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Elsó és Második
Szövetség

lsten a prófétákban és
Fiában szólt hozzánk

Jézus Bibliája
Mi, krisztushívők, akik Istentől sugalmazott szent könyvünknek
tartjuk a Bibliát, többnyire jól tudjuk, hogy a Szentírás két részre
tagolódik: amint hagyományosan mondani szoktuk, az Ó- és az
Újszövetségre. Közülük természetesen az Újszövetséget forgatjuk
gyakrabban, abban érezzük igazán otthon magunkat. Akadnak
közülünk, akik egyenesen idegenkednek is az Ószövetségtől. Azt
gondolják, hogy ahhoz már nekünk nincsen sok közünk. Meg
hagyjuk az izraelitáknak, akik nem tekintik Jézust Messiásnak, s
az Ujszövetség könyveit nem tartják a Bibliához tartozónak.

Mielőtt hagynánk, hogy ezek a gondolatok egészen meghódít
sanak, érdemes meggondolnunk, hogya Bibliának mind a két
része ugyanattól az Istentől való. Igaz, az Ószövetséget egy kicsi
nép kezébe adta, de talán ugyanazzal a mozdulattal, amellyel
megáldotta ősüket, Ábrahámot: "Általad nyer áldást a föld min
den népe" (Ter 12,3). Arra is érdemes gondolnunk, hogy maga Jé
zus, akinek "evangéliumát" az Újszövetség könyvei őrzik, az
Ószövetséget olvasta Bibliájaként. Nem azért jött, hogy helyette
valami mást, jobbat hozzon, hanem hogy mint elkezdett isteni
művet - talán meglepő módon - beteljesítse. Manapság a bibli
kusok egyre nyomatékosabban tiltakoznak az ellen, hogy 6- és
Újszövetségről beszéljünk. Azt, amit ó-nak mondunk, ócskának,
elavultnak, meghaladottnak hihetjük. A hagyományos szóhasz
nálattal szakítanunk kellene; s jobb volna Első és Második Szövet
ségről beszélnünk, amelyek egymásra épülnek, s csak együtt ért
hetők igazán.

A Zsidókhoz írt levél első mondata különös figyelemmel idézi
fel a kinyilatkoztatás két, egymásba kapcsolódó szakaszát. Idézzük
először a Neovulgáta alapján készült magyar fordításban: "Sokszor
és sokféle módon szólt hajdan Isten az atyákhoz a próféták által,
ezekben a végső napokban pedig Fia által szólt hozzánk" (1,1-2).
A Szent István Társulat kiadásában megjelent bibliafordítás csak
nem szóról szóra ugyanígy adja vissza ezt a mondatot, csak a pró
féták által és a Fia által határozókat fordítja másképp, pontosan
tükrözve a görög szöveget: prófétákban, Fiában ragos határozói ala
kokat használ. A gond nem itt van, hanem amondatszerkezetben.
Mindkét fordítás két, mellérendelő tagmondatot tartalmaz, ráadásul
a Neovulgáta alapján készült változat ezt a két tagmondatot a pe
dig kötőszóval kapcsolja egymáshoz, amely árnyalatnyi ellentétet
sugall. A görög eredetiben nem Istennek két, szinte egyenrangú
cselekedetéró1 van szó. Nincs is két tagmondat, Istennek első cse
lekvéssorára egy melléknévi igenév utal. Jobb volna hát az egész
mondatot így fordítani: "Isten, aki hajdan sokszor és sokféle mó
don szólt az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső napokban
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lsten szavai és tettei

Jézus
megkísértésének

története

Fia által szólt hozzánk." Ez a fordítás jobban érzékeltetné, hogy Is
ten egyetlen "vállalkozásának" két szakaszáról van itt szó. Az első

hosszabb ideig tartott, "sokszor és sokféle módon", a próféták által
szólítgatta Isten az atyákat. A második egyetlen "mozdulat": a
végső napokban, a Fiú megjelenésében valósul meg.

Ezzel a mondattal az ismeretlen Szerző nyilvánvalóan a húsvét
utáni egyház hitvallását fogalmazta meg. De alighanem jó nyomon
jár P. Stuhlmacher, amikor annak a meggyőződésének ad kifejezést,
hogy olyan szemlélettel találkozunk itt, amelyre Jézus tanítványai
már Mesterükkel való korábbi kapcsolatuk idején szert tettek.'

Az izraelitáknak és a krisztushívó1<nek közös hite, hogy Isten
szóba állt velünk, emberekkel. Nem azért, hogy a világban való tá
jékozódásunkat megkönnyítse, nem is azért, hogy tilalmakkal kor
látozza, szűkebb térre szorítsa figyelmünket. Saját "titkait" tárta föl
előttünk, hogy őt magát megismerjük, "megértsük". Istennek ez a
vállalkozása nem egyszerű. Mivel azt akarta, hogy valóban megért
sük, emberi módon, emberi szavakkal kellett megszólalnia. Csak
hogy a mi szavaink a világra vonatkozó tapasztalataink megraga
dására valók. Vannak filozófusok, akik úgy gondolják, hogy ezek a
szavak eleve alkalmatlanok egy világ-fölötti Lény titkainak szóvá
tételére. Szerintük Istenró1 ebben a világban hitelesen csak hallgatni
lehet, Isten is csak a hallgatásával lehet hitelesen jelen közöttünk.

Ha lsten mégis "megszólalt", kitette magát a félreértések kocká
zatának. Ezért láthatta jónak, hogy hosszasan "beszélgessen" ve
lünk, türelmesen helyreigazítva a kapcsolatunkban fel-feltámadó fél
reértéseket. Ezért választott olyan megoldást, hogy nemcsak
szavakkal fordul hozzánk, hanem tettekkel is (amelyek emlékét me
gint csak szavak tartják fenn kőzőttűnk): például választottait kisza
badította az egyiptomi rabszolgaságból. Szavát tetteivel, tetteit sza
vával értelmezte. Kinyilatkoztatását végül egyetlen Szóba sűrítette,

amikor Fiát elküldte közénk. Ám az ő működését eló1<észítette an
nak a népnek a körében, amelynek tagjaként ez a Fiú megszületett.

Egy emberélet kevés lett volna ahhoz, hogy Isten Fia mindent
szóvá tegyen, amit az Isten közölni kíván velünk. Századok tü
relmes és következetes oktató, nevelő "munkájával" ezért hal
mozott föl Isten sok értékes vallási tapasztalatot, ezért alakított
ki egy megbízható beszédmódot az "atyák" között, akiknek iva
dékait Jézus közvetlenül megszólította. Mennyire megrázó, hogy
még közöttük sem talált maradéktalan megértésre!

Jézust csak akkor érthetjük meg igazán, ha szavait, tetteit az
Első Szövetség ismeretében értelmezzük. Vegyük csak szemügyre
mindjárt azt az első tevó1eges megnyilatkozását, amelyró1 a három
szinoptikus evangélium számol be. "Megkísértésének" történetére
gondolok. A biblikus tudomány sokat foglalkozott ezzel a jelenet
tel, hiszen mindhárom szinoptikus evangéliumban itt lép először

Jézus az olvasók elé. A szakemberek egybehangzó meggyőződése,

hogy egészen szorosan összefügg a Jézus megkeresztelkedéséró1
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"Meg van írva..."

2Fran~is Bovon: Das
Evangelium nach Lukas.

EKK, 11111. 1989, 198.

"Nekísértsd azUrat,
a te Istenedetl"

3Ulrich Luz: Das
Evangelium nach

Matthaus. EKK, 111.
2002,5 226.

szóló elbeszéléssel, amelynek inkább passzív szereplője még az
Üdvözítő. Összekapcsolja a kettőt a Lélek szerepe: galambként Ő
szállt le a megmerítkezőre, s aztán - Márk szava szerint - Ő "ra
gadta el" Jézust a pusztába. De félreérthetetlenül összefűzi a két je
lenetet a Máténál és Lukácsnál olvasható hosszabb változatban az
"Isten Fia" kifejezés is, amellyel a Kísértő szinte visszautal a meg
keresztelkedés jelenetére: "Ha Isten Fia vagy ... ", hiszen a menny
ból hallatszó kijelentés Isten "szeretett Fiának" hirdette Jézust.

A Biblia-ismerő olvasóban az esemény helyszíne (a sivatag) és
Jézus böjtjének (negyvennapos) időtartama fölidézi Mózes népének
vándorlástörténetét. Ott az éhező nép "kísértette meg" Istent, ami
kor fellázadt ellene az éhsége miatt. Isten aztán csodás, mennyei
eledellel, a mannával táplálta őket a Kivonulás könyvének és a
Másodtörvénykönyvnek beszámolója szerint. Itt Jézus tölti be a vá
lasztott nép szerepét, s őt kísérti az ördög, hogy emberfölötti hatal
mával saját éhségének csillapítására csodát tegyen. A Kísértő aján
latát Ő egy bibliai mondatra hivatkozva utasítja el. Ez a gesztusa
mindhárom alkalommal rendre ismétlődik Válaszai újra meg újra
ezzel a jellegzetes szóval kezdődnek: "meg van írva ... " (Lukács
nál harmadszorra: "Megmondatott. .." Lukács ezt a bevezető

szerkezetet kedveli, máshol szinte mindenütt ezt használja ha
sonló helyeken.) Már az Ószövetség kései részletei így utalnak
vissza a korábban szent könyvként ismert szövegekre, például a
2Kir 14,6-ban: "amint meg van írva Mózes törvénykönyvében".

Márknál egy Ádám-Jézus megfelelés idéződik fel Jézus meg
kísértésének jelenetében, Máté és Lukács elbeszélésében inkább
egy Izrael-Jézus párhuzam. Jézus azonban nem bukik el. Helyt
állásában nemcsak istenfiúsága mutatkozik meg, hanem az em
lékezés szerepe is. Mint F. Bovon írja: "Engedelmes izraelitának
bizonyul, hitét... táylálja az eszmélő emlékezés, amelyet az idéze
tek tanúsítanak" Am - mint Bovon tovább fejtegeti - Jézus
nem pusztán egy új (az előzőnél engedelmesebb) nép megsze
mélyesítője. "Ő - legalább Lukács szemében - több, mint egI
Isten fiai közűl, Ő »Isten Fia«... Ő az eszkatológikus Isten-Fia"

A következő fordulóban - Máté sorrendje szerint - az ördög
is a Bibliát idézi: "Ha Isten Fia vagy, vesd le magad (a templom
párkányáról), mert meg van írva ... " "A kísértő saját fegyverével
akarja legyőzni Jézust" - írja Ulrich Luz," Lukácsnál ez a harma
dik kísértés. F. Bovon írja: "Az ördög a Szeritírást idézi, de nem
érti azt." Jézust nem lepi meg, hogy a Kísértő szájában veszedel
mes beszéddé válhat a Biblia szava. A Másodtörvény mondatával
válaszol: "Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!" (6,16). Izrael kísérté
se az volt, hogy "megkísértse" , próbára tegye, csodatéteire kény
szerítse az Urat. Jézus megtanít arra, hogy hiba volna egy metafo
rát szó szerint venni. Az igazi hívő nem rohanhat nyilvánvaló
veszedelembe, hogy Istentől kikényszerítsen valami látványos cso
dát. Maga Jézus még akkor sem könyörög majd csodáért, amikor
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bizony nem önakaratából el kell indulnia a keresztútra. Engedel
mes lesz mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.

Harmadjára a Kísértő egészen brutális ajánlattal fordul Jézus
hoz. Sátáni "csodával" egy szempillantásra elébe nyitja az egész
világot (a kozmoszt, mondja Máté). Már nem emlegeti Jézus is
tenfiúságát: "Ezt mind neked adom, ha leborulva imádsz engem."
Jézus nem azt mondja, hogy hazudsz, hiszen nem is a tiéd a vi
lág. Megint csak egy bibliai mondattal válaszol: "Az Urat, a te Is
tenedet imádd, és csak neki szolgálj." Isten Fia bár, mégis Urának
vallja az Atyát, egyedül csak őt vallja Urának A Kísértőt pedig egy
szer s mindenkorra elutasítja: "Távozz tőlem, Sátán." Ezt mondja
majd Péternek is, amikor az arra biztatja, hogy vesse ki a fejébó1 a
közelgő szenvedésére, halálára vonatkozó gondolatokat (16,23). Jé
zus hűségére az Atya gesztusa lesz majd az igazi válasz, amelyre
a Feltámadott örömet hirdető szava mutat rá: "Minden hatalom
nekem adatott a mennyben és a földön" (Mt 28,18). Amit a kísér
tő hazugul ígért, s amit Jézus az ő kezébó1 nem volt hajlandó el
fogadni, azt a mennyei Atya megadja Fiának

A megkísértés jelenete megmutatja, mit jelent Jézus számára a
Biblia. Nyilvános működése elején úgy nyitja fel, mint nehéz
útra induló utazó a megbízható Útikönyvét. Persze nem ok nél
kül kérdezik: lehet-e történeti értéket tulajdonítani ennek az el
beszélésnek? Hiszen megkísértésekor egyedül volt Jézus, hogyan
tudhattak volna tanítványai arról, mi hogyan történt vele. Sokan
nyilvánvalónak gondolják, hogy ez a jelenet utólagos, legendás
elemként került az evangéliumba, mint mondani szokták: a hit
Krisztusáról szól, nem a történeti Jézusról.

A tárgyilagos vizsgálatok mindenesetre rámutatnak arra, hogy
még a Máténál és Lukácsnál olvasható szöveg sem mondható ké
seinek A két említett evangélista készen találta közös forrásában,
amelyet Quellének szoktunk emlegetni. Ennek viszont közvetlenül
a Jézus halálát és föltámadását követő években kellett keletkeznie.
Ulrich Wilckens így ír erről az evangéliumi perikópáról: "Ez a
krisztológiai Lehrstück zsidókeresztény kompozíció a húsvétot köz
vetlenül követő időkből. Min alapszik? Tán Jézus beszámolóján,
amelyet tanítványaihoz intézett? Ezt a lehetőséget sem el nem uta
síthatjuk, sem bizonyítani nem tudjuk:" Vagyis lehet, hogy ez a
"beszélgetés" a Kísértő és Jézus között nem történt meg, vagy nem
így történt meg; de Jézus ilyen volt, így gondolkodott, így viselke
dett, s akik ezt róla írták, nem akartak minket megtéveszteni.

U. Wilckens - említett könyvében - egyébként tovább is lép.
Hogy a Jézus megkísértéséről szóló evangéliumi elbeszélésnek
megbízhatóságát alátámassza, utal két másik evangéliumi szöveg
re. Egyrészt Jézusnak arra a mondatára, amelyet Lukácsnál olva
sunk: "Láttam a Sátánt. Mint a villám, úgy zuhant le az égbó1"
(lO,18). Ez a mondat válasz a tanítványok örvendező beszámolójá
ra. Első missziós út jukról visszatérve mondják Jézusnak: "Urunk,
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az Ószövetségre

a te nevedben még az ördögök is engedelmeskedtek nekünk"
(10,17). Jézus ennek hallatára visszamutat saját, megelőző tapaszta
latára. Alighanem a Sátánnak épp arra a totális vereségére, amelyet
az Üdvözítő megkísértésekor szenvedett el. Másrészt Wilckens azt
a hálaadó imádságot is emlékezetünkbe idézi, amelyet Máté és
Lukács csaknem szóról szóra azonos módon örökített meg: Mt
11,25-27; Lk 10,21-22. A Fiú fordul itt az Atyához: "Áldalak té
ged, Atyám, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak előtt, és
föltártad a kicsinyeknek." Az ezeket szó Wilckens szerint épp Jé
zusnak a Sátánon aratott végleges és teljes győzelmére utalhat.

Wilckens arra is felhívja a figyelmünket, hogy Izajás 14,12-ben
(Asszíria bukásáról) olvashatunk egy prófétai mondatot: "Hogyan
hullottál le az égből, te hajnalcsillag, hajnalpírnak fia? Lebuktál a
földre, nemzetek legyőzője!" Ennek a mondatnak a szövetségközi,
apokrif iratok eszkatológikus jelentést tulajdonítottak. A végidők

kezdetét a Sátán hatalmának kozmikus összeomlása jelzi majd.
Nem ennek megvalósulásaként idézik-e fel az evangéliumok Jé
zus megkísértésének, a Sátánon szerzett diadalának jelenetét?

Úgy tűnhetik, túlságosan is hosszasan foglalkoztunk ezzel az
egyetlen jelenettel. Ne felejtsük: legalábbis a szinoptikusok szerint,
Jézus bemutatkozása ez. Egész későbbi működése során ugyan
ilyen figyelemmel fordul a Bibliához. S ugyanilyen rezzenéstelen
biztonsággal vitázik azokkal, akik a Bibliát ellene idézik. Bizonyá
ra nem közvetlenül sátáni lélekkel, de tán mégis a Gonosztól fél
revezetve. Kérdőre vonják majd: hogyan bátorkodik szombaton
gyógyítani, miért nézi el, hogy szombaton éhükben tanítványai
letépik és rágcsálják az érett kalászokat. Ismerjük Jézus feleletét:
"A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért" (Mk
2,27). Jézusnak ez a mondata jellegzetesen húsvét előtti környe
zetben hangzik el, minden arra vall, hogy valóban tőle való. A
rabbinikus irodalomban fennmaradt egy Exodus-kommentár,
amelyben a Kiv 31,13 és 31,14 kapcsolatából azt a következtetést
vonja le Simeon ben Menaszja rabbi, hogy "nektek adatott a
szombat, nem ti a szombatnak"," Talán Jézus idézett (korábbi')
szava is egy ilyen Biblia-értelmezés zárómondata.

Természetesen nem volna lehetetlen összegyűjtenünk mind
azokat az evangéliumi helyeket, ahol Jézus a Bibliára (az Ószö
vetségre!) hivatkozik, abból idéz, azzal érvel. Megállapíthatnánk,
hogy többnyire a mózesi könyvekre utalt, hiszen a zsidók között
is azoknak volt a legnagyobb tekintélye, de használta a prófétai
könyveket, a zsoltárokat is. Ezekkel a könnyen összegyűjthető

"helyekkel" azonban csínján kell bánnunk. Hogy miért? Hadd
mutassam be egyetlen példán!

Máté evangéliumában Jézus két alkalommal is idézi Ozeás pró
fétának egy emlékezetes sorát: (Isten mondja.) "irgalmasságot
akarok, és nem áldozatot" (Oz 6,6; Máténál a két hely: 9,13; 12,7).
Ezzel a mondattal mind a két alkalommal saját magatartását iga-
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jelentősége

zolja Jézus, amely zsidó ellenfeleiben megütközést keltett. Ha
óvatosan megkeressük Márknál és Lukácsnál a párhuzamos he
lyeket (Mk 2,13-17; 2,23-28 és Lk 6,12-16; 6,1-5), meg kell állapí
tanunk, hogy az ő szövegükben nincs meg ez az Ozeás-idézet. Ez
arra vall, hogy az evangélisták írott szövege mögött meghúzódó
hagyomány szerint Jézus nem idézte itt a prófétát. Bizonyára
Máté "fűzte bele" mindkét alkalommal ezt a - számára kedves
- Ozeás-idézetet Jézus szavába. Nem azért, mert ő emlékezett rá,
hogy annak idején Jézus szájából elhangzott ez a néhány fontos
szó, hanem mert utólag ő maga nagyon alkalmasnak találta Jézus
"igazolására" ezt a mondatot, s nem pontoskodott azzal, hogy
"lábjegyzetként" illessze a hagyományos szöveghez, hanem min
den további nélkül beleszőtte abba. Nem csalni akart, de nem tö
rekedett a mai értelemben vett történeti, filológiai pontosságra.

Összegyűjtenünk könnyű volna az említett "helyeket", de szin
te lehetetlen egyenként megvizsgálnunk őket, legalábbis egy ilyen
előadás keretében. Azt pedig az előzőek alapján már gondolhat
juk, hogy sokszor jutnánk alapos fejtörés, gondos összevetések
után is olyanféle helyzetbe, mint U. Wilckens a kísértés jelenetét
illetően: sokszor kellene azt mondanunk: sem el nem utasíthatjuk,
sem bizonyítottnak nem tekinthetjük, hogya vizsgált alkalommal
valóban Jézus nyúlt egy-egy ószövetségi idézet után.

Még nehezebb dolgunk volna, ha vizsgálódásunkba bevon
nánk a negyedik evangéliumot is. Ott újra meg újra olvassuk,
hogy Jézus fIa zsidókkal" folytatott vitáiban az Oszövetségre hi
vatkozik - akár olyan távlatokat nyitva, mint az 5,39-ben:
"Vizsgáljátok az Írásokat, hiszen úgy tarjátok, hogy azokban van
örök élet számotokra; éppen azok tesznek tanúságot rólam." A
vizsgáljátok egy olyan görög szónak a magyar megfelelője, amely
Schnackenburg szerint mind a rabbinikus irodalomban, mind
Qumránban tipikus kifejezés, bízvást mondhatjuk terminus tech
nikus a Szentírás (= "Írások") tanulmányozására. Jézus itt nem
egyetlen bibliai mondatra vagy történetre mutat rá, hanem azt
jelenti ki, hogy az egész Ószövetség mögötte áll, benne teljesedik,
róla szól. Bizonyos, hogy ez volt az apostoli egyház meggyőző

dése, hogy ennek tudatában fordult a hívő izraelitákhoz, akik
számára "szent volt az Írás". Az is bizonyos, hogy ezt a meg
győződést Jézustól örökölte az egyház. Az azonban szintén két
ségtelen, hogy a negyedik evangéliumban már nem úgy olvas
suk Jézus szavát, ahogyan az eredetileg elhangozhatott, hanem
úgy, ahogyan élt az Evangélistában s annak környezetében.

De térjünk vissza még a szinoptikusokhoz. A szenvedéstörté
netet megelőző fejezetekben találkozhatunk bennük Jézusnak több
nagyon jelentős fejtegetésével - a válásról, az örökéletról, a főpa

rancsról, saját Istenfiúságáról. Ezeknek a sorsdöntő teológiai gon
dolatmeneteknek forrása mindannyiszor egy-egy bibliai hivatko
zás. Itt már életről és halálról van szó. Jézus nem azért hal meg,
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mert megtagadta Mózest vagy szembefordult az Ószövetséggel.
Folyvást rá hivatkozott, mint mikor a Kísértővel kellett megküz
denie. De úgy hivatkozott rá, hogy azt botrányosnak találták az
Ószövetség hivatalos őrei, s végül ezért juttatták keresztre.

Utalnunk kell még a harmadik evangéliumnak egy fontos
szövegrészére. Húsvét vasárnap alkonyatkor az Emmauszba
igyekvő két tanítványhoz szegődik a Föltámadott. Elpanaszolják
neki, mi mindent éltek át Jeruzsálemben, válaszul így szólítja
meg őket: "Ó, ti oktalanok és késedelmes szívűek arra, hogy el
higgyétek mindazt, amit a próféták mondtak! Hát nem ezeket
kellett elszenvednie a Krisztusnak, hogy bemehessen dicsőségé

be? És kezdve Mózesen meg valamennyi prófétán, mindent
megmagyarázott nekik, ami az írásokban róla szól" (24,25-27).
Az Ószövetség egésze Jézus halálával és föltámadásával teljese
dik be. S viszont: ahhoz, hogy értelmezni tudjuk Jézus kereszt
halálát, értünk vállalt életét, szükségünk van az egész Bibliára.

Jézus Bibliája? Jézus és a Biblia? Isten emberi nyelven szól
hozzánk, a megnyilatkozásai félre (is) érthetők. Jézusban kapják
meg igazi értelmüket. Jézus tetteinek, tanításának, szenvedésé
nek és föltámadásának emlékét viszont megint csak emberi sza
vak, könyvek őrzik meg közöttünk, az Újszövetség, a Második
Szövetség szent könyvei. Milyen elgondolkodtató a negyedik
evangélium utolsó bekezdése: "Ez az a tanítvány (a megelőző

sorokban a szeretett tanítványról esett szó), aki tanúságot tesz
mindezekről, és aki ezeket írta. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága.
Van még sok egyéb is, amit Jézus tett, s ha azokat egyenként
mind megírnánk, úgy gondolom, az egész világ sem tudná befo
gadni a könyveket, amelyeket írni kellene." A Biblia - hitünk
szerint - Istentől sugalmazott könyvek gyűjteménye. Ám mégis
emberi könyv, tehát kikerülhetetlenül tökéletlen, rész szerint
való. Jézus megtanított arra, hogy ebben a rész szerint valóban
meglássuk azt az Istent, aki nem angyalok kezével írt könyvek
ben, hanem végső soron Fiában nyilatkoztatta ki önmagát.

Mindazt, amit próbáltam kifejteni, gyönyörűen összefoglalja
Hafenscher Károly néhány mondata. Végezetül hadd idézzem
őket! "A Sola Scriptura elv nálunk a Solus Christus alá rendelt. Ez
evangélikus sajátosság. Jellemző, hogy a Confessio Augustanaban
nincs külön hitcikkely a Szentírásról. Oseink nem akarták »kőnyv

vallássá« tenni kereszténységünket. Krisztusban hiszünk, nem egy
könyvben, a Szentírás Krisztus miatt szent könyvünk. A jelenlévő

Krisztus - élő egyházában a Szentírás szavain keresztül is meg
szólalhat, hitet ébreszthet, ubi et quando visum est Deo. Szerintünk
az élő egyház funkciója a viva vox evangelii teremt hítet.:"

Ezt csak Pál apostol szavával folytathatjuk: "Minden a tiétek.
Akár Pál, akár Apolló, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a
halál, akár a jelenvalók, akár a jövendők: minden a tiétek. Ti pedig
Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig az Istené" (IKor 3,21-23).
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