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l.A rendek fogalma

Rendeknek nevezzük az ember közösségi életének azokat a formáit  
az emberiség történelmi életének elengedhetetlen feltételei.Hint 
ilyenek egyszerre adva vannak és feladatok is.Mindegyik rendre jel
lemző az hogy az embereket egymáshoz kötik és egymás szolgálatába 
állitják.
A rendeknek a puszta ismerete felismerése még nem tartozik a theolo- 
giához.Pl. az állam rendjének a felismeréséhez csak értelem kell.Az 
értelem felismeri a rendeket,amennyiben a rendek az emberek életét 
/az élet keletkezését és megtartását/ szolgálják,továbbá azt,hogy 
megvetésük,semmibevevésük tönkreteszi az emberi élotet.

Adva vannak és egyuttal feladatok is/ sie sind gegeben und aufgegeben 
Adva vannak,amennyiben mi belőlük és általuk élünk.Házasság,nép, 
jog,állam,gazdaság, számunkra már előre adva vannak,de nem ugy ,mint 
a természeti törvények,amelyek résztvételünk nélkül is végbemennek.

rendek csak a mi közremüködösünkkel mennek végbe.
Pl.Szüleim házassága,amely az én életemet nemzette és nekem mint 
ilyen adatott, nekik feladat volt.Az én házasságom,mint uj eletek 
feltétele nekem adatott fel,gyermekeimnek már adatik.-A állam, 
amelyben élünk,amely számunkra adatott egyuttal feladat is.
A rendek mindig több,mint természet:történelem,amyel felelős döntése
ket állit elénk. 
A rendek függetlenek beleegyezésünktől,vagy tetszesünktől.Tisztelhet
jük és végrehajthatjuk azokat,vagy megvethetjük és megtagadhatjuk, 
ettől függetlenül megvannak.
Hint a közösségi élet formái az embereket egymás sál összekötik, 
és egymásért állitják szolgálatba.Ezért lehet a rendeket "szolgáló 
rendeknek"is nevezni./Dienstordnungen/A rendek egymásért való 
felelőség állapotába helyeznek,a szeretet lehetőségeit nyujtják és 
a szolgálat alkalmaiknak tekinthetjük azokat.
A rendek beleegyezésünktől független voltára példa:Ha egy anya a gyerm e keiről megfeledkezik,az anyaság értelme a gyermekeknek való



szolgálat marad. Vagy ha egy államfér fi, fejedelem csak magának él, 
népéről megfeledkezik,csak saját javait gyarapítja az államférfiul 
tiszt értelme a népnek való szolgálat marad.'
4 rendek szeretet általi betöltésükre várnak-.

/  í

2.A rendek.mint Isten teremtése.
Csak Krisztus hitünkben ismerjük fel a rendeket,mint Isten terem
tését ;életemet és megtartatésomat Isten kezéből veszem,vallom, 
hogy Isten az emberiség életét az Ítéletnapjáig meg«» akarja újítani 
és.hogy ezek a rendek,amelyeket mi a történelemhon,mint az emberiség 
életének elengedhetetlen feltételeit ismertünk fel,eszközöknek
rendeltettek.
Csak a Krisztus hit ismeri fel a rendeket teremtésnek,csak igy 
válik a kérdés theologiai kérdéssé.-Mindez természetesen iera azt 
jelenti,hogy a teremtési aktust az emberiség történetének a kezdetén 
felkutathatnánk.A rendeknek a keletkezését nem lehet értelemmel 
kutatni,mert egy bizonyos köd és fátyol takarja el mindig a 
kezdetétől.Mézes 2 .nem az őstörténete a házasságnak például»hanem 
a theologlája.
A hit nem ütközik meg azon,hogy az értelem a házasságot mindig csak 
az ösztöntől és az értelemtől valónak látja,mert a hit tudja,hogy 
az ember ösztönein és értelmén keresztül is a Teremtő munkálkodik, 
aki az ösztönöknek és az értelemnek is Ura,az Ö rendje valósul 
rajtuk keresztül.
Minden rendre egyaránt két vonás jellemtő:!.Életszükségszerűség 
. zolgálati jelleg.

A szükségszerűséget meglátja az értelem is.
Ez a hit:Hiszem,hogy Isten teremtett engem,életemet minden történeti 
megkötöttségében is/apámon,anyámon keresztül/ az Ö kezéből veszem.
A rendek Isten álarcai/larva Dei/amelyek mögé elrejtőzve teremt Isten 
Saját szabad akaratából használja ezeket az eszközöket»álarcokat. 
Luther:"Isten tudna gyermekeket teremteni férfi és asszony nélkül is. 
De ü nem akar igy cselekedni»hanem a férfit és az asszonyt egymásnak 
adja,hogy úgy látsződjék,hogy ezek cselekszenek,valójában pedig Ö 
van elrejtve ezek mögött az álarcok mögött.”¥IA. 31.1.435. 7
Ha az élet,mint Isten ajándéka szent,úgy a rendek is szentek.Á rendek 
a mindennapi kenyérhez tartóznak,amiért mi naponként hálát adunk és 
könyörgünk.A rendekben fogadjuk el Isten teremtési javait.
A hit a rendek szeretet-szolgálat jellegében is meglátja,hogy Isten 
tere-tései»hiszen tud ja,hogy Isten az élet és a szeretet Istene ;ozért 
helyez bennünket egymásmellé és egymás alá szeretet szolgálatra.

3.Teremtősrendek.
A rendeket teremtési r’é'ncfeScneíT is nevezhet jük,mert azok no^a a 
bűnnek a világában valósulnak meg,mégis az isteni teremtés eszközei. 
Nem szabad rendeket szupralapszárisan érteni és magyarázni,mert mi 
a rendeket már csak a bűnnek és a halálnak a világában ismerjük.- 
Az,hogy én Isten teremtése vagyok nem áll ellentétben azzal,hogy 

Áűám fia vagyok és ezért bűnösnek születtem.-A bűnbeesett ember is 
megmarad Isten teremtményének, élete egyszerre hordozza a tereiptés 
méltóságát éd a bűn szégyenét,a teremtettség örömét és az elesettség 
nyomorúságát.Ami pedig igaz az egyesről,ugyanaz érvényes a rendekkel 
kapcsolatban,amelyeken keresztül él az egyes.A rendek a jelenlegi 
isteni teremtésnek a rendjei.
ellenvetések:A teremtés supralapsaris fölfogása.\z ezt vallók 
szerint egykori aktus csupán a teremtés,de a világ alakja a bűneset
ben széttört,a mostani elesett világ rendjei ezért nem nevezhetők 
teremtési rendeknek.Csak fenntartási rendekről/Künneth/ lehet szó, 
Vágy Noé utáni rendről beszélhet.ünk/Vischor/.Mi is ismerjük a bűn 
ala roresztettséget és a bűn súlyát,de ennek ellenére 1. - merünk teremte alrendekről hAs-? 'i • « « +«1.0,1+ 'a
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en»om minden teremtményével együtt.Lau szerint is Luther 
+«remtésfogalma teljesen konkrét.mindig a jelenre és énreúm vonat

kozik* Is^en nemcsak fenntartja a világot»hanem állandóan,folyamatosén 
és folytatólagosan teremti is.
A rendekre éppen ez a-kettősség jellemzi:Isten teremtése és a 
bűn alá rekesztettség.Ha a bűn világában Isten még mindig teremt, 
agy szálkád nekünk is teremtésirendeknek neveznünk a rendeket .Sasse 
alánlja a Teremtő rendje,isteni rend,Isten rendje kifejezéseket. 
Theologiailag képtelenség a rendeket megkülönböztetni teremtési és 
feni tartási rendekre,vagy teremtési és bünrendekre/Brunner/Esszerint 
a házasság teremtési »paradicsomi rend lenne,a jog és-állam pedig 
bünrend»mert csak a bűneset után váltak szükségessé.Ez n megálla- 
it is tarthatatlanra nemzés például összefügg a halállal,a halál 

peclî ' a bűnnel a-Biblia szerint.Ezért nincs értelme a házasságot 
bűneset előttinek tekinteni és Így különböztetni az államtól.Más
részt az állam és a jog nemcsak a bűnön keresztül érthető.Állam az 
a fór: i »amely bon e-?y nép élheti a történelmét .Nemcsak a bűn miatt 
e>isztál.-Minden rendet egyszerre a teremtéssel és a bűnnel kapcso
latos összefüggésében kell néznünk.A'teremtési rend kifejezés ezt 
a kettős szemléletet nem hátráltatja.

/  /

4 .A rendek,mint Isten törvénye.
ft ápetfdek a lelkiismeret - számára -»mint szent törvények bizonyítják 
meg - * gukat/R.1? 2o,52,R.?; 14-15 ./Iá gyszerre Isten ajándékai és parancs: 
Mindenütt tudnak rendek szentségéről,a két kőtábla parancsai»amelyek 
a --ende 'törvényeit fejezik ki máshol is megtalálhatok megfelelő 
fro i bán.Ettől törvénytől hajolt el az emberiség.Ami a sziben 
a lelkiismeretben van megírva az van megírva a lo parancsolatban; 
Teljes összhang.A tv. az igazságnak és az ismeretnek a formája R.S,£o 
Luther szerint a lo parancsolat a természeti törvények finom és 
rendes megfogalmazása.
Olyan szemeket ad-a Biblia »amelyekkel felismerjük a rendeket a 
maguk valóságában.A rendek a mi Teremtő Istenünk törvényének bizo
nyulnak nemcsak a lelkiiameretben és az Igében,hanem a valóságban 
is. izektől függ egyéni és közösségi életünk,külső és belső életünk 
egyaránt .Akkor is me élőáradnak sorsunknak,ha megvetjük azokat, vagy 
nem töltjük be rtelmüket.Nem lehet büntetlenül áthágni ezeket »meg
bosszul jak magákat.

5.A rendek és Isten királysága
Krisztus hitünkben a rendeket Isten királysága fényében látjuk.Ez kettőt jelent:
1. Á rendek mások,mint Isten királyságának alkotmánya.-Mt.22,3©
szerint Is en ->: g 1 rt- házasod q cir ly ~
guba nem a jog és a hatalom»hanem a jogosságról való lemondás,a 
szeretet szol gálatának törvé ye érvényes :Mt.5,38 az ellentnemállás 
tanítása;Mt.2o25 ...tudjátok a pogányok fejedelmei uralkodnak,de ne 
így legyen köttetek,ti szolgáljatok.
A rendek megfelelnek a hálái és küzdelem világának,ehhez az aiónhóz 
tartoznak.Ezért számolódnak fel »amikor jön a Királyság.Mulandéak.
2 . De a rendek-mégis viszonyulnak Isten országához,mégpedig három - 
rele Képpenra.A rendek tartják fenn ezt a világot és a történelmet. -

teszik lehetővé a történelmet»amelyben Isten népét összegyűjti. 
Luther abban látja a jognak és az államnak a jelentőségét »hogy ezek 
békességet teremtenek az evangélium hirdetésére.Ez az első viszonvu- las az usus politicus .
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önneveléssel a lelki igazságba átvergődni,mert a kettő között áll
az ujjászületés és mégis van jelentőségük a rendeknek,mert megláttat

ják hogy egymás szolgálata igazáA polgári vonalon nem megy.Ez a 
viszonyulás az usus paedagi c u s .
3.A rendek minden másféleségük ellenére is hasonlatai és értelme- 
zői Isten országa alkotmányának:Isten királysága is királyság, 
uralom,polgárai vannak,Istennek népe van,a politikai béke hasonlat 
Isten országa békéjének.Ez a viszonyulás az usus symbolicus.

6.A rendek Ura.
Isten a rendeknek Ura maradt és a rendeknek határokat szabott. 
Egyik rend a másiknak is határa,már maga ez a többesszám,hogy rendek
ről beszélünk erre mutat.Nincsen rangsor.óHa a rendek összeütköznek 
az életünkben - ez is előfordul- mindig a jelenben kell tudakoznunk 
Isten akaratát,nem lehet erre receptet mondani előre.Isten rendek 
feletti urasága a rendektől való s zabadságában,függetlenségében 
is megbizonyul.
A rendek theologiája,kell hogy n e s a k  a rendek méltóságát mutassa 
meg,hanem a határaikat,korlátaikat is.Isten szabta ezeket a hatá
rokat.A rendek nem lehetnek istenné,csak teremtmények,rájuk is

velük kapcsolatban is hangzik az I.parancsolat.Isten Ur bennük, 
felettük,rajtuk kivül is.Egymásra is elhatároló h tással vannak; 
ezek a határok is mutatják hogy nem abszolut egyik vagy a másik.Ha 
valaki abszoluttá teszi egyiket,ugy bálványimádásba esik./etatizmus, 
nationalizmus stb./Nincs rangsor közöttük,egymás mellé rendeltettek: 
a nép rendje az állam mellett van,a házasságé a nép mellett,a házasság 
nemcsak legkisebb sejtje a társadalomnak,hanem sajátos értelme és 
rendeltetése is Van;Sokszor a rendek egymást nemcsak határolják, 
hanem kereszteik is.Ez is Isten akarata !Néha pedig Isten kihivja 
a rendekből az embert:I.Móz.1 2 .Ábrahám kihivása.Luk9,6ohadd temessék 
el a holtak...Mt.19,12 A házasság Isten rendje és ezt Jézus is 
halálosan komolyan veszi,de tud olyanokról,akik nem házasságra 
rendeltettek
Ez a kihivás mindig rendkívüli és egy áldozattal kapcsolatos.A ren
deket csak Istennek a szabadsága határolhatja és nem a saját akarat
unk. Amit Isten egybeszerkesztett ember azt szét ne válassza.De Isten 
szétválaszthat ja.Egyetlen rend sem feltétlen és abszolut,csak Isten 
az.Istent kell mindennél jobban félnünk és szeretnünk és benne 
biznunk,hogy a rendeket se meg ne vessük se ne istenitsük.



A r e n d e k isteni és emberi volta
Noha az isteni rend számunkra mindig csak egy meghatározott 
emberi történelmi alakban jelenik meg, valósul, mégis ugyanaz az 
engedelmesség illeti meg részünkről,mint amivel az isteni rendnek 
tartozunk.Az isteni rendnek az emberi történeti megjelenési formá
val való egysége sohasem egyszerüen adott valóság,hanem mindig 
feladat is,ezért minden ilyen történeti megjelenési forma az alá 
a kritikai kérdés alá esik,hogy va jjon megvalosul e általa az 
isteni rendnek a lényege vagy elhomályosodik e. Az emberi törté
neti alak,megjelenési forma iránti engedelmesség az isteni rendnek 
szól;ez alapozza meg és határolja el az engedelmességet.

7 .Az isteni rend az emberiben
Sohasem abstrakt általánosságban jelennek meg a rendek,hanem a 
legkonkrétebb formában, történetileg meghatározott a lakban. Nincsen 
soha és seholsem ideális állam,hanem csak egymás mellett elhelyez
kedő és egymásután következő államok.Soha és sehol nincsen mindenki 
által elismert általános jog hanem csak egymásmelletti és egymásután 
következő történeti és népi meghatározottságu jogok vannak.Nincs 
házasság in idea,hanem csak a házasságnak egymás mellett levő és
 egymásután következő igen különböző alakjai vannak.
A rendek egy korban is különbözőek és egymásután következő koroklnn 
is.Ebben a térben és időben lévő különbségekben Isten akaratát kell

  felismernünk./I.Móz.l;21,24,25.-Acta 17,26./Isten akarja a különb
ségeket és az ujat is.Az ő teremtése sohasem az absztrak "an sich" 
rend egyesszáma,hanem mindig a rend konkrét alakjainak a többese. 
Nincsen egy statikus befejezett világ a rendek változhatatlan a lak
jaival,hanem egy dinamikus mindig uj formába öltöző teremtésmmelyben

 a holnap mégha adja a mát és Idejét multtá teszi.Maga az Ordnung 
sző is tevékenységet jelent,nem egy adottságott.M indig u jat rendel 
Isten és mindig uj engedelmességet kivan és mindig ma von felelőségre.

 A"régi jó jogok és erkölcsök " romantikus konzervativizmusa rendsze
rint engedetlenség a Teremtő élő akaratával szemben.Istennek enge
delmeskedni a valóságban annyit jelent:a történelemnek a mozgását 
és minden óra ujságát komolyan venni.Isten rendje mellett kitartani 
semmiképen sem jelent konzervativizmust .A magántulajdon Isteni 
rendje nincsen összekötve a tegnap emberi tulajdon rendjével.A 
házasság isteni rendje nincsen összetörve a polgári házasság erkölcs
ösei stb.Itt és most kell midig engedelmeskednem.Ez vonatkozik a 
felsőbbségre.Isten nem a felsőbbség "an sich” iránt kíván engedelmes
séget hanem a mostani adott felsőbbség iránt,Pál is Luther is  
értette ezt.

—5 —

8.Az isteni rend,mint az emberi rend mértéke.
Amennyire igaz,hogy az isteni rend csak mindig meghatározott 

 emberi rendben valósul,annyira igaz hogy szükség van a kettő világos 
megkülönböztetésére vajjon a történetben megjelenő rend mennyire 
felel meg a rend isteni értelmének.Ez a két mondat jellemez minden 
keresztyén történetszemléletet,ez a dialektika kell hogy abc meghatá
rozza a látásunkat.Ugyanez igaz a történeti kinyilatkoztatásról,a 
 Szent Irásról és az egyházról is.
Ez a gyakorlatban kettőt jelent:l.Engedelmesség az emberi formában 
megvalósult isteni rend iránt.2.Kritika vele szemben az Isteni mértéke 
alapján.
 Hogyan lehetséges az a kritikaWan e mértékünk ?Tiszta isteni rend 
itt sehol sem valósul meg.Nincsen ideális rendünk,csak mindig 
különböző formáju és váltakozó rendü k.De mégis van valami állandó 
ezekben az egymás mellet és egymás után különböző rendekben.Pl.Nincsen 
ideális házasság csak a legkülönbözőbb formában megvalósuló házasság,



- 6 -

és mégis minden házasságban miitat valami a házasság megváltoztatha
tatlan isteni gondolatára,t.i.a felelős életközösség/egymásért és 
a jövő életekért/Nincsen a házasságnak feltétlen alakja,de van 
feltétlen lényege.Ugyanez érvényes a felsőbbségre,államra,jogra stb. 
Erről a feltétlen lényegről beszél a két tábla,Isten törvénye.
Mindig meg kell jól különböztetnünk a változható alakot a változha- 
tatlan lényegtől,amikor kritikát gyakorolunk a rendékre.
Tehát:engedelmeskednünk kell,de kritizálnunk szabad.

9 .Társalgás Stapellel és Gogartennal.

l0.Az egyház feladata a rendek felé

Uj kérdések a keresztyén ethika felé .Nemcsak az érdekli az emberé
ket,hogy a keresztyén hogyan viselkedjék az államban,hanem az is , 
hogy mi Istennek az akarata magával az állammal?Mi az igazi 
a helyes rend ismertető jele?Mindinkább a szociálethika felé tere - 
lődik az érdeklődés .A mult században még alig foglalkoznak az 
ev. ethikák a szoc.ethikával, az első erre a kérdésre nagyobb 
hangsulyt fektető ethika Seebergé volt/1911/,majd Schlatter 
ethilsájában találkozunk vele bővebben,végül Brunner ethikájában 
már a cimben is felvette és könyvének felét szenteli rá.Az 
első világháboru óta az ethikusokat a következő kérdések foglal
koztatják állandóan:házasság ethikája,gazdaság,szociális rend, 
népinég,állam,politika,stb.,mégis a rendek theologiája aránylag 
ismeretlen maradt a lelkészek és az átlagos theologiai olvasótábor 
előtt.ezért áll sokszor az egyház tájékozatlanul a ma kérdéseivel.
/f i jiság,eugenetika stb./.Pedig nem hallgathat az egyház.
Az ev. egyháznak mindig nehezebb törvényadóvá lennie mint a római 
egyháznak.A római egyháznak van természeti törvénye,törvénykönyve, 
csalatkozhatatlan tanítói hivatala.Ezért lehet sok esetben határo
zottabb a római egyház hangja/persze nem helyesebb/.Nekünk a 
klerikalizmus és a sekularizmus között vezető keskeny utat kell 
járnunk.Egyházunknak az ige kritikáját kell megszólaltatnunk a 
jelen rendjeivel kapcsolatban.Ez a kritika érvényes mindig magára 
az egyházra is.

  A r e n d e k mint teremtés és bün.
11. A bün és a halál a rendekben.

A rendek noha Isten teremtményei mégis résztvesznek a világ halál 
folyamatában.Szükségszerüen kapcsolódnak a bünnel a bünös emberen 
keresztül.
Nincsen olyan állapot,amelyben meg tudnánk maradni bün nélkül.
"Ebben az életben mi sohasem leszünk olyan tiszták.hogy valamilyen 
jó cselekedetet tudnánk végrehajtani bün nélkül.óHiszem a bünök 
bocsánatát... .-ennek a hittételnek meg kell maradnia !"Az ember nem 
tud annélkül élni,hogy ne követne el bünt,éppen mert természetünktől 
fogva bünösek vagyunk.Nem maga az állapot,mint olyan bünös,hanem 
az embernek az elveszett bűnös volta teszi bűnössé.
Minden hivatás is össze van fonódva a bűnnel ni.egy tiszteletreméltó 
gazdasági hivatásban vagy ok,fel kell ismernem, ogy az én hivatásom 
egy olyan összefüggésnek a részese,amely a bünnek is szolgál.Poli
tikus,államférfi,egyházi alkalmazott.. .elválaszthatatlanul összeszö
vődött a hivatás is a bünnel.Az állam egyrészt a nép szólgálata, 
másrészt önmagában hordoz valami démonit is,amennyiben benne a 
hatalmi vágy jut kifejezésre.Politikai életben szükségszerű a 
barát és ellenség megkülönböztetés., ez bünGazdasági éleben a
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pénz szerepe és a Mammonimádat fonódik össze.Augusztinusz is meglátta 
 már ezt a szoros kapcsolatot ."Mi más minden nagy királyság,mint 
e gy nagy rablóbarlang ?"A hazaszeretet és népem szeretete isteni 
ajándék ugyanakkor szükségszerü antipáthia n épek és országok ellen.
 Ha kiállók a népem mellett szükségszerűen mások ellen állok ki.
Minden a bűn alá rotosztetett ,ezt komolyabban kell vennünk mint a 

 moralisták veszik.Nincs büntelen keresztyén politika,gazdasági élet 
 stb.c ak olyan politika,amelybe beleszövődik a bűn is

1 2 .A teremtéstől és a büntől való elválaszthatatlanság
Alapvető módon meg kell különböztetnünk a teremtést a büntől,de a 

történelemben valósuló rendekben mégsem lehet a kettőt széjjel - 
választani.

 A rendek amennyiben az életet létrehozzák,megtartják,és bennünket 
az e gymás iránti szolgálatba állítanak és serkentenek Isten müvei, 
amelyekért hálával tartozunk;amennyiben pedig ellentétbe állítanak 
egymással,önzésre késztetnek/család nemzet/ telve vannak bünnel, 
átokkal,halállal a Sátán uraságának eszközeivel.Mindkét vonás 
egyidőben ugyanarra a rendre érvényes.
Az ember önkéntelenül is szabadulni akar ettől a kettősségtől és 
rendszerint két vak vágányra jut:vagy az idealizmus vagy a rajongás 
tévedésébe.Az előbbi csak a teremtettségről,az utóbbi csak a démoni
ról akar tudni pedig a kettő egymás mellett van.I.Móz. 1 1 mellett 
áll l.Móz l0. is/Bábel mellett a természetes megoszlása az emberiség
nek. a iségünk például nemzés vágyé -és nemi szenvedély egyszerre 
vagyis teremtettség és bün egyidőben.Természetesen mindez nem azt 
jelenti,hogy teremtés és bün ugyanaz,hanem azt hogy senki sem 
tudja szétválasztani a természetet a romlástól,a teremtettséget a 
büntől csak Isten /Epitome §9/.A természet Isten teremtménye és 
ugyanakkor démoni is.

13.De Servo Officio
Ne lehet a történelmi rendekben ugy szolgálnunk,hogy egyuttal a 
 és egyidejüleg a bün birodalmát is ne épitenénk.
 Nemcsak a servum arbitrinm törvénye alatt állunk,hanem egyuttal a 
servum officium alatt is. z azt jelenti,hogy nemcsak a személy,

 aki cselekszik,hanem a hivatal is a világ is amiben cselekszik 
elszakithatatlanul hozzá van kötve a gonoszhoz. Történelmünk minden 
eseménye és valósulása igy kétértelmü .Ez a mi kétségbeejtő helyze- 

 tünk.A servum officium felismerése éppenugy kétségbeeséshez vezet, 
mint a servum arbitrium megismerése.Ez az Isten haragja alatti 
élet,hogy mi bünösök nem tudjuk ugy cselekedni Isten parancsolatait, 
 hogy egyuttal ne követnénk el bünt is.Nem tudunk ugy szolgálni a 
rendeknek,hogy egyuttal a halál és bün hatalmát ne szolgálnánk.
Van értelme tehát egyáltalán jó és gonosz között különbséget tenni, 
megkülönböztetni a rendet és a rendetlenséget ,házasságot és szabad 
szerelmet,igaz és hamis gazdasági rendszert ,nationalizmust és inter
nationalizmust, erkölcsös és hatalmi politikát?Ugyis minden összeszö
vődik a bünnel,nem vezet ez teljes nihilizmusba?Mi itt a megoldás?

14.Az evangélium a rendek felett.
A servum officium kétségbeejtő világába megoldást csak az evangé
lium hoz,amely ebbe a bűnnel keresztül kasul átszőtt világba bünbo- 
sánatot és megváltást hirdet vagyis azt,hogy Jézus győzött a 

Sátán és démoni világa felett.Isten alapvető m ódon különbséget tett 
a  teremtmény és a bün között.
Isten a rendekben elkövetett bünöket másként kezeli,mint a rendek 
bünös semmibevevését.Luther ezt ujból és u jból kifejtette.Pl.a 
házasság állapotai is tisztátalan Ádám bünbeesése óta,de Isten 
ezt az állapotot is kegyelmébe fogadta és azt akarja,hogy ami
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 természettől fogva tisztátalan,az mégse legyen tisztátalan azoknak,
 akik keresztyének és hisznek.Ezért lehet tiszta házaságyról szó,n em 
 mert önmagától tiszta hanem mert Isten kegyelmével befedezi és a 
 bün öket nem számitja be,igéjével megtisztitja ezt az állapotot,ugyhogy 
 már joggal nevezhető szent állapotnak,mert Isten kegyelemből tisztá- 
 nak mondja és a természeti bünöket nem számitja be.Tud ja Luther is 
 hogy a házasság nincsen bün nélkül és mégis Isten rendje marad és 
 a benne való élet minden bünösség ellenére is Istentisztelet, 
 Ugyanez érvényes a többi rendekre is.-Igy az evangélium felszabadit 
 a rendek szolgálatára, szabad a rendekben szolgálnunk minden bűnhöz 
való kötöttségük ellenére.

 Krisztus azonban nemcsak bünbocsánatot hozott,hanem megszabaditást is! 
 "Lefegyverezte a  fejedelemségeket és hatalmasságokat és diadalt 

 vett rajtuk "Kol.2.15.A két ádvent között élő keresztyéneknek ez 
 a gyözelem annyiban valóság,amennyiben Krisztusban vannak.Látjuk és 
 t a pasztaljuk a démoni erők működését,a halál mindenkire érvényes 
 hatalmát,de hisszük hogy Krisztus mindezt legyőzte.A halál elvsztette 
 fullánkját.Nem vagyunk mentesek a démonitól  de szabadok vagyunk tőle.
 Tudjuk,hogy nem a Sátán a legerősebb,már nem is kérdés,hogy kinek
 szolgálunk Igazában: Istennek és nem a Sátánnak.Ez a keresztyén 

  szabadság.Tudjuk hogy nem a Sátán az Ur,hanem Krisztus.
15.A rendekben való élet az evangélium alatt

A bünbocsánatnak és a megváltásnak a tudatában harcol a keresztyén 
ember a bün ellen az adott rendekben,de ugyanakkor megvan az a sza- 
 badsága,hogy a rendekben megmaradjon és bennük ha szenvedve és 
tüzködve is de Istennek szolgáljon.

 A bünbocsánatnak és megváltásnak a tudata sohasem szabadit fel a  
 bünök: eltürésére,hanem mindig az ellenük való harcra .Noha tudjuk, 
  hogy csak a halálon keresztül szabadulunk meg teljesen a bünöktől,
 mégis beállunk a megszenteltetásért vivott harcba .Ez a harc folyik 
mind az egyéni bünök,mind a rendek bűnei ellen.Mindig konkrét
föladatok elé állit Isten,naponként u jból kell vivni ezt a küzdelmet. 
Tisztább politikai,gazdasági,társadalmi életért,tisztább tanításért 
/az egyházban/ harcolunk.Igy a  forradalomnak a lehetősége beletartozó 

 a rendek keresztyén ethikájába.
peri várhatunk a rendekben való szolgálatunkkal addig,amig a rendek  
megtisztulnak,be kell állanunk a szolgálatukba ugy ahogy v a n n a k .  
I tt kell szolgálnom a népemet és államomat ebben a hamis világban 
és nem a paradicsomban.A rendekben a rendekért harcolok,megtisztulá- 
sukért,de nem menekülve ki belőlük.Kell harcolnom a rendekért,hogy 
olyanok legyenek,amiyleneknek lenniük kell,de meg kell maradnom 

a rendekben,amilyenek ez a kettő együtesen a keresztyén feladat. 
Harcolni és maradni ! ez a két parancs adja a kereszty én élet feszült

 s é g é t .
A bünbocsánatnak és a megváltásnak a bizonyossága képesit egyedül 
e gy valóságos erkölcsi exisztencia kialakitására a rendekben,ez 
áv meg a különben kikerülhetetlen vagy vágytól az illuzionizmustól 

 vagy a nihilizmustól a történelmi rendekben.Nincs szükségünk arra, 
 hogy akár magunkat,akár másokat csaljunk meg a rendekben való szol- 
 gálattal,mintha akár a rendek nem lennének démoniak,akár a szolgá
latunk bün nélkül való lenne ;nem kell a halált és a bünt a rendekben 
 könnyen vennünk.Másikoldalról viszont nem kell szkepszisbe esnünk,
 mintha ebben a világban egyáltalán semmiféle isteni rend nem volna.
  Az illuzionizmus és a nihilizmus ugyananannak a gondolkodásnak 
 két különböző megjelenési formája:hogy t.i.Istennek a szolgálata csak 
 ott lehetséges,ahol nincsen bűn és halál,hogy én csak ha egészen 
 tiszta és fedhetetlen vagyok és tiszta és fedhetetlen rendben élek 
 tudom szolgálni Istent .A bünbocsánatnak és megváltásnak az evangé- 

liuma megszabadit engem a törvénvtől,amelv az illuzionizmusban vagy
a  nihilizmusban tart fogva.A rendek theologiáiának sohasem szabad ,másképpen végződnie ,mint a Jézus Krisztusról szóló evangélium bizony-

ságtételével.


