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1.A keresztyén ember a tv. és ev. feszültségében, lá t h a tatlan 
küzdelmében él.Ez a lathatatlan harc abból áll,hogy-mennyire érvényes 
a tv. továbbra is a keresztyén ember életében.A kér. nem vonhatja 
ki magát a tv.usus politicusa alól marosak azért sem,mert benne 
él,benne marad a rendekben,ahol pedig a tv.nek ez a használata 
tartja fenn a rendet,ad védelmet stb;-Az hogy kegyelem alatt élünk, 
nem feledtetheti el velünk,hogy a tv.mind első,mind második használa
ta továbbra is érvényes ránk.A FC szerint ezért vette Kr.is a tv t 
is kezébe és magyarázta azt lelki módon.Ezzel Krisztus szakadatlanul 
bűnösségünkre emlékeztet.Ugy magyarázta a tv.t hogy a farizeusok 
gonosz biztonságába /Luther:pestilentissima securitas/ ne essünk, 
hogy a tv. u jból és u jból elitélhessen.Igy az ev. szolgálatába 
került a tv. mert afelé hajt.Jézus bünbocsánatot hirdető szava 
nyomán a diabolica desperatioból evangelica desperatio lett,azaz az
Istenben való kételkedésből az ember önmagában való kételkedése.
Csak ilyen szerepe lehet a tv.nek?.Nem 1ehetséges egy barátságosabb 
értelmezés is ?Nem mondhatja meg a tv. egyszerüen azt,hogy mit kell 
cselekednünk,minden itélkezés nélkül ?Nem lehet egy pusztán informa- 
tori szerepe?Ezek a kérdések adják a mi problémánkat?
Melanchtonnál vetődnek fel ezek a kérdések először.M.szerint a  
t.u.l. feladat,amelyet a tv. az ujjászületettek számára betölt.
Azért kell továbbra is prédikálni szerinte e tv.t,hogy egy részt 
büneik maradékára emlékeztesse az ujjászületteket,másrészt 
tanitsa őket azokra a cselekedetekre,amelyekben Isten akarja  
őket engedelmességre gyakoroítatni/ut doceat certa opes?a in quibus 
Deus vult nos exercere obedientiam/Mert Isten nem akarja,hogy mi 
magunknak találjunk ki cselekedeteket vagy kultuszt,hiszen igy könnyei 
tévedhetnénk,mert az ige nélküli értelem vak vágányra vezet.Ezért 
kell hát a tv.-Ebben a gondolkodásban a bünfelfedés és a fékentartó 
szerep nem kérdés számunkra,csak az informátori használat/ut doceat 
certa opera/.Ezt kell megtárgyalnunk.
Ezen a téren Calvin sok hasonlóságot mutat Melanchtonnal a FC ellen
kezik velük.Meg kell értenünk,hogy amikor a  FC t.u.l.ről beszl /V I./ 
csak a témát,a kifejezést veszi át hogy t.i. az ujjászülöttek 
életében is szerepe van a  tv.nek,de lutheri értelmet ad a kérdésnek 
visszakanyarodik-Lutherhez.Külsőképen három használatot ad,de nem 
azt érti a t.u.l. en mint Calvin és Mel.A FC hangoztatja,hogy nem 
más jelentőségü a tv. a hivők számára.A tv. Isten változatlan akarata 
hivők és hitetlenek felé egyaránt és csak informatori szerepe soha
nincs./Arguere autem peccata est proprium officium legis/

 2.Luther az antinomisták elleni második vitájában beszél a tv.
Karom használatáról.A végső és éppen kritikus mondatok,amelyeket 
idézni szoktak ezzel kapcsolatban hamisak,nem tőle származnak/1538- 
Alektriander-155o !/Megtalálhatók Melanchton Locijában csaknem 
szórul szóra.-Luther is a tv. érvényességére gondolt az u jjászüle
tettek életében.Luther arról tanit,hogy a keresztyén kettős időbén 
él/nagy Galata k o m  entár/Ami egykor historiailag történt tv:-ev. 
korzsaka tekintetében,az most naponként történik minden kere.el.
Egymás mellett,egyszerre meg van mindegyikünk életében a tv.ideje és 
a kegyelem ideje.Kr.aki egyszer in tempore jött,most naponként és 
minden órában jön hozzánk.Nem kronológiai sorrendben egymásutániságba! 
van meg ez a kettő,hanem egyszerre a kettő.Quatenus est caro sub lege 
est,quatenus Spiritus sub evangelio est.Ha magamra tekintek ugy 
látom,hogy minden caro bennem azaz bűn,ha pedig Kr.ra nézek ugy telje
sen szent és tiszta vagyok és semmi sincsa tv.ből ."Másképen a ker. 
ember mindig caro is marad és mint ilyen a tv.idejében él,de Kr. 
közbelépése miatt a kegyelem idejében is élhet.



Luther itta páli teológia szivét ismerte meg.Először is felismerte, 
hogy az üdvtörténet jelenné lesz a ker. életében azután a tv. és ev. 
kiegyenlithetet len különbségét látta meg,valamint a test és lélek 
ellentétét/egy és ugyanazon személy két oldala.Ez a kettősség Isten 
két pillantási felülete egyrészt a tv.alatt néz minket és igy 
mindig elitéltek vagyunk másik oldalról az ev. alatt és igy megke
gyelmezettek vagyunk.
A libertinizmus veszélye nem áll fenn az uj ember számára,mert azt 
Isten lelke kormányozza,de a lib.veszélye fennáll annyiban,amennyi
ben az ember ó ember caro és a szabadosságra törekszik.Valóságos 
veszély tehát a lib.veszélye ,mert az ó és uj ember biografiailag 
egy és ugyanaz a személy. A tv.mindig az ó embert itéli meg,találja 
el /mindkét használat/ csak ez őrizheti meg a libertinizmustól.
Eddig Melanchton is megmarad Luther oldalán,de ő ugy látta,hogy a lib. 
veszélyével még más oldalról is szembe kell nézni.Úgy látja,hogy 
az usus politicushoz hozzá kell tenni a tv. pedagógiai funkcióját is 
/Disciplina est ppaedagogia in Christum /.Mig Luther az usus politicusn 
nál csak az erőt irja le,amely kivülről képes kordában tartani a 
gonosztMelanchton ehhez még hozzászámolja a következőket: audire et 
discere Evangélium per quod Spiritus sanctus est efficax.Már itt 
kezdődik a  ker.szabadság hamis használata.Itt kezd magától értetődő 
lenni a tv.harmadik használata,hogy a tv. nemcsak megitéli a gonoszt, 
hanem engedelmességre ösztönöz.Azt mis látjuk,hogy magától értetődő, 
hogy a megigazultak Istennek engedelmességgel tartoznak.Melanchton 

beszél erről az Apologiában is,amikor az uj engedelmességről-szól, 
amely a hitből fakad.A kérdésünk az,hogy meddik tud itt a tv.segiteni? 
Vegyük pl. a hatodik parancsolatot,a tv. harmadik használata abban 
állana ut doceat certa opera,ezt a hatodik par.nem oldja meg.Annyit 

mond,hogy amegkötött házasságot nem szabad megtörni,de nem mondja meg, 
hogy kivel házasodjam.A tiltása természetesen érvényes a ker.emberre is 
mint ó emberre carora nem,mint u jra mert az ugy sem tör házasságot, 
hanem az ó ra,amelytől sirunkig sohasem szabadulunk.
Mi sohasem tudjuk ugy olvasni a dekalogust mintha a fenyegetései nem 
lennének érvényesek és időszerüek.A dekalogus tv.ei megtor'ó'tv.ek 
maradnak akkor is ha keresztyén embereknek szólnak.Ha a t.u.l.ről 
megtorlás nélkül/tehát pusztán informativ jelentésü/beszélnek az 
csak fikció,nincs olyan helyzet amelyben a tv.vádló funkcióját ne 
gyakorolná:Nem lehet elválasztani az a usus propriust az usus 
tertiustól.
A FC visszatér Lutherhez.Felteszi a kérdést hogy va jjon érvényes a 
tv. az ujjonanszületettek számára?Vigyáznunk kell,mert ezt a fogalmat 
szükebb és tágabb értelemben használja.Szükebb értelemben érti ezen 
azokat,akik a Lélek által ujjászülettek,a tv.től szabadok...már nem 
a tv.hanem a kegyelem alatt élnek .Az igy értett ujjászületettek éle
tében természetesen semmi szerepe nincs a tv.nek.Az uj embernek nem 
nehéz Isten karatát tudni,mert minden tanitás.figyelmeztetés, vagy 
parancs nélkül is Isten akaratát cselekszi,mint a nap,hold,csillagok 
játják pályájukat Isten egyszer adott rendje szeritit .Nincs tehát 
informatori szerepre szükség !
Melanchton a megigazultak funkcióit irja le és ez a döntő számára,Luthi 
Ha Kr.ra- tekintek,ugy tudom hogy tiszta vagyok és semmi sincs bennem 
a tv.ből.
De a EC.tágabb értelemben is használja az ujjászületettek kifejezést, 
Igy már máshogy kell rájuk nézni.Az ó Ádám a sirig megmarad és ezért 
megmarad a harc a test és lélek között a halálig.Ezek számára is a 
tv,nemcsak tanitás intés,hanem itélet is.A FC tud arról,hogy a tv 
ut doceat certa opera,de a tv.azért irja elő a hivőknek a jócseleke
detet,hogy egyidejüleg mint tükört tartsa eléjük és mutassa meg,bizo
nyitsa,hogy ebben az életben tökéletlenek és tisztátalanok vagyunk 
és maradunk-.Más szavakkal:tisztán informatori szerepe a tv.nek nincs 
mert Arguere autem peccata est proprium officium legis.Az usus 
arguens,elenchticus mindig megáll és megmarad.Mel.is igy mondja az 
apologiában Lex semper accusat.Tehát azt valjuk,hogy az usus didacti- 
cus tiszta informatori vonatkozásban mindig csak puszta absztrakció,
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amely mindig csak a farizeusok pestilentissima securitas ához vezet. 
Tágabb értelemben teháh a tv. a régi emberre érvényes és mivel 
az uj a régivel personál unióban   egy keresztyén személyben,
igy a keresztyén emberre érvényes a tv.
3.A t.u.l. egész ethikai kérdésünkre emlékeztet/visszautal az 
alapvetésre/Isten itélete az ember felett kettős:mint tv.elitélés 
és mint ev.megkegyelmezés.A feszültséget itt az adja,hogy mindkét  
itélet egyszerre érvényes és a kettő egymásnak ellene mond.A t.u.l. 
ennek az ellentmondásnak az áthidalására törekszik,próba,kisérlet 
a kiegyenlitésre.Mindig u jból és u jból előjön ott,ahol Isten üdv
tervét a világ moralizálásának látják,vagy Isten uralmát abban,hogy 
Ö parancsol és az ember engedelmeskedik.
A harmadik használat arra lenne hivatva,hogy a tv. és ev. nagy szaka
dékát hidalja át.-Melanchton félt a libertinista veszélytől,amelyet 
az 1527 es vizitációján megtapasztalt ,ezért érezte,hogy a tv.prédi
káció u jra szükséges.Ekkor még felfogása teljes egyetértésben volt 
Lutherrel.Egy bizonyos távolságig megmaradtak végig együtt,a tv.t 
alapjában mindig jogila értelmezték a tv. perpetuum Dei judicium.
Nem konzekvens Mel.abban,hogy nemcsak mint judiciumot állitotta 
később a  tv.t,hanem mint betölthető,engedelmességre szólitó követelést 
szabályt.Ez az értelmezés egészen napjainkig tartotta magát egyházunk
ban is,de azért mi lutheránusok sohasem felejtettük,hogy a tv.tkp.i 
feladata az itélet /Strafamt/.Luther kiskátéjában a l0 parancsolat  
záradéka is mindig erre figyelmeztetett,Isten narancsa megtorló par.
4 .Calvin Melanchtonhoz csatlakozik.Ö is tanit ja a hármas használatot.
A  t.u.l. a hivők számára szóló használat.Usus praecipuus a tv.tkp.i 
célja és értelme nála !Luther számára mindig az ó embernek hangzik, 
Calvinnál az u jnak a lelkiembernek van szánva.Luther szerint az embert 
mindig mélyebbre taszitja/megmutatja bünösségét/Calvin szernit kiemeli. 
A tv.Calvinnál nem judicium hanem életszabály/Lebensregel/A lo.par. 
a lo abszolut életszabály.A különbség szerinte a tv.hivők és hitetlenek 
felé való érvényességénél abban van csak,hogy a hivők a tv. átkától 
mentesek.Isten és emberközti viszdmy végső szabályozása a tertius usus.
Az ev "is" belép ebbe a szabályozásba.A tv. és ev.között lényegileg 
nincs különbség szerint,csak a formában,teljes eltérés Luthertől ! 
Mind a tv. mind az ev. különböző módon mondják ugyanazt,csak az ev. 
világosabban mondja mint a tv.Barth szerint is a tv. nem más',mint 
a z  ev. szükségszerü form ája,amelynek tartalma a kegyelem /ll.o. 
Ev.&Törv. füzetében/Calvin szerint az ev.erőt ad ahhoz,amit a tvt. 
követel.A tv. igéret,Isten kegyelmét igéri azoknak,akik Isten tv.ét 
megtartják.Mi lesz a tv. itéletével?megtorlásával?kérdezhetjük 
Azzal,hogy Isten negyediziglen büntet?ez csak nem kegyelem?Ez a 
felfogás megerőtleniti az ev.t és a tv.t egyaránt,megrabolja mindkettőt 
Kr.uj tv. adó lesz birodalmában,amely parancsuralmi rendszeren alapszik 
Számunkra ez az ut nem járható.Figyeljünk Pál szavára:R;3,31:A- tv. 
t hiábavalóvá tesszük e hit által? távol legyen!Sőt inkább a tvt. 
megerősitjük/V.Móz.42 Semmit se tegyetek az igéhez.../Számolnunk 1®11 
a tv.el de minden lesimitás és'hozz tétel nélkül.Kr.szavaival:hogy  
egyetlen jóta el ne vesszék/Mt.5,18/A megtorlás vonása se vesszék el 
Lex non damnans est lex ficta est et picta sicut chimaera et trage- 
laphus.Igen ha a tv. nem itél,ugy az csak fikci és képzelődés,mint 
képzelt de nem élő tengei szörnyek.Luther véleménye ez a a tisztán
informátori tetius ususról:"tria haec,lex,peccatum,mors sunt 

inseparabilia.és Amennyiben Kr.bennünk van tv.,bün,halál nélkül  
vagyunk,de amennyiben nincs jelen tv.,bün és halai alatt vagyunk.Ezért 
mindenki csaló,aki a tv.t ki akarja vinni az egyházból monja L.az 
antinomisták ellen.Eza kettős amennyiben/quatenus/ ez jelöli a 
harcvonalat.Ez a harc fegyverszünet nélkülpromisszum nélkül folyik, 
két birodalom harcara kegyelem és a tv. országáé,mert amig itt a földön 
élünk két birodalomban élünk a tv. és a kegyelem birodalmában.
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