
A  primus usus legis" a külső fegyelem ás tisztesség fenntartá sát 
szogálja a vad és engedetlen emberekkel szemben."FC:AVI. 1.Bonnhoeffer 
 a maga a Ethikájában vizsgálja a primus usus legis tartalmát,cel j á t ,
megvalósitásának eszközeit ,szól hirdető siről és hallgatóiról.
T a r talma:A Dekalogus a benne foglalt intelemmel és igéret tel.Utal a 
Schmalkaldeni cikkeknek a "Törvényről" szóló szakaszára:"E részben 
azt tartják,hogy a törvényt Isten elsősorban azért adta nekünk,hogy 
tiltsa a bünt,részint a büntetéssel való fenyegetés és rémités , 
részint a kegyelem és áldás igérete és ajánlása révén."A törvény 
azonban nemcsak a dekalogusban található,hanem az egész UT on is 
végigvonul.Hiszen Krisztus szenvedése és  halála Isten haragjának 
rettenetes prédikációja a bün ellen.FC.B.V.12.A hitvallási iratok 
expressis verbis nem mondják ki,de imploicite tartalmazzák azt az 
igazságot,hogy a primus usushoz a kereszt prédikációja,m int törvény- 
prédikáció hozzátartozik.Miután azonban a  kereszt prédiká
ciója egyben evangélium prédikálás is,a primus usus sohasem hirdet
hető az evangéliumtól való absztrakt elszakitottságban.
Célja: A iustitia civilis."Isten ezzel a polgári fegyelmezéssel 
kori; tolni akarja az érzéki embereket és annak /a fegyelmezésnek/ 
fenntartása céljából adott törvényeket,irást,tudományt,hatóságokat, 
büntetésket."AC.IV.22.A iustitia civilig célja a Dekalogus két táblá
ja szerint való tisztes életben áll..Az apologia polgári igazságról 
szól és ezt abban lát ja,hogy az ember "szólhat Istenről,tisztelheti 
öt,határozott külső cselekedetekkel,engedelmeskedhetik a hatóságoknak 
és szülőknek,a külső tett választása tekintetében visszatarthatja 
kezét az öldökléstől,a házasságtöréstől,lopástól."AC.XVIII.7o.Ezéirt  
az egész világi élet a Delcalogus alatt áll,ami a cselkedeteket illeti. 
Isten a iustitia civilist minden embertől,tehát a kersztyénektől is 
megkivánja. Elitélendők,tehát az anabaptisták,akik a polgári köteles
ségeket nem engedik meg a keresztyéneknek »valamint azok,akik az ev.i 
tökéletességet nem Isten féle Isiében, hanem a polgári kötelességek 
mellőzésében látják.CA.KVI.4.Akik tehát az evangéliumból uj törvényt 
alkotnak a világ számára."Az evangélium nem hoz uj törvényeket 
a polgári államról ,hanem előirja,hogy engedelmeskedjünk a meglevő 

törvényeknek,akár pgányoktól,akár másoktól eredtek és-rendeli,hogy 
ezen engedelmességgel szeretetet gyakoroljanak."A6 .XV.55.
A primus usus legei megvalósitásának eszközéül,tehát a iustitia civili 
eszközlésére adta Isten a tö rvényt felsőbbséget ,hatóságot büntetése
ket.AC.4,22.A felsőbbség tehát Isten törvénye alatt áll és neki való 
szolgálatra van rendeltetve. Az egyház prédikálja a Dekalogus törvé
nyeit,a felsőbbség/Obrichkeit/pedig kényszerrel viszi keresztül, 
célra kapta a kardot.A hitvallási iratok feltételezik, hogy a ratio 
ugyanazt a törvényt diktálja a felsőbbségnek,mint a Dekalogus kinyilat 
koztatott törvénye,de a természete törvény a Dekalogussal  szemben 
s hasem hivatkozhat isteni tekintélyre.Ámbár,vagy inkább mivel a 
felsőbbség eredte Isten törvényében vanaz evangéliumot hirdető egyház
zal szemben megvan a maga saját külön méltósága.A z  abban az engedel 
mességben van,amellyel Isten törvényét megvalósitja.Az evangélikus 
tanitás a Dekalogus alatti világi élet megbecsülését hirdeti és 
polemikus élü a római felfogással szemben:"Ök ugyanis jóval többre 
becsültök a szenteskedő szegénységet és alázatosságot,mint a nyilvános 
köz és családi életet,dacára annak,hogy ezek Isten parancsolatán 
alapulnak,ama platói vagyonközösség pedi- nem"AC.XVI.65.
A primus usus hirdetője elsősorban az egyház,másodsorban pedig a 
felsőbbség,a családitya/Hausvater/ és az ur /Herr/.Az egyház a primus 
usus legist az Evangélium szolgálatában állóként prédikálja,a felsőbb
ség pedig,mint öncélt.
A primus usus legis hallgatói a hitetlenek a nemkeresztyének. Ámbár a 
hitvallási iratok hitetleneken az emberek egy meghatározott csoport-
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ját értik,nem feledkeznek meg arról,hogy a kersztyén is testben é1. 
  még s igy a primus usus legisre éppenugy szüksége van ,mint a hitetle

neknek.Viszont az evangélium a hitetleneket is hivja és igy az evangé- 
 liumon keresztül a primus usus legis egyházi hirdetésének hatósugarába 
esnek.Nincs olyan igehirdetés,amely csak a hitetleneknek szól,hanem 
csak olyan van,amely rájuk is vonatkozik.
A primus usus legis és az Evangélium.

 a.A primus usus ellentétben áll az Evangéliummal,mert cselekedetekből 
való igazságot követel ,s igy az embert önhitté teszi/lásd a Schmal- 
kaldeni cikkeknek a törvényről szóló szakaszát:"... A másik rész viszont 
vakká és elbizakodottá lesz;elhiteti magával,hogy megtartja és képes is 
megtartani a törvényt saját erejéből...Ime igy születnek a képmutatók 
és a hamis szentek."/Az ev.előtt azért a iustitia civilis bün és képmu- 
tatás.AC.II.34.IV.35. "Ami pedig hitből nincs,bün az.Szükséges,hogy 
 mindenek-előtt a személy legyen kedves Isten előtt és pedig Krisztus 
 által,hogy azután annak tettei is kedvesek lehessenek elötte."SD.IV .8-.
  b.A rimus usus legis vonatkozik az evangéliumra.Általa jön létre a 
  világi rend,mely a világot Isten akarata szerint megőrzi az önkénytől 
és zürzavartól.Ebben a rendben tud az ember a maga evangéliumi hitéből 
jót cselekedni.A felsőbbség,amely a rendet őrzi a keresztyén igehirdeté 
fenntartásának lehetőségét is biztositja.Az evangélium a primus usust 
megszünteti,vagy mintegy feloldja a szó kettős értelmében:áttöri és 
megvalósitja a Jézus Krisztusban való hitben.
c.A primus usus nem választható el az evangélium hirdetésétől.A tv. nem 
prédikálható az evangélium nélkül.A primus usus legis izolált pré
dikálna morálprédikáció ás semmiképen sem Isten élő igéjének hirdetése 
Ez klerikalizmus és farizeizmus.Csak képmutatást eredményezhet.A Nagy- 
káté Dekalogus magyarázata a primus usus prédikálósónak legmegfelelőbb 
utmutatója
d.A primus usus eredete és célja az evangéliumban van.A keresztyén 
igehirdetésnek nincs külön érdekeltsége a világi rend felé.Azért 

prédikál világi rendet,mert hitre hiv.M ivel a világban itt van Isten 
gyülekezete azért kell itt jognak,békének és rendnek lenni.Igy tehát a 
hit marad a cselekedet feltétele és forrása.Innen tekintve értjük, 
hogy az evangélium a primus usus célja is.Nemcsak azért mert az 
evangélium hangzik közöttünk,de hogy mindenkor hangozhassák a jövőben 
is,akarja lsten a külső rendet.
Egyes következtetések és problémák.
a. A primus usus legis hirdetésének illetékességi köre azonos az evan- 
gélium hirdetésének illetékességi körével,tehát Isten akaratából nincs 
határa a világban.De van egy konkrét bennső határa az ember hitetlen
ségében és az engedetlenségében és egy külső határa a felsőbbségnek 
azon hatalmában,amelynél fogva az igehirdetéssel szembehelyezkedhet
és hirdetőktől éppugy,minthallgatoktól minden világi   
felelőséget elvesz.De még egy katakombakeresztyénség sem szabadulhat 
meg soha megbizatásának univerzális jellegétől.A gyülekezet sohasem 
elégedhet meg a maga saját benső életéhek ápolásával anélkül,hogy 
Urát meg ne tagadná.A törvény és az evangélium prédikálásával 
együtt jár a világért való felelőség ébrenléte is a gyülekezetben
b. A primus usus hirdetésének formája felől hallgatnak a hitvallási
irátok.Affelől tehát,hogy a prédikáció és a tanitás ,tehát a gyüleke
zet megszólitásának utján,vagy a felsőbbség személyeinek direkt 
nyilvános vagy privát megszólitása itján történjék e a primus usus 
hirdetése,hogy konkrét bünök megnevezésével,vagy a törvény általános 
hirdetésének keretében menjen e végbe a tiltakozás,intés,kérés forrná- 
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öltse e fal,tartalmazzon e kifejezett utalást az evangéliumra.A 
reformátió korából mindezen eshetőségekhez van adalék.E formák tekinte- 

tében tehát szabad kezet kap a primus usus hirdetője,s ami tőle mégis 
megkivántatik az annyi,hogy a munkát amelyet végez s a helyzetet, 
amelyhon van/prédikátor uralkodó,családapa stb/hitben vállalja.
c.A primus usus hirdetése távol áll a morálprédikációtól,amely tkp.i 

feladatát a napi eseményekhez való állásfoglalásban látja, igy a világi 
rendnek önálló jelentőséget tulajdonit s az evangéliumot csak mint 
célszerü eszközt értelmezi.



 De távol áll attól a tisztán vallási/rein religiősen Predigt/ 
prédikációtól is,amely az evangéliumot az ember világi exiszten- 
ciájától elválasztja.Mindkét prédikálási mód tematikailag meghatáro
zott s igy megkurtit ja és megtagadja az élő Istennek azt az Igéjét 
mely a hivőt konkrét világi felsőbbsége elé állitja.A moralizáció 
és a vallási tematika helytelen feszültségének helyébe a törvény 
és evangélium helyes megkülönböztetésének és összekapcsolásának kell 
lépnie.d.A primus usus jelzi a keresztyén igehirdetés érdekeltségét a 
törvény tartalmában.Ez kizárja a törvénynek pusztán formai értelmezéséi 
Nem a világi rendek elkeresztyénitéséről,elegyháziasitásáról van 
itt szó,hanem az Isten igéjével szemben engedelmes,helyes világi- 
asságról és természetiségről /"Natürlichkeit"/.

Szilády Jenő dr.


