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Luther, a Szentírás doktora

Ha valaki tudni szeretné, hogy milyennek látja Luthert az evangélikus egyház,
az evangélikus hivő ember, és hogy mit tart a legfontosabbnak Luther művéből,
csak meg kell néznie néhány Luther-szobrot és -képet: majdnem mindegyiken
ott látható Luther kezében a Szentírás, Ez az ábrázolás nem a rmívészek gondo
latából szűletett meg. Aki Luther Írásait olvassa, hamar észreveszi, hogy milyen
mélyen gyökereznek a Szentírásban azok megállapításai, milyen döntően hatá
rozzák meg Luther gondolatait aSzentírás igéi. Vitairataiban, magánbeszélgeté
seiben (amelyeket lejegyeztek és "Asztali-1Jeszélgetések" címen kiadtak), levelei
ben ő maga mindig hangsúlyozta, hogy mindennél fontosabbnak tartja a Szent
írást. Ismételten hivatkozik arra.. hogy ő a Szentírás doktora, ezért elkötelezve
érzi magát a Szentírás tanulmányozására, sőt semmi mást nem akar tenni, mint
Isten igéjét magyarázni, tanítani és prédikálni.

Luthernak ezt az éles, határozott döntését, minden kritikáját az határozza
meg, hogy a középkori egyház elsősorban az egyházatyákra, az egyház régebbi ta
nítóira hivatkozott tanításában. A ~tás kérdéseket úgy akarták eldönteni, pogy
az atyák műveiben keresték a feleletet. Luther az 1530-as években így emléke
zett vissza ifjúkorára: "Senki nem olvasta a Szentírást, úgyhogy az mindenki
előtt ismeretlen volt. A prófétákat se ismerték, se nem értették. Például én húsz

. esztendős voltam már, de Bibliát még nem is láttam. Abban a hitben éltem, hogy
a vasárnapi prédikációs könyvekben megírt szentírási részeken kívül nem is lé
tezik evangélium és epistola." A szerzetesek kőzt meg, ligy látszik, általános volt
az a vélemény, hogy az atyák tanítása fontosabb a SzentÍrásnál. Luther az erfurti
kolostor könyvtárában találkozott először a teljes szentírással. Erre mindig szí
vesen emlékezett' vissza. Amikor először felnyitotta, Sámuel könyvéből Anna
énekét kezdte olvasni. Sajnálta, hogy éppen "csöngettek" és le kellett tennie.
Sokszor elmondta, hogy már akkor nagyon megtetszett neki ,,;ez a könyv", és
arra gondolt, milyen boldog lenne, ha egyszer. neki is lehetne egy ilyen könyve.
Hamarosan kapott is egy Újtestamentumot valakitől, és azt nagyon szorgalmasan
olvasta. Később elmondta: "Doktor Usingen, egy ágostonos testvér, aki nekem
tanárom volt az erfurti kolostorban, amikor látta, hogy mennyire szeretem a
Bibliát, és milyen szívesen olvasom Isten szent igéjét, egyszer Így szólt hozzám:
"Ejnye, ejnye Márton testvér, hát mi a csuda az a Biblia? A régi egyházi tudóso
kat kell olvasni, azok már kiszívták a Szentírás velejét és igazságait!' ..."
Amennyire tudjuk, a Bölcs Frigyes által alapított wíttenbergi egyetem azon keve
sek közé tartozott, amelynek külön .Jectura in Biblia" tanszéke volt. Ennek lett
tanára Luther, és ez is hozzásegítette ahhoz, hogy kedves könyvét minél alapo
sabban megismerje.

Luther előadásaiból és prédikációiból kitűnik, hogy nagyon alaposan ismerte
a Szentírást. Valósággal együtt élt mindazokkal, akiknek a története olvasható
benne. Ma azt kell mondanunk, hogy alapos kortörténeti ismeretekkel rendelke-
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zett, a maga korának szintjén nagyon jól ismerte Izráel és a Jézus-korabeli zsidó
ság, valamint az első keresztyének korának történetét. Tanította is, hogy a Szent
írás megértéséhez feltétlenül szükséges ennek a "történetnek': az ismerete. E
nélkül az ismeret nélkül nem is lehet igazán megérteni se a prófétákat, se az
apostolokat; enélkül az ember könnyen elvéti a Szentírásnak mint Isten igéjének
helyes befogadását is.

Mindez a tanulmány azonban csak előkészület volt a Szentírás megértéséhez.
Luther írásaiból és beszélgetéseiből kitűnik, hogy igazában akkor lett számára
mindennél fontosabb a Szentírás, amikor abban feleletet talált az élet kérdésére:
hogyan lehetek igaz Isten előtt? Saját és kortársai megnyilatkozásaiból kiderül,
hogy ő halálosan komolyan vette, amit a középkori istentiszteleteken Celanói
Tamás "Dies irae, dies illa" (Ama nap a harag napjalkezdetú énekben éne-
keltek: .

"Én szegény, ott szót hogy ejtek?
Kárhozattól ott ki ment meg,
Ahol mindenek reszketnek"

Ennek az éneknek utolsó sorát talán még pontosabban így kellene lefordítani:
hol még a jók is reszketnek. - Ezért megtett mindent, amit a szerzetesi élet sza
bályai előírtak, mégsem volt nyugodt á 'lelkiismerete. Nem egyszer emlegette,
hogy még az oltáriszentség vételekor is félrehúzta a szentséget kiszolgáltató pa
pot, hogy a közben eszébe jutott bűnét még meggyónja és arra feloldozást kap
hasson. Később bevallotta, hogy ezek a szavak: "igaz", "Isten igazsága" szinte
gyűlöletesekvoltak'számára,

Luthernak a Szentíráshoz való viszonyában is döntő jelentőségű volt az, amit
a század eleji Luther-kutatók "toronyélmény"-ként emlegetnek műveikben. Lu
ther ezt így mondta el: !,Amint egyszer ebben a toronyszobácskában tépelődtem

ezek fölött az igék fölött: .az igaz ember hitből él' és ,Isten igazsága', Isten ke
gyelméből ezt gondoltam: ha nekünk mint igazaknak hitből keH élnünk, és ha
Isten igazsága minden hívőnek üdvösségére van, akkor ez nem lehet a mi érde
münk, hanem csak Isten irgalmassága. Mert Isten igazsága az az igazság,
amellyel minket Krisztus által igazzá tesz és megvált. Így ezeket az igéket meg
szerettem. A Szentírás értelmét ebben a toronyban tette világossá előttem a
Szentlélek. Ekkor úgy éreztem, mintha teljesen újjászülettem volna s mintha
tárt kapukon át magába az Édenkertbe léptem volna be. Erre előttem az egész
Szentírás más értelmet nyert."

Nagyon lényegesnek tartjuk, hogy Luther akkor találta meg a Szentírás értel
mét, amikor élete legnagyobb és legégetőbb kérdésére talált feleletet. Noha so
kat foglalkozott azzal, hogy melyik írásmagyarázati módszer lehet a leghelye
sebb, meg is próbálkozott mindegyikkel, mégsem próbálkozások közben talált rá
arra, ami azután döntőenmeghatározta számára az Írás értelmezését, hanem ak
kor, amikor a Szentlélek világossá tette előtte, hogyan állhat meg a bűnös ember
Isten ítéletében. Innen érthető az is, hogy Luther számára azok a szentírási igék
voltak mindig a legdrágábbak és legfontosabbak, amelyeket evangéliumnak neve
zett.

Luther egyik leggyakrabban hangoztatott, és az evangélikusok között legismer
tebb kijelentése a Szentírásról az, hogy benne Istennek kétféle igéje található: a
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törvény és az evangélium. Ezt hallva az ember könnyen arra gondolhat, hogy
ezzel az Ószövetséget és az Újszövetséget különböztette meg. Luther azonban
ilyenkor mindig az 6- illetve az Újszövetségről beszél, amelyeket persze meg kell
különböztetnünk egymástól. Az egyház babilóniai fogságáról című művében

írja, hogy az Újtestamentum a világ kezdetétől megígértetett és Krisztusban
beteljesedett, az Ótestamentumot viszont.Isten régi szövetségét Mózes által ígér
te meg Izráel népének, és azt Józsuá teljesítette be, amikor elfoglalta Kánaánt.
Ebben az értelemben gondolhatunk arra, hogy az Ószövetség a törvénnyel, az
Újszövetség pedig az evangéliummal egyenlő. Luther azonban óvakodott az ilyes

'féle azonosítástól. Szerinte az Ószövetségben, azaz a Szentírás első felében is
megtalálható mind a törvény, mind az evangélium mellett. "Egyetlen olyan
könyve sincs a Bibliának, amelyben ne lenne meg mind a kettő. Isten mindenütt
egymás mellé rendelte ezt a kettőt: a törvényt és az ígéretet. Mert a törvény által
azt tanítja meg, amit tennünk kell, az ígéretekben meg azt, amit kapnunk kell.
Hogy pedig az Újszövetséget a többi könyvhöz viszonyítva inkább nevezik evan
géliumnak, az azért van, mert Krisztus eljövetele után írták, ő töltötte be ugyan
is az ígéreteket, ő hozta azokat és terjesztette az igehirdetés által, és ez előbb el
volt rejtve az Írásban. Azért csak maradj meg ennél a megkülönböztetésnél, és
bármelyik könyv kerül is eléd, Óc vagy Újtestamentum, olvasd ezzel a megkülön
böztetéssel, ahol ígéretek vannak, az evangéliumi könyv, ahol pedig parancsola
tok vannak, az törvénykönyv. Mivel az Újtestamentumban pedig a törvények,
azért szokták az egyiket evangéliumnak, a másikat törvénynek nevezni" (egyházi
posztillás könyv).

A törvény tehát Istennek az az igéje, amellyel parancsol és követel, amely a
cselekedetekre vonatkozik, és így leleplezi az ember bűneit s megmutatja, hogy
az ember soha nem állhat meg Isten előtt, sőt el se juthat Istenhez. Ilyen igék
csakugyan tömegével találhatók az Ószövetségben, és ezek valóban Mózes által
adattak. Luther azonban még a törvényben is lát különbségeket. "Tanítás arról,
hogyan kell a keresztény embernek Mózest értenie" c. írásában megállapítja: A
sínai-hegyi törvény elsősorban a zsidók törvénye, olyan, mint például a szászok
törvénykönyve, amely Szászország polgáraira érvényes. Ha valaki ilyen törvé
nyeket tart a keresztény ember elé, és ezek megtartását követeli, annak azt
mondhatjuk: menj a zsidókhoz Mózeseddel együtt, én nem vagyok zsidó, hagyj
nekem békét Mózessel! Ezt a merész tanácsot Luther arra alapítja, hogy az
Ószövetségből tudhatjuk: az ősatyák nem térítették át a pogányokat Mózes hité
re, nem kényszerítették őket Mózes törvényének megtartására. A fáraó, Dáriusz
és Círusz, jóllehet Isten eszközei voltak a hivők vagy Izrael megmentésére, pogá
nyok maradtak. Sőt, a tiruszi Hirám király, vagy Jób, aki megtanult az igaz Isten
ben hinni, nem volt körülmetélve, és soha nem vetették őket Mózes törvénye
alá. S amikor a rajongók arra hivatkoznak, hogy a törvény mégiscsak Isten igéje,
Luther így utasítja el őket: "Isten igéje így, Isten igéje úgy; nekem azt kell tud
nom, és arra kell ügyelnem, kihez szól Isten igéje. Kétfajta ige van: az egyik
nem vonatkozik rám, a másik meg engem illet. Ami rám vonatkozik, arra bátran
ráhagyatkozhatom, ami nem, azt békén kell hagynom." Példákat is sorol erre.
Nekem nem kell bárkát építenem, mint Noénak, nem kell a fiamat feláldoznom,
mert ez a felszólítás Ábrahámnak szól. Luther még azokat is a zsidók törvényé
nek tartja, amelyeket egyébként helyesnek és követendőnek tart: a tized-fizetést,
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a jubileumi esztendőt, amelyben a leadott javak-visszaszerezheték, vagy a szom
batévet. Sokra értékelte a régi Izrael néhány más törvényét is, pl. a társadalmi
rendet és ebben különösen a szegények, özvegyek és árvák védelmét. Mégis az
volt a véleménye, hogy tólünk ezt nem Isten követeli üdvösségünk feltételeként,
hanem ez tetszésünkre van bízva, ugyanúgy, mint ahogyan egyik ország a másik
nak törvényébőlvesz át valamit.

Ugyanakkor azonban arra is rámutat Luther, hogy Mózes törvénye "részben
összecseng a természeti törvénnyel". Ez azt jelenti, hogy vannak Mózes törvé-

" nyében olyanok is, amelyek közismerten általános erkölcsi törvények. Ilyen el
sősórban is minden olyan rendelkezés, amely a másik emberrel való törődésre

kötelez. Luther itt elsősotban is a felebarát iránti szeretet törvényét hangsúlyoz
za. A leginkább minket, keresztényeket iséríntö.törvény a Tízparancsolat, Igaz,
ennek is vannak olyan rendelkezései, amelyek csak a zsidókra vonatkoznak (pl.
a szombat törvénye), de a Tízparancsolat egészében megfelel a természeti törvé
nyeknek, mindig érvényes és mindig mínket érint.

Luther azonban azt is hangsúlyozza, hogy az Ószövetségben is megtaláljuk az
evangéliumot. Ezek azok az igék, amelyekkel Isten minket vigasztal, és nekünk
segítséget, megváltást és bűnbocsánatot ígér. Ezeket az igéket nevezte "ígéret"
nek. Isten már a bűneset után segítséget ígér az embernek. 1 Móz 3, 15 az első

evangélium, amelyben Isten azt ígéri, hogy eljön majd "az asszony magva", aki a
kígyónak, a Sátánnak, a fejére tapos, noha ő maga is szenvedni fog. Evangélium
az az ígéret, amelyet Isten Ábrahámnak ad, s amelyet megismétel Izsáknak, Já
kóbnak is, hogy bennük megáldja a föld minden népét (1 Móz 22, 18 stb.).
Evangélium az is, hogy Isten ígér egy prófétát Izraelnek (5 Móz 18, 15, 18).
Luther számára már az Ószövetség minden olyan igéje is evangélium, amely ar
ról tudósít, hogy mit tett Isten az emberért, Izraelért, az egész világért. És az
Ószövetség tele van ilyen igékkel. Ezért, ha az Ószövetség számunkra csak tör
vénykönyv, nekünk is szemünkre veti Jézus, mint egykor a zsidóknak, hogy
rosszul értjük az Ószövetséget.

Luther számára evangélium minden olyan ige, amely a Krisztust hirdeti. És
ezek az igék megint benne vannak az egész Szentírásban. Ezért természetes egy
szerűséggel beszél arról, hogy Ádám, amikor feleségét Évának (élőnek, életnek)
nevezte, noha röviddel előbb azt hallotta, hogy a bűnnel a halál is bejött a világ
ba - a Krisztusban hitt. Mózes és a próféták is a Krisztust prédikálták.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy önmagában ez nem "eredeti" gondolata
Luthernak. Hiszen már az Újszövetségben is számtalan Krisztusra vonatkozta
tott ószövetségi idézetet találhatunk. Az egyházatyák is sokszor írtak arról, hogy
az Ószövetségben is megtalálhatók Krisztus előképei. Minden bibliaolvasó em
ber könnyen jut arra a gondolatra, hogy Ábrahám, aki az Úr előtt közbenjár
Sodomáért és Gomoráért, s ezzel Lótért, valamiképpen a bűnösökért közbenjáró
Krisztus "előképe" lehet. Vagy Jób, aki "ok nélkül" szenved, nemcsak testi,.
hanem lelki kínokat is, ugyanígy lehet Krisztus előképe. Mindezt Luther is látja.

Van azonban valami meglepő gondolata is: az, hogy ő történetileg is érti Krisz
tus valóságos jelenlétét az Oszövetségben. Hogy ezt hogyan érti, miért beszél
erről így, azt a legvilágosabban a 46. zsoltárról írt énekében fejezte ki. Ennek az
éneknek 2. verse az evangélikus énekeskönyvben található szövegtől kissé elté
rően így fordítható:
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A mi hatalmunk mit se tud,
mi csakhamar etesnénk.
de küzd értünk a hős vezér,
kit Isten rendelt mellénk.
Kérdezed: ki az?
Jézus Krisztus az,
Seregek URA,
és nincs más Isten,
neki győznie kell.

Ezzel nem kevesebbet mond Luther, mint azt, hogy Jézus Krisztus azonos azzal
az Istennel, akit az Ószövetség prófétái így neveznek: Seregek Ura. Ő az igaz
Isten. Nemcsak ebben az énekben mondja ezt Jézusról Luther, hanem más írá
saiban is megtalálható ez az azonosítás. A "Dávid utolsó szavai" c. írásában ab
ban látja Mózest és az Újtestamentumot egyformának, "hogy Jézus Krisztusa
Jehova Isten és ember". Egy öregkori disputációjában azt írja, hogy Jehova
"Krisztussal eggyé lesz" mint ige. Az ige testté lett. Az ige Jehova és Jehova az
ige. Az tehát, hogy az ige testté lett, azt jelenti: Jehova testté lett, Luther tehát az
Ószövetségben is látja, hogy Krisztus az igazi Isten, aki emberré lett. Ezért látja
Krisztust az Ószövetségben is valósággal. Ő az Isten, és ez olyan titok, amelyet el
kell fogadni és imádni kell.

Ezért Luther értelmezésében az idézett történet Ábrahámja megmaradt em
bernek, aki az Úr előtt Sodomáért és Lótért imádkozik. A történet Krisztusa az
UR maga, akivel lehet "alkudozni", aki hajlandó megváltoztatni a kimondott íté
letet, aki Ábrahám kérésére megmenti legalább Lótot, mert ő könyörülő és irgal
mas Isten., akinek hosszú a türelme, nagy a szeretete, és a rosszat, amit ítélet
ként kimondott, kész "megbánni". És Jób is megmaradhat embernek, aki szen
ved, de tudja, hogy megváltója él, és akkor is reménykedik benne, hateljesen re
ménytelennek látszik is a helyzete.

Luther teháta .Krisztus't-ban a bűnöket megbocsátó Istent, Izrael és az embe
rek Megváltóját látja, akiben hihetünk, bár ezt az Istent értelmünkkel meg nem
ragadhatjuk, mert ő igazi Isten, aki titkait megtartja. . .

Ez az Isten mégis a legegyszerűbben, a Szentírás egyszerű, emberek által írt
és emberek által érthető szavaiban jön hozzánk. Ezért kérve kér Luther minden
igaz keresztényt, hogy meg ne vesse a Szentírás egyszerű, emberi szavait. Mert
ezek a szavak az a "pólya", amelyben a Krisztus van. Ezért becsüli meg azokat az
egyszerű történeteket, amelyeket ez a szent könyv tartalmaz. A Szentírás dok
tora egész életét ennek a könyvnek a tanulmányozására szentelte.

Ebben az esztendőben, elsősorban mi, evangélikus keresztények, Isten iránti
hálával emlékezünk meg arról, hogy 450 évvel ezelőtt jelent meg Luther német
nyelvű Bibliája. A Szentírás doktora nagyon fontosnak tartotta, hogy német
nyelvre lefordítsa és mindenkinek a: kezébe adja azt a Szentírást, amelyről azt
tartotta, hogy minden tanítás és .prédikáció alapja az egyházban. Valójában ezt
se magától találta ki. Egyre inkább rájött, hogy maguk az egyházatyák ebből a
forrásból merítettek, és csak a későbbi korokban feledkeztek meg róla az egyház
tanítói. "A zsinatokról és az egyházról" c. iratában pl. Szent Bernátra hivatkozik,
aki azt mondja, "hogy nagyra becsüli ugyan a szent egyházatyákat, de nem fogad
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el mindent, amit hirdettek. Azt a hasonlatot! használja, hogy inkább akar a for
rásból inni, mint a patakból. "Így kell az Írásnak mesternek és zsinórmértéknek
lennie."

Ahhoz, hogy a Szentírás legyen az igazi tanítómester és a zsinórmérték, szük
séges, hogy minden keresztény ismerje. Ez a szándék vezette Luthert, amikor
hosszú évek munkájával elkészítette a Szentírás fordítását. Olyan nyelvre fordí
totta, amelyet az egyszeru német parasztember és a városi polgár is megértett,
amelyet használhatott, amely mindennapi kenyerévé is lehetett a hivő keresz
ténynek. Erről a Bibliáról, amelyet Luther életművének is nevezhetünk, bizo
nyára még sok tanulmány fog megjelenni ebben az évben. És ezek között sok
olyan is, amelyből az is kiderül, milyennek látja a 20. század végén élő evangéli
kus keresztény Luthert, aki mindig büszkén és felelősséggel hivatkozott arra,
hogy ő a Szentírás doktora, akire Isten az egyházban igéjének tanítását és hirde
tését bízta.

TARJÁNYI BÉLA

Jézus örömhíre

Nincs még egy ember, aki akkora hatást gyakorolt volna az emberiségre, mint
Jézus; és nincs még egy könyv, amely olyan mértékben hatott volna az emberi
történelemre, mint az újszövetségi Szentírás.

Jézussal, tanításával, az evangéliumokkal szinte beláthatatlan irodalom foglal
kozott az elmúlt évszázadok során. Mindig újabb szerzők vállalkoznak arra, hogy
Jézus alakját és tanítását az adott kor mércéje szerint újra értékeljék és ember- .
társaik számára hozzáférhetőbbé tegyék. Most azt a folyamatot igyekszünk be
mutatni, ahogyan ezt a tanítást az egyház őrizte, megörökítette és továbbadta.

Jézus tanításának újszerűségeés hatása

Jézus kezdettól fogva nagy hatást gyakorolt környezetére. Látni, hallani akar
ták az emberek, tolongtak körülötte, áradtak hozzá a betegek; sokan követői, ta
nítványai akartak lenni. Ennek- okát nehéz is, könnyű is meghatározni. Nehéz,
mert Jézus hatása személyes és természetfölötti vonzás. Ugyanakkor könnyű is,
mert nyilvánvaló, hogy az embereket Jézus tanítása és az emberekhez való viszo
nya ragadta meg.

A fennmaradt emlékekből megállapíthatjuk, hogy Jézus magatartása, mások
hoz való viszonya a kortársak számára meglepően újszerű volt: egyesek számára
szokatlan és botrányos (írástudók), mások számára pedig igen vonzó (egyszerű
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