulópontot. Nyilvánvaló ugyanis, 

hogy sajátosságainkat, evangélikus identitásunkat tekintve más és más vonások kerülnek előtérbe 

a kérdések szerint., amelyekre nézve választ keresünk. Témánk ugyanis nem pusztán az 

evangélikus identitás, hanem az evangélikus identitás ma és holnap.

A strassburgi intézet már idézett irata 1977-ben hármas szándékkal foglalkozott az 

evangélikus identitás kérdésével:

a) hogy segítse az evangélikusok karakteres részvételét az ökumenikus párbeszédben,

b) hogy előmozdítsa az evangélikusok egymás közötti egységét,

c) hogy megalapozást adjon a helyes keresztyén élethez és bizonyságtételhez a kor 

kihívásai közepette.

A Daressalaamban tartott világgyűlésen (1977) Andreas Aarflot előadása annak a 

kérdésnek a jegyében állt, hagy „milyen fajta egység az, amit keresünk?” Elemezte azokat az 



egységmodelleket, mint az „organikus egység”, „konciliáris közösség”, „megbékélt 

különféleség”, amelyek a hetvenes évek első felében foglalkoztatták az ökumenét. Arra a 

következtetésre jutott, hogy az evangélikus részvételnek az egységért folytatott küzdelemben „az 

evangélium mélyebb megértésére való törekvésben” kell kifejeződnie.5

1978-ban John Vikström azt emelte ki, hogy az egymással ökumenikus párbeszédben álló 

egyházak és felekezetek ugyanakkor szembetalálkoznak az őket körülvevő világ kérdéseivel és 

problémáival. Az ökumenikus kérdést és a világ kérdéseit ezért egymástól el nem választva 

tárgyalta.

A második Evangélikus Világ-konventen, 1929-ben Koppenhágában tartott előadásában, 

„Mi az a sajátosság, amit az evangélikusság a földi keresztyénségnek adhat?” című előadásában, 

a svéd Samuel Stadener, Strängnäs püspöke, az evangélikusság szegénységéről szóló legendáról 

szólt.6 „Már kisfiúként fél évszázaddal ezelőtt hallottam róla. Amerikából rokonok jöttek haza. 

Külsőleg és belsőleg amerikaivá váltak. Csodálatra méltó dolgokról beszéltek. Többek között azt 

mondták, hogy a régi evangélikus egyház semmit sem jelent Amerika számára. Túlságosan rest, 

unalmas és alapos. Sem üzleti érzéke, sem reklámtáblái, sem zenekara, sem tömeggyűlései. 

Túlhaladott. Nem számolnak vele.” Hasonlóképpen számoltak be élményeikről az akkori utazók 

is, akik a világ különböző tájain hatalmas tömegeket megmozgató miséken, eucharisztikus 

világkongresszuson (Madrid) vettek részt, s ezekkel szemben úgy érzik, hogy az evangélikus 

templomban egy feketébe öltözött ember áll a szószéken és vasárnapról vasárnapra nagyjából 

ugyanazt mondja, mozdulatlan gyülekezet ül vele szemben merev sorokban fásult arccal, s egy 

vagy két ének hangzik csak fel a falak között. S a közvélemény hangját csak megerősítik a más 

felekezetű teológusok, akik azt mondják, hogy ami igazán értékes az evangélikusságban, az 

egyáltalán nem evangélikus; hanem általános keresztyén, ha pedig ezt leszámítjuk, akkor semmi 

sem marad. Samuel Stadener ezért hangsúlyozta 1929-ben az evangélikus egyház gazdagságát.

Ha a mi helyzetünkre nézve kell megfogalmaznunk, hogy mi az evangélikus identitás 

aktualitása ma és holnap Észtországban. Finnországban és Magyarországon, vajon lehet-e és 

hogyan megfogalmazni a közöset együttes gondolkodásunk számára?

5 Aarflot, The Lutheran Church And The Unity Of The Church. p. 47. – Die lutherische Kirche und die Einheit der 
Kirche. S. 54. – Az evangélikus egyház és az egyház egysége. 736. o.

6 55. o.: Stadener, Samuel: Was hat das Luthertum in seiner Eigenart der Christenheit auf Erden zu geben? S. 54-64. 
Aussprache über den Vortrag Stadener. S. 65-71. in: Lutherischer Weltkonvent zu Kopenhagen vom 26. Juni bis 4. 
Juli 1929. Denkschrift. Herausgegeben im Auftrage des Ausschusses. Dörffling & Franke: Leipzig, 1929. 220 S.



Országaink helyzetét közös nevezőre lehet hozni, ha kiemeljük azt a vonásukat, hogy 

pluralista társadalmak: az életről, az emberről, a társadalomról vallott nézetek és az ezzel 

kapcsolatos magatartások áttekinthetetlen sokfélesége él mindenütt; szekuláris és vallási 

értelemben is, bár az evangélikusok, az evangélikus egyházak jogi és társadalmi helyzete 

meglehetősen eltérő. Nem lenne semmi értelme, ha egyházainknak az identitásaként, azaz 

jellemző sajátosságaként. vagy féltett kincseként ebben a helyzetben valami olyan vonást 

tartanánk; amely csak valamely részletre van tekintettel, s ezért periferikus, partikuláris, csupán 

egyenrangú szín sok más szín között.

Evangélikus egyházunk identitását az adja meg és csak az adhatja meg, mert ha nem., 

akkor létjogosultságát is elveszti, hogy Jézus Krisztus evangéliumához ragaszkodik 

vaskövetkezetességgel, akár a saját tanítását és életét rendezi, akár más egyházak tanítását és 

életét, akár a világ törekvéseit.

III.

Mit jelent a Krisztus evangéliumához ragaszkodás vaskövetkezetessége ma és holnap?

Nincs lehetőségünk arra, hogy az evangélikusság minden sajátosságát elsoroljuk. Ez nem 

is szükséges, mert elvesznénk a részletekben, és nem látnánk a legfontosabb dolgokat. Ezért 

néhány olyan vonásra szorítkozom, amelyek a legjellemzőbbek, legégetőbbek (legaktuálisabbak), 

s amelyek feladhatatlanok. Minden más ezekből következik.

1. A Szentírás Krisztusról szóló bizonyságtétel.

Döntő, hogy nem a könyv a legfontosabb. A könyv is csak szól valamiről, Istennek a Jézus 

Krisztus életében, halálában és feltámadásában adott evangéliumáról. Az egyházi posztillához, 

Wartburgban írott epistolai prédikációihoz (Kirchenpostille) készült bevezetésében7 Luther rossz 

szokásnak tartja, hogy az evangéliumokról a könyvek szerint beszélnek, vagyis csak a négy 

evangéliumra gondolnak. Egyáltalán nem az a fő követelmény, hogy az evangéliumok 

tartalmazzák Krisztus valamennyi szavát és cselekedetét. Az evangélium semmi más, ne is 

legyen más, mint Krisztusról való beszéd, vagy az ő története. Ezt el lehet mondani részletesen, 

7 Luther: Ein kleiner Unterricht, was man in den Evangelien suchen und erwarten soll. 1522. Bornkamm-Ebeling II, 
197-205.



sok szóval, és röviden is. A legrövidebb: Isten Fia, értünk emberré lett, meghalt és feltámadott, és 

mindenek Ura lett. Pál ezt írja leveleiben és ezt emeli ki. Nem érdeklik a csodák, az 

életkörülmények, amelyekről a négy evangélium ír, mégis elégségesen és gazdagon leírja a teljes 

evangéliumot pl. Róm 1,1-4-ben. Ne értsük félre a reformátor szándékát, ő nem azért hadakozott, 

hogy a Szentírásnak valamely részét ne tartsuk fontosnak, esetleg hagyjuk ki a Szentírásból. 

Éppen ellenkezőleg, azt hangsúlyozza. hogy Krisztus és az evangélium nem csak az ún. „nagy 

evangéliumokban” található meg, hanem még az epistolákban is, sőt, az ószövetségben is. Ezeket 

is csak akkor értjük meg, ha Krisztust, és a Krisztusról szóló bizonyságtételt keressük bennük. Az 

evangélium ilyen értelemben megtalálható Pálon kívül Péternél is, vagy az ószövetségben. Fontos 

tehát tudnunk, hogy eredetileg az evangélium nem Szentírás volt, hanem hirdetett ige, jó hír, 

üzenet, amelyet nem tollal, hanem szájjal terjesztettek. Ez a tény meg kell határozza 

értelmezésének mai módját is.

Minden idők fundamentalizmusával szemben, amely nemcsak ihletettnek és szentnek 

tartja az Írást, és ezért minden szavát egyformán fontosnak, – feladhatatlan evangélikus 

sajátosságunk, hogy a Szentírást azért becsüljük nagyra, olvassuk és tanuljuk, mert a Krisztusról 

szóló bizonyságtételt tartalmazza. Csak a középponthoz ragaszkodás óvhat meg attól,. hogy akár 

túltegyük magunkat rajta és az evangéliumot saját magunkhoz igazítsuk, akár mindent egyformán 

fontosnak tartva zsidókká váljunk. Félreértenénk a reformáció szándékát, ha nem csak meg 

akarnák különböztetni, hanem el is akarnánk választani a „lényegest” és a „lényegtelent” a 

Szentírásban, utalva arra, hogy az evangéliumot „+pelenkába csomagolva és a jászolba fektetve”8 

tartalmazzák a próféták iratai (Jn 5,39.46; ApCsel 17,11; 1Pt 1,10-12; Lk 24,45; Jn 10,2kk). Jézus 

Krisztust és az evangéliumot tekinteni a Szentírás közepének ezért sem nem önkényes lépés. sem 

nem egy dogmatikai tételnek az Írás fölébe helyezése, hanem az értelmezés egyetlen megfelelő 

kulcsa.

2. A megigazulás egyedül isten cselekedete.

Az evangélikus tanítás mindig is szinte már kíméletlen realizmussal vette számításba az ember 

bűnösségét. Az ember bűnös volta egyrészt Istentől való elszakadását foglalja magába, másrészt 

az embertársaival és világgal való megromlott viszonyát is. Az ember és világa „megítélt és 

8 Luther, i.m.



elveszett” – amint a Kis kátéval mondjuk. Az evangélium éppen ebben a helyzetben kínálja az 

egész világnak a szabadulást. Ennek a szabadulásnak egyik kifejezése a megigazulás.

A megigazulás Isten tette, mellyel nemcsak igaznak tekint, hanem igazzá is tesz. Ahol ez 

megtörténik, ott jó gyümölcsök teremnek. Nem lehet megfordítani a dolgot: nem lehet a jó 

gyümölcsöket követelni, hogy igazoljuk a megigazulást, hiszen ez egyrészt nem kegyelemből, 

hanem cselekedetekből való megigazulás lenne, másrészt pedig emberi megfontolás alapján 

kiválasztott és emberi megítélés alapján értékelt cselekedeteket tennénk ezáltal a megigazult élet 

mértékévé. Tehát sem a kegyesség valamely formája, sem az egyházi életben való részvétel, sem 

a hit megvallása, sem a szeretet egyik vagy másik tette nem tekinthető a megigazított élet 

egyértelmű igazolásának, hiszen mindezek nemcsak a megújult szívből és hitből fakadhatnak, 

hanem önámításbál vagy képmutatásból is.

Bár a megigazulást „hit által”, az Ágostai Hitvallás kifejezésévei „per fidem” kapjuk, a 

reformációnak csak felületes értelmezése vagy éppen félreértelmezése beszél úgy, hogy a 

cselekedetekből való megigazulással, a kegyelemre való érdemességgel szemben a hit áll, és ez a 

vulgarizált reformátori teológia kimerül az olyan igehirdetésekben, melyek az érdemszerző 

cselekedetek helyett a hit „megcselekvésére” unszolnak. Joggal mondhatjuk, hogy ez a 

reformációból valójában csak a frazeológia átvétele, annak tartalma és igazsága nélkül.

Mi sem áll távolabb a reformációtól: mint az az értelmezés. mely a hitet olyan 

módszernek, „know-how”-nak, tudásnak, fogásnak, furfangnak, eszköznek tekinti, mellyel az 

ember az isteni erők és ajándékok „birtokába” juthat. Ezzel a gondolattal és ilyen fajta 

igehirdetéssel viszont sajnos igen gyakran találkozunk szabadegyházi vagy evangelizációs 

körökben. Ha ezzel szemben azt kérdezzük, hogy akkor hát az emberi magatartások közül melyik 

az adekvát az Istennel való viszony rendezésére, akkor természetesen csak azt lehet mondani, 

hagy nem a cselekedetek, hanem a hit. Az agapé motívuma azonban a Szentírásban, amelyre 

Nygren teológiája hívta fel a figyelmet. azt tartalmazza. hogy az Istennel való viszony dolgában a 

meghatározóan cselekvő, az alany, egyáltalán nem az ember, hanem a Jézus Krisztusban cselekvő 

Isten. Az újszövetségi agapé motívuma éppen arra emlékeztet, hogy az emberi cselekedetekkel 

szemben nem az emberi hitre, hanem mindenek előtt és mindenek fölött Isten szeretetére kell 

utalnunk. Az ember hite csak erre az isteni szeretetre válasz, az emberi hit csak ennek az isteni 

szeretetnek a hatása alatt születik meg. A hit tehát nem az embernek a cselekedetekkel ellentétes 

teljesítménye, hanem az egyetlen helyes, az egyetlen lehetséges válasz Isten lehajló, meg nem 



érdemelt és megérdemelhetetlen szeretetére. A hit éppen annak belátása és beismerése, hogy 

Isten előtt az embernek nem lehet semmiféle teljesítménye, hogy az embernek önmagában nincs 

semmiféle reménysége, s ha van reménysége. akkor csak Jézus Krisztusban, aki mindent 

teljesített azzal, hogy olyan életet élt, melynek végén azt mondhatta: „elvégeztetett”.

A keresztény igehirdetésnek nem az a feladata, hogy ezt a hitet mintegy szuggerálja, 

hanem csak az, hogy Istennek ezt szeretetét meghirdesse, hogy általa létrejöjjön a hit. A hit nem 

tesz semmit, mint bízik abban, hogy Isten mindent megtesz. Vagyis nem a hit készteti Istent a 

cselekvésre, hanem Isten cselekvése és igéje készteti a hitet bizalomra. Isten e cselekvésének 

kifejezése a Szentírásban az agapé, de nemcsak maga a szó, hanem az egész „motívum”, amint 

Nygren hangsúlyozta.9

A simul iustus et peccator nem a bűnös mentsége a változatlan életre, hanem az alázat 

Isten előtt, aki elé mindig csak kegyelemre szoruló, kegyelemből élő emberként állhatunk.

Megigazított voltunk mindig megmarad a hit tárgyának, sohasem bizonyítható sem 

magunk, sem más emberek előtt. Ez nem azt jelenti, hogy az új élet ne lenne valóság. Egyrészt 

hitbeli valóság, amely nem az új élet cselekedeteire néz; hanem a Jézus Krisztusban kapott 

evangéliumra, mellyel Isten a bűnöst igazítja meg, másrészt földi valóság; amelyet azonban nem 

mi magunk vagy valamely egyházi fórum hivatott lemérni, hanem Isten, s nem baj, sőt; az lenne 

jó: ha látnák és megállapítanák a kívülállók. De az eredmény konstatálása semmiképpen sem a 

megigazultak dolga.

3. Törvény és evangélium Isten igéje.

Amikor az evangélikusok hangsúlyozzák., hogy meg kell különböztetni a kettőt, akkor mások is, 

de talán még mi magunk is megfeledkezünk arról, hogy ennél a megkülönböztetésnél Isten 

igéjéről beszélünk. Isten igéje, Isten megszólítása törvényt és evangéliumot tartalmaz. Amit az 

embertől követel, amikor az embert szembesíti Isten akaratával, az a törvény: ebben a 

találkozásban az ember meg nem állhat, ez halál, ítélet és kárhozat az ember számára. Amikor 

kegyelmét adja és megbocsát. akkor ingyen, meg nem érdemelten és meg nem érdemelhetően 

bűnbocsánatot, életet és üdvösséget ajándékoz.

9 Művének első német kiadása: Nygren, Anders: Eros und Agape. Gestaltwandlungen der christlichen Liebe. Erster 
Teil. Bertelsmann: Gütersloh, 1930. 216 S. (Studien des apologetischen Seminars. Herausgegeben im Auftrag des 
Vorstandes von Carl Stange, Göttingen. 28. Heft.)



Ez a megkülönböztetés nem azt jelenti, hogy mi választjuk szét a Szentírásban a törvényt 

és az evangéliumot, ez túlságosan formális és felületes lenne. Hitünk az, hogy Istennek van 

akarata, van elvárása az ember részéről, s az ember ennek megfelelni nem tud, pedig Isten csak a 

jót akarja és várja. Isten azonban kegyelmes is, mert nem engedelmességünk, nem tetteink szerint 

bánik velünk. Hitünk éppen ezért ugyanakkor az is, hogy Isten kegyelmére szorulunk, életünk 

csak az ő kegyelméből lehetséges Jézus Krisztus műve által. Isten azonban a 

megajándékozottaktól azt várja, hogy neki éljenek. Isten cselekvésében és igéjében ez a kettő 

együtt van. Ha elhalkul Isten követélő akarata, akkor értelmetlenné és értéktelenné válik az 

evangélium. Ha nincs evangélium, akkor vagy képmutató farizeusok leszünk, vagy kétségbe 

esünk.

Ezért Isten igéjében a törvény és evangélium megkülönböztetése elengedhetetlen ahhoz, 

hogy Isten személyéről helyesen szóljunk: se könyörtelen kényúr, se tehetetlen báb ne legyen.

4. Isten uralma alatt az egész világ, s benne neki szolgálhat az ember.

Az evangélikus gondolkodás szakított a középkornak azzal a felfogásával, amely Isten és a sátán 

birodalmára osztatta fel a világot; s csak a világ egyik felében hitte Isten uralmát; s csak ebben a 

felében tudta lehetségesnek tartani a keresztyén életet. Vallotta; hogy Isten az egész világ ura. 

Egyrészt Isten ura a hitetlen világnak is, vagyis ott is, ahol nem ismerik őt és ezért nem 

engedelmeskednek neki. Tudtukon kívül vagy akaratuk ellenére is Isten akaratát hajtják végre. 

Nem csak Isten ítéletét hajtják végre így emberek, hanem szabadítását is. A földi atyák még 

gonosz létükre is tudnak jó ajándékokat adni gyermekeiknek (Lk 11,13), s ezért lehet a pogány 

Círus király is az Úr fölkentje (Ézs 45,1). A szívbe írott törvényről pedig az emberek 

lelkiismerete és vádaskodása tanúskodik (Róm 2,15). Istennek megvannak tehát az eszközei, 

hogy emberek tudatos hite és engedelmessége nélkül is; a világ saját belátása alapján és földi 

kényszerrel rendet tartson a világban és megóvja a káosztól. Ott, ahol Istent ismerik és igéjére 

figyelnek, ott Isten a törvény követelésével és emberek életének megújításával, a bűnbocsánattal 

munkálja. hogy akarata a földön végbemenjen.

Ebből három dolog következik:

a) Amilyen helytelen lenne hitetlenek között Isten igéjével vagy a kárhozat veszedelmével 

érvelni etikai kérdésekben, éppoly hibás lenne a keresztyén gyülekezeten belül nem Isten igéjére, 



törvényére és evangéliumára figyelve keresni a helyes földi cselekvés útját. Világosan meg kell 

különböztetnünk tehát az egyházat és a világot.

b) Mivel Isten uralkodik az egész világon, ezért a keresztyén ember őt szolgálhatja 

egyházban és világban, lelki és földi dolgokban való forgolódással egyaránt. A keresztyén 

embernek ezért nem kell, sőt, nem is szabad kivonulnia ebből a világból és a világért való 

felelősségvállalásból és szolgálatból.

c) Isten akarata sem a világban, sem az egyházban nem valósul meg maradéktalanul, míg 

el nem jön a teljesség, az új ég és az új föld. Sem a világ fejlődésében, sem az egyház 

tökéletesedésében nem reménykedhetünk, hanem csak Krisztusban, a szabadítóban.

5. Az egyház egysége csak Jézus Krisztusban lehetséges.

Igen tanulságosak az egységmodellekként megfogalmazott gondolatok az egyház egységéről, 

mert az evangélikusokat is szembesítették a kérdéssel; milyennek képzelték el azt az egyházat; 

„amelyben az evangéliumot tisztán tanítják és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki” (CA VII). 

Helyesen szoktak itt utalni arra, hogy az evangélikus egyháznak mennyire sajátossága a tiszta 

tanításon, a korszerű evangéliumhirdetésen való fáradozás. Fontosnak tartom azonban 

megjegyezni. hogy nem a helyes teológia érdekében, hanem azért, hogy „erre a hitre eljussunk”. 

A tanítás, az igehirdetés, a szentségek, a teológia ezért az egyért kell, hogy hit támadjon, „hogy 

Krisztusért kegyelmet nyernek” (CA V).

Vagyis, hogy Jézus szavára, „ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám”, 

felhangozzék az emberi válasz: „Uram, ne csak a lábamat. hanem a kezemet, sőt a fejemet is!” 

(Jn 13,8-9)
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