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BEVEZETÉS. 

Luther életében forduló ponthoz érkeztünk. Eddig rom-
bolt Romba döntött mindent, egyet, az Isten országának alap-
ját: az Igét kivéve. Most ez alapon építenie kell S Luther 
épített. Amint reformálta a hitet, reformálta a hitközösséget, 
Isten országának földi szervét: az anyaszentegyházat is. 

A kolostori magányban megszületett a hithős, a wart-
burgi magányban megszületett az egyházhős. „Itt ülök — irja 
1521. máj. 12. Melanthonnak — s egész nap szemem előtt lebeg 
az egyház képe! S te Fülöpöm ! tarts ki, mint az Űr szolgája 
és erősítsd Jeruzsálem falait és tornyait. Ismered hivatásodat és 
kegyadományaidat. Közösen fogjuk a terhet hordozni. Egy alapon 
állunk: ők utánam téged fognak keresni". 

S csakugyan hozzá is láttak a munkához. A magasból is 
maga intézett Luther mindent. Folytatta tanulmányait, tanulta 
a héber és görög nyelvet tovább (négy célja volt vele: a 
bibliafordítás!) s közbe-közbe egyik iratát a másik után küldte 
övéihez irányadásúl, tájékozásul az egyházalkotás munká-
jában. 

Ez iratai közül nem egy rendkívüli jelentőségű evangé-
liomi egyházunkra nézve. így mindjárt igen nevezetes, szinte 
alapvető irat az egyházszervezés szempontjából: „A fogadalmak-
ról szóló tételek." 

Már „A keresztyén nemességhez" intézett iratában jelezte 
Luther, hogy az egyházi élet körében sok minden reform szük-
séges, igy különösen ama tételek megváltoztatása, a melyek 
alapján bizonyos személyek örökös nőtlenségre (coelibatus) tettek 
fogadalmat Ilyenek a papok és a szerzetesek. 

Most, hogy az új egyházi élet berendezésére került a sor, 
e tételek megváltoztatása égető szükséggé vált. Első sorban a 
papokat, de azután a szerzeteseket is fel kellett oldani a lelki-
ismeretet nyűgöző evangéliom-ellenes fogadalmak terhe alól, 
mert bizonyos esetek miatt ez már kikerűlhetetlenné vált-
Ép ez időben történt ugyanis, hogy Bernhardi Bertalan, előbb 
wittenbergi tanár, majd kembergi prépost megnősült s e miatt 
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Albert maiim érsek őt az egyházi törvényszék elé akarta 
idézni? de Bölcs Frigyes védelmébe fogadta s az egész ügyet 
véleményadás végett a wittenbergi jogászok elé terjesztette. 
Majd Bernhardi példáját mások is követték s hamarosan napi-
rendre került a papok házassága kérdésével kapcsolatban a 
szer~ctesek fogadalmának kérdése is. Különösen Karlstadt moz-
gatta, a dolgot úgy, hogy Wittenbergben az ő közzétett s a 
p< nőtlenségét (coelibatus) és a szerzetesek fogadalmát 
(monachatus) tárgyazó tételei*) felett több ízben nyilvános vitat-
kozást is rendeztek. 

Luthert 1521. július végén Melanthon értesítette erről a 
dologról s ez időtől fogva élénk levélváltás folyt közöttük a 
szóban forgó ügyben. 

Luther a papnőtlenség dolgával régtől tisztában volt, mert 
erre nézve az írás (L Tim. 4, 3) egész világosan nyilatkozik; 
a szerzetesi fogadalom kötelező erejére vonatkozólag azonban 
még véglegesen megállapodni nem tudott, hanem kereste a 
döntő érvet az Isten igéjében. Azt azonban kezdettől fogva 
mintegy ösztönszerűleg érezte, hogy annak igáját nem az Űr 
akarata szerint rakták az emberek nyakába. S ez iránt hama-
rosan meg is bizonyosodott, különösen mikor Melanthon ép ez 
időben megjelent s neki magától a szerzőtől megküldött „Loci 
theologiciu című munkájának a szerzetesi fogadalmakról szóló 
fejezetét elolvasta. Ott t. i. Melanthon határozottan kimondja, 
hogy a Szentirás a szerzetesi fogadalmat sem nem parancsolja, 
sem nem ajánlja, hogy a szolgaságnak amaz igája, melyet a 
szerzetes nyakába vesz, az evangéliomi szabadsággal teljesen 
ellenkezik s hogy az emberi gyarlóság miatt igen veszedelmes 
dolog ilyen fogadalmakat tenni. Sőt kimondja, hogy voltakép 
ama fogadalmak lényegileg minden keresztyénre nézve egy-
arant kötelezők: az evangéliomi szegénység parancsa, hogy 
mindenünket felebarátaink javáért áldozzuk szeretetből; az 
engedelmesség érvényes minden állásban és hivatásban; a nőt-
lenséget pedig ajánlja ugyan az Úr, de vajmi csekély azok 
szama, kiknek arra kegyadományuk van. Ámde az óvatos Me-
lanthon csak elveket jelent ki, a kérdés részletes megbeszélé-
sébe nem bocsátkozik, mert mint maga mondja: „A szerzete-
sekről most nem kellemes dolog vitatkozni". 

Luther azonban nem az az ember volt, akit a külső te-
kintetek korlátoztak volna ; épen azért, amint tisztába jött a 

*) Carlstadt emez 1521, jun. 29-ikén megjelent iratának teljes czíme: 
„Super Goeliba || tu Monachatu et Vidui- || tate Axiomata Per || pensa 
VVittem- || bergae. || And. Bo. Carolostadii. || VVittembergae || M. D. XXI || w 

12 quartlap. 
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kérdés minden ága-bogával, legott asztalhoz ült és ~~~ ~g 
írta s nyomban el is küldte Melanthonnak a maga tételeit a 
fogadalmakról, sőt azokhoz később magyarázatokat is csatolt. 
A kis irat nyomtatásban 1521. okt. 8 -án jelent meg s mikor 
azt Luther wittenbergi barátai Melanthon asztalánál még mint 
kéziratot ebéd mellett legelőször elolvasták, annyira el voltak 
ragadtatva, hogy Bugenhagen egyenesen odanyilatkozott: „Ez 
a dolug a közállapotokat meg fogja változtatni, amit az előző 
tan nem cselekedett volna meg". 

S tényleg az irat hatása mindjárt gyakorlatilag jelentke-
zett. A szerzetesek feloldatva a lelkiismereti kényszer nyomása 
alól, egymás után léptek ki a kolostorokból. Legelőször a wit-
tenbergi ágostonosok. 

De az ellenfél is nyomban megérezte annak roppant je-
lentőségét s egymásután jelentek meg a czáfoló és piszkolodó 
elleniratok, a melyek közül különösen a Dietenberger*) és Coch-
leus**) iratai keltettek nagyobb feltűnést. 

Luther ezen irata különböző latin és német kiadásban 
jelent meg. 

A legjobb kiadás az a legelső latin kiadás, a melyet 
a kritika A-val jelöl s a melynek teljes címe : 

„ Judicium Mar- || tini Lutheri de Votis, scrip- || tum ad 
Episcopos et || Diaconos Vuit-1| tembergen || Ecclesiae. || 
Vuittembergae. || " Nyolc kvart lapon. 

Ezt követi, mint legjobb a B, a melynek tételszámozása 
az első kiadásban előforduló hibát kiigazítja. 

A német kiadások mind fordítások. 
Ezek közül a legjobb az a szöveg, melynek címe: „Doc-

toris Mar. Luther kurz schlussrede von den gelobdten und 
geistlichen leben der closter" 6 quart lapon. Nyomatta Mahler 
Máté Erfurtban. 

Minthogy az eredeti kiadásban csak a tételek jelentek 
meg, a későbbi kiadásokban található magyarázatokat (An liceat 
perpetuum vovere votum) mi is elhagytuk. 

*) Dietenberger irata nyomtatásban 1523-ban Kölnben jelent meg 
a következő czímmel: „Johan. Dytenbergii Theologi, contra temerarium 
Martini Luteri de votis monasticis iudicium, liber primus : quo singulatim 
illius rationibus, quas omes ex ordine passim autor praetexit, ex sacris 
literis luculentistime respondet: de multis obiter differens, videlicet Cas-
titate, Paupertate, Obedientia, Libertate evangelica, Justitia fidei et Operum, 
Fide et legibus aliisq, id genas plurimis: omnes Martini strophas et sen-
tentiam acute, eleganter et vero diluendo" 124 octavlap. 

**) Gochleus irata a mely szintén 1523-ban Strassburgban jelent 
meg, voltakép nem egyéb, mint a Dietenberger művének német forditása. 
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Alapúi a legelső A latin kiadást vettük s a B-ből csakis 
a tételek számozását igazítottuk ki. Egy két tételnél, azonban 
az értelem világossága okából a német fordítást is tekintetbe 
vettük 

Luther ez iratát utóbb latin nyelven népszerű alakban 
— mintegy válaszúi az el len iratokra — bővebben is kidolgozta 
s édes atyjának ajánlva kiadta. E terjedelmes iratnak azonban, 
mely egyike az ő legjobb munkáinak s melyet ő maga is igen 
nagyon kedvelt, sajnos csakis egy részét, t. i. az édes atyjához 
irt ajánló levelet közölhetjük. (L a Tételek után levő 3-ik 
Levelet.) 
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1. LEVÉL. 

MELANTHONHOZ. 
(1521, május 12.) 

Üdv ! Hát ti, édes Fülöpöm, ez idő szerint' miben fogla-
latoskodtok^ JNem imádkoztok-e érpttem, hogy ez az én félre-
vonulásom icig} elhallgatásom, melybe ugyancsak nem szivesen 
egyeztem bele. valami nagy dolgot vonjon maga után Isten 
dicsőségére ? Azért szeretném tudni, hogy ti mikép vagytok 
félrevonulásommal megelégedve. Én attól tartottam, hogy azt 
a látszatot kelthetné, hogy én a harcból megszöktem, holott 
nem tudtam utat-módot arra, hogy ellenszegüljek azoknak, a 
kik ezt kivánták és javasolták. Nincs forróbb kivánságom, 
mint hogy ellenségeimnek torkába rohanhassak és oda nyújt-
hassam nekik nyakamat, 

Itt ülök és naphosszat szemem előtt lebeg az egyház 
állapota. Gondolok a 88-ik*) Zsoltár szavaira: Mért teremtet-
ted volna hiába az embernek minden fiait ? Istenem! az Űr 
haragjának,mily irtózatos réme a római Antikrisztusnak átkozott 
országa! Útálom szívem fásultságát, hogy nem tudok sűrű 
könnyeket ontani és könnyeim árjával siratni népemnek meg-
fojtott gyermekeit! De nincs senki, a ki felkelne, hogy az 
Istent feltartóztassa és védőfalként állana Izrael népe elé, az 
Isten haragjának eme végső napjaiban. Ó te pápai birodalom ! 
méltó vagy a pusztulásra és salakja ez. utolsó időknek I Isten 
irgalma legyen velünk ! 

Azalatt lássatok hozzá ti, mint Isten igéjének szolgái, 
erősítsétek Jeruzsálem falait és tornyait, mig majd tireátok is 
törnek. Ti ismeritek hivatásotokat és adományaitokat. Én szívem 
szerint imádkozom érettetek, ha imádságommal, a mint remé-
lem, tehetek valamit. Tegyetek ti is hasonlóképen és hordoz-
zuk együttesen ezt a terhet. Most még egyedül állunk mi a 
harcztéren. De utánam titeket is keresnek majd. . , ; \ '' 

Spalatin irja, hogy egy kegyetlen rendeletet adtak ki, 
melynek alapján az embereket lelkük üdvösségére akarják 
vallatni irataimat illetőleg, hogy ezek mielőbb elpusztuljanak. 

*) 88. Zsolt. 89. 
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Á drezdai Roboám*) örvendezik és lesi az alkalmat, hogy 
végrehajthassa. Állítólag a császárt is unszolták, hogy írjon a 
dán királynak, hogy a lutheri eretnekség maradékait be ne 
fogadja és ezt a nótát éneklik : Mikor pusztul el és vész ki 
neve ? Gronenberg Hartmann**) felmondta a császárnak 200 
aranyra szóló zsoldját, mert nem akar többé szolgálni annak5 
a ki az istentelenekre hallgat Úgy gondolom, hogy azzal a 
rendelettel sehol másutt dühösködni nem fognak csak az emlí-
tett Roboám alatt és párja alatt***), a ki a ti szomszédotok. 
Ezeket a merő dicsvágy gyötri. Isten él és uralkodik örökkön 
örökké ! Ámen. 

1521, Exaudi vasárnapján, a madarak régiójában. 
Luther Márton. 

2. LEVÉL. 

SPALATINHOZ. 
(1521. május 14.) 

JÉZUS. 
Üdvöt az Úrban ! Leveledet, valamint Gerbeliusét és 

Sapidusétf), édes Spalatinom, Exaudi vasárnapján kaptam megy 
de hogy még nem feleltem, azt azon szándékkal tettem, hogy 
az elfogatásomról újabban elterjedt hirek senkit arra ne csábít-
sanak, hogy leveleimet felfogja. Itt sok mindenféle mende-monda 
járja rólam. De általában még is azt hiszik, hogy Frankhonból 
küldött jó embereim szöktettek meg. Holnap jár le a császár 
adta szabad kiséret ideje. Azt írod. hogy egy kemény rendelet-
tel lelkük üdvösségere fogjak vallatni az embereket. Én az 
ilyen dühösködést nem a magam személye miatt sajnálom, 
hanem azért, hogy az ilyen eljarassal oktalan modon a saját 
maguk fejére zúdítanak minden bajt és továbbra is azon van-
nak, hogy magukat gyűlöletesekké tegyék. Ó, mekkora gyűlö-
letet von majd maga után az ilyen arczátlan erőszakoskodás ! 
De csak hagyján, megpróbáltatásuknak ideje talán mar közel van. 

Sem Wittenbergből, sem egyébünnen mieinktol meg sem-
mit sem kaptam. Erfurtban a fiatalság éj idején nehany pap-
nak lakása előtt tűntetett (akkor, mikor Eisenach felé utaztunk. 
Fel voltak háborodva, hogy Severianus dékán, egy nagy • pápista, 

*) György szász herczeg. 
**) Ura a kronbergi várnak majnai Frankfurt közelében. Lelkes 

hive Luthernek. 
***) Ez a másik Roboám — a brandenburgi őrgróf Joakim, 
f ) Gerbelius jogtudós, Sapidus a bölcselet tanára Strassburgban. 
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Drach mestert, egy jóravaló férfiút, a kórusból, pedig mise-
mondó ruhában volt ott, a nyilvánosság előtt kituszkolta azon 
ürügy alatt, hogy egyházi átok alatt áll, mert másokkal együtt 
elibém jött, mikor Erfurtba érkeztem. A mellett attól tartanak, 
hogy még különb dolgok is fognak következni. A tanács 
szemet húny, a papoknak ott rossz a hírük, a kézműves legé-
nyek és diákok pedig állítólag egyetértenek. Talán nem sokára 
valóra váltják azt a prófétaszerű közmondást, hogy Erfurt egy 
második Prága*). 

Tegnap beszélték nekem, hogy Gothában egy pap pórul 
járt. Állítólag holmi jószágokat vásároltak, hogy az egyházi 
vagyont szaporítsák, de az egyház adómentessége czimén az 
utána járó úgynevezett terheket és adókat nem akarták leróni. 
Azt tapasztaljuk, hogy a nép, a hogy ezt Erasmus**) is irja 
Búié azaz Tanács című iratában, a pápának és a pápásoknak 
igáját továbbra hordozni sem nem képes, de nem is hajlandó. Es 
mégis folytonosan azon vagyunk, hogy a népet elkedvetlenítsük 
és megterheljük, holott pedig, mióta a világosság most már 
mindent kiderített, elvesztettük hírnevünket és tekintélyünket 
és a jámborság külsőleges íitogtatásának többé nincs meg az 
az értéke és hatalma, a mije eddig volt. Eddig hatalmaskodá-
sunkkal részben fokoztuk és elmérgesítettük a baj t, részben elnyom-
tuk. Majd meglátjuk; lehet-e továbbra is folytatni az elnyomást. 

Naphosszat tétlenül és elmélázva ülök itt. Olvasom a 
görög és héber szentírást. 

írok majd egy német prédikácziót a fülbegyónás szabad-
ságáról, továbbá folytatom majd a Zsoltárokat és Postillákat, 
mihelyt Wittenbergből megkapom a hozzávaló dolgokat. Ezek 
közt várom a megkezdett Magnificat***) czímű éneket is. 

El sem képzelhetitek, mily szívesen fogadott minket az 
apát Hirschfeldbenf). Jó egy mérföldre elém küldte kanczel-
lárját és a birót. Aztán személyesen fogadott nem messze 
kastélyától és nagyszámú lovassal a városba kisért. A tanács 
a város kapujánál üdvözölt minket. Az apát úr pedig kolos-
torában pompásan ellátott étellel itallal és saját szobájába 
szállásolt el engem. Ötöd nap reggel kényszerítettek, hogy 
prédikáljak. Én ugyan utaltam arra, de hiába, hogy az apát 

*) Gzélzás Husz idejére, a kiért Prágában annak idején ugyancsak 
a diákság lelkesedett. 

**) Erasmus 1520-ban intézett Spalatinhoz egy Búié (görögül: 
tanács) cimű iratot, melyben Luthernek nagyobb mérsékletet tanácsol. 

***) Egy Magnificat anima mea kezdetű himnusz Mária dicsőítésére, 
melynek fordítását még Wittenbergben kezdte volt. 

f ) Hersfeldben, az apát Grato Meilius egy tudós és felvilágosodott 
benczés. 
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koczkáztatja királyi vagy fejedelmi kiváltságait, ha a császárnak 
ezt a tényt olyannak magyaráznák, hogy a szabad kiséret 
ezáltal sérelmet szenvedett, minthogy megtiltották volt nekem 
az útközben való prédikálást. Bár én ebbe bele nem egyeztem 
és viszont azt hangoztattam, hogy nem engedhetem, hogy 
Isten igéje meg legyen kötve. A mi igaz is. 

Eisenachban is prédikáltam. A pap ugyan aggodalmas-
kodott és jegyző és tanuk előtt kifogást emelt ellene, de a 
mellett alázatosan mentegetődzött, hogy zsarnokától való fél-
tében teszi ezt. így hát talán ti is fogtok arról hallani Worms-
ban, hogy én prédikálásommal megszegtem a szabad kiséretet, 
pedig hát nem szegtem meg. Mert az a feltétel, hog "sten igéje 
megköttessék, nem tőlem függött, nem az én hatalmamban 
állott ; nem is tettem erre vonatkozó Ígéretet. De ha tettem 
volna is, nem lett volna szabad megtartanom, mmtnogy Isten 
ellen való lett volna. így hát az apát másnap elkisért az erdő 
széléig, megint velünk küldte kanczellárját és Berka városában 
ismét megvendégelt. 

: > Végre, miután az eisenachiak gyalog elénk jöttek és kö-
rükbe fogadtak, este bevonultunk Eisenachba. Előbb azonban 
összes kisérőink Schurf Jeromossal együtt eltávoztak volt*). 
Én véreimhez utaztam az erdőn át**) mert e vidéken laknak. 
Mikor tőlük ismét eltávoztam és Walterhausen felé haladtunk, 
alig hogy Altenstein várán túl voltunk, engem fogságba ejtet-
tek. Amsdorf biztosan tudta, hogy elfogatásom készülőben van, 
fogságom helyét azonban nem ismeri. Szerzetes testvérem, aki 
a lovagokat jókor megpillantotta, elillant a kocsi mellől és 
este, mint mondják, gyalog és pihenő nélkül Walterhausenba 
érkezett. Nekem le kellett vetnem csuhámat és lovagöltözetbe 
bújnom; azóta hajam és szak állam is megnőtt, úgy hogy alig 
ismernétek rám, amint hogy magam is már régóta nem isme-
rek magamra. 

Most keresztyéni szabadságban élek és teljesen feloldozva 
ama zsarnok minden törvénye alól. Bár szivesebben látnám, 
ha annak a drezdai disznónak alkalom adatnék, hogy engem 
nyilvános prédikálásom miatt megöletne, ha Isten is úgy 
akarná, hogy én az ő igéjéért szenvedjék. Legyen meg az ő 
akaratja. Isten veletek, imádkozzatok érettem. Köszöntsétek 
egész udvarotokat. ' 

írtam a helyen, Eisenach mellett Exaudi vasárnapja után 
szerdán az 1521-ik esztendőben. 

< : Luther M. 

*) Peter von Suaven és Jonas Justus. — **) Mórában. 



Luther Márton véleménye a : fogadalmakról,, 

JÉZUS. 

.. Luther Márton a vittenbergi egyház püspökeinek és 
szolgáinak a szerzetesi fogadalmakról a következő téte-
leket küldi megvitatás végett. 

1) A mi nem hitből származik az bűn. (Róül 14, 23.) 
* 2) Ez ige az egyedül megigazító hitről szól. 
3) A kezdetleges, megszerzett ós közönséges hit és 

a melyet a pápa bordélyházai hirdetnek; nem egyéb 
álomnál. 

4) Arról az írás semmit sem tud és mi sem vesztege-
tünk rá egy szót sem. 

• 5) A hit pedig bizodalom abban, a mit reményiünk ós 
bizonyosság azokról, a miket nem látunk. (Zsid. 11, 1.) : 

6) Más szóval: erős meggyőződés és rendületlen bizo-
nyosság az igazságról és üdvösségről, " 

7) A melyet egyáltalán semmiféle cselekedet, hanem 
egyes egyedül a könyörülő Istennek kegyelme szeiez meg 

8) A hitnek semmi köze sem volt soha az elmúlt 
dolgokhoz, hanem csakis a jövendőkhöz. 

9) Mert ugyanabban az Istenben és kegyelemben re-
ménylünk mi is, a melyben őseink reménylettek. 

10) Épen azért tévelyegnek azok a zoflsták, a kik 
Palnak a hitről való nyilatkozatait az elmúlt dolgokra 
vonatkoztatják. ' ' • • 

' l l ) Mert nem azokban a dolgokban hiszünk, a melyek 
megtörtentek, hanem amaz Istennek ígéreteiben, ki a dol-
gok folyását intézi. • " 
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12) Mert a mi történik, azt látjuk és nem hisszük; 
Istenben azonban, a ki minden történést intéz3 hiszünk. 

13) A jő cselekedeteket néha abban a meggyőződésben 
hajt juk végre, hogy általuk megigazíttatunk és üdvözülünk* 

14) E közönséges vélekedés istentelenség, hitetlenség 
és bálványozás. 

15) És vétség a hit, az Isten igazságának ígérete és 
az egész első tábla ellen.1 

16) Ebből foly hogy az ily cselekedet istentelen és 
merőben hitetlen és pogány. 

17) Azzal nem az élő és igaz Istennek, hanem a bál-
vány-istennek és a szív hazugságának vagyis az ördögök-
nek szolgálnak. 

18) És efajta cselekedeteket munkai maga az isteni 
törvény is, hogyha az még lelkivé nem vált. 

19) Azért mondja Pál a törvény cselekedeteiről, hogy 
azok haragra és halálra méltók. 

20) A lelkivé vált törvény pedig öl és minden cse-
lekedetet megüresít és előkészítés a kegyelemre. 

21) A kegyelem ellenben a megöltekben és a sabbat-
ban jó cselekedeteket munkál. 

22) A ki vétkezik a második tábla ellen, az vétkezik 
egyszersmind az első ellen is. 

23) Annakokáért a házasságtörő nagyobb vétkes, 
mint a képmutató, bár egyébként egy sorba esik a többiekkel. 

24) De a házasságtörőt könnyebben lehet megismerni, 
mint a képmutatót; azért könnyebb is rajta segíteni. 

25) Valamint a nyilvános ringyó letehet csupán az 
arannyal való visszaélésről, vagy egyszersmind az arany-
ról is: 

26) Ugy az istentelen ember is felhagyhat csupán 
a cselekedet istentelenségével vagy egyszersmind a cse-
lekedettel is. 

27) Valamint a ringyó köteles az arannyal való visz-
szaéléssel fel hagyni és nem kényszeríthető hogy egy • 
szersmind az aranyról is lemondjon : 

28) Ugy az istentelen is köteles felhagyni a cseleke-
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det Istentelensége vei, de nem kényszeríthető, hogy magá-
val a cselekedettel felhagyjon. 

29) A szerzetesi vagy általán bármely fogadalom 
bizonyos, a lelkiismeretet természettől fogva tartó törvény. 

30) És a vallásos vagy fogadalmas élet nem egyéb, 
mint a tőrvény cselekedete. 

31) Ánnakokáért mindaz, a mit Pál a törvényről ós 
a tőrvény cselekedeteiről állít, áll a fogadalmakról és a 
szerzetesi életről is, 

32) Miért is, hogyha a szüzességre, notlenségre, szer-
zetesi életre és bármely más dolgokra teszünk fogadalmat 
hit nélkül: 

33) Az ily fogadalom káromlás, istentelenség, bálvá-
nyozás és az ördögöknek tett fogadalom. 

34) A fogadalmat tevők beszéde tehát ez : „Fogadom 
neked Istenem, hogy én egész életemen át káromló és 
istentelen leszek." 

35) Az ily szerzetesek nem különben, sot bizonnyal 
gonoszabbak, mint a pogány gallok és vesztálok.2 

36) Igen, ok az istentelen Manasséval,3 Moloehnak4 

szolgái a Ben-Hínnom5 völgyében, 
37) Mert abban a hiedelemben tesznek fogadalmat, 

hogy az által az igazságot és üdvősséget elnyerik, 
38) Pedig ezt egyes egyedül Isten irgalmától kell 

várniok; ok pedig a magok cselekedeteiktol várják, 
39) És így fogadalmukkal saját kezük munkáját 

imádják s mintegy Istenként tisztelik. 
40) Mert a hit a szívnek ama meggyőződése, amely-

nél fogva csupán az egyedül való igaz Isten tisztelendő. 
41) így hát a hitetlenség a szívnek megromlása és a 

legnagyobb istentelenség. 
42) Félő, hogy a hitetlenség mai korszakában ezer 

közül alig tesz egy igaz keresztyéni fogadalmat. 
43) Mert valószínű, hogy nem tettek volna fogadal-

mat, hogyha tudták volna, hogy a fogadalmak által sem 
az igazságot, sem az üdvösséget nem lehet elnyerni. 
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44) Ezt ők maguk nyilván beismerik, a mikor azt 
mondják: „Mi mást tegyek a kolostorban?" 

45) Ezek a maguk szerzetesi életével mind káromol-
ják az Urat és az o Krisztusát, 

46) Épen azért az efajta fogadalmakat nemcsak el-
törölni, hanem szigorúan büntetni ís kellene, 

47) És ezeket a kolostorokat, mint az Ördög bordély-
házait tövig le kellene rombolni. 

48) És az a kérkedés sem segít rajtuk, hogy ők 
kezdetleges vagyis képzelt hitben tettek fogadalmat és 
élnek. 

49) Az sem segít rajtuk, hogyha mondják: ők azt 
örömest és kényszerítés nélkül cselekedtek, mert képze-
lodés, hogy ilyesmit önként és szabad akaratból csele-
kesznek. 

50) Annakokáórt, ha valakinek tudomása van arról, 
hogy o ily istenkáromló ós gyalázatos hiedelemben tett 
fogadalmat, 

51) Azt ne feszélyezzék a pápa hatalma és a közön-
sóges csőcselék szemrehányása; 

52) Hanem minden előtt a maga üdvösségére gon-
doljon és letett fogadalmát a rendjével együtt hagyja a 
faképnél. 

53) Mert jobb, ha valaki a pokoltól, gonoszságtól ós 
az istentelenségtol szakad el, mint a mennytől ós a 
jámborságtól, a miként ezt a példabeszédek könyvének 
hatodik fejezete is tanácsolja. 

54) Vagy. ha valaki épen akarja s tudja, hát tar tsa 
meg fogadalmát és rendjet ós csupán az istentelenségrol 
tegyen le. 

55) Mert a szerzetes letehet csupán a fogadalommal 
való visszaélésről vagy egyszersmind mindkettőről 

56) A fogadalommal való visszaélés alatt. pedig azt 
az istentelen felfogást értjük, mely a hittel ellenkezik. 

57) Igen5 mindenki köteles felhagyni a visszaéléssel 
és istentelen élettel az örök kárhozat büntetése mellett 
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58) A fogadalmat és a szerzetesi állapotot pedig ismét 
megújíthatni a kegyesség új hiedelmével. 

59) De a ki nem akar újból fogadalmat tenni, hát ne 
is tegyen. 

60) Mert az előbbi istentelen fogadalom, a mint soha 
semmit se ért, ugy most sem ér és soha sem is fog érni 
semmit. 

- 61) Anoakokáért, hacsaknem igaz hitben újból tettél 
fogadalmat, szabad vagy és regtől fogva szabad voltál 
minden fogadalomtól. 

62) Mert mi nem tehetünk és nekünk nem is szabad 
tennünk semmit Isten ellen, hanem mindent az Istenért. 

63) Bizonyos dolog, hogy a mi hítehagyott püspökeink 
kormányzása alatt a hit letűnt. 

64) Azért a püspökök vétkéül rovandó fel sok foga-
dalmat tevő fiúnak és leánynak romlása. 

65) Innét, hogy az ilyeneknek sokkal nagyobb okuk 
és joguk van, hogy fogadalmukat megszegjék. 

66) Mert ők a néma zsarnokoktól semmit sem hal-
lottak a hitről ós az Isten országáról 

67) Sőt azok, mint a farkasok a bárányokat, őket a 
cselekedeteknek istentelen tanításával elnyelték. 

68) Meg inkább ki kell lökni azokat, kiket a has és 
dicsőség vágya vitt a kolostorba, 

69) Isten a maga parancsolata cselekedetét kárhoztatja 
ós kívánja azok mellőzését, ha hit nélkül történik. 

70) Még inkább akarja, hogy mi a szerzetesi foga-
dalmat kárhoztassuk ós mellőzzük, hogyha azok hit 
nélkül történnek. 

71) Ezzel azonban nem akarunk minden szerzetesi 
fogadalmat ós életet karhoztatni. 

72) Hanem a miként Pál a törvénynek, úgy mi a 
fogadalmaknak tur\ enyes használatát tanítjuk. 

73) Mert az Új-Szövetség a szabadság ós a hit 
országa. 

74) Annakokaeit amikeptm nem tűri meg a törvényt 
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és annak cselekedeit, épen úgy nem tűri meg azok foga-
dalmait ós szerzeteseit sem. 

75) E szabadság azonban nem a test, haneoi a lelek 
és lelkiismeret szerint való. 

78) A miképen tehát valaki az apostollal törvény 
alá vetheti magát, noha nincs a törvény alatt a szabadság 
törvényénél fogva, 

77) Ugyanúgy az is a szabadság dolga, hogy valaki 
őrök fogadalom vagy bármely törvény alá vesse magát. 

78) Ilyenforma volt Bernát és mindazok fogadalma, a 
kik a kolostorokban istenes életet éltek. 

79) Mert ok nem azért tettek fogadalmat, hogy az 
ily élet által megigazíttassanak és üdvözüljenek, 

80) Hanem mert ők már előbb hitből megigazíttattak 
és üdvözültek, szabadon éltek a kolostorban 

81) Tehát bátorságosan tesz fogadalmat és él az a 
kolostorban, ki hitben él ott. 

82) És nem reménykedik abban, hogy az ily élet által 
lesz igaz, szent és boldog. 

83) Sőt ezt az ő igazságát és szentségét Pállal együtt 
semmibe se veszi a hit igazságának okáért. 

84) Épen azért istenkáromlás, hogyha a szerzetesek 
és apácák rendjeit szenteknek nevezik. 

85) Nincs több, csak egy lelki élet, a mi szent s 
szentté tesz s ez a keresztyénség avagy a hit. 

86) A szentség e nevét semmi mas dologra nem ruház-
hatjuk a lelkek megtévelyítése nélkül. 

87) Mert a névvel űzött eme visszaélésből foly, hogy 
a szerzetesi fogadalmak inkább ártalmasak mint a törvény 
és annak cselekedetei. 

88) Hiszen a törvény csak vezérlő mester a Krisztusra 
és a benne vetett hitre; 

89) A fogadalom pedig ilyenmódon elvezérlő mester 
Krisztustól és a hittől a törvényhez. 

90) E szerint a kolostorok megtűrhetők, sőt hasz-
nosak volnának, ha nevelő intézetek volnának; 
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91) Hogyha a gyermekeket egyidelg oktatnák azokban 
Krisztusra és a hit szabadságára. 

92) Most azonban a férfiak őrök fogadalmat tesznek, 
hogy mindenkor gyermekek maradjanak. 

93) Épen azért, bárha a kolostori élet ártalmatlan 
lehetne, hogyha az a hittel való helyes éléssel történnék: 

94) Mindamellett az ily életmód az evangélíom és 
keresztyénség ellen vagyon, ép úgy, mint a törvény szerint 
való élet. 

95) ügy a halál, mint minden más világi baj ártal-
matlan lehetne a hittel való helyes élés mellett; 

96) És mégis természetüknél fogva a kegyesség és az 
egyház ellen tőrnek. 

97) Azért, a mit az egyház a halálról és a világi 
bajokról tart, azt kell tartanunk a fogadalmakról és a 
kolostori életről is. 

98) Mert egyik sem az igazságra, hanem a szabadság 
és igazság használatára és gyakorlatára nyújt alkalmat. 

99) A lelkeknek csupán ama tévelygése kárhoztatandó, 
a mely a fogadalmakat jó és helyes dolgoknak tartja, 

100) A halál is nyereség, a fogadalom is nyereség, 
ha mindkettővel helyesen és keresztyén módra élsz. 

101) A halál is kárhozat, a fogadalom is kárhozat, 
ha mindkettővel gonoszúl élsz. 

102) A kegyeseknek minden javukra ; az istentelenek-
nek ellenben minden kárukra szolgál. 

103) Ámde mai nap a szerzetesek a hitről és helyes 
életről sehol semmit sem tanítanak. 

104) Épen azért egyáltalán minden szerzetesi életet 
el kellene kárhoztatni és tiltani. 

105) Sot, mert az ellenkezőt tanítják, a kolostoroktól 
úgy kell óvakodni, mint a nyilvános bordélyházaktól. 

106) Ellenkező tanítás pedig, hogy a szerzetesi élet 
a tor vényeken felül való tanacsok6 szerint való élet. 

107) Ellenkező tanítás az is, hogy a szerzetesi elet a 
tokéletesseg allapota. 

D. Luther M. müvei. 2 
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r • - 108) Ellenkező, sőt borzasztó tanítás, hogy a szer-
zetesi élet a közönséges keresztyén életnél különb. 

" 109)' Ezek az o ' tanításuknak legfőbb cikkei lévén, 
náluk gonoszabb tant meg nem hirdetett senki a föld 
kerekségén. 

110) Mert ezekkel teritik el az emberek szivet a hit-
től, az üdvösség közönséges útjától a maguk romlásába, 

•111)-Épen azért az efajta fogadalmakat mint a sátán 
utolsó müveit, meg keli semmisíteni ós eltörölni. 

112) És senkise rettegjen, ha (mint mondják) a szent 
rend maskarájába öltöztettek. 

113) Mert ezek a szent rendek nem egyebek, mint 
Isten előtt ismeretlen emberi maskarák. 

114) Á papi jelleg nem árthat, hacsak ikepzelt do-
logtól nem félsz. 

115) Az igenek ós az egyháznak vagyis a népnek 
szolgálata tesz téged' igazán ős egyedül pappá, 

• : 116) Amint a hit, úgy a szeretet is független minden 
fogadalomtól és szerzettől. 

117)'Mert mi, a mint semmit sem tehetünk a hit ellen, 
úgy a szeretet ellen sem. : 

118) Annakokáórt, ha a fogadalom, a törvény, a szabály 
megakadályoz abban, hogy bármely felebarátodnak szolgálj, 

119) Tépd szót ama kötelékeket, mint Sámson a filisz-
teusok hálóit. ~ 

120) Ha tehát a ferenurendi szerzetes megtagadja 
felebarátjától, hogy pénzt \ ígyen vagy nyújtson neki,7 

121) Űgy nemcsak istentelenül, hanem nevetségesen 
és bolondúl cselekszik. 

122) Nem érint vagy hoz -pénzt- felebarátjának, holott 
úgy eletét, mint mindenét tartozik érette áldozni. 

123) Ferenc ugyanis ezt vagy nem akarta, vagy valami 
emberi eset esett meg e részben ő vele. 

124) Hasonló istentelenség, ha a szüléket, háznépet 
avagy a barátokat elhagyod. 

125) Különösen, ha nekik rád szükségök van ós te 
nekik hasznukra lehetsz. 
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126) Gazűl hozzák fel itt ürügyképen az engedelmes-
seget, mintha a miatt a jő cselekedetet mellőzni kellene. 

127) Ez az engedelmesség nem egyéb, mint az Ördög 
Iránt való engedelmesség, mely az Isten iránt való enge-
delmességet vagyis a szeretetet számba se veszi 

128) Tehát vagy küldd' a kolostorokba a hitnek tani-
tóit, vagy pusztítsd el azokat mindenestől 

129) Különben, a hit tanítása nélkül a szerzetesi tan. 
és élet lehetetlen, hogy ne legyen halálra vivő űt. 

130) Nem is olyan' természetűek a kolostorok, hogy 
valami közönyös' ős semleges dolgoknak "volnának te-
kinthetők, . ' • 

131) Hanem egyszerűen a pokolnak nyílt torkai, ha 
a hitnek tudománya nélkül szűkölködnek, -

132) Más cselekedetek ós életmódok, mégha a hitnek 
hiányával vannak is, nem zavarják meg a lelkiismeretnek 
•bizodalmát, -
; . 133) Ámde a kolostori élet, ha a hitnek hijjával vagyon, 
lehetetlen, hogy a lelkiismeretet meg ne zavarja az isten-
telen bizodalom által. 

134) íme ez amaz utolsó és veszedelmes idő, a melyről 
; Pál beszel. • 

135) Ezek azok az emberek, akik a kegyesség színét 
-mutatják, -de erejét megtagadják. 
: ' 136) Ezek ama belsőkép ragadozó farkasok, akik 
juhok ruhájába öltözve jönnek be. • .. , ' 

# . , 137) Ezek azok, akik hitehagyottan taní t ják: ,,Ime 
itt ós íme ott a Krisztus." ' , 

:
 ; 138) Ezek ama hamis •Krisztusok, akik a kiválasz-
tottakat is tévelygésbe ejtik. • ' / • 

' 1 3 9 ) Ezek azok, akiknek munkálkodásuk-.az" Anti-
krisztus .országát megerősítette:. 

Ezeket.' óhajtóm ^ olyformán . megvitatni, .hogy"-a- mi 
• bizonyos ós igaz,; azt:-megtartsuk.:. / • : • , • 

2* 
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3. LEVÉL. 

ATYJÁHOZ LUTHER JÁNOSHOZ. 
1521. november 21. 

É d e s a t y j á n a k , L u t h e r J á n o s m a n s f e 1 d i 
p o l g á r n a k , f i a L u t h e r Márton . 

Ezt a könyvet, édes atyám, nem azért óhajtottam neked 
ajánlani, hogy nevednek a világ előtt becsület szerezzek és 
így Pal apostol tanitasa ellenére test szerint való dicsőségét 
szerezzek, hanem hogy okom es alkalmam legyen —• es ez 
kettőnk között könnyen akad — hogy rövid elobeszedben az 
olvasoval ismertessem e könyv tárgyát, tartalmat, tanulsagat.*} 

Es hogy azzal kezdjem : nem akarom előtted elrejteni, 
hogy fiad immáron annyira jutott es ebben teljes bizonyos-
sága vagyon, hogy nem szabad semmit istenesebbnek, semmit 
szentebbnek, semmit elobbrevalonak tartani Isten igéjénél es 
parancsolatjanal. 

De te itt így fogsz felkialtani: Ments Isten, te boldog-
talan ! Hat te valaha ketelkedtel ebben vagy csak mostansag 
jutottal ennek tudatara ? En pedig azt mondom, hogy nemcsak 
hogy ketelkedtem ebben, de egyaltalaban mitsem tudtam 
arról, hogy ez így volna. Sot ami tobb. ha megengeded, kesz 
vagyok bebizonyítani, hogy magad is ugyanabban a tudatlan-
sagban eltel, amelyben en. 

Majdnem tizenhatodik eve most annak, hogy tudtod es 
Beleegyezesed nelkul szerzetesse lettem*'"). 

Bizonyara aggodalmaid voltak erotlensegem miatt, hisz 
akkor vagy 22 eves ifjú voltam és — hogy Szt. Ágoston sza-
vaival eljek — merőben heves ifjúi ver buzogott bennem és 
sok peldan azt tapasztaltad, hogy a szerzetesseg sokaknak nem 
valt udvossegere. Hajlandó is lettel volna nekem jomodu be-
csületes hazastarsat szerezni és engem ily modon lekötni. 

Es ez a te miattam való aggodalmad, ez a gondod és 

*) Lásd a 6-ik lapon mondottakat. 
**) 1905. júl. 17. 



TÉTELEK Á FOGADALMAKRÓL 21 

neheztelésed jó ideig teljesen engesztelhetetlen volt és kárba 
veszett jó embereink minden tanácsa, akik azt mondták, hogy 
ha Istennek akarsz áldozatot hozni, áldozd neki a legszebbet, 
legkedvesebbet. De talán meg is csendítette az Űr szivedben a 
zsoltár szavait (94. Zs. 11) : Az Úr tudja, az embereknek gon-
dolatjait, hogy hiábavalók. De te nem hallgattál rájuk. Végre 
azonban mégis belenyugodtál, fcl n e hagytad szándékodat, de 
miattam való aggodalmas gondod azért meg nem szűnt. 

Nagyon jól emlékszem, hogy amikor ismét békesség lőn 
köztünk, beszélgettünk egymással es en ekkor elmondtam, hogy 
engem szörnyű égi jel szólított, mert hogy én nem szivesen 
lettem szerzetessé, nem is azért, hogy gyomromnak éljek és 
magamat hizlaljam. Hanem mikor hirtelenében a halál félelme 
és borzalma környékezett, akkor tettem kénytelen-kelletlen 
fogadalmamat. És te mindjárt ekkor mondtad: Adja Isten, hogy 
ez ne legyen az ördög ármánya és ámítása! Ez a szó, akár 
csak Isten maga nyilatkozott volna meg szád által, mindjárt 
át meg át járta lelkemet és belevésődött szivem mélyébe. De 
én amennyire csak tehettem, elzártam szivemet előtted és sza-
vaid előtt. Ezenkívül még egy más szót is ejtettél. Mikor én 
mint fiad, apja iránt való gyermeki bizodalommal szemedre 
vetettem ellenem való haragodat, szavaddal megint épen kellő 
helyen találtál. Olyan szó volt ez, hogy egész életemben em-
ber ajkáról nem hallottam szót, amely erősebben behatolt és 
mélyebben belevésődött volna szivembe. Szavaid ezek voltak : 
Ejnye, hát nem hallottad, hogy a gyermek engedelmességgel 
tartozik szüleinek ? De én megátalkodtam vallásosságomban és 
mint emberét, úgy vettem szavait. De úgy igazában szivem 
szerint ezt a szavát nem bírtam megvetni. 

íme itt látod most, hogy nem volt-e előtted ismeretlen, 
hogy Isten parancsolatja minden dolognál előbbre való. Mert 
hát nem úgy van-e ? Ha tudtad volna, hogy én abban az idő-
ben még hatalmadban vagyok, nem ragadtál-e volna ki engem 
atyai hatalmadnál fogva a szerzetesi csuhából ? Mert én, ha 
ezt tudtam volna, tudtod és beleegyezésed nélkül ilyet nem 
kezdtem volna, ha ezer halált is kellett volna szenvednem. 
Mert voltaképen az én fogadalmam nem ért egy kukkot sem; 
ugyanis általa kivontam magamat szüleim hatalma és akaratja 
alól, pedig ez alá az Isten rendelt. Sőt mi több: egészen is-
tenellenes dolgot míveltem. Mert hogy nem Istentől való do-
log volt, nemcsak az mutatta, hogy szülői hatalmad ellen tör-
tént, hanem az is, hogy nem történt szívesen és készségesen. 
Hozzá még fogadalmam pusztán emberi tanításra, ájtatos-
kodó képmutatók tanítására volt építve, melyet Isten el nem 
rendelt. 
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Hanem az Isten, aki irgalmasságának nincsen száma és-
aki bölcseségének nincsen vége, . ily bűnökből mindenki 
számára csodálatosan nagy jókat fakasztott. íme, nem vesztet-
tél-e volna el inkább száz gyermeket, semhogy ily nagy jóban 
ne részesültél tolna ? . . 

Úgy érzem, hogy a sátán ifjúkorom óta előrelátta azt, 
amit most szenved Ezért dühösködött annyira, hogy engem 
elpusztítson és megakasszon, még pedig annyi furfanggal, hogv 
sokszor csodálkozva gondolkoztam, váljon én vagyok-e az 
egyesegyedüli ember, akit megkisért. 

De ahogy most látom, Isten akaratja volt, hogy. saját 
kétségtelen tapasztalásból, azaz hogy sok vétkeikből és isten-
telen tetteikből ismerjem meg főiskoláiknak bölcseségét és ko-
lostoraik vallásosságát, hogy az az istentelen népség velem 
szemben, mint leendő ellenfelével, ne hivalkodhassék azzal, 
hogy én oly dolgokat kárhoztatok, melyeket nem ismerek. 
Azért voltam szerzetes és vagyok még most is, nem gyarlóság 
nélkül való ugyan, de mulasztás és gáncs nélkül való. Mert a 
babonaságot és Isten megvetését a pápa kormánya nemcsak, 
hogy nem bünteti, de sőt nagy vallásosságnak tekinti. 

Nos hát, hogy gondolkozol most ? Ki akarsz még ragadni 
a szerzetes életből ? Hiszen még atyám vagy, én pedig még 
fiad vagyok és így minden fogadalmam semmi. A te részeden 
van az - isteni parancsolat és szülői hatalom, az én részemen 
emberi vétek. Mert a szeplőtlenség, pedig ezt a pápások teli 
szájjal nagyra tartják, semmit sem ér az isteni parancsolat 
iránt való engedelmesség nélkül. A szeplőtlenség nem paran-
csolat, de az engedelmesség parancsolat. Az eszeveszett bolond 
pápások ugyan nem akarják engedni, hogy bármi is összeha-
sonlíttassék a szűziességgel és szeplőtlenséggel és e két dolgot 
oly nagyra tartják csodálatos hazugságaikkal, hogy már pusz-
tán ennek az ő őrült hazudozásuknak és nyilvánvaló nagy 
tudatlanságuknak is gyanút kellene keltenie minden iránt, a 
mit bölcseségük és műveik mutatnak. 

Mert mi ész van abban, ha a bölcsnek (Jézus Sirák 26.15) 
azt a mondását: Nincsen kedvesebb dolog a szűzies léleknél 
— úgy csűrik-csavárják, mintha ő a szűziességet és szep-
lőtlen séget minden más állapotnál többre becsülné, úgy hogy 
azon nem szabad változtatni, alóla nem szabad feloldozni. 
Holott pedig az író, a ki maga is zsidó volt, hasonlóképen zsi-
dókhoz írta ezt a szót, még pedig szeplőtlen és tiszta házas-
társról, feleségről. Mert a zsidók átkozták és becsmérelték a 
szeplőtlenséget. Hasonlatosképen azt a verset is, mely voltaképen 
a szeplőtlen feleség dicséretére mondatott (Sal. bölcs. 3,13) : íme 
ez az a nő, a ki nem ösmére ágyat bűnösségben — a hajado-
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nokra vonatkoztatják. És jóllehet a szeplőtlenséget az írás nem 
dicséri, csak említi, mégis a hitvesi tisztasággal keverik össze 
és díszítik mintegy idegen tollakkal azok, a kik oly jól értenek 
ahoz, hogyan kell az embert lelki üdvének koczkáztatására 
csábítani. 

Hát nem úgy van-e, hogy nincsen kedvesebb dolog az 
engedelmes léleknél? Mert hát miért is nincsen kedvesebb dolog 
a szűzies léleknél, azaz feleségnél? Nem pusztán azért, mert 
a házasság Isten rendelete, hanem azért is, mert a közmondás 
azt tartja, hogy nincs a világon kedvesebb dolog a jámbor 
feleségnél. De ezek az okosak, ezek a finom írásmagyarázók 
az istentől el nem rendelt szeplőtlenségre értik azt, ami a hitvesi 
szeplőtlenségről van mondva. Persze ahogy az emberek ma-
gyarázzák, úgy kell azt az Istennek tartania. Hát mért oldoz-
nak fel ők bátran minden alól, így az Isten parancsolata iránt 
köteles engedelmesség alól is, a szűziesség alól azonban, mely 
pedig tilalmas és melyet sokszor a szülők akarata ellenére fo-
gadtak, nem oldoznak fel. 

• Ó, mert hát ők igazi pápás tudósok és mesterek ! Hiszen 
a szeplőtlenséget valóban dicsérni kell, de úgy, hogy az magasz-
tos voltával inkább elriassza, mint csábítsa az embereket. így 
tett Krisztus urunk is, mikor tanítványai a szűziességet dicsér-
ték és így szóltak : Ha így vagyon a férfiúnak dolga az ő fele-
ségével, nem jó megházasodni. Csakhamar más nézetre térítette 
őket mondván: Nem mindenek veszik hé ezt a beszédet (Máté 
19, n ) . Ezzel azt mutatja, hogy az ily beszédet nem mindenki 
veszi be, hanem csak kevesen. 

Hanem visszatérek az előbb mondottakra, édes atyám, és 
újra mondom: Ki akarsz engem ragadni a szerzetes életből ? 
De hogy ezzel ne dicsekedhessél, már az Isten megelőzött és 
kiragadott engem maga. Mert van-e annak jelentősége, hogy 
hordom a kámzsát avagy leteszem. Pál apostol azt mondja 
Kor. I. 3, 21 —23 : Mindenek tiéitek, ti pedig a Krisztuséi vagytok. 
És én a kámzsáé volnék, nem pedig inkább a kámzsa az 
enyém ? Íz én lelkiismeretem szabad és meg vagyon váltva, 
ami pedig a legnagyobb és legtökéletesebb szabadság. 

így most szerzetes is vagyok, nem is. Hanem vagyok új 
teremtmenye nem a pápának, de a Krisztusnak. A pápának is 
vannak teremtményei, afféle bábuk és bálványok, olyan maga 
fajtájú ijesztő mumusok, a minő régente magam is voltam, 
mikor engem tőrbe ejtett az írás hamis magyarázata, úgy hogy, 
mint a bölcs mondja, halálos veszedelemben voltam, de meg-
váltattam Isten kegyelméből. 

Mert hát^ nézzed csak: igazán megfosztlak-e jogaidtól és 
hatalmadtól ? Úgy gondolom, hogy nem. Mert apai hatalmad 
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fölöttem érintetlen marad, a mennyiben az szerzetesi voltamra 
vonatkozik; csakhogy ennek, mint már előbb mondtam, nálam 
teljesen vége van. Hanem annak, aki engem, a szerzetességből 
kiragadott, több joga van, mint neked. Ő állított engem, amint 
látod, nem a szerzetesség álnok, képmutató, ájtatoskodó isten-
szolgálatába, hanem az Istennek igazi szolgálatába. Mert hogy 
én Isten igéjének szolgálatában állok, azt soha senki nem tagad-
hatja, abban senkinek kétsége nem lehet. 

Már pedig az Istennek igazi szolgálatja olyan, hogy előtte 
meg kell hajolnia a szülői hatalomnak is. Aki szereti atyját és 
anyját inkább, hogy nem engemet, nem méltó az én hozzám, 
mondja Krisztus (Máté 10, á7). E szóval nem sértette meg 
a szülők hatalmat, mert hisz az apostol sokszor hangoztatja, hogy 
a gyermekek engedelmességgel tartoznak szüleiknek. E szavának 
akkor van érvénye, amikor Krisztusnak és a szülőknek hatalma 
és hívása egymással ellenkezik. Krisztus hatalmának kell egyedül 
uralkodnia, azé az elsőbbség. Mert lelki üdvöm koczkáztatásával 
és lelkiismeretem rovására sem tudtam volna, hogy miképen 
cselekedjem az apa iránt való engedelmesség ellenére (oly nagy 
volt bizonytalanságom), ha nem változtam volna később szer-
zetesből az Isten igéjének szolgájává. 

Lám, ez az, amiről mondtam, hogy sem atyám, sem én 
előbb nem tudtuk, hogy Isten parancsolatja mindennél előbbre 
való. Pedig az egész világ még ebben a tévedésben leledzik, 
mert a pápai gonoszság alatt még nagyon is uralkodik a tévedés 
ereje. Pál apostol is megmondta előre, hogy jönnek majd emberek, 
szüléiknek engedetlenek (Róm. 1.30.). E szó pompásan illik a 
szerzetesekre és papokra, különösen azokra, akik a jámborság 
és Isten szolgálatjának örve alatt kivonják magukat a szülői 
hatalom alól, mintha lehetne más istentisztelet, mint a paran-
csolatjainak való engedelmesség, melyek közé való a szülők 
iránt való engedelmesség is. 

Annakokáért küldöm pedig neked ezt a könyvet, hogy 
megismerjed belőle, mily jelekkel, erőkkel és csodálatos eszkö-
zökkel szabadított meg engem Krisztus a szerzetesség fogadal-
mától és ajándékozott meg oly nagy szabadsággal, hogy bár 
minden embernek szolgájává tett, mégis senkinek sem rendelt 
alá, csak néki magának. Mert ő, a hogy nevezik, minden köz-
vetítő nélkül az én püspököm, apátom, főnököm, uram, atyám 
és mesterem; rajta kívül mást nem ismerek. És én remélem, 
hogy tégedet olyképen fosztott meg fiadtól, hogy most sok más 
ember fiának általam kezd segítségére lenni, a mit nemcsak 
szívesen kell látnod, hanem édes örvendezéssel fogadnod. És 
én egészen biztos vagyok abban, hogy te nem fogsz másként tenni. 

De fojtson bár meg engem a pápa, átkozzon meg és ves-
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sen akár a poklokon tűi is, a halálból nem fog engem feltá-
maszthatni, hogy többször megfojtson. De ha már ki vagyok 
átkozva és közösítve, szívem szerint való kívánságom, hogy sem-
miképen fel ne oldozzon. Mert remélem, hogy már közel van 
a nagy nap, amelyen összetörik és leomlik a kárhozatnak és 
gyalázatnak országa. 

Adná Isten, hogy méltóknak találtatnánk, hogy a pápa 
minket megégessen és megfojtson, hogy vérünk égbe kiáltana 
és megdöntené uralmát, hogy csakhamar vége szakadna. De 
ha nem lennénk méltók arra, hogy vérünkkel tanúskodjunk, 
fohászkodjunk egyedül ő hozzá és kérjük irgalmát, hogy éle-
tünkkel és szavunkkal hirdethessük és vallhassuk : hogy a Jézus 
Krisztus az egyedüli úr, ami Istenünk, a kinek neve legyen 
áldott mindörökké. Amen. 

Ő benne légy áldva, édes atyám, a Jézus Krisztusban 
legyen áldva feleséged, édes anyám és egész házunk népe. 

A pusztából, 1521 november 21-én. 
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BEVEZETÉS. 

Luther a misével, mint visszaéléssel eddigi irataiban köze-
lebbről még nem foglalkozott, de már 1519-ben jelezte, hogy 
azt is szükséges reformálni, mert úgy elméletben, mint gyakor-
latban merő opus operatummá süllyedt le. Még határozottabban 
támadta 1520-ban a misével kapcsolatos egyházi áldozatelméletet, 
közelebb azt a tant, hogy a mise, úgy, amint azt a pap kiszol-
gáltatja, a bűnökért, élők s holtak helyett hozott elégtétel s 
egyáltalán áldozat volna. A „Babiloni fogságról" irott művében 
pedig már egyenesen neki megy a misével összefüggő trans-
substantiatio tanának s kikél nemcsak a halotti, hanem a magán, 
vagy zug misék ellen is s követeli a misének, mint szörny 
dolognak mellőzését. S tényleg most, amikor az uj egyházi 
élet berendezésére került immár a sor, első dolga, hogy a 
fogadalmak után a misével számoljon le s hogy Wartburgból 
Wittembergbe visszatérve, miként ezt 1521 aug. 1 Melanhtonhoz 
intézett levelében irja, a Krisztus szerzésének megfelelő úrva-
csorai szertartást berendezzen. E részben külső körülmények 
is kezére játszottak. 

Wittembergben, különösen az ágostonos szerzetesek, köztük 
elsősorban a cseh származású Zwilling Gábor, nyiltan kezdtek 
prédikálni a misék ellen, kijelentvén, hogy az eddig gyakorlatban 
levő római mise a szentirással egyenesen ellenkezik s hogy az 
a pap, aki azt kiszolgáltatja s az a gyülekezet, mely abban 
részt vesz, bűnt követ el. Sőt 1521-ben Szt. Mihály napján a 
városi templomban a hiveknek, köztük Melanthonnak és az ő 
tanitványainak is, az úrvacsorát már mind a két szin alatt 
szolgáltatták ki. 

Az ágostonosok ez eljárása nagy feltűnést keltett s arról 
okt. 8-adikán már a Lochauban székelő választófejedelemnek 
is jelentést tettek, aki kancellárját. Brück Györgyöt legott meg 
is bízta, hogy e targyban a wittembergi tanarokat es kanono-
kokat veleményadasra szólítsa tel. Nevezettek meglehetős 
hatarozott vélemenyt terjesztettek be. A többség ugyanis oda 
nyilatkozott, hogy a szerzetesek eljarasa helytelen, de voltakép 
szentirasellenesnek az agostonosoknak csakis azon állítását 
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minősítették, amely szerint az oltári szentséget nem szükség 
imádni. Brück György ez alapon mindent elkövetett ugyan, 
hogy a városi tanáccsal egyetértve az egész mozgalomnak véget 
vessen, de egyébként, amint ez a választófejedelemhez küldött 
jelentéséből kitűnik, nem tulajdonított annak valami nagy fon-
tosságé* ~ ™c™t ő megvolt győződve arról, hogy a barátokat „a 
konyhanak es a pincének gondja" előbb-utóbb rákényszeríti a 
misének regi mód szerint való megtartására. Ép ez okból 
jelentese is a választófejedelemre megnyugtatólag hatott. 

E közben azonban'- Wittembergben. az ujitó mozgalom 
mind nagyobb arányokat öltött. • Az egyetemen Carlstadt, - az 
akkori theologiai dekán elnöklete alatt 1521 okt. folyamán 
élénk vitatkozások indultak meg s elsősorban épen az úrvacsora 
lényegére és jelentőségére, majd a misére s az azzal való 
visszaélésre vonatkozó tételek felett. Maga Melanthon is „Propo-

: sitiones de Missa" cím alatt 65 tételt állított fel. Sőt az ágos-
tonos szerzetesekkel való tárgyalás végett kiküldött bizottság is 
megnyilatkozott, kijelentvén a választófejedelemhez küldött 
felterjesztésében, hogy a nevezett szerzetesek eljárása egészben 
véve bibliai alapon nyugszik, közelebb, hogy a mise nem 
tekinthető az istennel való kiengesztelést eszközlő jócselekedetnek, 
hogy a magán, vagy zugmisék s általán a szent vacsorának 
egy szin alatt való kiszolgáltatása, nem egyeztethetők össze 
Krisztus rendeletével, aki az úrvacsorát mint communiót szer-
zette s hogy épen azért a választófejedelemnek mindent el kell 
követnie, hogy a misével való szörnyű visszaélés megszűnjön. 

A választófejedelem e felterjesztésre még feleletet sem 
adott s az ágostonos szerzet a miséket okt. 23-án már teljesen 
beszüntette. • 

így állottak a dolgok, amikor a vitába maga Luther is be-
: leszólt. Ő mindenről alaposan értesült s hogy véget vessen a nagy 
zűrzavarnak megirta, előbb latin nyelven, majd németül is, a 
misével való visszaélésről szóló remek munkáját. Egyenesen 

, wittembergi ágostonos szerzetes társainak ajánlotta azt. 
A latin mű cime: 
„De Ab [] Roganda Missa j| Privata Marti || Ni Lutheri |] Sen-

ten || Tia. Leo rugiet, quis non timebit ? || Amos. || " 44 quart 
- lapon. Végül e jelzéssel: „Impressum Wittembergae || Mense 
Januario. || An. M.D.XXII. || " 

E mű előszavában örömének ad kifejezést a felett, hogy 
' szerzetes társai a miseszörny kipusztitásába fogtak. Ebből látja, 
hogy bennök Krisztus igéje munkálkodik; de örömét zavarja 
az aggódás, vájjon a szidalmak és üldözések közepett meg-
tudnak-e majd állni mindnyájan. Azért a gyengék erősítése 
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végett-kiadja könyvecskéjét amely azonban nem -csupán nekik, 
hanem minden érdeklődőnek szól. . 

. Luther- Márton ezt a művét Márton napján fejezte be 
s - küldötte • meg Spalatinnak • egy levél- kíséretében, amelyben 
röviden .megjegyzi: „Abrogationem missarum confirmo hoc, 
quem mitto, libro". Nagy meglepetésére azonban hogy nemsokára 
titkon megjelent Wittembergben —, úgy körülbelül ' nov. 
yégén, azt kellett tapasztalnia, hogy sem ezen, sem előbbi iratai 
nem jutottak barátainak kezökbe. Úgy sejtette, hogy azokat a 
túlságosan is aggódó Spalatin tartotta vissza magánál Épen 
azért legott — L. a 3-ik levelet — egy szemrehányó levelet irt neki 
s követelte, hogy iratait, akár Wittembergben akár egyebütt, 
okvetlenül kinyomassák s kijelenti, hogy az esetre, ha azok 
elvesztek, vagy ha azokat nem akarják kiadni, úgy még mérge-
sebb iratokat szerkeszt. „Mert — úgymond — a szellemet el 
nem pusztítja az, a ki a holt betűket elpusztítja." És célt ért 
fenyegetődzésével, mert iratai tényleg pár hét múlva nyomtatás-
ban megjelentek. 

Német nyelvű hasonló irata, amelyet az előszó szerint, 
1521 nov. 25-ikén írt, a következő cimet viseli: 

„Vom miss || brauch der || Messen || Martinus Luther [| Wit-
temberg. M. D. || XXII.u 52 quart lap. 

Luthernek e két műve valóságos csapás volt a római 
egyházra, illetőleg a pápaságra, mert hisz ezt s általán a papi 
hatalmat gyökerében támadta meg s életerétől elmetszé. Táma-
dását nem is hagyták szó nélkül. Egymásután szálltak sikra 
ellenfelei a czáfoló iratokkal s mindent elkövettek hogy Luther 
ez iratainak terjesztését megakadályozzák. A weimari kritikai 
kiadás a czáfoló iratok közül egész sort emlit fel. Nevezetesebbek 
az Emser, Clichtoveus, Dietenberger, Mensingk stb. iratai. 

Különösen is nagy hirre tett szert a Clichtoveus Jodocus 
műve, a melynek cime a következő: 

„Antilutherus || Jodoci Clichtovei Neo [j Portuensis, Doc-
toris Theologi, Tres Li- || Bros Complectens [| . . . Secundus, 
contra abrogationem Missae, quam inducere molitur || Lutherus 
etc. Parisiis. || Ex officina Simonis Golinei. |] 1524 (| Cum privi-
legio || " 190 foliolap. 

A második könyv, mely Luther iratát czáfolja 30 feje-
zetből áll s telve van Luther iratából vett idézésekkel. 

De ammt az ellenfelek, úgy a barátok s bajtársak száma 
is napról napra szaporodott. Közülök különösen is kiemelendő 
Fritzhans, a ki Luther álláspontját egy külön iratban is védel-
mezte, a melynek címe a következő: 
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„Was die Messe sey. || Und ob sie ein Testament, || oder 
ein opffer genant [j werd, Ihn der hey || ligen schrifft. (| Auf die 
Repliea Doet. |] Joh. Mensings. Johannes Fritzsthans. || Lies es, 
vorstehet und darnach richte . 0 . || 11 lm iar MD und XXVII 
24 quart lapon. 

Maga Luther a miséről irott iratait mindenha igen ked-
velte s még 1538-ban is oda nyilatkozott, hogy „nem hiszi, 
hogy abból bármit is feltudna adni." 

Mi itt a német nyelvű iratot közöljük még pedig az A 
szöveg alapján, mint a mely a leghitelesebb s a többi kiadás-
nak is alapul szolgált. 
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1. LEVÉL. 

SPALAX1NB0Z, 
(1521. november 11). 

Spalatin György úrnak, a Krisztus tanítványának, a hitben 
barátjának. 

Üdv! Alig olvastam levelet, mely rosszabbul esett volna, 
mint a te legutóbbi leveled. Nemcsak, hogy halogattam a fele-
lést, de sőt feltett szándékom volt, hogy egyáltalában nem 
felelek rá. 

Először is nem nyugszom bele abba, hogy a fej edeleni, 
amint írod, nem akarja engedni, hogy a mainzi érsek ellen 
írjak, vagy olyat írjak, ami a közbékét háboríthatná. Inkább 
veszítselek el téged, a fejedelmet és minden élő embert! Mert 
ha az ő teremtőjének, a pápának ellenszegültem, mért hátrál-
jak meg egy teremtménye előtt ? 

Szép dolog, hogy a közbékét nem kivánod háboríttatni, 
de azt úgy-e el fogod tűrni, hogy Isten békéje ama kárhozatos 
és istentelen mesterkedések által megháboríttassék ? 

Nem űgv, Spalatin barátom, nem úgy fejedelem! A Krisz-
tus nyája érdekében minden erővel ellent kell állni ama ke-
gyetlen farkasnak, mások elriasztására. Azért elküldöm az 
ellene készült iratot, bár megjött leveled. De ez épenséggel 
nem indított arra, hogy bármit is változtassak rajta, jóllehet 
Fülöpünk bírálatára bíztam, hogy ő változtassa meg azt, amit 
javitni valónak lát. Azért óvakodj kérlek attól, hogy Fülöpnek 
a könyvet át nem adod vagy hogy őt lebeszéled: elhatározott 
dolog, hogy nem fogsz meghallgattatni. 

Hogy rossz hírben vagyunk a mieinkkel együtt elleneinknél 
vagy azoknál, kik isteni dolgokban nagyon emberiesen gon-
dolkoznak, az téged ne aggasszon. Hiszen tudod, hogy Krisztus 
urunk és az ő apostolai sem voltak Ínyére az embereknek. 
Eddigelé nem hallottam arról, hogy minket valami gazsággal 
vádoltak volna. Csak az istentelenségnek és hamis tanok hn 
detésének vádját emelték ellenünk. A fiatalságnak az a mo 

ü. Luther M„ művei. Q 
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galma, amely Antonius*) követe ellen irányult, magamnak sem 
tetszik: de ki tudna mindenkit mindenütt és mindenkor féken 
tartani ? 

Hát váljon ők soha semmi rosszat nem mutatnak-e ? Az 
Űr tanítványai ís tűrték a gyalázatos Júdás Iskáriótot és mint 
mondják, naponként a gonosz társaságában voltak. Csak mi 
vagyunk azok, akiktől megkövetelik, hogy a kutya se mocczan-
jon. Kérlek, ne várd tőlem, hogy én minden egyes embernek 
védőbeszédeket írjak, akinek Wittenberg nem tetszik. Hisz 
ennél nincsen lehetetlenebb dolog. 

Azért nem vész el az evangéliom, ha egyikünk-másikunk 
vét az illendőség ellen. Akik persze ez okból eltántorodnak az 
igétől, nem az igéhez, hanem az ige dicsőségéhez ragaszkodtak. 
ÁM az igéhez ragaszkodik az ige miatt, még ha a poklok ka-
puival is akarják eltántorítani tőle, nem fog eltántorodni. A 
ki elszakad tőle, csak szakadjon el. Mért nem tekinti azt, 
ami bennünk jobb és erősebb ? mért nézi azt, ami bennünk 
rosszabb és gyengébb ? Váljon Fülöpöt és az övéit is vádol-
ják az ildomosság hiányával ? Hát akkor miért Ítélik el az 
egészet egy rész miatt ? 

Kisebb bűn egy istentelen prédikátort kipisszegni, mint 
annak tanítását hűségesen elfogadni. Pedig ezt a bűnt dicsérik, 
amazt pedig megbocsáthatatlannak hirdetik. És az ilyen bírák-
tól, az ilyen igazságtól te félsz és azt hiszed, hogy az evangé-
liom forog veszélyben az ilyen semmiség miatt ? 

A magánmise eltörlésének szükségét bizonyítom mellé-
kelt könyvemben. Vigasztaló iratot**) nem birtam készíteni, 
nem is látom szükségét, mert ilyen tartalmú az én Tessarade-
kasom. Mért nem adjátok ezt a kezébe, hogy olvassa? vagy 
miért nem utaljátok inkább az evangeliomok és Krisztus kín-
szenvedésének olvasására, aminél jobb vigasztalás nincsen. 
Csak nem írhatok minden esetre újabb vigasztaló iratot ? Mit 
szólnának ehez elleneim ? Remélem különben, hogy teljesen 
elegendő lesz Fülöpünk vigasztaló szava és úgy sejtem, hogy 
az alatt talán már le is csitult lelke háborgása, úgy hogy az 
én vigasztalásom elkésne és hiábavaló volna. Nem is forog 
fenn ez esetben istentelen mulasztásnak veszélye, hogy el ne 
lehetne halasztani vagy általában mellőzni, holott abban az 
ügyben, melyben én fáradok, kész a lelkeknek veszedelme. 

Elhatároztam immár azt is, hogy megfogom támadni az 

*) Ismeretlen ember. 
**) A fejedelem számára. 
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egyházi fogadalmakat és meg fogom szabadítani az ifjakat a nőtlen-
ségnek pokoli kínjától és undok és kárhozatos örvényéből 

Részben megkísértetve, részint felháborodva írom ezeket, 
vedd jő néven. Mert nem csak egy sátán van velem, vagy inkább 
ellenein, aki egymagamban vagyok, néha nem is egymagamban. 
Hát Isten veled, üdvözöld a mieinket mindnyájukat. Gerbelius-
nak írtam utolsó levele vétele előtt; de levelein már le volt 
zárva és bepecsételve. 

Szt. Márton napján, az 1521-ik esztendőben. 
Luther Márton. 

2. LEYEL. 

SPALATINHOZ. 
(1521. november 21). 

Kedves barátjának Spalatin Györgynek, a Krisztus szol-
gájának. 

Üdvöt az Úrban. Gondoskodjál arról, hogy a levél Fülö-
pünk kezéhez jusson. Ide csatolom a Gerbeliusnak szólót is. 
Amint látod, könyveimet óhajtja. Kívánsága teljesítése tőled 
függ, nem tőlem. Én jegyzékbe foglaltam őket, a többi, ha te 
is úgy akarod, legyen a te gondod. A Taubenheimnak szóló 
levelet is add át. 

Egyéb írni valóm nincsen. A ti dolgotok, kik a nyilvá-
nosság előtt forogtok, hogy nekem írjatok, aki most a sző 
szoros értelmében a magányba vonult szerzetes vagyok. Pedig 
még sem vagyok magányosan. Körülöttem van sok ravasz 
gonosz szellem s ezek, amint szokás mondani, eljátszszák idő-
met, de kellemetlen módon. Imádkozzál, hogy végre is el ne 
hagyjon engem Krisztusom. Isten veled. 

Mindenszentek napján, 1521. 
Luther Márton. 

Van a várban egy papocska, aki nap nap után misét 
olvas. Attól tartok, hogy ez nagy bálványimádás, ha nem 
egyéb. Vajha az ilyen magánmisét olvasóknak száma legalább 
lassanként apadna, ha már nem lehet misézésüket egyszerre 
beszűntetni. A misének nem • szabad magánosnak lennie, mert 
már a mise neve maga is gyülekezést és közösséget jelent és 
Krisztus és Pál apostol úgy rendelkeztek, hogy szavának hir-
detésére és emlékezetének megújítására összehívott gyülekezet 
előtt nyilvánosan kell tartani. Ó te Antikrisztus ! 

3 * 
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3. LEVÉL. 

SPÁLÁTINHOZ*) 
(1521, november végén). 

Spalatin György barátjának, a Krisztus szolgajanak. 
Üdvöt az Úrban, Levelemmel együtt megküldtem iratai-

mat a fogadalmakról, a miséről és a mainzi zsarnok ellen. 
Azt reméltem, hogy ezek már mind azok kezébe jutottak, 
akiket illettek, de most, hogy úgy látom, hogy egészen más-
ként történt a dolog, különféléket kell gondolnom. Attól félek, 
hogy útközben elfogták, vagy pedig, hogy a vivőjük valahogy 
elvesztette. Mert ha tudnám, hogy kezeidhez jutottak s hogy 
te tartod őket vissza, nem tudom, mi bánthatna engem a 
jelen körülmények közt jobban. Mert ezen iratokban épen a 
legsürgősebb kérdéseket tárgyaltam. 

Ha tehát nálad vannak, vess határt annak a te óvatos-
ságodnak és okosságodnak, mely előttem gyanús. Nem érsz el 
avval semmit, ha az ár ellen úszol: ki akarom adni irataimat, 
ha Wittenbergben nem lehet, úgy bizonnyal másutt. És ha 
irataim elvesztek, vagy te tartod őket vissza, ez csak el fog 
keseríteni . engemet, úgy hogy ezentúl még sokkal hevesebben 
fogok fellépni. Mert a szellemet el nem pusztítja az, aki 3 
holt betűket elpusztítja. 

Wittenbergben voltam és az édes barátaimmal töltött 
órák őrömébe ez az ürömcsöpp vegyült, hogy irataimat és 
leveleimet senki nem látta, senki felőlük nem hallott ítéld 
meg te, hogy ez méltán esett-e rosszul nekem. Amit láttam 
és hallottam, mindaz nagyon tetszett nekem. Isten erősítse 
lelkét azoknak, kik a jót akarják. Útközben ugyan bántott 
engem sok mindenféle kósza hír egyes híveinknek helytelen-
kedéséről, azért elhatároztam, hogy közzéteszek egy intő szó-
zatot**), mihelyt magányomba visszatérek. Egyebekről majd 
máskor, 

A fenséges fejedelemnek ajánlj kegyébe. Szeretném ha 
Wittenbergi kirándulásomról és visszatérésemről nem érte-
sülne; hogy miért, elég jól tudod. Isten veled. 

Wittenbergben, Fülöp barátomnál, Amsdorf házában, az 
1521. esztendőben. 

Luther Márton. 

*) Luther titokban elhagyta a Wartburgot és Wittenbergbe utazott. 
Ott értesült arról, hogy Spalatin legutóbb küldött iratait, köztük a magán-
mise eltö lé éiől szólót visszatartotta. E miatt tesz neki szemrehányást. 

**) Megjelent 1522-ben; közöljük. 
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Fülöpünk majci átadja neked a latin bibliát, hogy ne-
kem megküldjed. Kérlek vállald magadra és teljesítsd kérel-
memet hűségesen. 

4. LEVÉL, 

A MAINZX ÉRSEKHEZ*). 
(1521. december 1). 

Kész szolgálatomat ajánlom választófejedelmi kegyelmes-
ségednek, főtisztelendő kegyelmes uramnak. Bizonyára élénk 
emlékezetében van, hogy választófejedelmi kegyelmességednek 
két ízben írtam latin nyelven; először a hazug bűnbocsánat 
kezdetekor, amikor is hűségesen figyelmeztettem választófeje-
delmi kegyelmességedet és keresztyéni szeretetből szembeszái-
lottam a gonosz, ámító, kapzsi prédikátorokkal és eretnekséggel 
£s babonával telt könyveikkel. 

És ámbátor választófejedelmi kegyelmességedre zúdít-
hattam volna az egész vihart, ha szerénytelenségben telt volna 
nedvem, mint arra, akinek nevében és tudtával történt a vissza-
élés, ahogy az istentelen könyvek czímlapján ki volt tüntetve, 
mégis kímélettel voltam kegyelmességed és a brandenburgi ház 
iránt, mert azt gondoltam, hogy választófejedelmi kegyelmes-
séged álnok besúgóktól elcsábítva tapasztalatlanságában és 
tudatlanságában került bele ebbe a dologba. Azért hát csakis 
ezekre vetettem magamat és hogy ez mennyi bajjal és ve-
szedelemmel járt reám nézve, annak választófejedelmi kegyel-
mességed a megmondhatója. 

De ez az én jámbor intelmem csak gúnyt és kegyelmes-
séged részéről nem hálát, hanem hálátlanságot aratott. Másod-
szor is írtam; teljes alázatossaggal ajánlkoztam, hogy választó-
fejedelmi kegyelmességed részéről a felvilágosítást készséggel 
elfogadom, de kemény, illetlen, püspökhöz és keresztyén em-
berhez nem illő feleletet kaptam, melyben felvilágosíttatásom 
felsőbb hatóságra volt hárítva. 

*) Az 1521. év szeptember havára Albrecht mainzi érsek, hogy új 
pénzforrást nyisson fényűző háztartása számára, a hívőket meghívta a 
Halié városában kiállított ereklyegyűjtemény megtekintésére. Teljes bűn-
bocsánatot hirdetett mindazoknak, akik áhitattal elzarándokolnak az erek-
lyékhez és e mellett alamizsnát is áldoznak. Ezt merte tenni az az egy-
házfejedelem, aki magát okolhatta, hogy az ő kufárja Tetzel által az egész 
kitört forrongást okozta. (Köstlin). Mielőtt még heves iratát, melyben ezen 
eljárást pellengérre akarta állítani, kibocsátotta volna, közvetlenül a kar-
dinálishoz fordult következő levéllel. 
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Jóllehet tehát két iratom mitsem használt, én azért még 
sem állok el, hanem az evangéliom szerint harmadszor is — 
még pedig most német nyelven — fordulok intelmemmel ke-
gyelmességedhez. Vajha lenne foganatja ennek az én íolös és 
nem köteles intésemnek és könyörgésemnek! 

Választófejedelmi kegyelmességed most Halléban ismét 
felállította a bálványt, amely a szegény keresztyén hívőknek 
megrontja erszényét is, lelkét is. Ezzel nyilvánosan beismerte, 
hogy mindama ügyetlen és megrovásra méltó dolog, amit 
Tetzel elkövetett, nem egyedül Tetzel akaratából történt, hanem 
a mainzi érsek akaratából is, aki ezt — tekintet nélkül arra, 
hogy megkíméltem — önönmagának tulajdonítsa. 

Választófejedelmi kegyelmességed talán most azt gon-
dolja, hogy én letűntem a színtérről, hogy most biztonságban 
van tőlem és a császári hatalom által jól elhallgattatta azt a 
szerzetest. Mindez hagyján, hanem azért tudja meg kegyelmes-
séged, hogy én meg fogom cselekedni azt, amit a keresztyéni 
szeretet követel, nem törődve a poklok kar u""1 sem, még ke-
vésbé tudatlanokkal, pápákkal, kardinálisukkal püspökökkel 
Nem akarom eltűrni és elhallgatni, hogy a mainzi püspök azt 
színleli, hogy nem tud felvilágosítást adni, nem is az ő dolga, 
ha tőle szegény ember ilyet kér*). Holott pedig nagyon jól 
tudja a dolgot és mégis szemtelen módon egyre folytatja, 
ha neki jövedelmet hoz. Csak semmi szitkozódást! Erről mást 
kell beszélni és hallani! 

Azért alázatos kérésem választófejedelmi kegyelmességed-
hez; ne tévessze meg és ne rabolja ki a szegény népet, mu-
tassa magát püspöknek, ne pedig farkasnak. Eléggé közhírűvé 
lett, hogy a bűnbocsánat merő gazság és ámítás és hogy egye-
dül a Krisztust kell a népnek prédikálni, úgy hogy választó-
fejedelmi kegyelmességednek nem szolgálhat mentségeűl, mintha 
erről nem tudott volna. 

Emlékezzék csak vissza választófejedelmi kegyelmességed 
a kezdetre, hogy mily pusztító tűzvész keletkezett abból a 

p Gtett kis szikrából**), melytől az egész világ oly biztosnak 
magát, hogy azt hitte, hogy az az egy szegény koldus a 

pápa előtt végtelenül csekély s hogy lehetetlen dologba vágta 
a fejszéjét. Pedig mégis máskép itélt az isten, a pápának és 
övéinek keservesen sok dolgot adott, az egész világ vélekedése 

*) Luther 1520. februárjában a mainzi érsekhez fordult, arra kérte, 
hogy olvassa el iratait és vizsgálja meg az ellene hangoztatott rágalmakat. 
Az érsek azonban e kérést visszautasította. 

**) A 95 tétel. 
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ellenére és vélekedésén fölül úgy intézte a játékot, hogy a 
pápa aligha fogja többé megnyerhetni, sőt napról napra rosz-
szabbul folyik dolga, amiben újra csak Isten kezét lehet meg-
ismerni. 

És az az Isten él még, csak ebben ne kételkedjék senkii 
Meg is van benne a képesség, hogy a mainzi érseknek ellent-
álljon, ha négy császár is fölötte tartja védő karját. Különösen 
szereti is letörni a magas czédrusfákat, megalázni a fennhéjázó, 
megátalkodott fáraókat. Kérem választófejedelmi kegyelmessé-
gedet, ne késértse meg, ne vesse meg ezt az Istent! Erejének, 
hatalmának nincsen vége! 

Csak ne gondolja kegyelmességed, hogy Luther meghalt. 
Oly szabadsággal és bátorsággal fog hivatkozni arra az Istenre, 
aki a pápát megalázta, és a mainzi érsekkel oly játékot fog 
kezdeni, hogy erre kevesen lesznek elkészülve. Csak álljatok 
össze, ti püspökök, urak maradhattok, de ezt a szellemet nem 
fogjátok elnémítani és elkábítani. De ha valami gyalázat érne 
benneteket, amire most nem gondoltok, ezennel figyelmeztetni 
akartalak. 

Azért hát végre is kijelentem kegyelmességednek még pe-
dig Írásban, hogy amennyiben a bálványimádást meg nem 
szünteti, az isteni ige és a keresztyéni üdvösség kedvéért ezt 
szükséges, kényszerítő és kikerülhetetlen oknak kell tekintenem, 
hogy kegyelmességedet, épűgy mint a pápát, nyilvánosan meg-
támadjam, szándéka ellen bátran tiltakozzam, Tetzelnek előbbi 
istentelenségeit mind a mainzi érsekre hárítsam és az egész 
világ előtt kimutassam, mi a külömbség egy püspök és egy 
farkas között. Ehez irányítsa és tartsa magát választófejedelmi 
kegyelmességed. Ha én megvettetem, jön majd egy másik, aki 
megfogja vetni azt, aki most engem megvet, amint Ésaiás 
mondja. Eleget figyelmeztettem kegyelmességedet; itt már az 
ideje, hogy Pál apostol tanítása szerint (I. Kor. 5, J ezentúl a 
nyilvánvaló bűnöseket az egész világ előtt nyilvánosan pellen-
gérre állítsuk, kinevessük és megbüntessük, hogy az Isten or-
szágától a botrány távol tartassék. 

Másodsorban arra kérem kegyelmességedet, türtőztesse 
magát és hagyja békén azokat a papokat, akik, hogy a paráz-
naságot kerüljék, megnősültek vagy meg akarnak nősülni és ne 
fossza meg őket attól, amit nekik Isten adott*). 

Annál is kevésbbé, mert kegyelmességed semmi alapos 
okát és jogczímét eljárásának nem tudja kimutatni és püspök-

*) A mainzi érsek fellépett volt Bernhardi, kembergi prépost és 
Zeiger, vatterodei pap ellen, akik megnősültek. 
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höz nem illő a merő gonosz erőszakoskodás, önkénykedés. Mi 
hasznotok abból, ti püspökök, hogy oly arczátlanul erőszakos-
kodtok és elkeserítitek ellenetek az emberek szíveit, eljárástok 
jogos voltát pedig nem akarjátok és nem is tudjátok kimutatni. 
Mit gondoltok magatokról ? Csupa gigásokká és bábeli Nimró-
dokká lettetek ? Hát nem tudjátok, ti szegény emberek, hogy 
gazság és zsarnokság, ha nm^s neg benne a jogosság látszata, 
elveszti a köztiszteletet és nem allhat fenn sokáig ? Mért ro-
hantok vesztetekbe, mint az es teienek ? Nagyon is korán ér 
az majd még utói titeket! 

Vigyázzon kegyelmességed! ha e visszaélések meg nem 
szűntettetnek, az evangéliomra hivatkozó nagy felzúdulás fog 
keletkezni. Azt fogják mondani, hogy milyen üdvös volna a 
püspököknek, ha előbb a maguk szemebol vennék ki a geren-
dát és hogy illő volna, hogy a püspökök előbb elkergetnék 
ágyasaikat*), mielőtt jámbor hitveseket elválasztanak férjeiktől. 

Kérem választófejedelmi kegyességedet, legyen gondja 
magára, adjon nekem alkalmat és lehetőséget a hallgatásra. 
Nekem nem telik örömöm és kedvem kegyelmességed szégye-
nében és meghurczolásában. De ha nem lesz se vége se hossza 
annak, hogy kegyetlenül megbecstelenítik Isten nevét és meg-
csúfolják igazságát, köteles vagyok én is és köteles minden 
keresztyén ember Isten dicső nevének szolgálatjába állani, még 
ha az egész világnak, nem is csak egy oly gyarló embernek, 
minő egy kardinális, kellene e miatt megszégyenülnie. Hallgatni 
nem fogok és ha nem is érem el czélomat, annyit mégis re-
mélek, hogy ti püspökök nem fogtok oly vígan dudálni. Még 
nem irtottátok ki mindazokat, akiket Krisztus a ti istentelen 
zsarnokságtok ellen támasztott. 

Ezeknek utána kérem és várom választófejedelmi ke-
gyelmességed válaszát tizennégy napon belül, mert a kitűzött 
tizennégy nap multán meg fog jelenni könyvem a hallei bál-
vány ellen, ha világos felelet addig nem jön. És ha ezt a leve-
lemet tanácsosai el találnák sikkasztani, úgy hogy nem kerülne 
kegyelmességed kezébe, az engem nem fog visszatartani. Egy 
püspök úgy rendezze be udvarát, hogy ami szeme elé való, az 
szeme elé is kerüljön. Az Isten adja választófejedelmi kegyel-
mességednek az ő kegyelmét, hogy a helyeset válassza és 
akarja. 

írtam pusztámban, Katalin napja után vasárnap az 1521. 
esztendőben**). 

*) Ez első sorban magának az érseknek szólt. 
**) Melanthon e levelet csak deczember 11-én juttatta a kardinális 

kezéhez, aki deczember 21-én kelt levelében következőképen válaszolt: 
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Választófejedelmi kegyelmességednek készséges és alázatos 
szolgája 

Luther Márton. 

Kedves Doktor uram! Katalin napja utáni vasárnapról kelt levelét meg-
kaptam, elolvastam és kegyesen és jószándékkal fogadtam; de teljességgel 
úgy vagyok meggyőződve, hogy már rég meg van szüntetve az, ami ilye-
tén levélírására alkalmat adott. És Isten segedelmével, úgy akarok élni, 
ahogy az egy jámbor keresztyén egyházi fejedelemhez illő, ha Isten ne-
kem kegyelmet, erőt és értelmet ád hozzá, a miért hűségesen könyörgök 
és magamért könyörögtetek másokkal is. Mert a magam erejéből mitsem 
tehetek és elismerem, hogy rászorulok Isten kegyelmére. Hisz szegény 
bűnös ember vagyok, aki, nem tagadom, tévedhetek és vétkezhetem, sőt 
nap nap után tévedek és vétkezem is. Jól tudom, hogy Isten kegyelme 
nélkül nincs bennem semmi jó s hogy én époly haszontalan bűzös sze-
mét vagyok, mint akárki más, ha nem még inkább. Ezt nem akartam 
elhallgatni feleletképen jó szándékú írására és hajlandóbb vagyok, mint 
valaha, kegyelmed iránt kegyességet és jóságot tanúsítani. Testvéries és 
keresztyéni korholást igen is tudok elviselni. Remélem, az irgalmas és 
jóságos Isten továbbra is kegyelmet, erőt és türelmet fog nekem adnis 
hogy mindenben akaratja szerint éljek. 
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Á Misével Yalő v isszaé lés rő l 

Á w i t t e n b e r g i Á g o s t o n r e n d i s z e r e z e t e = 
s e k n e k , k e d v e s t e s t v é r e i m n e k , én, M á r t o n , 
a z U r J é z u s K r i s z t u s k e g y e i m é t é s b é k e s s é -
g é t k í v á n o m . 

Szóbeli hírmondásból ós írásból is úgy értettem, 
kedves testvéreim, hogy gyülekezetetekben ti kezdtetek 
először a misével való visszaélés eltörlését* De bárha 
ezen ti munkátokon nagyon őrülök, mert érzem, hogy a 
Krisztus igéje munkálkodik bennetek és hogy az igét 
nem hiába vettetek; mégis, annál a keresztyéni szeretet-
nél fogva, mely semmit el nem mulaszt, nagy az én gondom, 
hogy ti mindnyájan nem egyenlő állhatatossággal ós jő 
lelkiismerettel kezdtetek ebbe a nagy és nevezetes mun-
kába. Arról nem szólok, hogy a püspökök ós Bál1 papjai 
hogyan ijesztegetik naponta a hitben gyengék lelkiisme-
retét, egyszer pápai bullával, másszor búcsú hirdetésé-
vel, majd pedig szerzetesbíróságokkal, ez a házas papo-
kat üldözi, az egyik ezt, a másik azt a csudát teszi és 
mindegyik, tudása szerint, a legrosszabbat 

De mi lesz majd, ha titeket ezen az egész világon, meg 
a kegyes, okos, szent ós bölcs emberek is, meggúnyolnak, 
meggyaláznak, bűnösnek, becstelennek és istentelennek 
mondanak, mivelhogy ti, ilyen kevesed magatok, minden 
egyházi ós emberi rendnek megváltoztatására, az emberi 
értelem ellenére, egyedül vállalkoztatok ? Mert bizony 
mondom, hogy nagy dolog ilyen régi szokásnak, a kö-
zönséges nézetnek megtámadása, a gúnyolódásnak, meg-
ítélésnek ós átoknak türelmes elviselése ós nagy dolog 
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Ilyen viharban, hullámok, között megállni nyugodtan, 
rendületlenül. Nagyon jól tudom, ha sziklára építettetek, 
eljöhet az árvíz és vihar, nem ront meg ti teket De 
hogyha fövényen álltok, a ti ronilástok hamar elkövetke-
zik, Máté 7, 24, 27 ° 

Magamon is tapasztalom minden nap, milyen nehéz a 
régi ós emberi tanokban elfogult hittol megválni. Nagy, 
sok fáradozással és munkával, a szent írás sokszoros 
forgatásával ís alig tudtam lelkiismeretemet az iránt 
megnyugtatni, hogy jogom van, csupán egymagamban 
fölkelni a pápa ellen, megmondni róla, hogy o az Anti-
krisztus, a püspökök pedig az o apostolai ős a főiskolák 
az o kerítő házai! Hányszor megrettent a szivem, vá-
dolt ós fölvetette azt a nagy kérdést: Te vagy okos 
csak egyedül ? Á többiek mind tévelyegnek és annyi 
idő óta tévelyegtek ? Hát hogyha te tévedtél meg ós magaddal 
viszed az embereket a tévelygésbe, az örök kárhozatba ? 
így volt ez addig, amíg Krisztus egyetlen bizonyos igéjé-
vel még nem erősített ós meg nem szilárdított Most már 
nem retteg a szívem, de a pápisták támadásával szemben, 
mint kopárt a hullámok előtt, megáll és fenyegetésüket, 
és háborgásukat neveti 

És azért, mert ezt átéreztem és átgondoltam, meg-
írom nektek ezt a levelet vigasztalására ós erősítésére 
a gyengéknek, akik a támadások és csüggedő lelkiisme-
ret viharát, erejét nem tudják elviselni. Mert olyan lel-
kiismerettel, hittel és bizodalommal kell küzdenünk, hogy 
ne csak az egész kerek világ ítéletét tartsuk hiábavaló-
Ságnak, hanem felkészüljünk a küzdelemre a halálban az 
ördög ős minden 5 hatalma ellen, megküzdjünk az Isten 
ítéletével is és mint Jákób, meggyőzzük az Istent a mi erős 
hitünkkel. L Móz. 22, 28„ A kicsiny hitűek is megvet-
hetik a világ gyalázkodását és gúnyolódását és úgy te-
hetnek, mintha nem hallanak, de ki menekül meg az ör-
dögtől ós az Isten szigoru itólőszékétől, ki tudja meg-
tcmn, hogy ezt ne erezze ? 

A világ nem tehet egyebet, csak, hogy azt mondja 
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rólunk, eretnekek és hitetlenek vagyunk ; azt nem tudja 
megtenni, hogy igazán eretnekek legyünk. Lelkiismeretünk 
sokfélekép vádolhat minket bűnnel Isten előtt, őrök kárho-
zatra is Ítélhet, kivévén, ha Isten szent, eros és igaz igéje 
minden felől jól őrzi ós védi vagyis, ha amaz egyetlen sziklán 
ál l Aki eképen cselekszik, biztos az o dolgában, meg 
nem téved, nem ingadozik ós meg sem is csalhatják Ilyen 
bizonyos, csalhatatlan erősséget keresünk, ©z után vágyunké 

Ezért írok külön kis könyvet a miséről, hogy min-
denkinek, aki akarja, hasznára legyen. Mert látom, hogy 
ami könyveket előbb írtam erről, még nincs elég foga-
natjuk, mert a püspökök ellenünk küzdenek, ugy hogy, 
ahányszor újra megjelenik, felszólal, ismétlődik az igazság 
szava, annyiszor átkozzák meg és nyomják el azt az irott szó 
hóhérai. Kérjük az Urat, hogy bocsássa ki az aratókat az 
ő gabonájának aratására, Máté 9, 38 ős küldje el angya-
lait, akik eltávolítsák a botránkozásokat, Máté 31. 31«, 
az o országából, mert ugyan meggyülemlettek manapság. 
Itt állunk egy nagy botránkozás előtt: ha ezt ki tudjuk küszö-
bölni, nem csak ezt az egyet küszöböltük ki, mert alapja ez 
és betetőzése a többinek Az Űr Jézus erősítse és őrizze 
meg lelketeket ós sziveteket igaz, őszinte, hamisítatlan 
hitben és istenes szeretetben, Amen. Az én pusztámból 
Katalin napján 1521-ben. 

* * 

Megmondom előre nyilvánosan, hogy a megháboro-
dott, eszüket vesztett emberekre ügyet se vetek, ha azt 
kiabálják és mondogatják : Én az egyház tanítása ós 
rendje ellen irok és tanitok, az atyák Írásait elvetem, 
valamint a régen bevált legendákat, az egyház ősi szo-
kását, gyakorlatát ós eljárását. Hasonlatoskepen megve-
tem a párisi Sodorna2 emberi tudományát ős munkáit, 
melyek nem egyebek, mint Péter mondja II. levél, 2, 
mint veszedelmes tévelygések. Ha holdkórosságuk csak 
egy órára is megszűnnék, maguk is belátnák, minthogy 
minden dolgukat Isten igéje nélkül cselekszik, hogy ok 
nem isteni, hanem csakis emberi tételekbe kapaszkodnak. 
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Áz meg különben nemcsak szent irás ; hanem emberi 
•értelem ellen is van, hogy a hit valamely cikkét emberi 
álmadozásra alapítsuk és építsük Mert a szentségeknek 
és a hit cikkeknek kizárólagos alapja ég erőssége m. 
Isten kijelentése, amint Mózes V. könyvében kellő-
képen be is bizonyítja.3 Hogyan hihetik hát azok, 
hogy engemet minden ő álmadozásaikkal, azaz, emberi 
törvénnyel és tanítással az Isten igéjétől eltántorítanak? 
Mintha nem tudnák, hogy a szentek életükben sokszor 
vétkeztek és megtévedtek Írásaikban is I Mégis olyan bal-
gatagok, hogy szavalkat és tetteiket a hit csalhatatlan és 
bizonyos zsinórmértékéül veszik és elfogadják, Hozzá saját 
igazságuk, bárha az nem Is igazság, gyanússá teszi az Ilyen 
emberi szólásokat, mert így mondja : akit egyszer téve-
désben találnak, azt egyáltalán tévelygőnek tekintik és 
űgy is bánnak vele. 

Ki mondja meg nekünk, hogy miben nem tévedtek 
az atyák,4 mivelhogy sokszor tévedtek, amint magad Is beis-
mered, mégis az ö tekintélyük elégséges és ne a szent írás 
szerint Igazodjunk és Ítélkezzünk ? Azt mondod, hogy ok 
is az írást magyarázták. De hátha magyarázataikban Is így 
tévedtek, mint eletükben es írásaikban ? Ezzel minden dol-
gunkat emberi dologgá, az embereket istenekké teszed és az 
ember szavát Isten igéjével egyenlőképen becsülöd. 

Miért Is tudják meg 'e balgatag zofisták, tudatlan 
püspökök, barátok és papok, a pápa minden ö gomorrái-
val, hogy minket nem Augustinus nevében, nem is Ber-
nát, Gergely,5 Péter vagy Pál es nem Is a párisiak, hanem 
Jézus Krisztus nevébe kereszteltek meg. Csak a meg-
feszített Krisztust Ismerjük el mesterünknek és senkit 
'inast okivüle. Pál nem akarja, hogy neki, vagy ©gy an-
gyalnak higgyünk, Gal. 1,8., hanem csakhogy Krisztus 
éljen benne és szóljon. Nagyon Is jól tudjuk, mit taníta-
nak az atyák, a dekretumok, a megszokás és a nép álma-
clozása; mi szükségünk arra, hogy a párisi mesterek is 
Írják s mondogassák : ez a cikk botrányos, az a párisi 
fakultás ellen van, az az o írott cikkeik ós más hasonlók 
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ellen van, amikkel esakís az anyás gyerek, vagy a buta 
íatuskó dicsekedhető 

Nem nézzük azt, hogy Bernát hogyan élt ós mit í r t ; 
csak azt nézzük, hogy a szent írás szerint hogyan kellett 
volna élnie ós írnia, Nem kérdezzük, hogy a szentek ho-
gyan eltek ős mit ír tak; valamennyit ez az imádság tar-
totta meg: Bocsásd meg a mi vétkeinket (Máté VL 12., 
Luk. XI 4.), a mint a 32= zsoltár 6,-ík verse megmondja: 
^ Azért könyörög minden szent a megtalálásnak idején", 
hogy ne tartsuk igaznak és helyesnek, hogy imádságuk 
által, ami maga is tévelygés ós bűn nyernek bocsánatot, mint 
a pápisták teszik, mint a 62. zsoltár 4=ík verse mondja: 
meghanyatlott ős megdojtott falra dűlnek, holott csak 
Isten az egyetlen támasz, amint ugyanaz a zsoltár több-
szőr is mondja. 

Azt mondtam, hogy mi nem kérdezzük, hogyan éltek 
és mit írtak a szentek, csak azt, hogy a szent írás sze= 
iint hogyan kell élnünk. Nem az a kérdés, mi történt, 
hanem, hogy minek kell történnie A szentek megtéved-
hettek írásaikban, bűnt követhettek el eletükben. Á 
szent írás nem tévedhet ós aki benne hisz, bűnt életében 
nem követhet eh Mi is elismerjük a szenteket, akiknek 
dicsősége nem az emberektől, hanem Istentől van. Nem 
azokat, akiket a pápa avat föl, hanem akiket isten; 
ezek az o tulkai ós madarai megöletve ős elkészítve 
a Krisztus lakodalmára (Máté XXÍL 4,8); ezek, akiknek 
életét ós tanítását a szent írás magasztalja, a pátriár-
kák, próféták ós apostolok : ezekben bizonynyal hiszünk és 
senki másban, ezekre támaszkodunk, és így megtar-
tatunk. 

Az e l s ő r é s z . 

Milyen híven sáfárkodik a pápa a szent írással ég 
milyen jól magyarázza, meglátszik dekretálójának kezde-
téből, mely a Zsid. 7, 12 alapján azt mondja: „Ahol & 
papság elváltozott, a törvénynek is változása lészen/ Ezzel 
azt akarja mondani, hogy Krisztus az ő papságát, mikor 
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mennybe ment, Szent Péternekajándékozta, Szent Péter 
pedig a pápának hagyta. Mivel pedig 6 pap, akit a tör-
vény olvasása megillet, az a hatalma Is van, hogy tör-
vényt ós rendeletet készíthet. Ez ugyan derek kezdet és 
igaz alap papságához ós törvényeihez! Amilyen az alap-
juk, olyanok ís ezek a papok ; amilyen a pap, olyan a 
törvény ; mindenkép illenek egymáshoz, 

így teszi csúffá az Isten Kajafást és Bileámot saját 
álmadozásuk által, hogy már a bekezdésben, mint a tu-
datlan Kajafás, elárulják a világnak, hogy a pápa ós tör-
vényei által az ördög akart hatalomra jutni a világon. 
Bizony gyalázatosan elárulta magát a sátán akarata elle-
nére, hogy a pápa által ebben a bevezetésben igazat mon-
dott, tudniilllik, hogy Krisztus papságát törvényeivel együtt 
meg akarta változtatni; a mint meg ís tette ós majdnem 
kiirtotta ; úgy_, hogy most már a pápa ós nem Krisz-
tus a pap; a pápának ós nem Krisztusnak törvényei 
vezetnek ós utasítanak és ott áll az utálatosság a 
szent helyen, Máté 24, 15. ós uralkodik fölöttünk Krisz-
tus helyett; Krisztus, az igazság királya helyett, a 
hazugság és minden tévedés bálványa. És ez az utálatosság 
tűlon-tűl meg is tette, véghez is vitte azt, amit ebben a 
bevezetésben megígért. 

Először a papságról szóljunk ős tudja meg minden 
igaz keresztyén már eleve, hogy az uj testamentomban 
nincsen külsőséges, látható pap, hacsak nem olyan, akit 
emberi hazugsággal az ördög avatott ós tolt fe l Nekünk 
csak egy papunk van, a Krisztus, aki magát adta ér-
tünk és akiben mi föláldoztattunk 10 Pót, 2, 24, Erről 
beszól Péter, I. Pét. 3, 1 8 : „Krisztus is egyszer a mi bű-
neinkórt halt meg, mint igaz a hamisakert, hogy minket 
testben meghalva és leiekben elve Istennek áldozna. És 
a Zsid0 10, 14 : „Egyetlenegy áldozatjával tökéletesekké 
tette mind örökké azokat, akik megszenteltettek.u 

Ez a lélek szerint való papság minden keresztyén 
emberrel közös, általa Krisztussal mindnyájan papok 
vagyunk, vagyis Krisztusnak, a legfőbb papnak gyerme-
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ke l Nem ís kel! nekünk más pap vagy közbenjáró, 
csak a Krisztus. „Minden papot, Zsid0 5* azért hivnak 
meg, hogy könyörögjön a népért ős prédikáljon." Így min-
den keresztyén maga is imádkozhatik a Krisztusban és 
odaléphet Isten elő, Róni. 5, 2<5 amint Ézsaiás 65, 24 
prófétálja: „Minekelőtte kiáltanának őn meghallgatom és 
még mikor szólnának, en meghallom," Erre tanít az Isten 
maga minden keresztyént, Ézsaiás 54, 1 3 : „És minden te 
fiaid lösznek' az Űr tói taníttattak," És Jerem. 31, 34„: 
„Többé senki nem tanítja az o felebarátját mondván: Es-
mérjétek meg az Urat, Mindnyájan megesmérnek engem, 
kicsinytől fogva nagyig," És Ézsaiás 11,9 : „Tele van a 
föld az Űrnak tudományával, mint a bőboritó tenger vizé-
vel" Ezért mondja Krisztus, Jám 6 , 4 5 : „Meg vagyon írva 
a prófétákban: és lesznek mindnyájan Istentől taníttattak." 

Az írás ezen bizonysága a külsőséges papságot az 
uj fcestamenfcomban ledönti; mert az imádságot, az Isten-
hez való járulást ós a tanítást, (ami mind a papnak 
dolga és hivatala), mindnyájunkkal közőssé teszi. Minek 
hát a pap, ha nem kell se közbenjárónak, se prédi-
kátornak? Mert válasszunk papot, ha nincs dolga 
és hivatala? Krisztus minden keresztyén közbenjárója 
ős mestere egyedül és senki más L Tini, 2, 5. És oda-
lépnek maguk Isten tanításával és közbenjárhatnak, 
taníthatnak, akik pedig nem papok vagyis, keresztyéneké 
Ebből következik, hogy az á j szövetség szerint a papság 
a keresztyének közös hivatala, csupán lélekben, minden 
személy ős álarc nélkül, amint Pál mondja, Gal 3, 28 : 
„Nincsen sem zsidó, sem görög, nincsen sem szolga, sem 
szabados, nincsen sem férfin, seni asszony kőzött válo-
gatás, hanem ti mindnyájan egyek vagytok a Jézus Krisz= 
tusban," 

De menjünk tovább és latoljuk a szemtelen gomor-
rák bizonyságait, amelyekkel az uj szövetségben papságot 
alapítottak ós állítottak, hogy e faragatlan tuskők szem-
telen száját betömjük. Az első Péter, l Pét. 2,3 _4: 
„Levetvén minden gonoszságot, minden álnokságot, kép-
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jGstí&S&sok&t, irigységeket és minden rágalmazásokat: mint 
a t ü o s ü született gyermekek az Isten beszédének ama tiszta 
G S j é t ^kívánjátok, Izogy ennek általa nevekedjetek: mert 
megkóstoltátok, no'gy kegyelmes az Ű:n Járulván liozzáo 
ki élő k-5, lz emberektől jölleliet megvettetett, de az isten 
eloic becsületes es drága, Ti :s mint ele kövek építtessetek 
föl, hogy legyetek lelki ház, szent papság, a lelki álioza-
soknak áldozöaMsára^ melyek Istennek kedvesek a Jézus 
Eniszims által. Es nem sokkal ntáns a 9. versben: Ti pedig 
választott nemzetség, királyi papság", szent nép vagytok, 
és oly nép, melyet Isten sajátjának tart, hogy annak natak 
nms dolgait hirdessétek, aki titeket a setétségbol az o 
osniálacos világosságára hívott, 

Á második Jen 5, l 0 : Tettél minket a mi Istenünknek 
királyikká és papokká, ós nraíkoclnnk a főidőn,, 

Á harmadik Je l 20, ö : Ezeken, nincsen hatalma a, 
második halálnak, hanem lesznek az. Istennek és Zrisztus-
nak papjai ás nralkodnak ővele ezer esztendeig* 

Bárha e könyv nem vitatkozás céljából készült, az 
ellenfeleknek meg kellett matatni néhány bizonyságot^ 
amelyekből bizonyosan minden Keresztyén ember megérti, 
hogy valamennyien királyok és papok, Ást pedig mindenki 
beláthatja, hogy ezeken a szavakon nemi kell látható- ki-
rályokat érteni; így hát nem ís szólhatnak, nem is érthetőin 
látható papságról. Ezt a szót, hogy „pap", az nj testamem 
tóm e helyeken kívül sehol egy betűvel sem említi, 

És mintsem egyebet mondjak, inkább szembeszállók 
a világ minden hamis istenével, a pápával es papjaival 
No hát derék pap uraim, mutassatok egy pontot, vagy 
egy vonást az evangélíomokban, apostoli levelekben annak 
bizonyságára, hogy tí papok vagytok a többi keresztyén 
ember előtt és hogy más a ti papságtok, mint a minden 
keresztyének közönséges papsága! Ugyan hol vagytok, 
mért nem mutatjátok meg nekünk ? Nem halljátok, süket, 
cicomás papok? Adok nektek egy jő tanácsot: Menjetek 
el Parisba, ott majd mutatnak nektek a szent írás helyett 
mesterseggel összetákolt szabályokat és meghalljátok: ez 

D. Luther M. művei. 4. 
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a cikkely eretnektől való és nem méltó a papi álláshoz; 
aztán ez a mesterséges szabály legyen zsinórmértéke £ 
ti hiteteknek. líoiiiian jöttök, ti papjai a bálványoknak ? 
Mért loptátok el a mi közős nevünket magatok gsázn.ára ? 
Nem vagytok-e tolvajok, rablók, gyalázatosok a Krisztus 
egyházában, hogy a szent közös nevet a többi keresztyén-
től erőszakkal elvettétek, elloptátok és hatalomra, gogrs-
fcujaságra és fösvénységre gyalázatosan kihasználjátck? 
Honnan jöttök, ti bálványok? Bizonyítsátok be a szent 
írásból, hogy papok vagytok és as a nevetek, S világ-
súlyos csapása vagytok, de nem papok, Ázt hiszem elgon-
doljátok, mit érdemeltek, ti csalók és rablók I 

Megemlékezem itt Bál istennek méltó papjáról, aki 
német nyelven írt ellenem; durva, tudatlan szamár, olyan 
szemtelenül hazudik, olyan gonoszul es mérgesen károm-
kodik, hogy nagyon jól beleillik azok kosé, akik a pápának 
és papjainak írnak. Mivelhogy o nem tűrhette, hogy meg-
támadtam a szent pápista papságot, azt írja könyvecské-
jében Páter előbb említett szavairól, L Pét, 2, 5, 9, hegy 
az kétféle papságra értendő: először is érteni kell rajts 
azt a szellemi papságot, mely minden keresztyén emberrel 
közös, másodszor a külsőséges papságot, a megkent, meg-
nyírt, azaz felszentelt papokat, ennélfogva a megkent és 
megnyírt papságnak is megvan alapja a szent írásban, így 
gondolja 5. 

Már most azt kérdem: Kihez Intézi Szent Péter ezeket 
a szavakatP Nem valamennyi keresztyénnek mondja=e. 
mikor kívánja, hogy tiszta tejet kívánjanak, hogy ennek 
általa nevekedjenek ? L Pét. 2, 2 Áz ebben való növeke-
dés néni minden keresztyén embernek közös dolga-e? És 
ebből ne szerezzen-e magának minden keresztyén Krisztuson 
épülő szent papságot? Ebben a szent papságot elválasztja 
attól, amelyik nem szent, amint szemünkkel látjuk, ilyen 
a pápás papság, mely bizonnyal nem szent, hanem cégeres 
hitványság, Hogyha azonban Péter az egész keresztyénség-
hez intézi szavait és abban, amit mond, a megnyírt és 
megkenegetett papságot érti, akkor az következik, hogy a 
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szent, jámbor asszonyok és gyermekek is megnyírt és 
megkenegetett papok. Mert Péter szava minden keresztyén-
nek szói és értsed bár akármilyen papságra, közössé tesz 
nbban minden keresztyén embert Es aztán méltó patró-
nusa a megnyírt és megkenegetett bálványoknak! 

Ez az első támadás a kitalált pápás papság ellen. 
Mekkora ennek a támadásnak az ereje, Ítélkezzék benne 
minden jámbor keresztyén ember. Ebbe belepusztul a pápás 
mise minden pompája és ékessége. Mert ha a papság lilába-
•való, amint most megmutattam, akkor törvénye se törvény. 
Mert a "Oá pság ós a törvény együtt változik. Ha pedig se 
a papság ne ni ér semmit, se a törvénye, akkor áldozatai 
és egyéb cselekedetei sem érhetnek sokat, mert ezeket 
törvénye szerint a pap végezi öL Ebből az következik, 
hogy a pápa törvénye hiábavaló csalás és hazugság, a 
pápás papság csak álarc ős kívülről való ékesség, a pápás 
mise, amelyről azt mondják, hogy áldozás, bálvány imádás 
és a szentséggel való gyalázatos visszaélés. 

Ebben pedig senki se kételkedjék, inert bizonyos, 
hogy ez a papság az írásban sehol sincs meg ; nem ís más. 
mint az ördög mesterkedése. Senki az embernek fcestamen-
tornához hozzá nem ád, abból el nezn vesz, amint Pál 
mondja, GaL 2, 15 meg kevésbe szaporítsunk vagy kiseb-
bítsünk valamit Isten testamentomában. Már pedig az 
nyilvánvalóan bizonyos dolog, hogy ez a papság és a mise 
betoldás Isten igéjébe és a testamentomba. Azért jó, értel-
mes igazság az ós tiszta lelkiismerettel mondhatom, hogy 
a miseáldozat és a most szokásban levő megkenegetett, 
megnyírt papság Krisztus káromlása ős megtagadása, 
papságának, törvényeinek megszegése ős eltörlése. 

Ez a törvény pedig az egész szent írás, inert a Szent 
Lélek mondja, hogy Isten igéjéhez semmit se tegyünk, se 
pedig belőle el ne vegyünk, így Példák 30,5, 6: Mind-
egyik Igéje Istennek tüzes pajzsa azoknak, akik benne 
reménykednek. Ezekhez az igékhez pedig semmit se tégy, 
hogy meg ne bűnhődj ős hazugnak ne mondjanak. És V. 
Móz. 4, 2 ° Azokhoz, amiket néktek mondok semmit se 
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tegyetek, se asokhol semmit el ne ve gyetek: I. Pót. 4, u : 
Aki pedig szol, úgy szóljon, mintha Isten igéje volna stb. 
Egyébként elmondjam-^ hogy míu tanítanak a próféták, 
Krisztus és as apostolok az emberi törvényről és emberi 
tudományról? Nyilvánvaló, amit Jám 8, 47 mond: Aki 
Istentől való, meghallgatja Isten szavát ás J&m 8, 3l ; Aki 
3 világból való, e világ szerint beszél az. 

Jói tudom, hogy ha ezeket a kicsinyhitűek olvassák 
vagy hallják ás azonban látják a kolostorok és templomok 
tömeget, amelyekben mindennapos a sok míss, nehezen 
hiszik, hogy ez a sok ember mind elkárhozik és hogy a 
világba mindennap ennyi bűnt hintenek; mert az egész 
világ úgy tudja, hogy a mlse::; mint afeie jő cselekedet 
mindenkin segíthet és segít, sőt a misek erdeme, hogy 
a világ megmaradt mind e mai napig; nem ís igen tudják 
elhinni, hogy az Isten ilyen hosszú More elfordult volna 
a világtól, 

Mit mondjunk erre? Nyilvánvaló dolog és bizonyítja, 
a szentírás is, amelynek egyedül hihetünk, hogyha maguk 
az angyalok tanítanának lg egyebet, és összedőlne a föld 
3§ a mennyország, akkor ís bizonyos dolog Isten tanúsága, 
hogy a miséző papság nem az Isten rendelése, Nem hiszei-e 
inkább Istennek, mint e vi lágnak? -Nem nagyobb-e Isten 
mint ez a világ? Nem megírt és kijelentett dolog-e az, 
hogy az utolsó idők veszedelmes idők lesznek, a harag 
ideje lesz az, a világ betelik tévelygéssel és még a kivá-
lasztottak ís szinte kísértetbe esnek ? Luk. 21, 8 Máté 
24, 5. n . Maga mondja Isten Luk, 18,8: Alig lesz már e 
főidőn, aki benne Mgyjem Azt hiszed, hogy ez hiába-
való beszéd és hogy a mí átkozott nyugodalmunkkal, 
amelyben minden istenfélelem nélkül élünk, megleszünk 
valahogy, mintha semmi veszedelem se fenyegetne? Be-
töltjük Krisztus és az apostolok jövendőmondását, mielőtt 
tudnánk és észrevennénk; amint a szentírás betöltésére 
cselekedtek a zsidók, anélkül, hogy tudták volna. 

Azért is erősítsük meg lelkiismeretünket és erősen, 
állhatatosan ragaszkodjunk Isten igéjéhez, amely azt mondja 
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és taníija, hogy a misés papság semmi Isten előtt, ele 
benne láíiiatjnk az Isten anyaszentegyházának utolsó ül-
döztetését, amelyhez hasonló még nem yolt3 de nem Is lesz, 
benne lássuk azt a kikutathatatlan haragot és türelmet, 
amely csak az isteni fenség sajátsága és csak azt illeti 
meg. Nem tudja senki megmondani, mért tűrt© és szívelte 
el Isten olyan sokáig vére ós teste szentségének minden-
napos borzasztó káromlását az egész világom Ez az a 
kegyelem, mely az Isten íenségessegót visszatartotta mind 
e mai napig. Az Isten borzasztó haragját se értjük, hogy 
mérfc keli mindennap annyi léleknek romlásba és kárho-
zatra jutni. Ezt a haragot az utolsó napokra tartotta fönt, 
hogy megkezdje vele az utolsó Ítélet őrökké tartó haragját 

Ő mi szegény nyomorult, utolsó emberek, milyen 
nyugodtan élünk, nyavalyás bálványiinádással, hazugsággal 
fitogtatással akarjuk istent kiengesztelni ós velünk együtt 
másnak Is a mennyországot kiérdemelni I Borzalmas dolog 
az, amit mondok, adná az Isten, hogy ne mondjak igazat! 
De nagyon is igazat mondok. Senki ez ellen nem vethet 
semmit, hogy az uj testámentomban szó sincs nyírott fejű, 
a laikusoktól elválasztott papokról, akik pedig most van-
nak, a szent írás ős meghívás nélkül vannak, tehát nem 
is mástól, hanem az ördögtől Mert; senki a tisztet magára 
nem veheti, hacsak Isten meg nem hívja, mint Áront, 
Zsid. 5, 4. 

Azért hát szivemből ajánlom minden papnak, hogy 
ettől az órától kezdve tartson bűnbánatot, hagyjon föl a 
misével, legyen közönséges ember, vagy tanulja meg a 
mise igaz használatát, hogy, amint csak teheti. Isten bor-
zasztó haragja elól meneküljön. A bolond bölcselkedok és 
a pápisták válasszanak ki egyet maguk közül Mutassa 
ki papságukat az írásból; vagy ismerjék be, hogy nem 
egyebek álarcos ördögöknél és átkozott bálványoknak Mert-
ami nem az írás szerint van, az bizony az ördögtol való. 
Istennek minden munkája, különösen pedig az üdvösség 
dolga, az írásban annak rendje szerint megvan ós kijelen-
tetett, hogy senki se mentegetödzzék. 
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Ha pedig azt mondják: amit az egyház rendel és tőr-
vénybe tesz, azt Isten rendeli ős cselekszi, mert az ő lelke 
táplálja az egyházat, ez okból a mísés papok sem az ördög 
fiai: ez mind hiábavaló beszed. Ki mutatja meg nekünk 
azt az egyházat, mely csak lőlek szerint van ós amelyben 
mindnyájan hiszünk? mikor imádkozunk, hiszek egy kö-
zönséges keresztyén anyaszentegyházat stb. De hát a püs-
pökök meg a doktorok beszerezték a miséző papokat. 
Hogyha akár szentek lettek volna Is, ki ád nekünk bizony-
ságot, hogy ebben meg nem tévedtek ? Mivel pedig egészen 
nyilvánvaló, hogy tévedtek ős a hit ellen cselekedtek, ki 
nyugtatja meg azzal lelkiismeretünket, hogy ezt az egyház 
cselekedte ?i 

A lelkiismeretünk pedig nem hágy bókét ős bizonyossá 
tesz afelől, hogy minden keresztyen ember tudja : az egy-
ház Isten igéje nélkül semmit sem rendel és cselekszik; 
ha pedig megteszi, akkor az nem ís egyház, csak a neve 
az, amint Krisztus mondja, Ján, 10,27 : Az én juhaim meg-
hallják az én szavamat; nem hallgatják meg az idegen 
ember beszédet, hanem futnak előle, mert nem ismerik 
hangját az idegennek. Azért még nem Isten igéje, ha az 
egyház mondja, hanem hogy isten igéjét hirdesse," azért 
van az egyház. Nem az egyházból támad az ige, hanem az 
igéből az egyház. Ahhoz, hogy hol van az egyház, bizonyos 
jel az Isten igéje, amint Pál L Kor. 14, 24, 25 í r ja : Be-
megyen a hitetlen és leborulván arccal az Istent imádja 
és hirdeti mindenütt, hogy bizonnyal az Isten lakik ott, 
mivelhogy jövendőmondást hall. 

Nem az egyház, hanem az Isten igéje indítja meg, ez 
győzi le ós ítélkezik fölötte és megnyílnak az ő szívének 
titkai, amint Pál ugyanott írja. Ugyanis nem azt mondja: 
Leborul és beismeri, hogy jövendőinek, mert Isten van 
náluk. Mert honnan tudná ezt? ós mi is honnan tudnánk, 
hol az egyház, ha nem hallanánk a prófétálást ós a lélek 
bizonyságát ? Az bizonyos, hogy az egyház ós az, akiben 
igazán Isten van, prófétál, de az nem bizonyos, hogy melyik 
az az egyház, amely prófétálhat és prófétáljon. Azért amit 
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Isten Igéje nélkül rendelnek, azt nem az egyház rendeli, 
hanem az ördög zsinagógája az egyház címén és nevében. 
Ennyi hát legyen elég első támadásra, 

A második nem kevésbé eros, az lij testamentomből 
való és szól a p a p r ó l é s h i v a t a l á r ó l Pál Rőm. 12, í : 
Ás Istennek irgalmasságára kérlek titeket atyámfia!, 
ajánljátok a tí testeteket éio, szent és Istennek kedves 
áldozatni, mert ez a ti okos tiszteletetek, Senki sem tagad-
hatja, Iiogy itt papi hivatalról van szó, ami nem egyéb, mint 
Dkos áldozat: nem oktalan teheneket és borjukat keli ál-
dozni Istennek, mint a törvény kívánta, hanem mindenki 
áldozza maga-magát. De ez minden keresztyénnek közös 
dolga, azért ís minden keresztyén embernek papnak 
kell lenni, Ugyan mit szólsz ehhez, te nyomorúságos 
pápa ? 

Pál apostolnak e mondásából nemcsak azt tudjuk 
meg, milyen az uj papság, hogy milyen ennek hivatala és 
áldozata, vagyis, hogy meg kell halníok és Istennek szent 
áldozatot áldozniok. Ezzel a mondásával Pál a tőrvénynek 
minden áldozatát megmagyarázta és kifejtette. Így Krisz-
tus ís, a legfőbb pap, először magát adta áldozatul és nj 
papsága által a tőrvény papságát és egész hivatalát be-
töltötte és példaképpé lett minden gyermeke és minden 
pap előtt, hogy az o nyomdokait kövessék. Ezt mondja 
Péter, l Pót 2,5: Építsék belőletek, mint eleven kövekből, 
a szent papságot, hogy lelki áldozattal áldozzatok, mert 
az kedves Istennek a Jézus Krisztus ál ta l 

Nem őrti-e meg azt minden keresztyén ember ? Nem 
épül-e minden keresztyen ember, mint eleven ko, a Krisz-
tuson ős mivelhogy őrajta épülnek, papokká is lesznek, 
akik nem oktalan állatokat, hanem magukat áldozzák 
Krisztus példája szerint, szellemi áldozatul, ha a test mun-
káját a lélekben elölik ? Róni. 8. 23, Ugyan mit szóinak 
ahhoz a mi szegény, nyomorult bálványaink ós áloreásaink? 
Talán Péter itt is kétféle áldozásról szól, mert a hazudozó 
irók a kétféle papságot neki tudják be? Mindezen áldoza-
tokat, akármilyenek legyenek is, nekünk rendelik; mert a 
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papi hivatali, valamennyiünkre ruházzák : eb bői vHá gos, 
hogy mindnyájan papo& vagyunk* 

Ezen krrnl ~Tau még egy áldozat, mindnyájónkkal 
kimos, erről sscl Zsolt 51, A töredelmes lélek áldásai 
Isién slőfct; Esőit, 5G*5 14 Áldozsatok as Istennők dicsérsAeL 
eszel adjátok meg a tiszteletet; Zsolt 4 6 : Áldozzátok 
igazságnak áldozatját és bízzatok Istenben; ZsicL IS : 
Általa áldozzuk istennek miniig a dicséret áklozatját, ez 
ajkak gyümölcsei, melyek as o nevét dicsőítik; Moss. 14, s : 
Yesg el minden gonoszságot és vedd el 5 a jót (vagyis, 
hagyj föl a büntetéssel és ragadd meg a jót, amit adsz 
nskünk), és áldozzuk neked ajkunk áldozati állatait c Zsolt 
116. ig, í r E l s z a k í t o t t a d az én békőimat és ezért áldozom 
neked a dicseret áldozatát Ezek a hivatalok, amint min-
denki látja, nem az olajjal megkent és a megnyírt papság 
hivatalai. Nem is hazudhatik senki oly szemtelenül. mcnd= 
ván, hogy ezen lelkileg mindenkit lehet érteni, de testben 
csak a nyírott íejiieket Mindenkié és mindenkit megillet, 
aki a kereszt alatt él, magát as ó Ádám kívánságait és 
vágyakozását naponta elfojtja ős megöli. Mert ez a dicséret 
áldozatja, olyan mint a régi áldozat füstje. 

Ennyi van az Írásban a Krisztus alatt leve új pap-
ságról, áldozatairól és hivatalairól Ugyan hol maradtok, 
ti szegény pápisták? kiáltsatok a ti Mentekhez: talán 
nincs otthon, vagy aluszik; hiszen Isten o és meghallgat 
titeket 1 L Kin 18,2 7 : mondjátok csak Bál papjai, hol van 
az megírva, hogy a mise áldozat? Yagy hol tanítja azt 
Krisztus, hogy megáldott kenyeret és bort kell áldozni? 
Krisztus maga adta áldozatul magát és nem akarja, hogy 
még más is feláldozza; azt akarja, hogy az o áldozatáról 
megemlékezzünk. Micsoda vakmerőség az, hogy az emlé-
kezetből áldozatot csináltok? Saját fejetek szerint az irás 
ellenére vagytok-e ilyen oktalanok? Hogy ha áldozatának 
emlékéből áldozatot csináltok ós még egyszer áldozzátok, 
mért nem csináltok születésének emlékéből is születést, 
hogy még egyszer a világra hoznátok? 

Yagy pedig ha a föltámadásra gondoltok, hát akkor 
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csináljatok még egy feltámadást, támasszátok föl ínég egy= 
szer. Ha pedig a vakokra gondoltok, akiknek visszaadta 
szemevüágát, tegyétek meg, hogy a vakokat most ís meg-
gyogyítsa^ Csináljátok végig még egyszer Krisztus minden 
munkáját, ha így gondolkoztok. De attól félek, sot sajnos, 
tudom is, hogy a ti áldozatotok Krisztust újra föláldozza, 
mint Ssid. 6,6 mondja: Újra megfeszítik őt, az Isten fiát 
és gúnyt űznek belőle; tehát a ti áldozatotok nem egyéb, 
hanem hogy Krisztust ujra keresztre feszítitek. 

Ezzel a második támadással a pápás misét minden 
pompájával és istentiszteletével ledöntöttem, Á jámbor 
keresztyen nem ís mondhatja áldozatnak azt, amiről tudja, 
hogy Isten előtt és az Írásban nem áldozat és nem is lehet; 
és csak amit Isten és az írás nevez áldozatnak, csak azt 
tart ja annak ős semmi egyebet. Micsoda borzalmas szem-
telenség és vakmerőség kell ahhoz, hogy áldozatnak és 
istentiszteletnek mondj valamit, mit Isten nem mond áldo-
zatnak ós istentiszteletnek ? Nem egyéb ez, mint saját be-
látásunk szerint való Isten alkotása ós az isteni dolgoknak 
saját eszünk szerint való rendezése és igazgatása. Kern 
emberi erőszakosság-e az, hogy Isten parancsolatja nélkül 
törvényt, szokást, papságot ós istentiszteletet rendezünk 
és állítunk ős Istentől azt kívánjuk, hogy hagyja jóvá ós 
így elfogadja a mi utasításunkat abban, hogyan ős miben 
szolgáljuk ős imádjuk? 

Izrael népének ezen oktalansága ellen kiáltanak a 
próféták valamennyien, mert Istent az ő saját kedvük 
szerint imádták. Ezért mondja Isten, hogy bálványt csinál-
tak belőle, pedig elejétől fogva szigorúan megtiltotta, hogy 
faragott képet, vagy hasonlatosságot őróla ne csináljanak, 
II Móz. 20,4, vagyis hogy róla ne gondolkozzanak úgy, 
ahogy jónak látják, hanem amint ő rendelte ós semmi 
egyebet ne tegyenek, mint, amit nekik törvényben adott 
és elrendelt; egy szóval nincs ennél ijesztőbb és borzasz-
tóbb visszaélés, senki ennél nagyobbat nem gondolhat, ki 
nem mondhat; mert ez nem más, mint Istennek magának 
és első, legfőbb, legszentebb parancsolatjának megtagadása. 
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Azért hát mutassák meg a pápisták az o áldozatoknak 
forrását az Írásban, vagy pedig lássák be, hogy miseikkel 
gonoszabb bálványimádást űznek, mint a zsidók ós a po-
gányok most és valaha, 

A szent irás, mely a mostani miséről semmit sem tud 
nem csalhat meg minket; de saját értelmünk és szokásaink 
megcsalhatnak. Azért azt az egyet jegyezze meg magának 
minden jámbor keresztyén ember, hogy nem az ilyen misé-
vel áldoznak Istennek, hanem olyannal, amilyet Isten a 
szent irában rendel, azt cselekedje és használja, A bizonyos-
írásra támaszkodunk és ezért nem ís tévedhetünk, nem 
is vétkezhetünk abban, hogy mi a misét nem tart juk ál-
dozatnak és nem is úgy használjuk. A pápisták nem is 
cselekedhetnek igazán ós jól, mert az üdvösségnek ilyen 
nagy isteni ós szükséges dolgaiban a bizonyos és csalha-
tatlan irást elhagyják és saját bizonytalan, csalékony véle-
ményüket követik, amely nemcsak irás és isteni parancsolat 
nélkül való, hanem annak egyenesen ellene szegül Q test-
vérem, menekülj és hagyd ott a pápa elátkozott papságát! 

Harmadszor a pápa papságát döntjük meg azzal a 
hivatallal, melyet Krisztus az apostoloknak adott és elren-
delt, Mert a pap prédikáljon, mint Maiak. 2,7 mondja: A 
papnak ajka mást ne mondjon, mint Isten törvényét és 
munkáját : mert a seregek urának angyala o ós arra való, 
hogy közbenjárjon Isten ós az ember között, áldozatot 
mutasson be Istennek az emberekert ós az embereknek 
Istent hirdesse és tanítsa,, Itt azt hiszik a pápisták, hogy 
nyertek, hogy csak őket illeti a mások tanítása; mint 
ahogy Pelagius pápa dekretáléjában kijelenti: aki elüljáró, 
annak megvan hatalma a parancsolásra, a többi pedig 
engedelmeskedjék. Ehhez odamagyarázzák Krisztus szavait 
Luk. 10. 1 6 : Aki titeket hallgat, engemet hall az; aki tite-
ket megvet, engemet vet meg az. 

íme, lásd, amint kitaláltak maguknak való papságot 
ós áldozotot, mely az igazi keresztyén ember előtt isme-
retlen ós idegen, úgy a prédikálásra is uj. keresztyénség 
nélkül való hivatalt találtak ki és rendeztek be. Hogy 
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padig; mindenki előtt nyilvánvaló legyen, először ís az írás-
ból bizonyítom be megtámadhatatlan módon, hogy az egy-
séges, igazi, valódi prédikátorság akárcsak a papság és 
az áldozás minden keresztyen embernek közös dolga. Azt 
mondja Pál IL Eor, 3 6: Az nj testamentom elküldött szol-
gája nem a betűnek, hanem a léleknek szo!gája0 Ezt eddig 
Pál minden keresztyen emberhez mondja, hogy okét mind 
az isten szolgáivá tegye, A lelek szolgája a kegyelmet ós 
a bűnök bocsánatát, a betű. szolgája a törvény sza-
vát hirdeti; ez Mózest követi, amaz Krisztust. És Péter 
valamennyi keresztyénnek mondja: hirdessétek annak 
hatalmát, aki csodálatos módon meghívott titeket a sö-
tétségből a világosságra, L Pét. 2, 9o Minthogy pedig 
minden keresztyén embert meghívtak a sötétségből, min-
denkinek kötelessége, hogy hirdesse a hatalmat, mely 
meghívta. 

Azt ugyan belátjuk, hogy közülők sokan egyszerre 
ne prédikáljanak, hogyha a joguk meg is van hozzá. Mert 
mikor Pál szólt, Barnabás hallgatott. Apóst, Cseh 14, l 2 . 
Talán Barnabásnak nem volt joga ahhoz, hogy prédikáljon ? 
Mert mindenek ékesen és jó renddel legyenek, L Kor. 14 40o 
De ezzel a prédikátorság közössége nem szűnik meg, sőt 
megerősödik. Mert ha nem volna meg minden embernek a 
joga a prédikálásra, és ez a jog csak egy embert illetne, 
nem volna szükség arra, hogy rendet tartsanak ós intéz-
kedjenek. És épen ezért, mert mindenkinek van joga prédi-
kálni, ezért szükséges a rend megteremtése. 

Azért hát nézzük meg Pál t : mert ezen a helyen a 
pápa hazugságát a feisőségről ós predikátorságról hatalmas 
mennykőcsapással üti le. így szól Pál, I. Kor. 14 27-30 ° Ha 
valaki nyelveken beszól, tegyék ketten, legfeljebb hárman 
ós egymás után; egy pedig magyarázza. Aki nem magyaráz, 
hallgasson a nép előtt a gyülekezetben és magában imád-
kozzék Istenben. Az irás magyarázók közül ís ketten vagy 
hárman szóljanak, a többi ítélje meg. Hogyha pedig a 
hallgatók közül az egyiknek valami kijelentetik, az első 
hallgasson el; mert egyenkint mindnyájan magyarázhat-
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hatjátok a3 írást, hogy mindenek tanuljanak és vigasztalást 
vegyenek, azt mondja Pál Ko liát ti pápa bálványai és 
álarcosai, mit szóltok ehhez? Pál azt mondja, hogy 
mindnyájan magyarázhatják az Írásokat, rendben egyik a 
másik után: tehát, aki ül és hallgat, ka neki valami ki-
jelentetik, keljen fői és aki előtte magyarázott, hallgasson 
el és engedje át a helyet: és mindnyájan as irás magya-
rázói és olvasói engedjék, hogy a hallgató is megszólaljon 
ás hallgassák ís meg, Hol ^agy Pelágíus íenheiázc, szem-
telem káromló beszédeddel, hogy felfuvalkodott pöífeszke-
dóssel, test szerint való hatalmadban azt mondhattad : Áz 
egyházi felsőbbség kezében a hatalom, ez parancsok a 
többi ember engedelmességgel tartozik. 

Ezt az ördög maga mondta a te száddal Krisztus 
ellen, aki Pál apostol által szőL Krisztus isteni erejével 
©zt és mindent, ami a tied, mindnyájának alávetette; o 
adott mindenkinek hatalmat ítélet mondásra és törvény-
tevésre, as olvasásra és prédíkáiásra : és te bűnös erőszak-
kal mindenen uralkodhatsz ós mint Lucifer valamennyi 
fölé emelkedhetsz, azt mondod, hogy csak neked van jogod 
a beszédre és ítélkezésre, holott az Istennel és az írással 
ellenkezik! Pusztulj, nyomorult 1 Minden keresztyen, ember-
nek megvan Igaz joga ahhoz, hogy a szent írást olvassa 
és prédikálja, ez a joga megvan, ha meg ís pukkadsz bele. 

Ebből következik, hogy Krisztusnak emez igeit Luk 
10 10: „Aki titeket hallgat, engem hallgat" stb. nem kisebb 
hűtlenséggel alkalmazták a maguk nagyravágyására pom-
pájára és hatalmára, mint a prófétáét: „Az én felkentjeimet 
ne bántsátok" 105 Zsolt. 15, A próféta az Isten felkent-
jeiről beszél, amikor azt mondja, az én felkentjeimet, kiket 
az Isten a szent lelek által szivekben lelkükben isteni ke-
gyelmével megszentelt és felkent. A pápisták azt azokra 
vonatkoztatják, akiket a pápa ős a püspökök csupán négy 
ujjuk külsején olajjal bekent. Óh gonoszságok isteniírás 
ellen való gonoszsága! Isten felkentje minden kegyes igazi 
keresztyén. Ámde a pápa azokat nevezi Isten felkentjeinek, 
akik az ördögnek és a világnak kapzsisággal és nagyra-
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"'ágyassal a legbuzgóbban szolgálnak ; csakhogy az összes 
keresztyének, vagyis azok, akik a Krisztustól taníttattad, 
hallgatandók meg, Ezt a pápa csnpán a maga apostolaira 
vonatkoztatja, akik semmi mást, ha nem ha az ördögöt 
tanítják* Es aki azt as ördögöt megveti; azt olybá keli 
venni, mint aki a Krisztust megvetette. 

Látod immár, miként állították fel ok a közönséges 
keresztyén hivatal címe és ne-m alatt maguk magukat 
mint a bűnbocsánat voltaképeni hivatalát, épen úgy, mint} 
az igazi, helyes áldozat és papság mme és neve alatt be-
hoztak egy hazug papságot ós áldozatot és tévelygést. És 
niíkéziü a maguk lopott és rabolt hivatalából az egyházat 
a maga Igaz hivatalától Isten igéjétől megfosztották, ugyan-
úgy a maguk koholt hazugsággal teljes papságával és ál-
dozatával az igazi valódi papságot és áldozatot teljesen 
elnyomták és kiirtották. 

Még egyet csatolunk ehez, János 5 4 5 : 550k mindnyájan 
Istentől tanítottak íésznek/5 Ha mindnyájan Istentől taní-
tottak, úgy akkor nem csupán a nyírottak ós bekentek 
az Istentői tanítottak,, Sőt senki sincs kevésbbé Istentől 
tanítva, mint e veszendő, megnyírott bálványok. Ha pedig 
minden keresztyén Istentől tanított, úgy Ők bizonnyal mind-
nyájan bírják az Istennek lelkét és igéjét Éppen azért 
nem csupán a laikus, hanem maga a pápa is alá van vetve 
annak, aki Istentől tanított, hacsak nem az Isten lelkének 
és igéjének nem akar alávetve lenni, Aki Istentől tanított, 
annak kell, hogy az' angyalok, sőt minden teremtmény 
égen ás földön engedjen és higyjen: mert nem egy ember-
nek, hanem magának az Istennek, aki őt tanítja enged 
vagy áll ellento Mégis a pápa ezen őrült bolond bálványai 
azzal mernek dicsekedni, hogy a pápa a zsinat fölött áll 
ős az egész világ ura. Mi mást tesz ez, minthogy a pápa 
a felett áll, aki Istentől van tanítva, hogy tehát ő maga 
Isten felett áll, hogy beteljesedjék Pál jövendölése: Ő a 
bűnnek embere ős a veszedelemnek ama fia Isten ellenében 
és felemeltetik mind a föle, ami Istennek mondatik, és 
Isten gyanánt tiszteltetik 1L Thess. 2, 3o 
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De a pápisták velünk szemben Pál I. Kor. 14, 3_4 s 
a következőkre hivatkoznak: „Az asszonyok hallgas-
sanak a gyülekezetekben, mert nem engedtetett nekin, 
hegy prédikáljanak. Az asszonynak nem engedtetik meg, 
hogy prédikáljon, hanem hogy alázatos és engedelmes 
legyen. Ebből következik, hogy a prédikálás nem minden 
keresztyénnel, tudniillik, egy asszonnyal sem lehet közös 
dolog." Erre azt felelem, hogy a némáknak vagy az egyéb-
ként akadályozottaknak vagy alkalmatlanoknak sem en-
gedik meg a prédikálást Mert bárha mindenkinek joga 
van a prédikálásra, még sem szabad senkit arra alkal-
mazni, senki sem is merheti azt megcselekedni, ha csak 
nem másoknál inkább alkalmatos reá; annak azután köte-
lesek a többiek is engedni és helyt adni, hogy az illő tisz-
tesség, fegyelem és rend megtarfcassék. Ilyen formán hagyja 
rneg Pál Timothensiiak, hogy ő azoknak rendelje el a 
prédikálást, akik arra alkalmasak és a többieket oktatni 
és útba igazítani tudják 1L Tímc 2, 2c Mert annál, aki prédi-
kálni akar, a lélekhez jő h a n g , jő kiejtés, jó emlékezet 
ős más egyéb természetes adomány is kívántatik. Aki 
ezekkel nem rendelkezik, az joggal hallgat, és engedi más-
nak a beszedet. Tehát Pál megtiltja az asszonyoknak a 
prédikálást a gyülekezetben, ha férfiak vannak ott, akik 
a beszédre alkalmasak, hogy a tisztesség ós fegyelem meg-
tartass ék : minthogy a férfinak sokkal inkább való és illő 
a beszed és az arra alkalmasabb is. 

És ezt Pál nem a maga fejebői; parancsolta, hanem 
hivatkozik a törvényre, amely azt mondja : „Az asszonyok 
kötelesek engedelmeskedni." Ebből Pál megbizonyosodott 
arról, hogy a lélek maga magával nem ellenkezhetik, hogy 
azokat az asszonyokat, akiket az imént a férfiak alá vetett 
most a férfiak fölébe emelje, hanem inkább megemlékezik 
előbbi rendeléséről ° a férfiakat serkenti a prédikálásra, 
amennyiben tudniillik férfiakban nincs hiány. 

Hisz különben hogy szegülhetne ellent egyedül Pál a 
szentléleknek, aki Jóéi 3, 1 megígérte: ,?És a ti leányaitok 
jövendölni fognak/' És Ap. Csel 2L 8 - 0 „Filepnek négy 
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leánya volt; hajadonok, kik mind prófétának voltak?" Ég 
Mária, Mózes húga szintén prófétanő volt II, Móz. 15, 2o< 
És Hukla prófétanő Józsiásnak, a kegyes királynak taná-
csot adott, IL Kir» 22o i 5 . És Debora Barak hercegnek Bir. 

8. És végre szűz Máriának énekét az egész világon ma-
gasztalják, Luk. 1, 48, És Pál maga L Kor* 11, 6 kioktatja 
as asszonyokat, hogy befödött fővel imádkozzanak és jö-
vendöljenek, Épen azért a rend, fegyelem ős tisztesség 
kővetsii meg, hogy az asszonyok hallgassanak, ha a fér-
5ak beszélnek, de ha nincs férfi, aki prédikál, akkor szük-
séges, hogy az asszonyok prédikáljanak, 

Annakokáert határozottan a szent írásra alapítva 
következtetjük, hogy nincs több, csak egyetlen egy hivatal 
Isten Igéje prédikálására, amely minden keresztyénnel 
közös, hogy kinek-kinek szabad bírálni, prédikálni es Ítélni, 
és a többlek mind kötelesek őt meghallgatni. Minthogy 
pedig az írás as Isten igéjének semmi más hivataláról nem 
tud, kérdezzük a pápa bálványait, kitől és honnét vették 
ők azt a hivatalt, amely csakis őket illeti meg és nem lőhet 
mindenikkel közös ? Jertek elő, ti kedves pápisták, ti nemes 
bálpapok ős mutassatok nekünk csak egy betűt Is a szent-
írásban a ti hivatalotokról ős papságtokróL 

Yagy talán hivatkoztok Peiagius felfujt, keresztyén-
ellenes decretumára: „Ahol íelsőség van, ott megvan a 
hatalom is parancsolni." Menjetek és kérdezzétek meg a 
párisi és löweni Istenkáromlókat; e közben ml a ti hiva-
talotokat és papságtokat áldozataival együtt harmadízben 
döntjük meg ós kimondjuk szabadon, bátorságosan, egész 
bizonyosan az isteni hatalom "es írás alapján: hogy ti, 
mivel Isten igéje nélkül uralkodtok, az ördög papjai vagy-
tok, ős hogy a ti hivatalotokat ós papságtokat az ördög 
hozta ebbe a világba, meg pedig azért, hogy az Isten lel-
kének ós igéjének üdvösséges hivatalát elnyomja ós ki 
irtsa. Mert azért kárhoztattátok el ti Husz cikkelyét, tud-
niillik, hogy nem volna 1116 Krisztust tanulni ós minden-
kinek hallgatni, hanem hogy az egész világ tőletek, ve-
szendő istenkáromlóktól, egyedül az ördögöt hallgassa és 
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tanulja. Innét van, hogy tí a szegény népet semmi másra 
iiem tanítjátok, csak a mi a ti hivatalotokhoz és magatok-
hoz méltó. Ti az evangéliumot kiirtottátok és elkárhoztat-
t i tok, Aristotelesíiek ás magatoknak hazugságait prédi-
káljátok és minden ti könyveitekben és Írásaitokban nincs 
egyéb, ha nem ha maga az ördög. 

Ezt mi kimondjuk rólatok szabadon, rettenthető tleiiul 
minden kétség nélkül. Mutassátok meg hát nekünk hol 
van az írásban a tí papságtok hivatalának alapja1? De hát 
mikor történik ez meg? Mi ugyancsak alaposan kimutattuk 
az írásból, hogy mindaz, ami nem Krisztus igéje, az ördög-
nek hazugsága, amint Krisztus, János 3 44, mondja: „Mikor 
o hazudik a magáéból beszól/ Hát nem eléggé világos, 
hogy az igazságot egyedül az Isten hirdeti ós hogy az, aki 
csak magától vagy magából beszél, az csak hazudik? A 
pápa minden o pereputtyával, mindent a maga hatalmából 
beszól, minden irás nélkül, éppen azért, amilyen az c pap-
sága olyan az o áldozata is. Papjai, törvényei, cselekedetei 
nem egyebek mint az ördög mero hazugságai. Azért ha 
bármely keresztyen ember megnézi a barátok ós papok 
töméntelen sokaságát az o miseikkel, áldozataikkal, tör-
vényeikkel, tanaikkal és minden o cselekedeteikkel, azok-
ban nem lát egyebet, mint az ördög tulajdon népét és 
szolgáit a romlás hitetlen népet, amely örökre az Isten 
haragja alá esik. 

Azt tartom, e három érvvel eléggé kimutattuk min-
den egyes kegyes keresztyénnek, hogy ez a pápás papság 
ás miseáldozat bizonnyal az ördögnek munkája, a ml által 
a világot tévelygésbe ejtette és megcsalta. Ebből kiki 
megértheti, hogy azok semmi keresztyen dolgot nem művel-
nek és hogy ők a miset csupán csak a maguk kapzsisá-
gára és dicsőségére, a Krisztus szent testamentoma sze= 
g-yenere ós gyalázatára találták és koholták ki. Éppen azért 
semmit sem kell a világon annyira kerülnünk és megvet-
nünk, mint azokat a szép ragyogó papi lárvákat, miséket 
istentiszteleteket, hitet ós papságot És sokkal jobb dolog 
volna hóhérnak ós gyilkosnak lenni, mint papnak avagy 
barátnak. 



llosfc már sert iasritunk a Icvaglc fGpapckra: akik 
mai napság sssmtelsnu: fejedelmeknek nsvecik magukat, 
tudmiuik a püspökökre, kegy es cráígnek egész 'testé: 
minden c ragjaival eggutt meglássuk és megismer-
jük, Itt ismétlem, meg akarom újítani ase az én eéeeiemeí, 
amit minden keresztyénnek ^áitosatianul meg keli tartania: 
hogy tudniillik mind ara, ami as íráson k::Tű:s különösen 
a a Istenre t arcosé dolgcktan történik, as crdcgtol arad, — 
Amiként Isten Uadafcon és Abihűn mutatta mege miden 
nem akar;a5 hogy idege:: tusát áldozzanak, úgy keményen 
elkárhoztatta, hogy az isteni dolgokban mást r:e tartsanak 
meg, csak ís amit c maga parancsolt. ,,Megszeruteitst&m 
mondja ő (HL Méz* 10, s) azoknál akik he szám közelednek/ 
Mennyivel inkább kárhoztatja el ős indul haragra, hogyha 
bármit is nemcsak írás nélkül újítanak meg, hanem az c 
parancsolatát ős rendeletét Is eltörülik, mint ahogyan a 
hitetlen Acház az érc oltárbői napórát csináltatott és a 
damaszkuszi oltárt Isten templomába helyezte eL 

Éppen ilyen forma dolog esett meg a ml kerenás 
nagyravágyó püspökeinkkel, akikről az Isten teljességgel 
semmit sem tud, sot nincs nép a földön, amely istened, e-
nesebb volna, mint esek a bálványok ős püspök-lárvák. 
Ezek nem csak hogy Isten rendelete nélkül, de sot egye-
nesen Isten ellen emelkedtek fel és uralkodnak, Ezt én 
mindazoknak, akik az írásnak hisznek, tisztára bebizonyít 
tom ós napfényre hozom. Mert azok a bálványok, akik as 
Írást tagadják, csakis decretumoknak hisznek, és semmit 
sem mondhatsz nekik, hogy elhígyjék, ha csak nem merő 
hazugságot mondasz, amivel minden ő gondolatuk és szí-
vük teli vam 

D. Lutlier M. müvei. 5 
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k IiSrSSLl-7611 I s p á p á i p ü s p ö k ö k fc&t 7&Ic 
luiIIOiillljSBgo 

Azt mondja Fái az 5 tanítványánas, Iltusnak, Titus 
A 5_7 : „Azért hagytalak téged Krétában, hogy ami háüra 
vagyon, helyre állassad es rendelj "/árosonként ~?énekeu, 
miként én neked elődbe rendeltem, lia valaki redclhetetlen 
egy feleségű férfid, kinek isteniélo magzatai vannak és 
nem hajlandók bujálkodásra. Meri szűkség a püspöknek 
feddhetetlennek lenni, ágy mint IsLen sáfárának'- síb, Aki 
hiszi hogy itt Pálban Erisztnsnak lelke szol és rendelkezik, 
az bizonnyal vallja, hogy az isten: intézkedés és vend az, 
hegy minden városban sok püspó v, 27 legalább sry legyen. 
A 2, ís nyilvánvaló, hogy Pál ^ "énekei ée phcyőkcMm 
egynek veszi, midőn azt mondja e ^mnakokásm mAilan 
városban rendelendő^ ás állítandó k ""ének, nagy a phcpMa 
feddhetetlen légyemr 

Ámde 0 véneknek nem a magnylrott ás megolajozotc 
bálványokat, hanem a városban levő, becsületes, jámbor, 
jő életűi ós hírű polgárokat nevezi : „Ezek legyenek püs*-
pökök, meg pedig sokan közülők minden egyes városban r 
amint ezt itt a görög szöveg világosan elárulja és Fi i 1 
„Pál es Tímothens Jézus Erisztnsnak szolgái mindazon 
szenteknek Krisztus Jézusban, akik Fílippíben vannak, 
püspökeikkel és diakónusaikkal kegyeimet es békességet" 
§tb. Fílippí csak egy város volt ás sok püspöke volt, 
akiket Pál itt köszönt. Hasonlóképen Ap, Cseh 2G, 28 Pál 
egyetlen városba, Eieznsba küld és magához hivatja a 
gyülekezetnek véneit és többek közt azt mondja nekik: 
„Viseljetek gondot azért magatokról és az egész népről, 
melyben a szentlélek titeket püspökökké tett, hogy az 0 
nyáját legeltessétek, mit tulajdon vérével szerzett meg !'• 
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Pos Pzg Eíézus egy város ós Pál a véneket ímnaü gyüle= 
izezeteben püspököknek nevezi, es azt mondja, hogy közű-
Ak sokakat a szent lélek állított be, 

IP: msndhafook n szegények 3 hármas égi mennykő" 
^szpísza0 Perlek téged, keresztyén felebarátom. az Istenre, 
éppenséggel 113 szedPsen meg téged az aram- korona és 
ipÖngysA az írnniía- a GTjres kalap ég Pcpenyeg, az arany 
estist és drágakő, szamár, Ic és udvar népség, a vsezsLidő' 
pápáknak, oiAszosaiknak és plisp-rlseínek minden : dicső-
Age^P., ékességével es pompájával éc higyj Pálnak s szent 
leisnben. ezek nem püspökök nanern cák^árn/sk sások, 
lárvák és az Isten Parlagjának csodái. Hallottad, hogy Pál 
püspökei becsületes ég házas íenSshn egy tArosban amennyi 
szükséges belőlük, hegy a népinek gondját vígetjPm Es 
nem az egyháznak, nem a zsinatoknak, nem as stypnnak 
nesn ís a párisi és LPveni gonzonáknak, kanem a szent-
leieknek és sézu s Izinsz'nsnali sőt az isteni felségnek igéje. 

Pa mindjárt minden angyal es = az egész világ ez ellen 
pz éiíkálna, mért ingatna meg az téged ? Feni kellene-e olysá 
"'enneé §s tarban ez az ő isteni felség Plen vaJö beszeríj üPeíp 
zkPPza :-sak zn darui liba sziszegne : A in de min 

más. hanem csakis az emberek hit etlein 
icei^sz méntelem Apátlan majmai és I árvái szegülnek z 
ellenSj az a niP.v ány nép a földön, amely alig mélzö arra, 

^ püspöki lámákat viselje, mi ért félnél lsái5 § 
re ütegnél 5 tőlük, sőt inkább olybá vedd és tartsd azokat, 
mint az egész világ piszkát és undokságát (amint Péter 
mondja IL Pé t 2* l s ) minden 0 törvényükkel hazugságukkal, 
pompájukkal, életükkel és szokásukkal. Jertek elo ti e 
világ borzasztó szörnyei ég adjátok okát nekünk, miért 
hivatjátok magatokat püspököknek?' A. szent lélek egy 
városba sok püspököt rendelt; közületek pedig mindenik 
sok város felett áll és az egy pápa a világ összes városai 
felett akar püspök lenni. Kinek parancsából, avagy hátai-
mából? Magáéból az ördögéből aki a szentleieknek és az 
5 rendeletének általatok szegül ellent, Nos mit tudtok hát, 
ti istenkáromlök, erre mondani? 

5* 



Annakckáérs hasárosc ttan és kJení isxs sást nei?: 
kijelentjük, hogy ss a, sssnnrás ás a szeri lélek ren= 

elsiess szerint sen: nevlsg, ssns sánylsg nem s'agytsk pns-
v ^ ^ a — - -"-a ^ ^ ~fT f-í ~ ~ — c f. __ _ 

r J o j ^ i-.'v, --s. L-ori-_J.iui.yocO_.rj wr^ii-u, J - C ^ O - U O J . ĈO , ^ jlJ._ _ . 

Ti bizony az ciclcg ás az c aposccla- a pápa megsísásaksl 
es rendeletéből vagytok püspökök és azért ssálssr ne-~es-
:ssk titeket a pápa ás nem a szentlélek teremtményemen. 
Amilyen a teremts, clyass a, terenrirnsny isc Ég uisg sen: 
rettegtek, hallva, Isogy k nem csupán Isten akarata nélkik 
hanem egyszersmind az istent parancsolat ás rendelkezés 
ellenére -/agytok püspökök, ^agyís, kegy sí közületek uni-
ósén csak egy ís, aki tudná, s;í a püspök feladat? és jogn 
Hen« karestek ti mást, kanért csak dicsőséget és vagyont, 
kcs:;/ sc« legyen dolgotok és vígan éljetek ás hizlaljátok 
magatokat az Isten őrök ítéletének mészárszékére, 

Mnnakokáért mutassátok meg nekünk az írásból a 
ti nüspskssgtek alapjak Llíntkogv pedig ezt nem tudjátok, 
ntsgcsslakedrn kimondjuk s valljuk az Isten és a szentlél-n 
neves321, Isogy tí a világ bábjai vagytok, akik a püspökök 
sirass ás nevét erohatsdcnstnal lefoglaltátok és az igaz: 
püspököket kiirtottátok, Krisztust as 0 utolsó szoinjűsá-
gáb an és az 0 egyházát ecettel és epével Itattátok, A szent 
lélek, aki Pál által püspököket rendel ós állít be, kény-
szerít minket, hogy rólatok ezt tartsuk ós higyjük, ráa-
dásul, hogy e világon a püspöki álláshoz semmi sem méh 
tatlanabb, sőt azzal semmi sem ellenkezik Inkább, mint a 
ti világi állástok, fejedelmi eltetek ős mivoItotok0 És hogy 
senki se gondolja, h o g y csupán Pál az, aki a püspököket, 
bármifajták legyenek is, leírja és lefesti, hallgassuk meg 
Szi Pétert is, I P é t 5 5 1 § köv.: „Én kőztetek legvénebb 
és Krisztus bizonysága, egyszersmind veletek együtt min-
den nyomorúságnak és az eljövendő dicsőségnek társa, 
intem a véneket kőztetek: Legeltessetek Krisztus juhai-
nak nyáját, mely a ti gondviseléstek alatt vagyon, nem 
kényszerítésből, hanem örömest, nem pénzért, nem mint 
az örökség ural, hanem legyetek a nyájnak példaképe. 
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négy amidőn ama főpásztor jöm elvegyétek ama 
halain kcvenáL" íme tehát egy juhnyájnal sok Térnek és 
pzsp eknek kell lennh amkm Pal rendelte, akiknek köteles-
ségük nem az uralkodás, hanem a nyáj legelcetéce, Ok egy 
mas5 t L Kriszous örökségének szolgái és nem urak -niide 
a pápa az o kedves és áhítatos híveível ura akar lenn: 
minden ember vagyoninak, tecoének és lelkének, erosza-
kosabban ís bán -78111115 mint akármely zsarnok, avagy 
pogány a maga jószágával. És azt nevezik Ők a Krisztus 
nyája legeltetésének, 

Végre Krisztus monelá, mikor az apostolok az első-
ség felett civódtak. Luk. 22,25 s kőv,: „A világi fejedelmek 
uralkodnak azokon és akiknek hatalmuk vagyon, azok 
kegyelmes uraknak neveztetnek. Ámde ti nem űgyk Piát itt 
Krisztus és a pápa közt minden egyes embert bírővá teszek. 
Krisztus azt mondta és rendelte, hogy a püspökök (akik-
nek most nagyobb tisztességük, vagyonuk és hatalmuk 
van3 arra is, hogy mindenkivel szemben gyakorolják és 
nasználják azt. mint a világ királyainak és fejedelmeinek} 
ne tegyenek úgy: A pápa pedig megparancsolta ős elren-
delte, hogy tegyenek ügy. Ha itt Krisztusnak mint fejede-
lemnek ős az ő helyettesének, a pápának szavait egybe 
veted. meglátod és megismered, ki a Krisztus ős ki az Antk 
krisztus, kik az igazi püspökök ős kik a püspökök lárván 
Jaj nekünk nyomornlt embereknek, hogy a harag e végső 
idejében lárvák, bálványok, goromba, tudatlan tuskők és 
ragadozó farkasok (Mát l5) között püspök ős pap nélkül 
kell élnünk s nyomorultul elpusztulnunk, 

Annakokáért kimondjuk és valljuk az Isten és a 
szentlélek nevében, hogy a keresztyén püspökök tisztes 
és házas éltes férfiak, jártasak az igazságnak igéjében, 
sokak egy városban, megválasztva a szomszédos püspö-
köktől, avagy a maguk népétől. Épp olyanok, mint akiket 
mi most papoknak nevezünk es az o káplánjaiknak, dia-
honjaiknak, haliogy nem hódolnának az o legfőbb bálvá-
nyaiknak, a misével vissza nem élnének, az evangélíomról 
nem kellene hallgatniok, a hamis módon felmagasztalt 
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ssusességbei: el nem vonulnának és semmiféle püspöki 
hí Tatai folytatásával meg nem bízatnának, 

Ss a püspökök rendelésének isteni alapja és a ssent 
lélek szerint val ő formája ás mddja: fi jenek voltak Saeir: 
Splrieíoiu {Jjpriaziug, Augustínug és Amhrosíus. mmde 
aaok3 akik alá sok Táros tartozik, nem tesznek egyebet 
minthogy időnként gyöngyös püspoksüveget viseinek5 fái 
ós köveket meg vizei és füstöt bessentelnek, harangokat 
keresztelnek -csak asért, mert magukat isten: rendelet és 
rrá-B ellenére feltolták: Esek as ördög csúfja, Isten ekem 
gége aa c fejedelmükkel ős teremtoj ükkel a pápával egytct^ 
hogy a mi üdvözítőnk eljövetelével vajmi hamar eltöröl-
tess öiiek0 Ámen \ Minthogy mindez isteni írással és lete:^ 
igéjével meg van erősítve és be van bizonyítva, kell hogy 
a jámbor hívó jő lelkiismerettel szabadon, bátorsággal, 
minden félelem nélkül megvesse ©zt as egész babilóniai 
csordát minden pompájával ős hatalmával 

I:íég egy csoport van as ördög íajsatábch a baralck-
nsk megszámlálhatatlan serege, akik sem papok, aem la> 
kVi^ük nem akarnak lenni; es a csalásnak mkid&n fajtájá-
ból való fg tengeri csoda, amit maga az ördög s z e r k e s s z : 
egybe, csinált és talált k i E§ annyiban3 hogy ok papcm 
szintén reájuk is talál, amit mi a papságról, annak áldó-
z átjárói és hivataláról mondottunk. Amennyiben pedig ba-
rátok, as o bolondos, Istentelen és képtelen fogadalmaikkal 
együtt, amelyekből soha semmit meg nem tartottak, méh 
tók, hogy külön könyvben foglalkozzunk velük. Éppen 
azért, hogy hosszura ne nyújtsuk a dolgot, ezt a feladatot 
a maga idejére hagyom, most elég ha tudjuk, hogy a keresz-
tyén nép osztatlan, minden szekták és személyek nélkül 
való, közt ik nem lehet se laikus, se klerikus, se barát, se 
apáca, sot éppenséggel semmi kilőmbség valamennyi közt. 
akár házas avagy szűz, kinek-kinek amint tetszik. 

Magában véve a dolgot, a püspökök, vének és papok 
és laikusok között sincs semmi külömbsóg; ők épensóggeí 
nem külömböznek a többi keresztyénektől, csupán csak 
annyiban, hogy más a rájuk bízott hivatal, t. L Isten ígé-
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jének hirdetése, a szentségek kiszolgáltatása: éppolyan for-
mán? mint ahogyan a polgármester avagy bíró épenséggel 
nem külőmbözik a többi polgároktól, kivévén, hogy rájuk 
van bízva a város kormányzása. Azok; akik az efféle szek-
tákat a keresztyén nép közé behozták és azt két részre, 
klerikusokra és laikusokra osztották, úgy hogy egyesek 
nyírottak, egyesek nyíratlanok: a megnyírottak egyrészhen 
barátok, részben papok: a barátok maguk közt ruházatra 
és élelemre különfélék, ugyanazok, akik megbontották és 
feldarabolták a keresztyen népnek egységét ís. 

Ugyanazok ezek, akik az egyházat és Isten igéjét 
megrontották és az ős kígyónak ravaszságával a keresz-
tyeneknek Krisztus Jézusban való gondolat és érzelemben 
egységét széttépték; amint Pál IL Kor. 11, s mondja: Ép-
pen azért a püspök, vagy pap név nem egy szekta, neve, 
hanem a hivatal neve, A pap annyi, mint vén, a püspök 
annyi mint felügyeld Ebből az istentelen emberek állást 
és méltóságot csináltak Pál különben kiszolgálóknak, Krisz-
tus szolgáinak, Isten sáfárainak és elöljáróknak nevezi okét 

De legyen ezúttal elég az o istentelen papságukról 
áldozatukról ós szolgálatukról: ebbel bármely jámbor 
ember eléggé tájékozódhatik a célból, hogy ha rájön és 
látja, hogy o az ördögnek ős az ő apostolának a pápának 
a papja, nyomban a faképnél hagyja azt, ős minden erejét 
arra fordítja, hogy Krisztusnak és az o szent egyházának 
papjává, vagy újból laikussá legyen és semmibe se vegye 
a nyomoralt papoknak azt a kigondolt jelleget, bekent ős 
megolajozott ujjait, megnyírt fejét és farizeus ruházatát, 
Mert ezek egytől egyig nem az Isten, hanem az ördög pap-
jai, — Miért ís ami fogadalmat tettek, azt ők nem isten-
nek, hanem az ördögnek tették, annak pedig egyetlen fo-
gadalmát sem vagyunk kötelesek megtartani, hacsak nem 
akarjuk megbontani ós megtörni az Istennek tett fogadal-
m a t Hát csak hadd kérkedjenek az ö hosszú nyársaikkal 
ős rövid kardjaikkal és azzal, hogy az ő atyáik a Szent 
Lélek rendeléséből hozták be ezt a nagy pompát, dicsőséget 
és fényt: mi nem dicsekedünk semmi egyébbel, csakis a 
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£Z3u,j írással es annak bísonyesságá-m:, hogy a Ssení kélek 
maga magával nem ellenksshetík ; mert 5 nem a vissza-
vonásnak Istene, hanem a békességnek és egyességnek 
Istene II. Zoiu 13, r i 

dkmhogy pedig tisztára mmntattnk; hogy minden ö 
dolguk a szeme isteni írás ellen van, nem hisszük el előbb 
hogy az o pompájuk, dicsőségük és fényük a Szent Lélek-
től vaíő, mug minket meg nem oktatnak, hogy a Szent 
kélek maga magával ellenkezik, avagy visszavonta a maga 
mását Á s w i bizonyítsák be, hogy az o dolguk a Szene 
Lélektol vali, mint mi as írásból b eb íz o nyitottuk, hogy a 
mi dolgunk a Szent Leiektol való. A pápa bulláit és emberi 
álmodozásait megvetjük, a szent mást tiszteljük. Ha ők 
ugyanest megvetik, hát menjenek útjukra és írnádják a 
maguk vízhólyagjaík ;;Aki nincs velem, — mondja Krisz-
tus Luk, 11, 235 ellenem van az." Mi azt mondjuk: mindaz, 
ami as írással rem egyezik meg, az írás ellen vara A pap-
ság a maga áldozatával és hivatalával, a maga püspöksé-
gével nem egyezik as írással- mint fentebb irimutattuk, 
azért szükségszert! dologg heg:j hu írás ellen és íiyfermáii 
Isten ellen van, vagyis nogy as ördög dolga, 

ITo de lásdg hogy mi nnam módon heata be as ördög a 
világba ekkora nagy ravaszsággal a papság és áldozat címe és 
neve alatt est as istentelen állást és áldozatot 1 Minthogy 
a keresztyén egyháznak nincs jobb és nemesebb kincse, 
mint a pap, prédikátor és a mise, azért ezek színe alatt 
akart ö kárt tenni ós Isten haragja által tett ís. Mert az 
o papsága pénzt hozott. És amint a misét áldozatnak 
kiáltották ki, könnyű szerre! ragadta magához az egész 
világ pénzét, vagyonát és a gazdagság által kapzsiságot, 
dicsőséget, nagyravágyást, paráznaságot, minden ravasz-
ságot és gonoszságot, amint az szemeink előtt foly, for-
galomba hozta oly mertekig, hogy az igaz és valódi pap-
ság tisztára eltűnt ós az egész világ nem tud már egyéb-
ről, csakis mis és papokról ós az o áldozatukról, amivel 
minden embert megcsalnak, minthogy ezek nem tudnak 
és reménylenek már egyebet, hanemha hogy egyetlen 
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aton pénzükkel nyerhetik meg a bűnöknek soesanataG ts 
ts örök életet3 ügy hogy vágya es akarata meglett, sog 
Islenteíen papságával odáig "ütte a dolgot hogy sols szett! 
férni est a téT/e]ygés& nernsssk hogy tiens értetís meg, 
hanem szóval és tettel meg ís erosítette-

Igy lett vege az igazi misének és az ígaz"° papság-
nak. Tisztára kiveszett az úgy, kegy a hit helyett a külső 
cselekedeteket hirdették, amiket egy bűnös és egy kölyök 
is megtehető Ás igazi ss valőd! áldozatnak gyümölcse és 
ereje oda lett ás kipusztult, úgy, hogy a keresztet unni 
a szomorúságot, kínt., fájdalmat es mindazt, ami nekünk 
rosszul esik, nern akarják sem elszenvedni, sem elviselni 
és csendes nyugalomban és boldogságban, nern gondban 
és munkában, hanem tétlenségben akarnak élni és így az 
igazi papi hivatalnak dicsősége és tisztessége eltűnt és 
helyébe állott az emberi tannak és törvénynek bálvány-
Istene, úgy hogy beteljesült Pál jövendölése, amely így 
szól I t Tínn 3, 3 . ; „Ez pedig legyen tudtodra, hogy az u go í so 
napokban ártalmas idők lesznek: mert lésznek az entoe-
rek magoknak szeretői, fösvények dicsekedők kevélyek 
Istenkárornlők, szülőiknek engedetlenek, háládatlanok. 
Isten szolgálatának semmibe vevői, barátság nélkül valók, 
patvarkodók, emberkáromlők, paráznák, kegyetlenek, a 
jóknak nem szeretői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, 
vakok, gyönyörűségnek szeretői inkább, hogy nem mint 
Istennek szeretői, kik az Isten szolgálatának képét mutat-
iák, ele annak erejét megtagadják Ezeket azért eltávo-
lítsad, mert ezek közül valók azok, akik az emberek 
cselédei köze beszínlik magukat ós a bűnnel megterhel-
tetett ós sokféle kívánságokkal felindíttatott asszonyokat 
megkörnyékezvén, megcsalják, kik mindenkor tanulnak 
de az igazság ismeretére soha sem jutnak. Miként Jannes és 
Mambres (IL Tim. 8,8) Mózesnek ellene állottak, aképen ezek 
ís az Igazságnak ellene állanak, Meg veszett elméjű emberek 
a hitre alkalmatlanok. De tovább nem növekednek, mert 
az ő esztelenségük nyilvánvaló lészen mindenek előtt, 
mint szintén amazoké volt" 
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A iMss i fé i rpL Effislyek ál tal seMzniüyííítí ik és 
l a sgmuta í t a t i k , kegy a mise nest á l d o z a t 

Áz első részben hatalmas irás-bizonyltékokkal meg-
döntöttem as ördög istentelen keresztyénellenes papságát 
és bebizonyítottam azt is, hogy a mise áldozatnak nem 
nevezhető és az ellenfél száját betömtem, úgy, hogy az 
ellen semmit sem mondhatnak, avagy hozhatnak fel ki-
vévén a maguk álmait, szokásait emberi gazságát és ero= 
szakösságát? ami, mint ezt kiki tudja, mind semmit senz 
ér sz isten: dolgokban és z hit megerősítése szeim 
pcntjaboL 

Azonfelül a gyenge, beteg lelkiismsretüeket is meg-
vigasztaltam és megokAAam, hogy tndják és valljákc 
miszerint as á j szövetségben épen semmiféle áldozat 
nincs, kivévén a keresztnek és a hálaadásnak áldozatát, 
amelyről az irás (ZsicL 10,10, 13,15) beszél, úgy hogy már 
senkinek sem lehet többé akár az iránt kételkedni, hogy 
a mise nem áldozató Most immár a második részben a 
perpatvar után ugyan ezt perpatvar nélkül, békés taní-
tással bizonyítom be és mutatom ki, és a megvetett 
alapon szépen épitek, tárgyalok tovább a miséről, nem a 
mi saját szavunkkal, mint az ördög papjai teszik, a ma-
guk saját miséjéről beszélve, hanem amaz isteni igékkei 
amelyekkel azt maga Krisztus szerzette. Miért is lássuk 
meg a mise első szerzését és a szerzőnek igéit: 

Először is ott áll Máté 26,26 s következőkben: 
„Mikor evének, vevé Jézus a kenyeret, hálákat 

adott, megszegé, adá tanítványinak, s monda: „Vegyétek 
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és egyétek, ez az én testem.ö( És ve^é a pohsr&t háláka: 
ada mondván: „Igyatok ebből mindnyájan; ez az en 
vérem, az új szövetség vére: mely sokakért kionaatík 
bűnök boesánatjáraM 

Másodszor ott áll Márk 14,22
 s keletkezőben 

„Mikor evének, vevé Jézus a kenyerei megákla5 meg-
szegé, adá nekik és monda: ,,Tegyétek és egyetek, ez az 
én testem"", és vevé a poharat, hálákat acia és adá nékik 
és ivának abbéi mindnyájan és monda: „Ee az én véreim, 
az új szövetség vére, amely sokakért kiontatík,^ 

Harmadszor ott áll Luk, 22, iS s következooen . 
„Yevé a kenyeret, hálákat ada, megszegő, adá nékik 

és monda: „Ez az én testem, mely ti érettetek adatik, 
ezt cselekedjetek az én emlékezetemre Hasonlóképen 
ve^é a poharat is, minekntána vacsorált és monda: „E 
pohár amaz újszövetség az én véremben, amely tiérettetek 
kiontatik." 

Negyedszer ott áll L Kor, I l 2 3 s következőben: 
„Én az Üktől vettem, amit elo tőkbe adtam- Mert az 

Űr Jézus azon az éjtszakán, melyen elíogaték, vette a 
kenyeret, hálákat ada Istennek, megszegő ős monda-
» Vegyétek és egyetek, ez az én testem, mely ti érettetek 
adatik, ós ezt cselekedjétek az én emlékezetemre iu Ha-
sonlóképen a poharat Is, minekutána vacsorált és monda : 
„E pohár az újszövetség az én veremben; ©zt cseleked-
jétek, valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre/ 
Ebből látod, hogy Pál és Lukács csaknem szórni szóra 
egyeznek, 

És én kerek mindenkit, aki ezt a könyvet olvasta, 
hogy higyje és bizonyosnak tartsa, hogy ezek négyen, 
midőn az igéket mondották ős megírták, nem voltak ré-
szegek, sem bolondok, hanem a Szent Lélektől megtelje-
sedve írták meg a történetnek igazságát, úgy hogy es 
igékben MM bátran minden ingadozás nélkül hihet, erő-
sen ragaszkodhatík azokhoz, és szabadon reájuk bízhatja 
magát, mert azok az ördög minden hatalma ellenében ís 
megállnak. 
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maman az: nagyja szeretném, hegy nigyjed, hogy 
IIrkzims_ bárha ejgea evés alatt és után mondta, tette és 
rendelte mmaert asm veik mint más emberek, részeg 
migy bmcmk hanem hegy d semmi egyebet nem szerzett, 
min: isteni erét és bclcseseget he bárha agyán nevetsé-
ges:; elz látszik ilyesmit kívánni. mégis kényszerít engem 
erre a pápistáknak mérge és haragja és a párisi és 
'kmmn: ás más főiskolák ragadozó- farkasainak nyomeruk 
esztelen bolondsága, akik mind oly annyira vakok es eh 
fogultak, hogy ok Krisztust, as o apostolait, evangyéliS" 
táit Is as egész írást megvetik és semmit szívükre nem 
-'esznek és szeretnék, hogy mi ez esztelenekkel esztele-
nek legyünk, Isten igéjét és dolgát elhagyjuk és velíik 
együtt emberek igéjével és dolgával dicsekedjünk és hoz-
zájuk ragaszkodjunk, jajgassunk és kiáltsunk: „Áz atyák, 
az atyák, az atyák; az egyház, az egyház, az egyház; con-
cilía, concílía, concília: decrsta, decreta, d e c r e t a u n í v e r -
sitat33: universítateo, umversítates 1 Ezen hab-és víz buk 
lak alapján követelik, hogy néliik a szent lélek minden 
mennyei igazsága és mennykő csapása engedje?:, és 
hogyha, nem enged, nyomban késsek mindent elégetni és 
elkárhoztatnio 

kii mást bizonyít ez as o nagy haragjuk, gazságuk 
és erőszakosságuk, mint hogy szeríntök Krisztus aposto-
laival egyiitt részeg vagy bolond volt, beszédeiben és cse-
lekedeteiben jelentéktelenebb dolgokat mondott, mint az 
emberek és hogy biztosabb az atyákra, a zsinatokra, is-
kolákra és az egyházi jogra építeni és azokban bizakodni, 
noha azok tévednek és gyakorta tévedtek, amint maguk 
beismerik, mint a Krisztusra? Pedig ők nem meggyőző-
désből védelmezik az atyákat, zsinatokat stb., hanem 
csakis azért hogy magukat és eljárásukat, amellyel a 
világot javaiban, testében és lelkében megcsalták^ a he-
lyesen meg nem értett atyákból ós zsinatokból vett érve-
léssel megerősítsék ós az igazságot kioltsák és elíö-
rölj ék. 

Mi azonban erősen és jó bizodalommal ragaszkodunk 
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az isteni igeknez, bosszankodjék sár ezen: a pipa "rEgy 
püspck? az Z r ingjeik és üoksik és nnegmzsgaljvk, anfei; 
ama fent kszlök: isteni igék megengedik-Sc kegy a m> 
sst áldszatnak ne^essüín 

IWsznr ís nem sor erünk azznl a leiek nekiül 
lelkíatyasaggal, amelyet bolond emberek salaik k ki és sz 
egész világ nyakába -Tarr*tak, úgy kegy az állasnak igeit 
titokként kezelték és senkinek sem volu szabad azcnkai 
foglalkozni, azoknől beszelni és tudni, csakis a papoknak 
93 nekik sens előbb, osakha miséztek: holott bizony 
azokat nrlncen embernek joga ~7an nyílván meglsmsrub 
mert ép azoktól az igéktől függ, mint mayd kúnutatsns, 
minden ember hite, vigasztalása és üdvössége, Árnír-b 
hogv komoly es szigorú parancsuk az ís, hogy egy eníns 
vagy egy aeterní szócskát se hagyjon ei senki, mert ktn 
1 önben nagy, súlyos — azt tartom — egy egész mázsányi 
halálos bűnt követ eh Hát én nem azért mondom ezt, 
mint hogyha helyeselném bárkinek amaz önkényét, amely-
lyel a szentség formáját megváltoztatja, hanem, mert rá: 
nekem az a fajta gazság és merészség, amellyel e fickók 
oly dolgokban, amik nincsenek megparancsolja, nélkülöz-
hetetlen hitcikkeú, ós ott, ahol veszedelemről, vagy bűn-
ről sző sem lehet, a maguk fejétől bűnt csinálhatnak. 
Csak ijesztgetik es rontják a gyenge és nyavalyás lelki-
ismeretű embereket, hogy kiöljek a keresztyén szabad-
ságnak lelket § felköltsék mi bennünk a félelemnek szolga-
leikét. 

Mert egy bűn sem? még a házasságtörés, avagy a 
gyilkosság sem tekintendő oly súlyosnak és fontosnak, 
minthogy ha valaki az enim szócskát kihagyja; és nem 
veszik észre, hogy a Szent Lélek gondosan úgy Intézke-
dett, hogy egyik evangyelista se egyezzék meg ugyan-
azon igékben társával Holott nekik sokkal inkább meg 
kellett volna egyezniök, vagy ha nem, úgy sokkal inkább 
vétkeztek volna a szentség formájában, mint ml 

Ilyenformán ők eltörölhetetlen bűnt csináltak abból 
Is, ha valaki a szentséget másként mint megolajozott 



áj jakkal avagy nyelvvel érinti, noha aszal épenséggel 
nem törodnek5 hogyha arra, teszem, azt egy lágy mászott 
rás avagy na ez a ponarat, vagy szent terítőt megérinté, 
Mert hát ok vagy nom tartjak az ember testét és hvsáü 
Isten nemes teremtményének; vagy eszement bolondok. 
zC fajta bun az is, ha valaki véletlenül egy csepp vizet 
nyelt volna le- ugy az a szentségélvezésnek napján méh 
tatlanná lett, Ch eszement colondok1 8 nem helyes do-
iOg — mondák om hogy az ember bármit is szájába ve-
gyen előbb-. mintsem a Krisztus testét magához venné, 
Mily pompás érv! Hisz akkor a kőinek és levegonelt 
sem volria szabad a koresztyon ember szájába behatol-
nia, csaliis minekutána Krisztusnak testét be vette? Hisz 
akkor a papoknak is meg kell tiltani, hogy mise ntánig 
léiegzzenslm holott Hrisztns és tanítványai vacsora után 
tartottak misét és közönségese?! ugy &\] a dologt hogy az 
embernek, ha mértékletesen étkezetp szája, te]e és léleg-
-Sub tiszmoi ot roto.etcbo, mm: nomvoa niog tneo. szomvrn 
vagyon- hogyha mm álom nyomja és inog itnn dszráh 
kodc10 

Ez:, az önkényes leint oryzolocfmp omit az emberek 
Kriszcus ígoje és paramsa noiuul ónlaímn ás koholtak ki, 
megvetjün; nem ómért mintha mind azt nem lehetne és 
nem volna szabad megcselekedni De hogy abból Mint 
csináljanak, hogy a lelkiismeretet fogva tartsák és rémít-
sék, azt nem tudjuk és nem akarjuk tűrni. Tartsa magát 
ahhoz, aki éppen akarja, de szabadon, örömest és minden 
kényszerítés nélkül és tudja meg, hogy o, ha azt mellőzné, 
abban nem vétkezhetik, amiben Krisztus és az apostolok 
nem vétkeztek. Osak is abban vétkezünk, ami Krisztus 
igéje és rendelete ellenére történik, abban, amit ezek a 
lárvák Istentiszteletnek tartanak, Nevezetesen, hogy ok a 
misével oly borzasztó módon visszaélnek és abból áldo-
zatot és cselekedetet csinálnak, amellyel a hitet és az ezzel 
való helyes élést elkárhoztatják és elnyomják, úgy hogy 
beteljesedik, ami as istentelenekről mondva van: hogy 
félnek ott, ahol félelem nincs (53, zsolt 6«) és ilyformán 
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bűnről és pokolrcl neszelnek ott, akol kegyelem es üdvös-
ség; "7"agyon Isten igaz Ítélete által; abban megy igazságról 
és üdvösségről beszélnek ott, ahol bűn és teljes, karhozat ^ n a 
J g y lészen az isoenvisszás a visszásakhoz^ otm ZsolU 27-

Azőrt írtam erről hosszaboam merő megakartam, mim 
tatr.:,s hogy nmm az en semmi Dsodáím valc, hogy ok áldo-
zatot csinálhattak a miséből, mint ?,kik az a :a;ta bolondos 
istentelen álmodozásokba omsstem hegy Ők mínrlsno feitcm 
gatnak és a ments §g dolgában semmoít sem lógnak lel és 
tesznek helyesem agy hogy az 5 szekásnk és eljárásuk 
nem csak egyenesen helytelen, hanem olyan. m amk mim 
denklnek keríiínl is kell. Mi jot ís mmelneimenek a mise-
zés körűi ezek- mikor ők Krisztim hitét és emlékezetét ís 
kí akarják irtani, es annak helyébe áldozatot ás cseleke-
detet állítanak ? De immár sorra leoárgyaijrm a szent evam 
gélíom Igéit es megmzsgáljnk imlve tanítanak -ozok minket 
§ mit követelnem micelünk a mise dolgára monotkozőlag 
és fölösen elég mlne, KmEztcsnak'ée az apostoloknak csele-
kedete és példája, mimmogy rm hlsszlm hogy Krisztusnak 
minden eseiekedeoe a mi o^tatásmn^ erdekében tőroént, 
amint ő maga is mondja Jáoes 13, lfj : „Páldáo acltam nek-
tek, hogy amímépsn én cselekedtem, t! is azonképen ess-
lekedjetekk És e helpen eleve latoa a jövendő farkasokat 
amidőn űgj szón ,m:zo cselekedjétek az én emlékezetemre-" 
(L Kor, II , 24b Mit cselekedjenek? ,?Ázt amit én most vele-
tek c s e l e k s z e m j pedig mit tesz? Megáldja a kenyerei-
ős bort arany kehelyben? avagy aranyos mise ruhában; 
abban a díszben és- ékességben, amint mi most os elekszűk r 
'Nem., C veszi a kenyeret és a bort és azzal az igével 
amit mondj a maga testévé és véréré teszi azt és oda adja 
tanítványainak, hogy egyék. 

Már most ha valaki ez együgyű eljárást akarná kö-
vetni és mellőzni mindazt, amit az emberek kitaláltak ég 
hozzá toldták, azt te ne merd eretneknek bélyegezni, meri 
különben magát Krisztust mondod eretneknek. Áz-eiíbed 
tar t ja nem a pápának, nem a Qomoráknak, nem az atyáim 
nakj hanem Krisztusnak amaz igéjét: „Est jgelekeájétek 
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a z en emlékezetemre A Es ka te est kallod és nem tud cd 
kimutatni, kegy ok másképen járnak el mírm Zkisztus, ügg 
űégecl Farksai együtt otromba asamárriak^ arvgy tetem 
kárcmíciiak tartanak. hegyem kegy a gtr'lgcr: "^.gy esetiek 
ehhez .az egyszerű mesterkéletlen eljáráskor ragaszkodnak 
és t-szik azts amit a Krisztus itt mcizl; cseleked^ 
jétek — — r ; és kegy más részről Komában a tudatlan 
istentelen 7iskő]yagok drága aranyos székeken nmek, a 
pápa, bíborosok, püspökök, barátok és papok a maguk 
Iskeláival; Paris és Kö"ver_r_e?, kedves testvéreikkel Sode-
mával és Gomoraval; Kátha immár esek látják ezt a kicsiny 
szegény és megvetett sereget ügy cselekedni, kegy meg-
dühödnek, orrukat fintorgatják szájukat félrehúzzák, kezü-
ket kinyújtják ás mondják; „Az eretnekek nem ragasz-
kodnak a romai egyház eljárásához és formájához ; nem 
hiszik a hitnek ama cikkeit sem, amiket a párisi szent 
fakultás a mapa testvérei"'A csinált és ugyancsak szerel-
mesek a maguk dolgára azért, mezi. cl7 cclz a tudatlar 
lárva és szamár fd; barim az írásrak egyeden igéje zeir 
szol mellettük, minden c cselekedetükre!: igaznak 
helyesnek kel: lenni, ép ügy müeüia nem is tévedhetnének. 

Mit fogsz teiim ez esetben: IdiAeted azt a nagy, drága-
látos sereget gonoszságaiban Isten törvényeinek ellenére, 
és elhagyod a kisebbet a jóban, mert hát itt Isten igéjét 
ős dolgát látod, amott pedig semmi egyebet, mint emberek 
álmodozását és erőhatalmukat ? Tudd meg tehát, hogy 
Krisztus szemei oda néznek, ahol igéi szerint cselekszenek 
és élnek, még ha nem volnának is többen, hanem ha csak 
ketten, és elfordul azoktól, ahol igéje nincs jelen, ha még 
annyi pápa, bíboros ós püspök volna ís ott, mint amennyi 
csillag van az égen ós levél az erdőben s ha mero aranyba, 
gyöngyökbe ós drágakövekbe öltöznének ís és mind ösz-
véreken ős szamarakon lovagolnának ís : hát nem méltán 
tarfcod-é mind e bálványt és lárvát, az Istennek igéjéért, 
Krisztus legfőbb isteni fenségéért, mero piszoknak és sár-
nak? Miért félnél, hogy ha veled van a Krisztus ős az 0 
igéje szerint cselekszel, ez elpuhult könnyelmű papoktól? 
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Tenn nncudjí-s ráía bános ; ,,kSGabrj nsabb, aki bennetek 
-agycn, hogy sem an, aki a világban vágjon?''1' 

^zárt csak liadd kárhoztassák a tark-sok ás Lárvák 
a ;e eijárbsontk ss "égeszék an ábdozacca srníbsn teljesen 
aibankniok, 'sak kabb hozakodjanak elő atyaiknal, zsírnak 
jalkkal és az ossoes emberek nosszas szokásával: Te ma-
rn.dj meg a le eg3retien ITüszűns: bubi az c kicsiny senegé-
-e:, kiről nziosan bonod. kegy 3 clnko ^acssrája aíkak 
noával kenyeret és bort nens altozciü C nern kárhoztat 
:éged anérb hogy ok elkárucztatnak, 0 megkoronáz béged, 
irüTel Tt ás nem azokat kivetted. Te náian v?n krisztus-
rak igái'- és példája ; azt barósd minden ordcg eie. Ibi van 
n-knkr gyöngyök, ínfulak. vörös kalapok, nyírott fejek, 
snany gyűrűk és nagy szeles pecsétek, ezek minden c 
cselekedeteiknek erőssége- esek tő: rlgg ma a keresztyen 
nrn ?Ia mindezt eb-neszíbsnekJ annyi fajta püspök ráiuadn? 
kbnoctik, ahány a inotoan szamara. 

itatnak okáért vésse minden kegyes keresztyen euissr 
snn;eoe Zníssbnsntk y álba] át ás taríso bizonyosnak, hogy 
nincs attgyai; még kelésbe emberi snbky tcemek jrga okolna 
Isiéit szentségéből vak.mi olyast csinTng arak maga Zrisz-
itts neitt csnoábn Ss ioa mindjárt lehetséges ":ina Is, nség 
akkor sem lanársos a nereszoyén embernek, kegy bbrísztns 
péibáyae:! eblerien és ilv nagy dologban nnncien példa nél-
kül "alamí icjat k esdjen. Miért járt elő k i n k igéjével és 
példájává* Zkszsus ás prédikált nekünk, hogy mi nekünk 
igo és példa, nélkül szabad bármibe ís bele togennn ? Iliért 
jött Itat e világra^ ha nern eiégseges 5t i,bb?n követnünk; 
amire 0 minket tanított P 

Tíeno kárhoztatjuk mi azt, hogy a snentságec mise-
ruhákban és egyéb szertartásokkal végzik, hanem, hogy 
azt váük, hogy szükséges dolog, és annak ügy kell lennie, 
és lelkiismeretben kérdést csinálnak abböl, kcioct mind 
az} amit Krisztus nem rendelt, szabados tetszésünkre bízott 
és szükségtelen, épen azért nern ís káros. T-n hogy áldozatot 
csinálnak abbtL az már nem szertartás kérdés, hanem 
tisztára megváltoztatja a szentség sernuessetét és jeilernéto' 

D. Luther M. művel, R 
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Ez nemcsak hogy példa nélkül való, hanem Krisztus igéje 
és példája ellenére való eljárás, ezt a keresztyén szabad-
ság sem mentheti, mert ez a legnagyobb átkos bálvány-
imádás és istenkáromlásé 

Másodszor: mindenki előtt világost hogy Krisztusnak 
igéje igaz, amellyel Krisztus igérí: „Ez az ón testem, amely 
ti érettetek a d a t i k E z ama pohár ú j szövetség az én 
véremben, amely ti érettetek kiontatikd5 Még Páris, az 
összes tévelygések emez anyja ős kútfeje sem mondhat 
mást, mint hogy ©z az Ígéretnek igéje, amely magában 
foglalja az Ígéretnek zálogát, a Krisztus testét és vérét a 
kenyérben és borban, ígértetik Krisztusnak teste és az 6 
vérének kiontása a bűnöknek boosánatjára, ami űj szö-
vetség. 

Ez Ígérethez hozzá tartozik a hit, hogy én azt annak 
tartom, elfogadom, ami nekem ígérve van, és az igéret 
záloga tehát, hogy igéret és hit egybe vannak kapcsolva ; 
ahol nincs igéret, ott nincs hit és ahol nincs hit, ott az 
igéret sem ér semmit És amint Isten nekünk merőben 
ingyem minden mi érdemiink és cselekedetünk nélkül tesz 
Ígéretet, inert hisz köíömben nem volna az igéret, hanem 
jutalom és megfizetés: ugyanúgy az Ígéretet is egyedül 
hit által minden cselekedet nélkül nyerjük és vesszük. 
Különben a mi cselekedeteink érdemlenék ki az Ígéretet. 
Éppen azért az Ígéretnek hit által teszünk eleget és a 
hitnek igéret által van elégtéve, Mert a cselekedetek hoz= 
zák magukkal, hogy az ígéretről elfeledkezünk és azt 
semmibe vesszük és viszont az ígéret semmiféle cselekedetet 
nem kíván, beéri a hi t te l — Éppen azért ©z igékben semmi 
egyebet nem találunk és látunk, hanemha csupán Krisztus 
Ígéretét és az ember hitét és abban egy sző sincs áldozat-
r ó l Mert áldozat és ígéret oly messze esnek egymástól 
mint kelet és nyugat Az áldozat oly valami cselekedet, 
amit mi Istennek a magunkéból nyujtunk és adunk; ámde 
az ígéret Istennek igéje, amit az embernek Istennek 
kegyelme és irgalma nyú j t : úgy hogy nem csupán tévely-
gés, hanem az emberi ész részéről megfoghatatlan dolog 
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Is Isten ígéretet emberi áldozattá, és az Isten felséges igé-
jét egy nyomorult teremtménynek cselekedetévé tenni; 
holott Isten igéje és a mi cselekedetünk között semmi 
hasonlatosság nincs, nem Is szólva arról, hogy azok egy-
•azonosak lehetnének, 

Midőn Krisztus megparancsolta hogy ezt az ö emlé-
kezetére cselekedjük, ezzel nem más egyebet kivánt tőlünk, 
minthogy mimagunkat az ígérettel és záloggal a hitben 
naponként gyakoroljuk, hiszen e végre szerzette ős adta 
nekünk e szentséget, Hiszen az embernek lelke, ha gya-
korta és sokszor gondol a kegyelmes Ígéretre, mind inkább 
•alkalmatos lőszen ahhoz a hit által. Lásd csak, mi vakok 
•és fonákok a pápisták, amikor ők az Isten ígéretéből em-
beri dolgot csínálnak: ezzel maguk elárulják, hogy épen-
seggel nem tudják, mi az oltárnak szentsége, vagy hogy 
mit cselekedett ős mit akart Krisztus ezzel értésünkre 
adni, Ők egy cselekedetet áldoznak fel, Krisztus pedig 
hitet követel tőlünk. Ők adnak Istennek, Krisztus ígér 
az embernek* Hát van-e ennél őrültebb koholmány avagy 
találmány? 

Ha valamely fejedelem vagyonát rád hagyja és utolsó 
akaratánál zálogként neked írott végrendeletet ád ős ezt 
kegyes jó indulatból szegénységedre való tekintettel cse-
lekszi és semmi egyebet nem kíván tőled csak azt, hogy 
te ezt a végrendeletét hálával és örömmel elfogadd, híven 
megtartsd ős őt szeresd; ős te oda mennél és azt a vég-
rendeletet űjra feláldoznád neki olyan formán, hogy te 
így az ő és nem a magad vagyonát neveljed ós azt akar-
nád, hogy te mint adományozó becsületre tégy szert ő 
pedig megszégyenüljön, hogy ö tőled nyomorult koldustól 
fogadna el valamit: nem azt mondanád-e arra, hogy bi-
zony az őrült bolond, és semmit sem ért, vagy ha ért, a 
fejedelmet nagyravágyásból és gonoszságból kineveti és 
kigúnyolja ? Ilyen formán áll a dolog a pápista papok-
kai ís szemben az isteni felséggel, amikor a misét áldo-
zatnak tart ják és Istent a maga saját ígéretével gazdagít-
ják meg. Óh szörnyűségeknek szörnyűsége! 

6* 
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Rar'iiaáss.G' . az ígéret a kcvetke z o k éper, hangzik: 
,,7evó a kenyeret, hálákat acla7 riieg.iöíé és ahá az o ta-
nítványainak A He in azt monda. Mdevé a kenyeret és fel-
emelte azt Istenhez, hogy azzal nzkmegy jelezze, hogy c 
azt Istemiek áldozta es nem az eaebenzelz adtak Ezek a 
lárvák annyira oktalanok és a nyelvoen tudatlanok nevz 
lehetnek, hogy azt monihatnák : A ta11it1 ráuyokízak adni 
annyi mírzt Istennek áldozni, még kevesöbé mondható 
a ve vés áldozatnak, amikor azt monda ,;vevé:£ mert ez 
annyit jelent, hogy o a kenyeret zzagakez -eke , hog; 
aszal éljen. Hiszen mikor 5 a kenyeret megakEkta álda.rd 
es oda aclrvi a tanítványoknak akkor neki azt kézbe kel-
lett vennie, mivelhogy lábával nem tömette meg ée nem 
adhatta odac Épen azért nyoma sincs abban az áldozat-
nak, hogy o a kenyeret és a bort megaldctta avagy hogy 
hálákat adott; hisz akkor az üt árpa kenyeret ér két 
halat is feláldozta volna, amelyeket szAtéi kezére eret' 

lamlt Istentől nyerünk es vezzilak; izeizz pedig hogp mí 
valamit Istennek áldozunk avagy a:luak0 

Aki áldozik^ imádkozik as kéri Istent hogy áldozatát 
kegyesen fogadja el, de aki kakikat ad, az nem imádko-
zik, hogy as kedves legyen, hanem örvendezik, hogy neki 
valamit adtak és o azt elfogadta. Ebből láthatod; mi-
szerint minden ige ellene van, hegy a mise Istennek 
hozott áldozat legyen és mutatja, hogy az Istennek ke-
gyelme és adománya az emberek részére, amit nekik Is-
tentől venniek és elfogadníok kell, amiért hálákat adni 
és ot áldani tartoznak, nem pedig kérni, hogy azt az 
Isten elfogadja. Ebből tisztára láthatod, hogy a misének 
jelenlegi módja és formája épenséggel nem egyeztethető 
össze az evangélíommaL Mind a három evangélista és 
velük együtt Pál ís megegyeznek abban, hogy Zrisztus 



VbYé a kenyeret, megszegő és a tanítvány oknak ada és 
nem mondják, hogy ebből o maga Is evett avagy ivott, 
Minthogy pedig megszegni és a tanítványoknak adni nem 
egyéb mint a megáldott kenyeret sok reszre osztani és a 
részeket a többleknek kiosztani, egy misét sem tartha-
tunk, ha egyébként Krisztns szerzése és példája szerint 
való akar lenni, csak ha a szentségei megtörjük és ha 
azt a pap sokak között kiosztja, Hogyha pedig malahoi 
másként tartják, iigy az nem keresztyén mise, hanem 
egyenesen Krisztus rendelete és szerzése ellen valm 

Mit mondtok erre ti szegény misem ondók? ITem 
méltán indíthat-e csupán ez írás mindnyájotokat arra, 
hogy a misemondással felhagyjatok, mert hiszen nincs 
sehol csak egy ís közöttetek, aki Krisztust és az o szer-
zését követné, legfeljebb azok, kik a szentséget a bete-
geknek viszik, avagy szók, akik a népet nyilvánosan ki-
oktatják és maguk nem élvezik azt, ezek követik Krisz-
tust leginkább, mert ok kezükbe veszik azt és megtörik 
és adják másoknak, akiknek ok szolgái. Kp úgy mint 
Krisztus, mint másoknak szolgája, maga a szentséget nem 
veszi, hanem másoknak nyújtja. Ámde a misemondók a 
szentségeket három részre osztják, egy részét az élőknek, 
más részét a tisztító tűzben levőknek, a harmadikat a 
mennyei szenteknek; es annyi eszük már nincs, hogy 
tudnák, hogy egy szentnek sincs szüksége se hitre, szent-
ségre se ígéretre, mint olyanoknak, kik az ígéret ős a 
megígért örökség birtokában vannak ős azt elnyerték; 
és ők ogy tesznek, mint akik kiosztják a szentséget, hol-
ott maguknak tart ják meg mind a három részt. Megra-
bolják a népet és nem adnak abból senkinek. 

Nos tehát állítsd szembe egymással az antikrisztu-
sokat ós Krisztust Ez megszegi a kenyeret és ád abból 
mindenkinek. Amazok megszegik azt ós nem adnak ab-
ból senkinek, megtartják maguknak ; ők a megszegésnek 
csupán afféle látszatát eszelték ki, Hová lesz hát Krisz-
tusnak igéje: Ezt cselekedjetek stb. ? Mért cselekesznek 
ők másokért s hozzá Krisztus ellen? Éppen azért az van 
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legbátorságosabb állapotban, aki éppenséggel semmiféle 
pápás misét nem mond (mert itt nincs meg Krisztusnak^ 
sem példája, sem rendelete), hanem, mikor a kenyeret 
megáldotta és kiosztotta, valaki mástól veszi azt9 épp 
űgy5 mint ahogy senki sem kereszteli meg, vagy oldozza 
fel magát9 hanem valaki mástól kereszteltetik meg és-
oldoztatik fe i 

Minthogy tehát ez világos és nyilvánvaló, semmi 
szükségünk sincs azoknak a párisiaknak tudományára^ 
akik azt mondják: ©z ellenkezik a szentírás és a szent 
fakultás doktorainak felfogásával ez reájuk nézve 
meggyalázó és megbecstelenítő, Áz evangéiiom igéi meg-
íegathatlanul állnak i t t : Megszegte és tanítványaínak adta^ 
ezt cselekedjétek stb0 Nem azt mondja, ő megtartotta azt 
magának és maga vette, ezt cselekedjétek. Ha a szent-
séggel való ezen éléshez tartották volna magukat, ugy 
soha sem lett volna abból áldozat; aminthogy nem is-
mondják azt áldozatnak, mikor a pap a szentséget a bete-
geknek viszi'ős adja is egyebeknek, akik azt kérik. 

Minthogy pedig a megszegés és kiosztás helyett a 
szentséget maguknak tartották meg és maguk vették és 
a szolgákat papoknak nevezték, meglett az áldozat, hogy 
a szent papnak is legyen valami dolga az oltárnál és ne 
álljon ott tétlen. Ámde ki jó utat akar követni, az mégse-
vegye azt egyedül, hanem szegje meg és adja oda mások-
nak is, hogy végre oly valamit cselekedjék, ami Krisztus 
példájával és rendeletével megegyezik. Vannak ígék? 
amelyek sem nem hazudnak, sem nem csalnak, biztosítani 
is tudják lelkiismeretünk nyugalmát*, ha azokhoz ragasz-
kodói, bennök hiszesz és utánuk indulsz, bárha az egész, 
világ ellenök beszél ós tesz is0 

Begyedszer; És mondá: „Vegyétek". Krisztus nem csu-
pán a maga eljárásával és példájával mutatta, hogy a mise-
nem áldozat, hanem Istennek adománya; hanem igéjével 
is megerősítette azt, amidon meghagyta nekik, hogy azt 
vegyéko Miért nem mondá: áldozzátok ezt? venni nem 
annyit tesz itt, mint valamely idegen jót valaki másnak 
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adni; hanem annyit tesz, hogy a maga javát, amely néki 
ajándékoztatott, magához venni és élni azzal és élvezni 
azt Akkor, midőn azt montíja: „Vegyetek", amaz adomá-
nyoknak, amelyeket adott ós szerzett, birtokosává tesz. 
Épen azért ez az ige: „Vegyetek^ nem engedi meg, hogy 
valamit áldozzunk: hanem azt jelenti, hogy az adomány 
azok számára, akik azt veszik, Istentől jőb 

Ugyan mit is lehetne ez ellen mondani? Talán még 
mindig vádolnak Sodorna és Gomora, hogy mi az írás 
értelmét a magunk számára merjük lefoglalni kizárólag? 
Jertek és mutassatok nekünk egy más értelmet s dönt-
sétek meg ezt. Mert nem elég azt mondanotok: ez botrá-
nyos, Tudjuk mi azt nagyon jól, hogy Krisztusban és az 
ő igéiben megbotránkoztok. 

Ötödször: „Egyetek és i g y á t o k E n n y i az amit nekünk 
e szentséggel cselekednünk kelL — Azért szegi o azt meg, 
azért adja ós mondja: hogy vegyik, hogy mi azt egyik 
és igyuk, azíán amellett megemlékezzünk róla ős az o 
halálát hirdessük. Hasonlóképen Pál sem tudott más egyéb 
dologról a szentségnél, csak ís az evesről ós ivásról, midőn 
megismétli Krisztus igéjét L Kor* 11, 26 ° „Valamennyiszer 
a kenyeret eszitek és a poharat isszátok, az Urnák halálát 
hirdessétek, míg nem o eljo." Itt meghagyja nekünk Pál, 
hogy semmit se áldozzunk, avagy tegyünk, hanem hogy 
vegyük, együk és igyuk, amit pedig eszünk és iszunk, azt 
nem áldozzuk, megtartjuk azt magunknak és veszünk azt 
magunkhoz,, És mi nem szégyenkezünk áldozatot csinálni e 
világos megcáfolhatatlan igék ellenére abból, amit eszünk 
és iszunk. 

Az égő áldozatnak különös természete ós jelleme, 
hogy azt egészen Istennek adjuk és az embernek semmit 
sem tartunk meg belőle, de ha már valami közönséges 
vagy bűnáldozatról volt szó, ugy abból egy részt az Isten-
nek és egy reszt az embereknek adták 1IL Móz. 1 9; 2 
Miért esszük ós isszuk meg hát az egész kenyeret és az 
egész bort, miért nem hagyunk belőle az Istennek semmit 
sem ? És minthogy ez a legfőbb és a legjobb áldozat, miért 
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nem adjuk azt egészen Istennek? Hol van kát itt az áldozat I 
Nern elég ka fecsegjük és mondjak-: Krisztust áldozzuk 
a kenyér es ács alatt: hiszen a kenyér és bor aians litísz-
tust ^esszük magunkhoz, holott az Ür áldozatáéul senonoít 
sem szabat. magunkkor vennünk. 

Fenő áll noeg egymás mellett, istennek áldozni és 
magunkhoz venni A leviták oízonnyal Izrael népétől vet-
ték a maguk áldozatait, de ok semmit nem ettek m&g 
abból, arnit Is teniek kellett áldozni Azért ha mi testünket 
és hálánkat Istennek áldozzuk (Eénn 32- A ügy odaadjuk 
és ajánljuk egészen Istennek és nern tar tunk ineg magunk= 
nak semmit hogy a természetét és jenemét tekintve igaz: 
lelki áldozat -legyen. Miért is a pápa áldozata hallatlan 
szőrnycsoda, aminthogy o maga is minden o hadával 
törvényeivel és mivoltával együtt az Írásban hallatlan és 
alap nélkül való. Mi azt egészben esszük és egész sen 
Istennek áldozzuk, ezzel anni.it mondunk; ha mi azt ál 
dozoulo. ügy nem omészyük meg azt, ha. no: azt megemészt-
jóin ügy nem áldozzuk orn . t ehá t minthogy mind a ketAk 
osölek-sszüls, egyiket sem cseleksiük- I:Z kellőt: vaialti 
ny coiondos dolgot 1' Ez mind vceremn ellent mond 
egymásnak, egyik megdönti a másikai, vagy le kell von-
nunk a következtetést, hogy ez a szentség áldozat nem 
lehet. Dühödjetek meg ti löweníek és párisíak és cáfol-
játok meg állításunkat. 

Hatodszor : „Ez az én testein, ez az én vérem pohara," 
Itt Krisztus ígéretének zálogát adja nekünk, amiként Isten 
a maga ígéreteiben mindenha cselekedett. Ábrahámnak a 
korühnetélkedést adta a megígért M jegyéül L Mom 17, 1C 

és midőn Noénak megígérte, hogy fiának Istene leszen és 
a világot többé özönvízzel el nem pusztítja, akkor a szivár-
ványt adta neki jegyül a felhőkben L Mózes 9, n - ^ és így 
nyomban minden o ígéretét jegygyei erősítette meg, ugy 
hogy Ézsaiás ily módon Aehaz királyt kérte jegyül Isten-
től-, midőn neki megígérte, hogy a népet Syría és Samáría 
királyának hatalmából kiszabadítja. Ézsaiás 7, 

Ezt az eljárást követik az emberek ís maguk között, 
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amidőn a szövecséget, fogadalmat és Ígéretet nem csupán 
szavakkai és levelekkel, hanem pecsétekkel és tanúkkal 
is megerősítik. Ha -valakinek ígéreteket teszünk, kezünket 
?(Íjuk rsü vagy kőtelezőt írunk, pecsétet ütünk rá, hogy 
az igeret és kötelezés mindig és pontosan megtartassék, 
ugyanúgy itt ís, hogy Krisztus ígérete iránt bizonyosak 
legyünk és magunkat reá minden kétség nélkül bízhassuk: 
o is a legnemesebb és legdrágább pecsétet és zálogok való-
ságos testét és vérét adta nekünk a kenyér és bor alatt, 
épen azt, mi által eszközölte, hogy ez a drága kegyelem-
mel teljes kincs nekünk ajándékoztatott és igértetett és 
odaadta életét, hogy mi a megígért kegyelmet vegyük és 
elnyerjük. 

Hogyan csinálhatnánk tehát Isten eme zálogából és 
pecsétjéből, amely nekünk adatott és ajándékoztatott, áldo-
zatot és a magunk cselekedetét? Ugyan ki olyan bolond 
az emberek között, aki valamely levél pecsétjét, amelyben 
neki valami ígértetík az Ígérőnek áldozná? Magához veszi 
azt és megtartja és várja erős bizodalommal, hogy meg-
nyeri azt, ami neki igértetett. Ugyanúgy ragaszkodunk mi 
ís ahhoz, hogy Isten eme mérhetetlen értékű záloga nekünk 
le van kötelezve és bizton reméljük, szikünk nagy öröméveh 
hogy o megtartja azt, amit nekünk igért és amit ily drága 
záloggal és pecséttel megerősített. És te istentelen népség, 
pápa pereputtya, arra tanítasz minket, hogy mi áldozzunk 
és lemondjunk arról a gazdag ajándékról és örömről l Ugyan 
kit nem boszantana meg mindennél jobban s kinek ne 
okozna mélységes fájdalmat, hogy ezek a borzasztó lélek-
gyilkosok Istennek eme kimondhatatlan szeretetét elho-
mályosítják, és szívünknek biztonságát gyengítik és ilyen 
bizodalmát megrontják és a szeretet helyébe Istennek 
haragját, a hit helyébe a cselekedeteket állítják és minket 
minden mi cselekedetünkben rémítenek és bizonytalanokká 
tesznek I Hiszen ha ok áldozatot csinálnak a miséből, nem 
leszünk-e bizonytalanokká az iránt, hogy vájjon a mi áldo-
zatunk kedves-e vagy sem ? Nincsen csak egy ís az összes 
mísemondók között, aki mondhatná: Én bizonyos vagyok 
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afelől, hogy az én míg© mondásom' Istennek kellemes és 
kedves és mind ilyen bizonytalan őrületben járulnak oda 
és áldozzák szüntelen a Krisztust és nem tudják, hogyan 
áll dolguk, mert az igaz Isten igéretét elhagyják és a maguk 
bizonytalan áldozatával és cselekedeteível ide-oda vitetnek. 

Azonfelül aki áldozik, az Istent ki akarja engesztelni; 
íigy de aki istent ki akarja engesztelni, az őt haragvőnak 
és kegyetlennek tart ja és aki ezt teszi, az nem vár tőle-
sem kegyelmet, sem irgalmat^ hanem retteg az ő határo-
zatától ős Ítéletétől Aki azonban a szentséghez áldással 
akar járulni, annak hinnie keli és teljesen meg keli győ-
ződve lennie az Iránt, hogy neki kegyelmes jóságos Istene 
van és ot mindenek fölött szeretnie kell, amiért neki ingyen 
való jó kedvéből a legnagyobb ős legdrágább kincset oda-
adta. És nincs semmi, ami a szentség gyakorlatával és 
használatával jobban ellenkeznék, mint épen a pápisták 
tana és az a kárhozatos fölfogás, hogy az Isten haragos 
ós hogy ezzel az áldozattal ki kell engesztelni, holott ha 
o nem volna olyan jóságos és kegyelmes., nem árasztott 
volna ki ránk és nem adott volna pékünk ily gazdag-
kincset ős drága ajándékot, Ezen kívül vedd hozzá, hogy 
a mísős papok a maguk áldozatával mely nagy veszede-
lembe döntöttek minket, hogy minden mi javainkat, ami 
megelevenít és üdvözít bennünket, olyasvalamivé változ-
tattak át, ami megöl és elkárhoztat minket, a bizonyságot 
bizonytalansággá, a hitet kétséggé tették, egyszóval az. 
isten szeretetet és kegyelmet haragnak ós gyűlöletnek, 
az atyát ellenségnek tartják, az eget a pokollal, a legfensé-
gesebbet a legalacsonyabbal keverik* 

De ha te ezt a szentséget megismered, megtudod, hogy 
az igéret ős nem áldozat, úgy nem maradsz bizonytalan-
ságban ós nem gondolsz semmiféle haragra, — Te bizonyos, 
vagy mindenha az iránt, hogy az Isten igaz ős nem hazud-
hatik, o megtartja, amit ígér és megajánl IV. Mózes 23, l 9 . 
És a mily kegyelmesen ős irgalmasan tesz ígéretet ős 
mutatja magát (L Mózes 20,6) olykent bírod ós találod meg 
őt, ha annak tartod és hiszed. És ha megérted, hogy o 
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neked mást nem ígér, hanemha kegyelmet, úgy vidám 
megkönnyült szívvel tapasztalod, hogy 6 semmit sem kiván 
tőled, hogy azt neki áldozd vagy add, hanem hogy 6 nyá-
jasan és barátságosan édesget és vezet annak elfogadására, 
amit o neked ajándékba ad. D© ha áldozni akarsz, úgy 
szükség, hogy nagy teher nyomja lelkedet, amely arra gondol,, 
hogy az Isten sokat kíván tőled, hogy neked áldoznod kell 
és nagy aggodalmad miatt nem látod meg a jót, amit el-
fogadsz, így esik meg, hogy ott, ahol Isten Irányában merő 
édességgel kellene a szívnek telve lenni, ugyanott semmi 
egyéb nincs, mint félelem, aggodalom, gond és min-
denféle ínség: és ez az, amit a dühöngő ördög az istentelen 
áldozat által ©1 akart érni. 

Hetedszer: „Amely ti érettetek adatik, amely ti éret-
tetek kíontatik bűnöknek bocsánatjára", Itt megjelentetik 
az áldott kegyelem: a bűnöknek bocsánata. Óh édes és 
hathatós ígéret, amely nem tűr meg semmiféle áldozatot!' 
Azért adatik test és vér, hogy mi bűneink megbocsátása 
alapján üdvözöljünk, ezek ama drága ajándékok ós javak, 
amelyek neked ebben a szentségben nyújtatnak ós adatnak. 
Hogy tehetne ezt egy haragos kegyetlen Isten ós nem in-
kább egy jóságos, gondos atya? Hiszen mi nagyobbat igér° 
hetee ö, mint a bűnöknek bocsánatát ami nem egyéb, 
mint kegyelem, békesség, élet, örökség, őrök dicsőség és 
üdvösség Istenben ? És te istentelen pápista, ebben a 
szentségben egy más olyan Istent látsz, akit ki keli en-
gesztelni. 

Hát még sem látod, hogy mind azok, akik ezt a szent-
séget áldozzák, ahányszor csak áldozzák, bálványozást 
űznek, hiszen őnekik a szentségben nincs igaz Istenük, 
hanem megcsinálják ós kikoholják szívüknek hamis Iste-
nét, aki haragos ós akit ki kell engesztelni, aki pedig ebben 
a szentségben nem lehető Ő valóban rád nézve ís harag, 
amint hiszed : mert nincs hited a szentségben, vagyis Krisz-
tus ígéretében ós valóban pogány és zsidó vagy, csupán 
név ós cím szerint keresztyén és csak a nyírottságra, 
nézve pap, csakhogy te sokkal súlyosabban vétkezel az. 
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áldott javak ellen e szentségbea ég áldozatoddal az Istent 
inkád]: keseríted ég karagdtcd, egyébként a hitetlenségben 
bizonnyal pogányokkal és zsidókkal teljesen egy sorfca esel. 

Es hogy c szivedről ezt az örületet száműzze, magg 
adta tudtul igéiben, mivel engesztelhető ki, midőn így szel, 
„Mely ti érettetek adatik, mely ti érettetek kíontat ik/ 
Azért hagyj fel aszal a kárhozatos és káros kiengesztelé-
seddel í nincs több csak egyetlen egy, amivel isten ki engesz-
telhető és a kíviil semmi más; az 6 fensége sokkai maga-
sabb semminthogy azt az összes embereknek vérével a 
földön és az összes angyaloknak érdemével ki lehetne 
engesztelni. Krisztus teste adatik, vére kíontatik és ezzel 
engeszteltetik ki az Isten; mert éretted adatik és ontatik 
ki az} amint mondá érettetek ü hogy elfordítsa rólunk 
Istennek eme haragját, amelyet mi bűneinkkel meg érde-
meltünk, És ha a harag eltűnt, úgy a bűnök meg vannak 
bocsátja. — Azért mondja e „Adatik és kíontatik bűnöknek 
boeg^aatjdrsdg és ka teste cda nem aaatota és ^áre ki 
11 e n: o a 1 t o i í v o 1 m,, ü gy 1 e i e a k ? r a gg e i e j t n a k ni a i c d t é e 
a bűneinket megtartottuk ~mlra„ 

Ebbel tisztara láihaaed, hogy egy ceelekedee s em 
hasznos az elégtétel, sem az áldczat a kiengesztelés szem-
pontjából. Egyedül az odasrlott testbe és a kiontott vérbe 
vetett hit engesztel ki: nem mintha a hit magában véve 
kiengesztelne, hanem megragadja és elnyeri a kiengesz-
telést, melyet Krisztus érettünk végrehajtott; még ke= 
véshbé nyerhet meg istentől valamit is a te bolondos 
cselekedeted avagy áldozatod, amely Krisztus nélkül és hit 
nélkül megy véghez, legfeljebb ínég nagyobb haragot és ke-
gyetlenséget Szilárdan áll itt, hogy a test érettetek ada-
t ik : Ti nem adhattok avagy áldozhattok semmit sem a 
bűnök bocsánatjára, hanem az adatik ingyen nektek. 
Ámde Krisztusnak Isten eme nekünk szóló adománya nem 
ingyen adatik; mert 6 azért és érettünk a in aga testét 
és vérét adta, hogy mi öt szeressük és örömmel háláljuk 
az Isten irgalmáig hogy o nekünk, ily méltatlanoknak és 
érdemetleneknek, javainak ilyen kimondhatatlan gazdag-
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aágát adta ; épen az árt a szentségben, ns áldozzanak a 
napok semmit, ne ís adjanak, iianem egyedül Ikgyjenek 
éa mtaatol vegyenek. 

l a a 6: :clyík? kegy a enni másért nem leket misét 
ma n kani, 33 mit törődöm ?n anzak kegy a pápisták mind 
urast tamanak és csslekesznek ? kín a ültet bizony kí nem 
í rqák; mkyak mi nsgyaa ] kk négy az evaiigéliomcan és 
a le- velőben meg mmnak jevenkokm, nagy a papok a 
magút: :émelygésé'7el 3z egész mlágot ?élne~mzetik te:en 
felséges kgái minké-, nem v e d n e k tó aê  sem nem csal-
nak meg még a naiáloan sem; az:la nem kkmnnak rni-
iőlunk mást, csaia kiten mért azokban mer:' aszó? kegye-
lemmel celjes ígéret ^sgyon 

Aa'ds kinek-kinek maga magának kek lunme az 
igeretbem leogy aaklei: aneg kegyen gyózőma '.mól, nogy 
aa íőa "Teíe megtortéany a m i Isten megigéat éa meg^ 
mmnkoka aam senki aaáam: m m nem tnnemmikn , ér, he-
lyetie^ n-em kkiettk ceknt :e sem énrel^oGtem. apen 
azeat éa ae^ea aem maaeoítk eilek isten igeieceien, :ao 3 
te sajik bitednek kek megmelegednie, mmat a2? van 
kma I-kik 13, 16

 j
 ;í_lki a m slkárrosik ke ceeh a 

gvmle íea rnlsácpapok, alaik taemerkozöosőgm szerveznek 
penznat élőkért éa kekaakért miset taatanak nem tesznek 
egyeket, miaatkogy a aaigatag repes megasafjak éa ma-
giakami együtt a pokolba vár ják és hazugsággal megfoszt-
ják őket aénztlktől éa m g y o r u k t m 

kkmől aztán napfényre kerülnek az egesz viiág előtt 
a tkkoa elrejtett okok. iíi noenek nagyon 1 aikjaaa min 
alapszsnak és műre épitvák a püspökségek kapcelanok, 
kolostorok, templomok éa a papok egész eirodalma, I : i0 
misemon kasra, vagyis a leggo no szab b b ák/ any ozáara a 
földön, gyíilőletec hazugságokra, a szentseggel aalo visszás 
istentelen élesre éa a pogányoknál pogányabc hiteiken-
ségre. kgy következető be Isteia igaz ítélete folytam hogy 
nnnken ő pénzükén es vagyonukat sekol sem használják 
fel másra, míne merő nagyzkara, paráznaságra es tobzó-
dásra,, hogy a nanot lopják, vígan élnek és senkinek íiasz-
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nára nincsenek, sem az Istennek, sem a világnak; ép 
©gyedül a római bálvány istennek engedelmeskednek, 
•amit ez meg is érdemei és ez méltó jutalma neki, ki ezt 
az istentelen papságot kitalálta. Van azonban egy dolog, 
•amely okét megvigasztalja, amiben meg is nyugosznak, 
hogy szerintük lehetetlen, hogy ok mindnyájan tévedjenek, 
ős csak Luthernek legyen igaza; amiként Zedékiás meg-
verte Istennek egyetlen prófétáját Mikeást es azt tartotta, 
hogy nem lehetséges, hogy a többi próféták mind hazud-
janak ós hogy csak ez az egy legyen az Isten lelkének 
birtokában 1 Kir, 22,24= Valóban drágalátos egy érvelés, a mit 
a nagyságból ós sokaságból vesznek. Isten világos tiszta 
igéjének ellenere, de hát mi más is tetszenek azoknak 
a hazugoknak, akik mero hazugságra építtettek, mint a 
hazugság ? Minek is lennének jogosabb ellenségei, mint 
az Isten igéjének, mely okét ós az o hazugságaikat meg-
szégyeníti, 

Nyolcadszor: „Űj testamentomé\ íme Krisztus maga 
testamentomnak nevezi a misét, hogyan lehetne hát az 
áldozat? Ha Lovven Páris és az ördögnek országa Rómá-
ban mind együtt véve oly okosak lennének, hogy a helyes 
gondolkozás birtokában volnának, mégis szeretnék velük az 
áldozat ős a testamentom jelleméről és természetéről ér-
tekezni, hátha elvégre mégis csak megértenék a testa-
mentom és az áldozat között való különbséget. 

Minthogy azonban ok alaptalan felfogásukat csakis 
a csuklyák és pilisek sokaságával erősítik meg, a józam 
ésszel és Isten igéjével épen nem törődve, békét hagyok 
nekik ős az ordító szamarakat megvárakoztatva a kegyes 
keresztyéneket oktatom meg a mi íráson alapuló testa-
mentomunkróL Testamentom és ígéret közt ez a különb-
ség. Testamentomot az csinál, aki meghalni készül, ígére-
tet azonban az tesz, aki meg tovább is élni akar. Ilyen 
formán mondja a zsidókhoz irt levél 9, n : „Ahol testa-
mentom vagyon, szükség, hogy a testamentomtevőnek 
halála is meglegyen, mert a testamentom az embernek 
halálával eros, mert míg él, a testamentom erotelen". 
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Minthogy pedig Isten a maga ígéretét as írásban újra 
meg újra testamentomnak mondj a? ezzel azt jelentette 
meg, hogy ő meghal és viszont, midőn azt ígéretnek 
mondja, hogy élni fog : és így egy szóval értésünkre adja, 
hogy o emberré lesz, meghal és mégis örökre él, ami-
ről most nem beszélünk, A testamentom semmi más, mint 
utolsó akarata annak, aki meghal, hogy az örökörök halála 
után vagyonával mint járjanak el és mint éljenek vele, 
•— De én erről most igen röviden akarok beszélni, mert 
a galatákhoz írt levélről szólva erről már írtam. Négy 
dolog szükséges az igazi tökéletes testamentomhoz : a 
rendelkező, szóbeli vagy írásbeli ígéret, az örökség és az 
örökösök, amint ebben a testamentomban nyílván való itt 
előttünk. Á rendelkező Krisztus, aki halni készül, az ígé-
ret az igék, amelylyel a kenyeret és a bort megáldjuk, 
az örökség, amit a testaoientomában Krisztus nekünk 
hagyott, a bűnöknek bocsánata, az örökösök az összes 
keresztyén hívek, nevezetesen Isten szent kiválasztott 
gyermekei, azért nevezi Pál ís Tik l 5 l a keresztyén hitet 
a kiválasztottak hitének. Ebből erted meg immár magad 
a papok ama csalását, amely a testamentomból áldozatot 
csinált Isten rendelkezik és ád nekünk, ők meg áldoznak, 
hát ez semmi más, minthogy ők Istent, a részben, hogy 
ő testamentomról szól, hazugságba keverik, vagy balga-
tagnak tartják. Mert aki abból áldozatot csinál, azt 
semmiféle testamentomnak nem tarthatja, minthogy kép-
telenség, hogy az áldozat testamentom legyen, mert amazt 
adjuk, ezt mi vesszük; amaz tőlünk Istenhez jut, ez 
Istentől hozzánk jut, amaz általunk megy végbe, emez 
rajtunk megy végbe. De mi szükség, hogy én minden 
különbséget sorra elbeszéljek a közt, amit mi veszünk és 
a közt, amit mi adunk, holott még az oktalan állatok is 
megértik és fölfogják e dolgot. 

Az sem segít a pápistákon, és sophistákon, hogy 
kibúvót keresnek és azt mondják : hát jó, testamentom, 
ha reánk vonatkuztatjuk, de ha Istenre vonatkoztatjuk, 
áldozat Egyetlen egy Isten és egyetlen egy egyház van, akik 
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Icözöct fslíiiről le kozimeíttetik alá a testamentum és aláí-
rói fel az áldezak Igen, beismerem, hogy a pápisták Iste-
névei szemben, aki szmüknek bálvány istene, áldozat az5 
de a mi ígazd valóságos Istenünkkel szemeen nem leket 
más, mint teskameritoma 

Másodszor ok Krisztust nem tar ipák rendelkezőnek, 
mert ok a testameritomot sem nem ismerik., sem nem 
fogadják ei; mert ok abban Istentől semmit sem akarnak 
elfogadni, hanem csak neki adni és áldozni begy ekként ot 
ne tarthassák ja-7az kegyes megadóján-ak, hanem egy teí-
hecetieu börtezdrneK aki tolüiik Idegen jókat és cseleke-
deteket köpeted 

lisrmadszor tagadják az órekséget, mert biz nem 
keresik merőben ingyen bűnüknek bocsaraGák amit ne-
künk Krisztus testsme! ás vérével szerzett mege na nem 
a maguk áldozatába] és cselekedetekkel a bűmnek V3.la.mi 
sajátságos uj boesáaaíbat akarják elnyerni ez meg sn eres ni. 
edzeknek a e^euee^.iek d m aé r üe l mm ' Ü Z l ke-
gyeimét aa immkem re d y v a e : r mm- e:e a d 
mtkl sok-ock imadedgga . d k de v M emKreM-
tekkei akerja magáru7" ermguz,:;: :eu: d: e — m a_ .miit-
ságre méltóvá teurad hee;; k m ü t ig.-mea imz.-avi adu-
jék re: es ne maradjoz semmi megbo má'~.am mvc m így 
megcsúfolják a Krisztus vérét, mely a bűnök bocsánat]ára 
ontátott Ind 

Mindez onnét van, hogy ok semmifele burrck nem 
tudnak, hanem csakis a bű a rossz akaratáról és szándé-
káról ; a szívnek minden más vágya és kívánsága sze-
rintük természeti erő vagy tökéletlenség, amire Krisztus-
nak semmi szüksége. Innét, hogy a pápisták bizonyos 
felvett ós kigondolt bűnbánat revén egészen tisztákká 
lesznek ós nincs szükségük többe a bűnök bocsánatjának 
testamentomára ós így egészen tisztán Járulnak oda, ahova 
pedig senki sem mehet, hanemha az, akinek bűnök bocsá-
natjára szüksége zagyom 

Hegyedszer tagadják az örökséget ís5 minthogy az 
örökség egyedül azoké, akik a testamentomban hisznek. 
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Ámde a mísés papok különös örökösöket csinálnak^ kik a 
maguk saját áldozatában ős cselekedeteiben bizakodnak, 
vagyis a fajta nyugtalan és rettegő lelkiismereteket, akik 
nem csak hogy nem hisznek, hanem nem is tudják, hogy 
hinni kell Mert ők nem tudják, hogy van egy igéret ós 
testamentom. amely egyedül hitet kivan, hanem azt vélik, 
hogy az egy olyan áldozat, amely cselekedetekkel megyen 
véghez. Láthatod immár, hogy a pápisták tisztára megva= 
kítvák és épenséggel nem tudják, hogy mi a szentség, 
hogy mi annak a haszna ős áldása, avagy hogy miként 
kell azzal élni. 

Ezt az o szentségre vonatkozó tudományukat és böl-
cseségüket megtalálod minden ő könyveikben, prédikációik-
ban és énekeikben ós mindazon iratokban, amelyekben arról 
értekeznek. Ők azt a megáldás igéjének ős nem a testa-
mentom igéjének nevezik és nagy fáradságot és munkát 
fordítanak arra mindenütt, hogy hitelre méltóvá tegyék, 
hogy nincs ott többé kenyér és megsemmisüljön az, csak-
hogy ott legyen a Krisztus teste, de hogy a népnek hitről 
ős testamentomról beszélnének ős prédikálnának, arra nem 
gondol senki és nincs botrányosabb es eretnekibb dolog, 
mintha ezt az ő bolondos metelyes szamárságukat meg-
vetik ós a hitet es a testamentomot kutatják. 

Harsog az ének Krisztus testének ünnepéről,6 amit az 
irás több helyéről foltozgattak egybe s amelyben az irást 
úgy csűrik-csavarják és akár csak hajánál fogva rángat-
ják, hogy nem csinálhatta azt más, csak az írás leg-
gonoszabb ellensége, hacsak nem valami szegény eszement 
ember álmodozása. Megemlékeznek abban Melkhisedek 
esetéről, aki kenyeret és bort áldozott (L Móz„ 14, l8). elő-
fordul abban a bárányka, amit a nép jó korán feláldozott 
(IV. Móz. 28, 4) Illésnek kenyere (I. Kir. 19, 6). Az atyáknak 
mannája (II Móz. 16, 15). Izsák akit fel kellett áldozni (L 
Móz. 22,2). És a jó ég tudja, mi más egyéb: mindezeknek 
a szentség jelképévé kellett lenniök; ós csoda, hogy még 
bele nem tettek Bálám szamarát es Dávid öszvérét 
is, amelyek nem kevesebbet jelentettek volna, mint amit 

D. Luther M. művei. ^ 



98 I). LUTHER MÁRTON 

ennek az otromba szamárnak az előbbi törtenetek jelen-
tettek. 

Majd megjeien a mise olvasásra a pápa nag-y pompávag 
kogy kiki azt vélje, hogy semmi mást nem hirdet, mint a 
hitnek és testamentomnak gazdag kincsét; jól Is kezdi, 
hanem aztán neki esik Arístoteles tudományának, a kenyér-
ről, annak színéről és alakjáról, a kenyér megsemmisíté-
séről7 szólván és mikor ez megtörtént, látva hogy a szegény 
nép még mindig éhes, persze nem ís kapott egyebet szé-
nánál és szalmánál az Isten Igéje helyett, akkor aa^an a 
szent atya gazdag és kegyes búcsút osztogat, és mégis 
azt meri mondani ez a jámbor ember a maga bevezető 
beszédében, hogy szeretne sírni, mikor az isteni fenségnek 
a nagy kegyelemben teljes jóságát látja. No lám, méltó-e 
hát a megvetésre az az Arístoteles, aki halála után a pá-
pát ugy kioktatja, oly kegyessé és szentté teszi, hogy 
szentségből ínég sír ís, Oh jaj nekem szegénynek, hogy 
látnom és hallanom kell, hogy Isten mondhatatlan haragja 
következtében az ördögnek akkora csúfját és gúnyját pré-
dikálják a szegény nyomorult keresztyénnek komoly üd-
vösséges tudomány helyett Ki sír ezen ? Hol vannak, kik 
a harag eme napjaiban, mint kőfal állanak Istennel szerm 
ben Izrael népe elér (Ezékiel 22, 30), És hogy végére ján= 
jak ennek a dolognak, óvakodjék minden keresztyén, de 
kiváltképen a papok, nehogy valamiképen a testamentom^ 
ból áldozatot csináljanak Hiszen még az ó testamentu-
mot sem nevezhetjük áldozatnak, pedig az angyalok által 
adatott, hanem a törvénynek igéje az, mely állatok áldoza-
tával megerősíttetett, de nem áldozat. Az angyalok 
adták a törvényt, a nép elfogadta azt, de nem áldozta. Még 
kevésbbé nevezhető az uj testamentom áldozatnak, amelyet 
maga Krisztus szerzett, mert az az ő ígéretének és ke-
gyelmének igéje, amely nem áldoztatík, hanem Krisz-
tus áldozata által a keresztfán végeztetett el és erősítte-
tett meg. 

Ha tehát istentelen bolond volna az, aki az ó-tes-
tamentomot, a törvényt, amely adatott és elfogadtatott, 
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áldozatnak tartaná, meg nagyobb bolond volna az, aki az 
uj-tes tamentumot, a Krisztus kegyelmének ígéretet, amely 
adatott és elfogadtatott nevezné áldozatnak, És amint 
meg volt parancsolva, hogy a törvényt a népnek buzgón 
hirdessek és szivébe véssék, ugyanúgy megparancsolta 
Krisztus is, hogy az űjtestámentomot mindenkinek és 
mindenütt nyilvánosan hirdessék, mert abba foglalható az 
egész evangéliom veleje, amit Pál mond: Valamennyiszer 
eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, Krisztus halálát 
hirdessétek. I Kor. 11, 26. 

Mert ha kérded, mi az evangéliom, arra nem adhatsz 
jobb feleletet, mint az újszövetség emez igéit, nevezetesen 
hogy Krisztus a maga testét adta, és a maga vérét kiontotta 
ertünk bűnöknek bocsánatára. Csakis ezt kell a keress-
tyéneknek hirdetni és szivükbe vésni, erről mindenha híven 
emlékezni, ezt rendelni eh Ámde az istentelen papok ebből 
a megáklás igeit fonnál rák, és azt oly titokzatosan elrej-
tették, hogy egy keresztyennek sem akarták tudtára. adnl5 
légyen az bármily szent ás kegyes. Az jellemzi azt a 
papságot, hogy azzal az igét és a hitet nyomta el ós oltotta 
ki az egész világon, hogy a titkos misevei megjelentsék 
azt} amit nyilván az egész világon mívelneln 

Épen azért az Ígéretet mint az egész evangéliom rövid 
foglalatát minden egyes keresztyen szívbe kell vésni ós 
kioktatni okét arra, hogy mindenkor szüntelenül azokra 
gondoljanak ós Krisztusba vetett hitöket azokkal gyako-
rolják, erősítsék es megtartsák, különösen pedig akkor, 
rnidon a szentséghez járulnak, És azt jelzi a szolga, mikor 
az ostyát ós a kelyhet felmutatja: Nem emlékezik Ö ilyen-
kor egy szóval sem, sohasem valami áldozatról, aminek 
pedig meg kellene történni, ha az áldozat volna; bár epem 
seggei semmi jelentősege sem volna annak sem, ha míncK 
járt fel sem mutatná azt, mert azt is az emberek találták 
ki és Krisztus nem rendelte eL 

De igenis jelenthet annyit, hogy valamint Krisztus 
ígéretének zálogát azért mutatják fel, hogy a nép hitre 
indíttassók, úgy az igét is azért kell a népnek nyílván hír-

7* 
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detni, hogy a testamentomot kiki hallja és zálogát lássa 
és úgy mindkettővel hitre édesgettessék, Indíttassék és 
abban erősíttessék. 

Csodálkozom azon ís5 hogy ezek a bölcs emberek 
nem gondolják meg9 hogy Krisztus egy vendéglőben, 
nem templomban, asztalnál és nem oltárnál szerzett© és 
szolgáltatta kí ezt a szentséget; holott Mózes törvénye 
nagyon is szigorúan megparancsolta, hogy a templomon 
kívül semmit se áldozzanak és az apostolok, (Ap. Csel 2, 43) 
akik pedig különben a törvényt mindenben megtartották, 
magánházakban, nem a templomban szegték meg a ke-
nyerek Krisztus ezzel ís elejét akarta venni annak, hogy 
az ő üdvös adományából ne csináljanak áldozatok 

De azt tartom, hogy őket a felmutatás Indította arra, 
hogy abból áldozatot csináljanak, Űgyde hova lesznek hát 
azok az ostyák, amelyeket a népért megáldanak, de fel 
nem mutatnak? Mi különbség van a pap és a laikus közt 
a tekintetben, hogy ők a szentséget veszik, kivévén hogy 
a pap a kenyeret megáldja és a népnek adja? hogy a be-
tegek ós a többi nép, midőn a szentséghez járulnak, sem-
mit sem áldoznak, miért csinálnak hát abból áldozatot a 
bolondos papok? holott ők se vesznek mást, mint a 
laikusok, Á szegény együgyű népet az Isten magának tar-
totta meg. Ámde azoknak, akik magukat papoknak tették 
és a mások nyakára tolták, elfordult elmét adott (Róna 
1,28), hogy a közönséges keresztyén hitet elveszítsék. 

De legyen ezúttal elég ennyi eme üdvösséges igék-
ről, amelyek minden egyes keresztyénre nézve remélem 
elégségesek, hogy a misét minden kétség nélkül bizo-
nyos csalhatatlan testamentomnak és ne áldozatnak 
tartsa. 

Immár megakarunk felelni az összekoholt feesegé-
gekre, a melyekkel a misét áldozattá tettek ; bár ez az ő 
fecsegésük, minthogy mi Isten igéje által bizonyosokká 
lettünk, joggal inkább megvethető, mint megcáfolandó 
volna. Ámde mi mindenképen kötelezve vagyunk a sze-
gény gyenge lelkiismeretnek szolgálatára, hogy a hitben 
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mindenütt vigasztaltassanak, megszilárdíttassanak ős meg-
álljanak és ne vergődjenek, se ne ingadozzanak. 

Először is a csendes misével hozakodnak elő, amit 
ok kánonnak8 neveznek, amiben ugyanis ez álli „Ez ado-
mányok, szent és szeplőtelen áldozat"; és aztán „Szent 
áldozat és szeplőtelen áldozat" stb. de olyan fajta ez az 
ellenvetés, hogy másra, mint az atyák-atyák, egyházi jog= 
egyházi jog, egyház-egyház, nem tudnak hivatkozni, a 
mikor csak el szeretnének minket vinni ás terelni Isten 
igéjétől emberi tanaikhoz és beszédeikhez. De ha újra az 
orruk alá dörzsöljük az Isten igéjét, akkor fülüket be-
dugva kiabálják : nem helyesen érted, hinni kell az atyák 
magyarázatát és ilyen formán eltörülik az Istennek igéjét 
az atyák nevével. Azért mi is beszélünk és fennhangon 
kiáltjuk o Evangéliom, evangéliom: Krisztus, Krisztus. 
Miért ne hivatkoznánk mi Krisztusra és az evangéliomra 
ép oly határozottan, mint ahogy ők az atyákra és az egy-
házi jogra bizakodva hivatkoznak. 

Már hogyha tehát ők a maguk kánonjaival hoza-
kodnak elő, mi az ő eljárásukat követve, odakiáltjuk: 
^Nem értitek a kánont, azt meg kell magyarázni. Ki dönti 
hát el ezt a mi perünket ? Ők azt mondják : a kánón szaval 
világosak és nyílván valók. Nincs szükség magyarázatra, 
mi ís viszont azt mondjuk: az evangéliom igei világosak 
és nyilván valók, nincs szükségük magyarázatra és mind-
azzal, amivel ok dicsekszenek, amit ők beszélnek és mon-
danak a maguk emberi tanairól és törvényeiről, sokkal 
inkább dicsekszünk mi is, beszéljük és mondjuk a mi 
Istenünknek evangeliomát, mígnem mindkét részről szépen 
elhallgatunk a dicsekvéssel és kiabálással, akkor aztán 
mi is magyarázunk. Mert nekik maguknak be kell 
vallaniok, hogy minden teremtménynek égen és földön és 
mindennek, ami nem evangéliom, engednie kell az evan-
géliomnak. Amit ők a maguk egyházi jogáról ós atyáiról 
nem mondhatnak el, k i hogy azoknak is engedni kell 
mindennek, ami nem atyák ós nem egyház-jog0 Épen 
azért mi már megnyertük a dolgot és kimondjuk, hogy 
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a kánon, minthogy emberi beszéd és dolog, köteles en-
gedni az evangéiíomnak és helytadni a Szent Lé-
leknek, 

És bárha tudnék ezen a kánonon segíteni, mi-
ként korábban ís megtettem, most még sem neki, ha-
nem az evangéliomnak adom meg a dicsőséget, amennyi-
ben annak minden kétségtői menten hiszek és amint a 
jiirísták mondják, az ő homályos igéit ellene magyarázom 
és rajta egyáltalán nem segítek. Aztán elmondom azt ís, 
amit a példázat az evangéliomban mond (Luk* 14 8—9). 
Minthogy a kánon meg van a lakodalomba híva és oda-
ült legfelülre, a fő helyre: most szégyenszemre fői kell 
állnia és urának a Krisztusnak helyet adnia és legalólra 
ülnie, amit mindjárt kezdetben illő lett volna cselekednie. 
És miért ís becsülném oly nagyra a kánont, hiszen fen-
tebb kimutattuk, hogy a misés papok a misében nem egy 
helyen a bolondját jár ják? Épen azért nem ís csoda, hogy 
ha némely helyen a kánon Is bolondozik. 

Kí ne venné észre, hogy azt egy olyan fecsegő szer-
kesztette egybe, aki Isten lelke nélkül szűkölködött? 
Hiszen mire jó az a sok felesleges szó, nevezetesen az 
ajándékok, az adományok, az áldozatok, a tiszta áldozat, a 
szent áldozat, a szeplőtelen áldozat. Ezért és sok más 
egyébért bizony méltán róható meg. Bárha a papok a hit 
összes cikkei fölé emelték a kánont ós többre becsülik 
mint az evangélíomot, ami szerintük Is a kánonhoz viszo-
nyítva csak aféle csúfság: ezzel ők voltaképen a maguk 
szokását követve csak azt akarják elérni, hogy az emberi 
tant és törvényt nagyra fújhassák, az isteni igéket meg-
vethessék, a haszontalan dolgot gondosan megtarthassák 
és azt, amin az embernek üdve ós boldogsága fordul meg, 
elhanyagolják. Épen azért elvetem ós elkárhoztatom a 
kánont e helyen, mint az evangéliom ellenségét. És ha azt 
mondanák : az egyház nem tévedhet, arra sem hallgatunk, 
inert a misés papok nem az egyház. 

Másodszor előhozakodnak^' velünk szemben a szent 
atyákkal; akik ezt a kánont használták és a miset áldó-
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zatnak tartották. Teszem azt: Gergelylyel, Bernhárddal, Bo--
naventurával ós sok másokkal Erre azt felelem, hogy 
nincs veszedelmesebb dolog, mint ama szentek cselekedetei 
•és élete, akik nem állottak az irás alapján : mert hisz 
nyilvánvaló dolog, hogy az igaz hétszer esik el, ős a 
szentek sokféleképen vétkeznek (Póld. 24, x 6). Ki biztosít 
minket arról, hogy az nem bűn, amit ok irás nélkül gya-
koroltak ős cselekedtek? E tekintetben dicsérem Szent 
Antalt, aki hű szívvel tanácsolta és hagyta meg, hogy 
senki se merjen soha oly dologba fogni, ami nem alapszik 
az íráson. Sőt biztosabb is, hogyha a szentek bűnnek te-
kintik azt, amit írás nélkül cselekedtek, semmint ha jó 
példa számba vesszük. Te egy szentet sem haragítasz 
meg azzal, hogyha az ő cselekedetét, amely bizonytalan 
természetű ós nem alapszik az íráson, bűnnek tartod, mert 
ok maguk is bűnösöknek tart ják magukat, ámde meghara-
gítod az Istent es a szenteket, ha az ő példájukat követve 
elbukol és nyakadat töröd. 

Krisztus is azt akarta, hogy mi az 6 biztos, igazi 
igéihez, nem az emberek cselekedeteihez ragaszkodjunk. 
Ott van a negyedik zsoltár negyedik versében, hogy az 
Isten az ő szentjeivel csodálatos dolgokat cselekszik es a 
68, Zsolt. 38: „Ő csodálatosan bánik szentjeivel, gyakran 
soká hagyja őket elesni ós tévelyegni Vétkezett Mózes ós 
Áron, elbuktak Dávid ós Salamon, hasonlóképen Szent 
Péter a szent lélek kitöltése után is, amikor a pogányok 
közt a zsidók miatt zsidómódra ólt. (Gah 12, 14). És mily 
soká engedi őket bűnben élni, mielőtt megtéríti ős kegye-
sekké teszi! Nem mindnyájan éneklik-é (119. Zsolt 67): 
„Minek előtte megaláztatnám, én tévelygek vsla?" Hason-
lóképen (116, Zsolt 11): „Én azt mondtam az én félelmemnek 
idején, hogy minden ember hazug". Dávid vétkezik nyomo-
rúságában, mikor a hízelgő Sibának hisz, szemben Mitiboset-
tal (II. Sám. 16, 3) Lóth vetkezik legnagyobb ínségében az 
ő leányaival, (L Mózes 19, 33-35) aztán ki tudná ama bűnö-
ket, amiről maguk a szentek beszélnek (19. Zsolt 13). 
.„Kicsoda tudhatja a vétkeket; az én titkos bűneimtől tisz-
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títs meg engemet! Bizony a Minőket legkevesebben is-
merik még a szentek közül is. 

Ámde kettős oka van, hogy a bűnök a szenteknek 
nem ártanak és hogy az istentelenek azokba mégis bele 
fúlnak. Az első, hogy a szentekben megvan a Krisztusban 
való hit, abba ők teljesen belemerülnek az által, (bárha 
sok olyast cselekszenek, ami az istentelenekre nézve kám 
hozatos)5 ok mindenha újra felemeltetnek és megtartatnak. 
Sőt ok semmiféle bajba nem esnek, mint Salamon mondja, 
(Péld. 24, 16). Azoknak, akik ezt nem tapasztalták, hihetet-
len; mily erős és hatalmas a hit, kiváltképen a bűnökben. 
Minthogy pedig az istentelenekben ez a hit nincs meg, 
vétkeznek ők, ha mindjárt az összes szentek cselekedeteit 
végrehajtják is, 

A másik ok, hogy a szenteket a hit úgy megvilágítja, 
hogy ők egyedül az Isten irgalmasságához fordulnak, 
cselekedeteiket semmibe sem veszik, sőt szivük mélyé-
ből beismerik, hogy azok haszontalan cselekedetek és 
bűnök. Ez a vallomás és megalázkodás nem engedi, hogy 
bűneikben, tudatlanságukban és tévelygésükben elkárhoz-
zanak ; mert az Isten nem hagyhatja el az ilyen alázatosa-
kat9 még kevésbbé tagadhatja meg irgalmát azoktól, akik 
magukat megismerik. Ilyen volt Bernát, aki halálos Ínség-
ben mondotta: „Eltékozoltam időmet, mert kárhozatra méltó 
módon éltem," ilyen volt Ágoston, aki azt mondja: „Jaj 
minden ember lelkének, bármily szent legyen is különben, 
ha irgalmasság nélkül Ítéltetik megk 

Nem veszünk-e észre Ágostonnál sok olyan tévelygést, 
amit o visszavon ? Azok reá nézve mind kárhozatosak 
lettek volna, ha ő hit által meg nem tartatott volna. Hisz 
azok nagyobb részben ellenkeztek a hittel; ámde vallomása 
és istenfélelme azokat reá nézve ártalmatlanokká tette. 
Aki tehát őt követné, a maga romlására követné: amint-
hogy ©z sokakkal meg is történik, akik az atyák mondásait 
megfontolás nélkül követik, ha mindjárt isteni igazságok 
volnának is azok. Ebből világos, hogy a szentek időnként 
tévednek még a hitben is, vagyis hogy nem tökéleteseké 
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ós a képződő növekvő hit miatt nem kárhoznak eh Ámde 
elkárhoznak azok3 akik az ő tévelygésüket igazság gyanánt 
elfogadják, és őket mint példát követik, ügy hogy nem 
használ semmit, ha valaki bármikor írás nélkül követ 
valami szentet. 

De hogyha a szentek nem tévedtek a hitben és igaz-
ságban, miért tanítja hát Péter, hogy a hitben és Krisztus 
ismeretében növekedjünk (II. Péter 3, 18) és Pál is tanítja, 
hogy növekedjünk Krisztusban, nehogy, miként a gyeraie-
kek, a tudománynak minden szelétől idestova hányattassunk 
ós vezettessünk. (Efez. 4, 24). Ámde amennyi fogyatkozá-
sunk van a hitben, annyi a tévelygés ós hitetlenség ben-
nünk, ami néha előfordul a szentek eletében ós cseleke-
eleteiben is az élet nyomorúságai ós szükségei következ-
tében. 

Bárha ugyanazon cselekedetek nem ártanak nékik, 
mégis ártalmas ós kárhozatos példa ők azon istentelenekre 
nézve, akik a maguk cselekedeteire és áldozatára építenek, 
mert ezek a szentektől csupán a cselekedeteket ós nem a 
hitet tanulják meg, holott a Zsidókhoz írt levél (13, 17) 
megparancsolja, hogy mi a szentek eletére tekintsünk? 
ámde úgy, hogy azoknak hitét kövessük. A mi pápistáink 
azonban azt mondják : Bernhárd így cselekedett, mi ís igy 
cselekedünk; Ágoston igy cselekedett, mi is igy cseleke-
dünk ; ezek azok a tisztátalan állatok, amelyek semmit 
sem rágnak meg újra, nincs is hasított körmük, akik bár 
a cselekedeteket veszik szamba csak, azokra mégis egész 
biztosan támaszkodnak. 

Igy jártak ők a mise aldozattal, ós így jár még kétség 
kívül sok kegyes keresztyen, amennyiben szivük együgyű 
hitében misét tartanak ós olybá veszik azt, mint áldozatot 
Ámde minthogy ők nem bizzák magukat az áldozatra sot 
azt tartják, hogy mindaz, amit tesznek bűn, ós egyedül 
Isten merő irgalmához ragaszkodnak, megtartatnak Es e 
tévelygésükben el nem kárhoznak, de hogy a mises papok 
ugyanazt végzik, áldozatukat magasra emelik és áruljak, 
megérdemlik, hogy e tévelygés nekik be szamittassek, es 
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hogy amennyiben ők a szenteket követik, örökre elkár-
hozzanak, mert az Isten látja, vizsgálja és megítéli a szíve-
ket, veséket (7. Zsolt. 10) vagyis a benső vágyódást. Innét 
van, hogy az Isten egyiknek elengedi és megbocsátja azt 
a tévelygést, amit egy másiknál elkárhoztat, mivel hogy 
hitre és alázatosságra szívük különbözik. 

Hogy pedig a szentek, inikép mondtam, ilyened 
voltak, mutatja Bernhárd példája, aki kis hitű testvéreinek 
ezt monda: „Testvér, eredj és mondj misét a hitemértk 
és minthogy ezt megcselekedte, segítve volt rajta. Ebből 
láthatod, hogy ez a szent ember mindent hitben cseleke-
dett és végzett s ez az, ami nem engedte meg, hogy té-
velygésében, bármily nagy volt légyen ís az, elkárhozzék. 
De én tudom, hogy ez a pápistáknak épen nem fog tet-
szeni, sőt hogy megboszantja őket; de én azzal nem tö-
rődöm, csak hasznára és javára legyek azoknak a sze-
gény lelkeknek, akiket ők olyan szánandó módon gyö-
törnek. 

Minthogy tehát immár a tévelygést megismertük, 
nem illenek hozzánk, hogy tovább ís tévelyegjünk és a 
misét áldozatnak tartsuk, mert ez esetben a saját hitünk 
és lelkiismeretünk ellen vétkeznénk. Itt nem menthet 
bennünket sem a hit, sem a vallomás, nem mondhatod 
azt: ón keresztyen módra akarok tévelyegni. A keresz-
tyén tévelygés tudatlanságból ered, amire nézve az apostol 
(Róm. 14, t ) meghagyja nekünk, hogy az ilyeneket gyen-
geségükben tűrjük ós szenvedjük, tehát hogy nincs jogunk, 
hogy azokat, akik tévelygésüket még nem tudják ós nem is-
mertek meg, (de egyébként Isten ígéretének élnek) meg-
vessük vagy kárhoztassuk addig, amíg a tévelygést meg 
nem ismerik. Ellenkezőleg azt kell tennünk, hogy a 
tévelygést kinek-kinek megjelentsük és többé semmi-
féle igazságnak ne tekintsük, nehogy az istentelenek 
bűnei szaporodjanak ós hogy a gyenge lelkiismeretüeknek 
megbotránkozást ne okozzanak. 

A szentek eme tévelygéseiről ós az ő veszedelmes 
példájáról mondja Krisztus (Máté 2 4 , ' „ők jeleket ós 
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csodákat tesznek, hogy, ha lehetséges, a választottakat is 
tévelygésbe ejtsék". Itt nem arra gondol Krisztus, hogy 
az o választottai nem tévedhetnek; mert hiszen mi nagy 
veszedelem volna abban, hogy egy választott sem kerülne 
veszedelembe? Hanem az az ő gondolata, amit a „Mi-
atyánkéban imádkozunk: „És ne vigy minket kísértetbe:" 
(Máté 6, j 3) nem mintha nem kellene megkísértetnünk, 
hanem, hogyha jön a kísértés, erősen megálljunk a hit-
ben és ne engedjük, hogy erőt vegyen az mi rajtunk: 
Tehát itt ís az az eset, a kiválasztottak nem ejtetnek 
tévelygésbe: nem, mintha nem tévednének, sőt a vesze-
delem oly nagy leszen, hogy az istentelenekkel együtt 
tévelyegnek; ámde ők nem rögzenek meg, sem nem ma-
radnak meg abban, bárha nehezen fáradsággal és küz-
delemmel kerülik ís ki. 

Erre gondol Krisztus, hogy ők tévelygésbe vezetik, 
ha lehetséges, a kiválasztottakat, vagyis a szenteket, 
azaz a kik azon istentelenekkel együtt fognak tévelyegni, 
akik őket megcsalják, úgy hogy félni lehet, hogy a té-
velygésben megmaradnak s elkárhoznak : amint ezt Ger-
gely, Bernhárd, Bonaventura, Ferenc, Dominíkusnál és az 
ő követőiknél látjuk a kik a pápát, mert hogy nem 
ismerték meg őt országával együtt, nagyra becsülték, olybá 
vették, mint akinek minden ő cselekedete dolga és eljá-
rása isteni és keresztyéni, és istentől rendelt lett volna; 
holott állása az ő egész parlamentjével és minden ő 
törvényeivel és rendeleteivel együtt nyilván az evangélíom 
ellen való. — Ők magát az evangéliomot ís nem minden 
észrevehető és nagy tévelygés nélkül a pápára és orszá-
gára vonatkoztatták. Nem keresztyénellenes dolog-é? 
hogy ama szikla (Máté 16,18) a pápa? Nem keresztyén-
ellenes dolog-e hinni, hogy a tenger amaz emberek, aki-
ken Péter és a pápa jár vagyis uralkodik (Mát© 4,29) ? 
Nem keresztyénellenes dolog-e hinni, hogy ez a szócska : 
„legeltetni," a pápa fenségét hatalmát és dicsőségét je-
lenti ? És bárha sok e fajta tévelygés van a szenteknél, 
de ők ezeket nem ismerték. Azokhoz egyenes, együgyű 
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keresztyén hitben ragaszkodtak, ezért meg is bocsátotta 
azt nekik az Istem 

Ámde a kik tudják és ismerik ezt a tévelygést és 
ahoz, mintha nem is volna tévelygés, még mindig ragasz-
kodnak, azok követik az atyákat: ámde nem jutnak kö-
zéjük, azért, mert azt, amivel az atyák elvégre felhagytak 
és amiért kegyelmet nyertek, mint hitcikket követik és 
ahoz éltük végéig ragaszkodnak. 

Harmadszor felhozzák ama példák egész sorát, amelyek 
szerint nem egy lelek, még szent emberek is megjelentek 
és könyörögtek, hogy misével segítsenek rajtuk és szaba-
dítsák ki őket Hát erre egész nyíltan válaszolom, hogy 
bizonyára az ördög üzelme, bármiféle járó-kelő lelkekről 
legyen is szó, akik kopognak, kiáltanak, panaszkodnak, 
avagy segítséget kérnek, hogy ekként minket keresztyé-
neket a szentségtől megfosszanak ós elidegenítsenek ós 
azt a maguk kópóságára, gűnyjára és csúfjára használják 
fe l Mert jól tudta az ördög, hogy ez az egyetlen szentség 
rendeltetett az Isten igéjének és a hitnek nevelésére, 
gyarapítására és gyümölcsöztetósóre s ez által dőlt meg 
es pusztult el az ő átkozott sötétség birodalma, miért is 
e hathatós szentség eltörlésére és kiirtására minden o 
fogásait ós cseleit összeszedte és végre is végrehajtotta, 
sőt odáig vitte a dolgot, hogy a misét jobbára a halottak-
ért mondották, holott az voltakepen az elő keresztyének 
vigasztalására szereztetett és rendeltetett :9 úgy hogy abból 
a misés papok meggazdagodtak ós az egész világ összes 
javait magukhoz ragadták. Épen azért be fogom bizonyí-
tani, hogy azok a lelkek, akik járnak-kelnek ós azt mond-
ják, hogy nekik üdvözűlniök vagy elkárhozníok keli, 
nem emberi lelkek. Először is ennek semmi nyoma nincs 
a szent írásban, már pedig mindaz, ami az íráson kivfíl 
megy véghez, cselekedjék azt bár angyalok, vagy emberek^ 
igen gyanús dolog. Mert Istennek az az akaratja, hogy 
egyedül az ő igéje legyen a mi világosságunk, amely 
nekünk ebben a sötét világban világosítson, amint Péter 
mondja (II Póter 1; 19) ós amint a 119, Zsolt 105 verse 
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mondja: „Az én lábamnak szövétneke a te igéd és az én 
ösvényemnek világa" és Krisztus: (János 8, 2): „Én vagyok 
a világ világosságáé" Akol immár ez a szövétnek és ez a 
világosság nem világít, ki megy arra? Az olyan bizonyára 
a sötétben bolyong, amint Krisztus mondja: „Aki engem 
követ, az nem jár sötétségben* ; s ezzel kétségkívül ér-
tésünkre adja, hogy aki előtt a Krisztus nem megy, az 
sötétségben jár. 

Legyen tehát, hogy Szent Gergely egyebek közt írja, 
hogy a holtak megjelentek és segítséget kértek, Kí biz-
tosít minket aziránt, hogy o övéivel együtt nem csaiatott 
meg? És hogy nincs elég alap arra, hogy ö neki higyjünk, 
az az imént említett mondásokból nyilvánvaló, s kivált-
képen abból, amit Krisztus (Máté 24,24) mond, hogy a 
választottak megtéve!yíttetnek ós megcsalatnak és hogy Pál 
hűségesen óv erős ós hatalmas tévelygésektől (II. Thess. 2,3.) 
Annakokáért sokkal jobb dolog, hogy ha a tisztító tűzről 
épen semmit sem tartunk, semmint hogy e tekintetben 
Szent Gergelynek hígyjünk, mert ez utóbbi esetben nagy 
a veszedelem, amúgy pedig nincsen veszedelem; hiszen őt 
könnyen megcsalhatták, amint Krisztus mondja. Hozzá ő 
mindezt írás nélkül teszi és mondja, holott Isten egy 
jelet sem tesz az ő isteni igéje nélküle Előbb beszól és 
azután tesz jelt és mint Márk mondja: megerősíti az ő 
igéjét oly jelek által, amelyek azt követik, nem megelőzik, 
(Márk 16,20) és A mos próféta mondja: ;; Semmit sem cse-
lekszik az Isten anélkül, hogy előbb meg ne jelentette 
volna az o szolgáinak, a prófétáknak. (Ámos 3,7). Zsid. 2,4 
mondja: „Isten bizonyságot tett jelek, csodák és sokfél© 
erők és a szentléleknek osztogatása által"; Ámde minden-
kor megelőzte ezt az ő üdvösséges isteni igéje. Mert a 
csodajelek az isteni igének isteni megerősítései ós bizony-
ságai, épen úgy, mint ahogy valamely levélnek pecsétje 
megerősítés. Épen azért az írás által ós írásból kell meg-
bizonyosodnod az iránt, hogy azok a jelek, amelyek ige 
nélkül magukban állanak, az ördögnek jelei, amelyekkel 
Isten a te hitedet engedi próbára tenni. Minthogy immár 
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bizonyosságban és bátorságban vagy az iránt, hogy sem-
mit sem kell hinnünk, csakis amit az Isten kíván, miért 
nem veted meg ezeket a kopogó szellemeket, bárki ís 
beszéljen róluk, minthogy lelkednek minden bűne és ve-
szedelme nélkül semmit sem tarthatsz azokról és nem ís 
félhetsz, hogy Istent azzal megharagítod, mint akinek 
akaratja, hogy te egyedül az o igéinek hígyj ős azokban 
bízzál, miért hinnél tehát nekik ős miért döntenéd maga= 
dat szükség és ok nélkül így nagy veszedelembe? És az 
ís egy fontos ok, amiért okét az ördög kísérte Leinek kell 
tartanod, hogy nem kell nekik hinned, hiszen az Isten nem 
mivel olyas dolgokat, amelyeknek hinnünk egyszersmind 
nem kellene; ezt a könnyelmű és csaló lelkek teszik. Áz 
Isten dolgai komoly dolgok, amelyekben, hogyha azokat 
nekünk igei ós szolgái hirdetik, hinnünk kell, hiszen nem 
Is küldte volna Isten Krisztust a világra, nem is engedte 
volna őt sem szenvedni sem feldámadní, hogy ha ezt a 
próféták már előbb gyakorta meg nem jelentettek és meg 
nem írták volna. 

Áz is nyilvánvaló dolog, hogy Gergelyt az o sáfárá-
nak lelke megcsalta, akit három forintért, melyet halála 
után a levelek közt talált, a testvérek nagy (bár hí áfa a 
való) ijedtségére ós félelmére száműzött és mint elátko-
zottat a forintokkal együtt elásott s aztán harminc misé-
vel a tisztító tűzből kiszabadított.10 Eí nem venné itt észre, 
hogy az ördög ezt a szent férfiút e gyerekes megtevelyn 
téssel megcsalta? Aki az ő hiténél ós alázatosságánál 
fogva ne ni volt szerinte kárhozatra méltó, tudniillik, hogy 
a ravasz ördög hazudott ós kikoholta, hogy neki ama 
három forint miatt a tisztító tűzben lakolnia kell ós hogy 
abból harminc mise árán kell ki szabadíttatnia. hogy ilyen 
formán a jelek és csodák tovább folyjanak ős ekként a 
kiválasztottak megcsalassanak ós megtevelyítessenek ós 
hatalmas legyen a tévelygés hatása a hitetlenek bünteté-
sére, (IL Thess. 2,2). 

Hiszen ki hiszi el, hogy ez a sáfár Isten ellen csele-
kedett, holott lehetséges, hogy egész véletlenül hagyta 
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ott a levelek között azt a három forintot0? Mert ha lopni 
akart volna, akkor bizony sokkal többet lophatott volna 
és titokban máshova rejthette volna eh Sőt ha mindjárt 
a maga hasznára cselekedte volna ís ezt, meg akkor sem 
cselekedett volna más, hanem csakis emberi törvény ellen 
való dolgot. Gergely szent férfiú ; ámde soiz helyen nagyon 
is babonás, Itt alkalmat vett arra hogy a lelkeket megijessze, 
az emberi tanokat é^ rendelkezéseket megerősítse: az 
ilyesmiben az ördög kammv gyorsan és szívesen jön se-
gítségünkre, amint Pál mondja, (II. Tinn 5, 3) mert o nagyon 
jól tudja, hogy ez által a hitet ingatja meg és a cseleke-
deteket emeli és magasztalja fel 

Hasonlóképen bizonyára az ördög játéka az, ami 
Szent Severiniissal11 történt, aki holtában azt mondotta, 
hogy neki elviselhetetlen kínokat kell kiállania: nem 
azért, mert Isten parancsolata, vagy emberi törvények 
ellen vétkezett, hanem azért, mert egy s más dologban 
való akadályoztatása miatt a hét órás imádságot12 reggel 
valamennyi egyszerű mise után, és mindeniket a maga 
rendes idején el nem mondotta volt. Szégyen, gyalázat, 
hogy az ördög e fajta bolondos dolgokkal csalja és téve-
lyítí meg a Krisztus egyházát, és hogy mégis ez által a 
maga szándékát akkora nagy komolysággal hajtotta végre 
az Istennek szentjeiné], és odáig vitte a dolgot, hogy a 
pápisták ís elmondhatják; „Az egyház nem tévedhet, ha 
mindjárt Krisztus hazudnék is, amidőn azt mondja: a vá-
lasztottaknak (akik maguk az egyház) meg keli csa-
latníok (Máté 24,24) vagy mintha azért az egyház nem 
volna egy egyház, ha veletlenííl téved vagy vétkezik, 
holott Krisztus a bűntől és tévelygéstől azt naponként 
tisztítja, mint a vesszőket a szőlőtőkén, vagy mintha a 
hivők és szentek soha nem tévednének. Oh ti nyakas, bolon-
dos vakok ! Hiszen ez a ravasz ördög a maga szemfényvesz-
tése által semmi mást nem akar elérni, csakhogy a szeretet-
nek ama munkáit, amiket Isten parancsolt meg, tönkre tegye 
és hogy azok ilyen formán megvetve, ós emberi törvények és 
parancsolatok nagyra becsülve, félve és megtartva legyenek, 
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Hiszen Szent Severinusnak imádságaival különböző 
dolgait nem csak megelőznie lett volna szabad, o azt 
bizony egészen is mellőzhette volna ; hiszen azzal, hogy 
o az embereknek szolgálatokat tett, Isten parancsolatjá-
nak engedelmeskedett, aminthogy Pál is meghagyja a 
szolgáknak, hogy a világi felsősógiiek szivük szerint szol-
gáljanak és engedelmeskedjenek; (Efez. 6,5, Kolossé. 3,22). 
Isten parancsolatjának minden angyal köteles engedel-
meskedni, mennyivel inkább az emberi törvény? Igen, én 
azt tartom, hogy sokkal inkább vétkeznek Isten előtt,, 
akik minden szívbeli kívánság és kedv nélkül elirnádkozzák 
az Istennek azt a hét órás imádságot, mint azok, akik 
azt mellőzik,, Csupán képmutatók azok, akik ágy lépnek 
fel, mintha imádkoznának és Istennel beszélgetnének, 
holott egyiket sem teszik : hanem csak kísértik az Istent 
és megcsúfolják. És az ördög ép azt akarta Szent Seve-
rinussal, hogy ilyen számtalan Isten-gűnyolásfc és károm-
lást, hozzá hamis ijedt gonosz lelkeket teremtsen az egész 
világom Ámít meg is tett, végre is hajtott. Mert ok a 
maguk papságában mai nap egy bűnt sem vesznek oly 
nagyba, mint azt, hogy ha a papok a rendelt imádságot 
mellőzik; pedig valósággal alig van nagyobb bűn, mint a 
fárasztó ós koholt istentisztelet, amit bőgve ós ordítva 
végeznek minden templomban ós kolostorban, hogy olyan 
legyen a bűn, mint amilyen a papság. 

Óh mi boldogtalan keresztyének, kik a léleknek 
ismerete nélkül ragadjuk meg a legendákat ős a szentek-
nek példáit és emberi tanokba és járó kelő lelkekbe ka-
paszkodunk, Isten igéjét a sarokba dobjuk ős megvetjük 
a Szent Lélek tanácsát aki Pálban beszél ős mondja: 
„Mindeneket megvizsgáljatok ős ami jó, azt megtartsátok 
(L Thess. 5,2i) ős amint Póter mondja: „Aki szól, szólja, 
mint Istennek beszédet; aki szolgál, szolgáljon úgy, mint 
adatott ajándékok szerint" (I Péter 4, n ) . Azt akarja, 
hogy semmit se szóljunk a keresztyének közt, hanem 
csupán amire nézve bizonyosak vagyunk, hogy Isten igéje, 
hogy ne történjék semmi, ne is cselekedjünk semmit, csakis 
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ha biztosak vagyunk aziránt, hogy azt Isten munkálja ég 
hogy általa megy véghez, és ez az amit Pál mond (Róni. 12,7)°„ 
„Ha valakinek jövendölése vagyon, úgy az a hitnek re-
gulája szerint legyen, tehát, hogy minden embernek beszéde 
a hit szerint ítéltessék meg ós igazíttassák; ós Róni. 15, 18 
szerint: „Ne mondjon semmit, csak ainít Krisztus cselek-
szik benne." És mi szegények mellőzzük az Istennek igéjét 
és megyünk a magunk esze szerint, rendelünk szabályo-
zunk, parancsolunk, tiltunk, teszünk és mellőzünk min-
dent, amint nekünk tetszik és aztán rámondjuk: az egyház 
cselekedte, amely nem tévedhet es amelyet a Szent Lélek 
kormányoz; és ekként betöltjük az egész világot az 
egyház neve alatt hatalmas tévelygéssel és merő hazug-
sággah Adná az Isten, hogy időm es alkalmam adódnék 
a legendákat ós példákat megtisztítani, vagy vállalkoznék 
arra valaki más, magasabb lélekkel teljes egyén; ezek tel-
jesek hazugsággal és csalással 

Annakokáórt, minthogy mi keresztyenek vagyunk, 
ezentúl tisztára ösmernünk kell az ördög gondolatait és 
hinnünk, hogy a kopogó lelkek ördögi ós nem embert 
lelkek, akik azért jelentkeznek ós beszélnek úgy, mintha 
meglehetne őket szabadítani, hogy Isten szentségéből es 
testámentomából gúnyt ós játékot űzzenek, a hitet ki-
irtsák ós a misével való gyalázatos zsíb-vásárt, mely az 
egész világon igen nagyon elterjedett, fellendítsék ós meg-
erősítsék. Kísértsd meg ezt ós tanúsítsd e hitet, akkor 
majd meglátod, hogy ezek a lelkek nyomban felhagynak 
a maguk üzelmeivel és bolond dolgaival. 

És ha mindez nem indít tégedet arra, hogy semmit 
se higyj, csakis azt, ami az íráson alapszik, ugy mégis 
inditson meg téged, hogy ezt az irás eltiltja és elkárhoztatja. 
V. Mózes 18,9_12-ben azt mondja Mózes: „Izrael, ha majd 
arra a földre érkezel, amit az Istened neked ád, meglásd, 
hogy meg ne tanúid a népnek utálatosságát, amely most 
ott vagyon; hogy ne találtassák közöttetek olyan, aki a 
maga fiát vagy leányát tűz által feláldozná, vagy jövendő-
mondó, avagy nap-válogató, jel-fej tő, vagy varázsló, vagy 

Do Luther M. művei. Q 
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igéző, vagy varázsszellemet kérdező, bűbájoló, halottaktól 
tudakozó : mert utálja az Úr, valaki ©zeket míveli, ős az 
Ilyen űtálatosságokőrt űzi ki az Űr a pogányokat te előledu 

gtb. Ez isteni parancsolatot vetettük meg ós vetettük el, 
mi ópúgy, mint a zsidók, holott halljuk, hogy az Isten 
űtálatosságnak tekinti a halottaktól való tudakozódást; 
olyan formán, mintha az Isten nem volna közöttünk, aki 
nekünk mindazt, amit tudnunk kell és szükséges, meg-
tudja és meg akarja mondani és közölni és még mindig 
nem érjük be az o igéivel-

Annakokáőrt csodálkozhatunk»e azon, hogy o minket 
elhagy ós mi tévelygésbe esünk, mint olyanok, akik az 
o parancsolatát mellőzzük? Miért is nem jegyzed meg, 
hogy azok, akik nekünk a halottak mivoltáról ós életéről 
akarnak beszélni, nem lehetnek jó lelkek. A jó lelek Isten 
parancsolatának engedelmeskedik, ő pedig nem akarja 
hogy mi tudjuk, mi sorsuk van a halottaknak, innét van, 
hogy maga a szent lélek ezt a parancsot oly szigorúan 
veszi, hogy a halottakra vonatkozólag egyetlen példa sem 
található az egész Írásban: sőt ez megtiltja, hogy az ilyen 
lelkeknek higyjünk. Mert az, hogy Sámuelt (L Sam. 28, n_1?1) 
egy jósnő, vagy varázslónő feltámasztotta, bizonnyal az 
ördög kísértése vala, nem csupán azért, mert az irás 
ugyanott jelzi, hogy ezt egy asszony cselekedte, aki teljes 
vala ördöggel (ép hasonló eset mintha hinnünk kellene, 
hogy a szenteknek ama lelkei, melyek Isten kezében 
vannak (Bölcsesóg k. 35 l) ós Ábráhám kebelében vannak, 
(Luk. 11 22) az ördög ós a gonosz emberek hatalmában 
volnának), hanem azért is, mert Saul és az asszony nyilván-
valólag ezen Istenparancsolat ellen cselekedtek, a halot-
taktól tudakozódtak és kérdezősködtek. Ez ellen a szent 
lélek nem tehet, az ő szentjeit sem engedi cselekedni, 
nem is segít azoknak, akik az ellen cselekesznek. 

Hogy pedig az irás nem mondja ki, vájjon Sámuel 
volt-e az, vagy sem, sőt Sámuelnek nevezi őt, ez azért 
történik, mert az irás azokat a szavakat mondja el, ame-
lyek Saul szivében voltak, ki másként nem tudta volna, 
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hogy m volna Sámuel és a lélek mesteri módon mondja 
©1 Sámuelnek minden gzavát, sőt többet is tesz hozzá. 
Ámde a Szent Lélek azt akarja ezzel, hogy minket © 
parancsolat, a melyet o előbb mondott és írt, megint-
sen és felszereljen, hogy tudjuk, hogy ami ellene tör-
ténik, az nem jó lélektől, de nem is jó lélek gyermekétől 
származik. Mert hasonló dolgot említ már az írás is 
(IL Sámuel 1,2) Saul egyik szolgájáról, aki Dávidhoz jött 
ós azt mondá, hogy meggyilkolta Sault; es ezt oly nagy 
valószínűséggel adta elő, hogy Dávid hitt neki ós megpa-
rancsolta, hogy őt öljék meg, mivelhogy Isten felkentjét 
agyonütötte. Az írás itt sem mondja, hogy hazudik-e o, 
avagy igazat mond; hanom azt akarja, hogy mi ezt az 
ő hazugságát L Sám, 51, 4 bői, ahol le van irva Saul halála, 
előre, úgy amint történt, ismerjük meg ; ós aki ezt azon 
a helyen nem keresi ki, bizony elhiszi, hogy az a szolga 
igazat mondott. Tehát ezen a Sámuel kiszínezett feltá-
masztásáról szóló helyen is Isten ama valóságos parancso-
latjához utasít minket az írás, amely V, Mózes 18,n-ben 
van megírva-

Ezt a parancsolatot Ézsaiás. 8,19 megújítja mondván : 
„Ha pedig azt mondják nektek, tudakozzátok a jósoktól 
és varázslóktól, akik suttogva szólanak, feleljétek: avagy 
nem az Istentől kórd-e minden nemzetség tanácsot ? Az 
élők felől a halottaktól kell-e tudakozódni s nem a tör-
vényre ós bizonyságra kell-e hallgatnotok ? Ha ezt nem 
akarják, úgy soha többé nem érik meg a reggel világos-
ságát." Ebből tisztára láthatod, hogy semmit sem szabad 
tudakoznunk, avagy tanúinunk, hanemha csakis Istentől 
az o törvényeiből és bizonyosságaiból; ós aki másként 
cselekszik, az nem éri meg a reggel világosságát és nyil-
vánvalólag elkárhoztatja azokat az élőket, akik bármit is 
a halottaktól akarnak megtudni ós tanulni és azt mondja 
a halottaknak, azaz héber szólással, amely így hangzik: 
Megkérdem az Istent, megkérdem a halottakat; vagyis a 
mi nyelvünkön szólva annyit mond: Tanácsot kérek 
Istentől, tanácsot kérek a halottaktól. Ilyen formán, ha 

O 
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az ólok a halottakat kérdezik, az nem tesz egyebet, mint-
hogyha a legjobbak a leghitványabbakat kérdezik meg: 
épen úgy, mintha az -ember egy fadarabtői kérne tanácsot.-

isten népe valami magasabbtői és jobbtól, nevezetesen 
Istentől. kérjen tanácsot; .nem oly formán, hogy kik! 
valami különös feleletre várjon az égből, hanem kérdezze 
meg az Istent az o urát az o törvényeiben, az írásban és 
ezt maga Krisztus megerősíti, amikor (Luk. 16, 29) mondja,' 
hogy mikor Ábrahám a gazdag emberrel beszélgetett s nem 
akarta megengedni, hogy valaki a halottak közül az élők-
höz, ezek kioktatása végett, küldessek, hanem az íráshoz 
utasította őket, amely igy szól: „Van Mózesük ós vannak 
prófétáik, azokat hallgassák", és ez szépen összevág 
Ezsaiással, aki minket a törvényhez és bizonysághoz 
utasít (Ézsaiás 8,20) amíáltal eléggé be van igazolva, hogy 
nem Istentől, nem is Istenből vagyon, hogy a megholtak 
az élőknek megjelennek, ós hogy mi az írással teljesen 
megelégedjünk. 

Annakokáórt teljes bizalommal tartsuk a kopogó 
lelkek eló az írásnak eme hármas bizonyítékát Először 
Mózest, aki azt mondja : „Semmit ne kérdezz a holottaktól" 
(V. Mózes 18,11—12); másodszor Ézsaíást, „Sokkal örömes-
tebb kérdezősködjél a törvénytől ós bizonyságtól, mint a 
halottaktól (Ézsaiás 8,20)5 harmadszor Ábrahámot és 
Krisztust: „Van Mózesük ós vannak prófétáik, azokat hall-
gassák" (Luk. 16,29) ós ne ingassan meg minket a vigiliák-
nak, a miséknek, a halotti miséknek, templomoknak, oltá-
roknak nagy sokasága, amelyek mind a kopogó lélek 
beszédjére ós feleletére rendelvók ós állítvák. Mert 
láthatod, hogy mindez az ördög hazugságával ós a 
Krisztus és apostolok jeleivel ós csodadolgaival függ 
össze, amiket Krisztus előre megjövendölt (Mátó 24,24-25) 
hogy betöltsék a világot borzasztó bálványozással, amely 
égbekiált és ránk hozza az Isten utolsó ítéletét rettenetes 
elviselhetetlen haraggal. 

Minthogy tehát mindabból eléggé világos, hogy a 
mise az ördög munkája által - az egész világ megcsalására 
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az evangéiiom, hit és szeretet ellenére vált áldozattá és 
immár alaposan megdőlt, legyünk rajta mi3 mint akik 
keresztyének akarónk maradni, hogy az efajta misét el-
törülni segítsünk és ne nézzük összedugott kézzel, hogy 
egynehány jámbor ember, kegyes keresztyén tévelygésben, 
bár bűn nélkül élhessen vele; és kövessünk el mindent, 
hogy az a mód és forma, ahogyan azt Krisztus szerezte, 
újra életbe lépjen. Tehát hogy csakis vasárnap s egyetlen 
mise tartassék, amint most 'húsvétkor történik'és járul-
janak hozzá azok, akik éhezik és szomjúhozzák az eledelt, 
vagyis minden jámbor keresztyén hivő, lesújtott és meg-
rémült lélek, -mint akik szivük szerint óhajtanak kegye-
sek és.egészségesek lenni. Azonban zárassanak ki abból 
mindazok, akik érzéki életet élnek. És hirdessék nyilvá-
vosan az ige által Krisztusnak halálát ós emlékezetét. 
Imádkozzanak a gyülekezetben ós adjanak hálát; amint 
ezt az apostolok történetéből és leveleiből és az evangéli-
omokból könnyű szerrel elrendezni lehet. 
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A h a r m a d i k r é s z . 

A pápa papjairól, törvényeiről és áldozatairól 

Jóllehet fentebb ©léggé bebizonyítottuk, hogy a pápis-
ták átkozott ós szörnyűséges papságát az ördög hozta e 
világba, hogy a mi keresztyén papságunkat megrontsa ós 
kipusztítsa; aminthogy a pápa, mint eme papság főpapja, 
a dekretális bevezetésében meg is Ígérte, hogy Krisztus 
papságát elveszi és a maga számára lefoglalja: mindaz-
által mi azt bizonyára még jobban megismerjük, ha látjuk 
és halljuk, hogy o Krisztus törvényének is véget vetett 
és a maga ördögi papságához illó ós méltó uj törvényeket 
hozott ós szerzett. Annakokáórt újból megvizsgáljuk, 
hogyan szüntette meg a törvényeket ós viszont, hogyan 
szerzett másokat, és így talán a löweni es párisi Sodornák 
és Gomorák hitének szent oszlopai is napfényre kerülnek. 

Minden papságnak meg van a maga törvénye, amely 
szerint eljár ós mindenik a maga törvényei által külön-
bözik egy más papság törvényeitől, úgyhogy igazán ós jól 
mondotta az apostol: „Ha a papság változik, szükség, hogy 
törvényének is változása legyen". Zsid. 7, 12. Mert egy 
papság sem állhat meg törvény nélkül; hasonlókép egy 
törvény sem pap nélkül; tudniillik olyan törvény nélkül, 
amely a mi lelkiismeretünket az Isten iránt való viszony 
tekintetében megköti. Mert a világi törvények az ideigvaló 
javak dolgában kormányozzák az embereket. Ilyen formán 
minden papságnak is megvannak a maga áldozatai, csele-
kedetei ós papjai, amik az ő törvényében megirvák és 
megjelölvók s ez alapon állapitható meg, hogy ki cselek-
szik ugyanazon törvény szerint jól, avagy rosszul, helyesen, 
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avagy helytelenül hogy ki bűnös, avagy szent. És a papok 
között van egy, aki a legfőbb; s ez mind megvolt a po-
gányoknál ís a Vesta, a Jupiter, a Bacchus, az Apolló stb„ 
papságainál 

Ugyanígy van most ís a pápa országában. Minden 
püspökségnek meg van a maga püspöke, aki a legfőbb a 
maga papjai között; éppen úgy különbözik az o törvénye 
és rendtartása, büntetése ós bűne, vagyis az általuk úgy-
nevezett Statuta Synodalía13 egy más püspökségétől S ezt 
ugyan ezen püspökök a 45. Zsolt, 15-ik versével igazolják: 
„Királyok állottak a te jobbod felöl aranyos öltözetben 
felékesítve/' Ezt a papi ékességet, amit Péter a szent lélek 
kegyelme különféle adományainak nevez (I. Pét. 4, 10), húz-
zák fel ezek a lárvák a maguk ideig való külső különb-
ségeire, amiket az emberek találtak ós koholtak k i ; így 
szoktak ők az Írással elbánni, holott jobban idevágna Jer. 
2, 28 mondása: „Oh Juda, neked annyi bálvány istened volt 
mint városod." így van ez a pápa egész országában is, A 
pápát nevezik, és ő valóban az is, a legfőbb ós legnagyobb 
püspöknek, mikor Babylon tornyán ül, ahol ül ós kormá-
nyoz is ós a legszentebbnek e földön amaz ő urának a 
pokolbeli ördögnek, akinek akarata szerint ól ós igazodik, 
valódi apostolának. 

INos hát, mindent egybevéve az Isten nem rendelt 
többet csakis két papságot; az egyik külsőleges az ó szövet-
ségben, ezt levitikusnak nevezik, ebben Aron volt a főpap. 
Az ő törvónye a Mózes könyvei, áldozata az oktalan álla-
tok ós testi dolgok, bűne ós igazsága külsőséges dolgok-
ban szent ruhákban, ételekben, italokban, napokban, helyek-
ben. edényekben, személyekben állott, amik a léleknek sem 
kegyelmet, sem életet nem nyújthattak. A másik a keresz-
tyen ós lelki papság, amelynek körében Krisztus egyedül 
üdvözitő ős élő örök főpap; miért is az ő egész papsága 
és mindaz, ami abban van, szintén örök, szent és élő. 

Törvénye a hit, vagyis az az éltető lelki láng, amely 
a sziveket a szent lélek által felgyújtja, ujj ászüli ós meg-
teríti, hogy vágyódjanak, akarjanak, cselekedjenek és ne 
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másként, 1 mint ahogy a Mózes törvénye szókkal követeli 
és parancsolja. Erről mondja Jerem. 31,33: „Bensőkép adom 
törvényemet lelkükbe és beírom szívükbe stb."; ős Pál II. 
Kor, 3, 3 : „Ti Krisztus levele vagytok, kiállítva a mi szol-
gálatunk által/ melyet mi az élő isten lelkével, nem tén-
tával, érző szivetekbe, nem kőtáblákba i r tunk / Ezt nevezi 
Pál Róni. 3, 27 a hit törvényének, ós Róm. 8, 2 az élő lélek 
törvényének; ós II. Kor. 4, l 3 a hit hirdetőinek, a lelek 
szolgáinak. Mert Krisztus élő igéje, hogyha azt hirdetik, 
ama lelket közli, amely eleven tűzzel írja be szívünkbe 
az Istennek törvényét; amint Korneliuszszal történik Ap. 
Cseh 10, 44 és Gal. 3,2° ?,A cselekedetekből, avagy a hit 
hirdetéséből nyertétek a lelket Azért mondatik az evan-
géliom az élet igéjének Ján. 6, 68. 

Következőleg az ő áldozata is élő áldozat, teste a 
keresztfán egyszer ós a mi testünk naponként áldozva egy 
élő szent áldozat, mintegy okos istentisztelet. Cselekedete 
és igazsága a léleknek gyümölcse Gal. 5,22 ; a hit önkéntes 
szüzesség, jóság, önkéntes szolgálatkészség a felebarátok 
iránt stb. Bűnei a hitetlenség, paráznaság, harag, képmu-
tatás, bálványozás, koholt papság és ehhez hasonlók s 
ezek mind nem színjátékok, hanem magukban] véve sziv-
szerint jó, vagy gonosz dolgok, élő gyümölcsök, vagy élő 
bűnök. E szerint Krisztus törvénye nem tan, hanem élet, 
nem puszta szó, hanem élő valóság, nem jel, hanem maga 
az életteljesség. - Az evangéliom azonban az az ige, ami 
által ugyan az az élet ós valóság, a beteljesedés, szivünkbe 
ős elménkbe hatol. Ebbe a szent, dicső, kedves, kegyelem-
mel teljes papságba túrt bele az ördög disznaja, a pápa, 
ós azt nemcsak bemocskolta, hanem tisztára eltörölte, el-
nyomta ós egy másikat, a maga magáét állította fel min-
denféle pogány papságból össze szedegetve, mint az összes 
undokságoknak moslékját; és először ís felosztja Krisztus 
papi népét klerikusokra és laikusokra.14 A klerikusokat a 
maga papjainak nevezi, akik között ő főpap és fejedelem 
akar lenni s kiket csupán azzal avat lelki emberekké, 
hogy megnyírja őket, olajjal megkeni ujjaikat és hosszú 
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ruhába bujtatja- -őket .ós azt hazudja, hogy letörölhetlen 
•bélyeget • nyom • a lelkükbe, holott bíz • az semmi egyéb, 
mint a jelenésekbelí vadállatoknak bélyege ; úgyhogy az, 
aki a pápának papja, nem keresztyen, (mert a keresztyen 
név büdös a szentséges atyának) hanem megnyírt, még-
ként, megbélyegezett és jól kiöltöztetett klerikus-; az -ilyen 
van nagy -becsben ő nála. És ezt a beavatást nevezik szent 
rendnek, vagy felszentelésnek, a hét-szentség .egyikének 
sokkal szentebbnek ós jobbnak, mint maga a keresztség. 

Az ő törvénye az egyházi jog, amelyben az ételekről, 
italokról, ruházatról, személyekről, templomokról, oltárok-
ról, kelyhekről, oltárterítőkről, könyvekről, tömjénről, 
viaszkról, zászlókról, szentelt-vízről, olvasásról, éneklésről, 
bőjtölósről, káptalani jövedelmekről, kamatokról (ós ki 
tudná inínd előszámlálni a római szentség ördögét ?) ren-
delkezik s intézkedik ós komoly parancsot oszt halálos 
bűn és örök kárhozat terhe alat t ; és minden előtt törvényé-
hez tartozik papjainak szüzessége: úgyhogy maga a pokol 
sem oly kietlen zűrzavar, mint ennek a papságnak törvénye. 

Bűnei, ha valaki az imént felsorolt dolgok közül bármi 
ellen vet; ós ezt nagyobbra és többre veszik és büntetik, 
mint az összes Isten parancsolata ellen való bűnöket. Jó-
cselekedetei, hogyha az ördögnek ugyan ezen parancsola-
tait szorgosan megtartják és teljesítik. Ez esetben ma-
gasztalják az egyház iránt való engedelmességgel ós elne-
vezik azt az összes erények királynéjának, amely nélkül 
a többi erények semmit sem érnek. Áldozata a Krisztus 
testének szentsége és a laikusok pénze. ímhol a nemes 
drága papság! Arról az átkozott istentelen ós szörnyű 
bálványozásról nem is akarok szólni, mely a keresztyén 
ember szivét halálra sebzi. Volt-e valaha a pogányoknál 
is ily bolondos, gyerekes és oktalan papság? De szörnyű-
ség, Krisztus üdvösséges, tiszteletre méltó papságát mégis 
megszüntette és eltörölte ós annak szent helyére az ő neve 
alatt önmagát ültette. Én édes uram Jézusom, te őket 
nagyon is igazán nevezted hamis keiesztyéneknek; ők 
valóban hamis keresztyének. 
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Áz átkozott papsággal elveszi tehát és eltörli a ml 
keresztyén papságunkat. Hiszen majdnem senki sem tud 
papságról már pápa nélkül Mihelyt valaki bárkit papnak 
hall nevezni, megnyírt, megkent és hosszűnihájű alakra 
gondol Tehát eltörölte Krisztus élő törvényét Is, amely 
az Istennek leik© s amely nem adatik meg, hanemha m 
evangéliom igéje által Minthogy pedig a pápa csupán a 
maga egyházjogát hirdetteti, lehetetlen, hogy az által Isten 
lelke megadassók, és ami még több, a lelket nem is veszik 
számba; nem ismerik azt ós azt hiszik, elégséges üd-
vösségre, hogy ha a pápának ós a római bullának es egy-
háznak engedelmeskedünk. 

Ez ok miatt lehetetlen, hogy egyszerre uralkodhas-
sanak az evangéliom ós az egyházi jog. Emez útjába áll 
ós száműzi a lelket, amaz magával hozza a lelket; emez 
megfojtja, amaz megszabadítja a lelkiismeretet; emez nem 
oktat minket semmi egyébre, mint merő gyermekes, bolon-
dos, nevetséges cselekedetekre, amikkel a hitet eltörli és 
kioltja, emez pedig tanítja a hitet. Ugyan hány keresztyén 
van; aki hogyha Krisztus törvényét hallja említeni, megérti 
a hitet és lelket, amely a mi szivünkben lakozik ? Ellenben 
hányan vannak, akik az engedelmesség alatt valami mást 
értenek, mint azt, hogy a pápának alávessük magunkat, 
aki Isten ellen vagyon ós vele szemben áll? Igen, (sajnos 
panaszként szálljon fel az Istenhez!) teljesen vége a 
Krisztus papságának a maga törvényeivel együtt, megve-
tik, káromolják és elkárhoztatják azt az átkozott ketszeres 
római zsidók. Hasonlóképen hogyha az áldozatról van 
szó, nem érti az alatt senki a Krisztusnak es a mi ó 
Ádámunknak megfeszítését, mely az Isten dicsőítése: 
mindenki a misére és a laikusok pénzére gondol az alatt. 

A miseáldozatról ugyan mar fentebb eleget mon-
dottunk ; hogy pedig a laikusok penze ós vagyona epen-
sóggel nem Istennek hozott áldozat, azt jó formán a disz-
nók ós szamarak is tudják. Következőleg nem is tekint ő egy 
bűnt sem nagyobbnak, mint a haragot, irigységet, gyűlöletet, 
paráznaságot, rablást ós kiváltkópen Rómában semmit sem 
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vesznek úgy számba és nem is büntetnek, sőt a legna-
gyobb és legsúlyosabb bűnöket, mint a hitetlenséget, önzést 
képmutatást, az igazság gyűlöletét, kételkedést szentesít! 
az egyház iránti engedelmesség által és megjutalmazza, 
mint jó keresztyéni cselekedeteket Oh ja j nekem, elönt engem 
az átkozott kárhozatos és gyalázatos üzletek és történetek 
számtalan nagysága es sokasága. Továbbá senki sem gon-
dolja meg, hogy igaz keresztyéni cselekedetek a fele-
barátnak szolgálni, az ellenségnek is tanácsot adni ós 
segíteni ós velük jót cselekedni, hanem miséket alapítani,15 

templomokat építeni, sem tejet sem húst nem enni és amint 
mondottam, az ő törvényeit megtartani. 

Láthatod tehát, hogy Krisztus papsága kevésbbé állhat 
meg a pápa papságával, mint a halál az élettel es az ég 
a pokollal. Bizony, bizony, a pápa a Krisztus helytartója: 
elűzte a Krisztust és kiűzte, ós odaült a helyére, mint úr 
és a lélek papsága helyére egy gyermekes ós bohózatos 
papságot állított 1 

És nem érik be azzal, hogy az a szörnyűség Rómá-
ban a Krisztust az evangóliomot, a hitet ós az ő egész 
papságát elnyomta és megsemmisítette ; ő még mélyebben 
belenyúl az ó testamentomba és Áron papságába, eltörli 
ós kiirtja Mózes törvényeit is ós annak helyére a hitnek 
új tóteleit ós cikkeit állítja fel a löweni, párisi ós kölni 
megvetett szemtelen lotyók s az ő kedves testvéreik 
segítségével ós tanácsával, akik minden tévelygésnek ós 
eretnekségnek kútfeje és forrása e földön. Hogy pedig 
ezt kiki megérthesse, átfutunk a tiz parancsolaton és 
megvizsgáljuk, miként bánik el azzal a pápa ós kezdjük 
legvégül a legkisebb parancsolaton. 

Azt mondja Mózes: „Ne legyen vágyad es kívánságod'' 
II. Móz. 20,17 V. Mózes 5,21 ós ezt megújítja Pal Róm. 7, 7. 
Eszerint a gonosz vágy ós kívánság bun, amint Mózes es 
az Isten törvénye rendelte. Ezzel szemben a párisi es loweni 
Sodornák és Gomorrák az o urukkal, a papával együtt a 
hitnek egy új tételét ós cikket állították fel, amely így 
hangzik : A gonosz kívánság és vagy ópensóggei nem bun. 
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hanem . fogyatkozás ós-gyengeség ; és 'ka a test dühöng.a 
lélek ellen, az sem .bűn, épen azért-egész helyén való 
dolog a ^ápa új 'tíz parancsolata -szerint, ha bűn nélkül 
gonosz-.vágyunk és kívánságunk ;van.- • 

-És Mózes Istennel együtt hazudott,- valamint mind-
azok, akik vele tartanak, amidon azt mondja: ne legyen 
gonosz vágyad ós kivánságod. Ámde ha Mózest elvetjük, 
ágy Krisztust is elvetettük, mert azokat, akiknek ily vágyaik 
vannak, a pápa megvédelmezi és a bűntől megszabadítja 
s így az ö kegyelmére nincs szükségünk. Ami szintén 
annyit tesz, mint Barabást szabadon bocsátani ós Krisztust 
megfeszíteni. Máté 27, 26. 

Másodszor azt mondja Mózes : „Ne tégy hamis tanú-
bizonyságot", II. Mózes 20,16, s ezzel ő minden hazugságot 
eltiltott: Űgyde mit állit és rendel ezzel szemben a 
pápa? Ő a maga teljes hatalmával megsemmisít minden 
fogadalmat ígéretet, bókét, esküt ós szövetséget, amely 
papai hatalom ós megerősítés nélkül jött létre ós kiváló-
kepen, hogy ha azok az ő papi hasacskáját, szabadságát 
kamatait.ós járadékait ós paráznaságát közelről és károsan 
érintik. Ilyenformán a pápa akarata ós jó tetszése is 
©lég arra, hogy semmit meg ne tartsunk abból, amit 
ígértünk es elfogadtunk ; mert a világ fejedelmeinek leg-
főbb teljes hatalma szókel az ő szivében16 és csupa kölyök 
ördögöket fiadziko El van hát törölve az Isten parancsolata, 
és mindenki bátran hazudhat és csalhat, csak szerezze 
meg ama a pápa hatalmát és engedélyét. 

És a párisiak nagyot lendítenek e dolgon, amennyi-
ben azt kiabálják ós mondják, nincs megparancsolva, hogy 
az ellenséget szeressük és velük jót tegyünk ; es hogyha 
te nekik valamit ígértél avagy fogadtál, nem tartozol azt 
megtartani, bátran, szabadon, bűn nélkül megtagadhatod 
és ráadásul hamis tanúbizonyságot mondhatsz. Mert a 
hitet megtartani a szeretetnek cselekedete, amellyel a 
párisiak szerint az ellenségnek nőm tarló unk. És ha 
Mózes ilyesmit követel a maga tíz parancsolatában, hát 
küldd őt oda a párisi dékánhoz, aki megmondotta, hogy 
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ez csak tanács.17 Es hogyha Mézes ne in akarna tágítani, 
majd ír ellene egy haragos levelet és elkárhoztatja öt 
minden ok nélkül, mint ahogy ezt az apostoloknak kellett 
volna megcselekedniük ; mert amit a párisi szent fakultás 
cselekszik, az olybá veendő, mint a hitnek cikke és alap= 
tétele. -

Harmadszor azt mondja Mózes : „Ne lopj" II. Móz. 20, 5; 
amivel minden jogtalan vagyont eltiltott. Ezzel szemben 
a pápa azt mondja a maga parancsolatában : bízvást meg-
tarthatod a jogtalan vagyont, ha abból egyrészt nekem 
adsz, en neked levelet ós pecsétet adok, Amint hogy a 
mainzi bíborosnak is adott egy ilyen bullát, amelyet most 
Hallóban kürtölnek ós hirdetnek.18 Ebből láthatod, hogy 
maga az Isten, akié minden, senkinek sem engedi meg, 
hogy az idegen vagyont elvegye, avagy megtartsa. Mégis 
szemeibe meri Istennek ordítani és mondani a pápa szem-
telen pofával, hogy tartsa meg. Tartsd meg azt, csak adj 
egy részt abból nekem es az ón bíborosomnak. Es ezen 
uj hitalap és cikk dolgában is segítségére jönnek a pá° 
rísíak újból nagy hűséggel, a testvéri szeretet eme taná-
csával : Minthogy nem szükséges az ellenséget szeretni, 
jó lelkiismerettel lophatom el ós tarthatom meg annak 
vagyonát. Mert az a szeretetnek műve, ha az ellenségnek 
nem ártunk ós ellopott vagyonát visszaadjuk, már pedig, 
ha a szeretet nincs megparancsolva, úgy a szeretetnek 
dolga sincs megparancsolva. íme, ezek a párisi theologu-
sok keresztyén érvei ós cikkei. 

Negyedszer azt mondja Mózes: „Ne törj házasságot.4' 
II. Mózes 20, 1 4: Ezzel el van tiltva minden paráznaság; 
ámde azt hasznos dolog volna elbeszélni, hogy mint irtatta 
ki ezt a parancsot a szentséges atya. Nem ; bánt el egy 
dologgal sem az ördög a : pápa ; által oly dühösen és esz-
telenül, mint éppen a szűziesség ós paráznaság dolgával. 
Először is bárha kifejezetten nem tiltja is a paráznaságot, 
mógis a szüzességre vonatkozó elviselhetetlen ós kárho-
zatos törvónyeivel összes papjait, (akikkel pedig a világ 
mindenütt tele van), kényszeríti, hogy paráználkodjanak; 
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inert hiszen a szüzességnek kegyelme ritka felséges és 
drága adomány, de kevés embernek adatott meg0 MI más 
egyebet tesz tehát, midőn a házasságot megtiltja olyanok-
nak, akik szűziesen óliii nem tudnak, de mm ís tartoznak, 
minthogy- valósággal oda mondja nekik: ^Menjetek és 
paráználkodjatok F amit azok meg is cselekedtek, o pedig 
elnézi büntetlenül 

Óh! ki tudná egész jelentőségeben mérlegelni az ör-
dögnek istentelen átkos törvényeivel kapcsolatos sok-sok 
lelket romlásba döntő nagy dühét. Nem tanítja ugyan, 
hogy paráználkodjunk, de még sokkal gonoszabb dolgot 
művei azzal, hogy a papokat a maga törvényeivel képtelen 
dologra kényszeríti, és nekik a paráznaságot büntetlenül 
megengedi s ekónt a fájtalanságot ós gonoszságot nagyra 
nevelte ós azzal a világot betöltötte. És én azt tartom, 
hogy ha ő a fajtalanságot megparancsolta volna, nem ter-
jesztette volna oly nagy mértékben el a paráznaságot. 

És ezen felül bizonyos általa kigondolt esetekben a 
házastársakat szótválasztja, másokat viszont újra össze-
hoz , ámde olyan formán, hogy az egyik feltől a házastársi 
kötelességek teljesítését megvonja. Elismerte azt is, hogy 
egyeseknek a megkövetelt házassági kötelességeket sem 
megadniok, sem teljesíteniök nem kell, hanem tűrni tar-
toznak, hogy a másik fél maga érvényesítse kötelességét. 
Ez nem egyéb, mint házasságtöréssel hálózni be a lelki-
ismeretet ott, ahol arról szó sincs. Tehát, mikor őket 
haza küldi, azzal azt teszi, hogy az egyiknek házasságot 
kell tűrnie és ráadásul azzal vigasztalja, hogy ő azt szív-
ből sem követelni, sem megadni nem köteles. Óh mely 
őrült dühöngés, mikor a férfit és nőt meztelenül össze kell 
adnunk ós megparancsolnunk, hogy álljanak el köteles-
ségeiktől s ne követeljék ós ne teljesítsék azt! E képtelen 
törvényekben telik az ördögnek kedve, tetszése, hogy 
megrontsa a lelkeket. Mi mást is tanít e törvény, mint: 
menjetek, törjetek meg házasságokat, ámde akaratlan ? 

Erre az ördög mentséget nem találhatott, mert ez a 
bűn oly durva ós nyilvánvaló, Hogy azt semmifele ürügy 
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által nem lehet megparancsolni, azért más oldalra fordult 
ős a maga tilalmával azt ínég közönségesebbé, még sza° 
badabbá tette, mert nagyon jól tudta, hogy lehetetlen, 
hogy az Ily közönséges megparancsolt szüzesség minden-
kinél állandó maradjon ős épen azért, amit a nyilvánvaló 
szégyen miatt nem parancsolhatott, nem átallotta azt bi-
zonyos képtelen törvényekkel végre hajtani, Ugy de mit 
csinálnak itt a maguk tanácsával ama párisiak, akik az 
ö ellenségeinek ellenségei ? Talán, minthogy az csakis a 
szeretet műve (amely a törvényt, mint Pál mondja, betölti) 
hogy ne aludjunk feleségünkkel, lányainkkal vagy szol-
gálóinkkal, tehát bízvást házasságot törhetünk; paráznák 
kodhatunk; de nem mással, csakis az ellenség feleségével 
vagy leányával. 

Ötödször azt mondja Mózes: „Ne ölj!" IL Móz. 20, 3. 
Ezt a parancsolatot, minthogy az mindenek fölött követeli 
a felebarát szeretetét, a pápa a maga Gomorráival külö-
nösen gúny és csúf tárgyává teszi. Mert bár az minden 
haragot tilt, a pápa mégis kész hadakozni ós vért ontani, 
valamint az ő püspökei ós papjai is, ós dicsekszik azzal, 
hogy a világi fegyver kezében ós hatalmában van. És akit 
harcra szólít, annak teli szájjal igéri a mennyet. Röviden 
szólva a pápa, az a gyilkos püspök, aki, amikor akarja, 
biztatva biztat öldöklésre ós gyilkosságra. E részben ő 
Barabást nemcsak szabadon bocsátja, hanem megparan-
csolja, hogy Barabások legyünk, és megígéri azoknak, kik 
Isten ezen parancsolatját gonoszúl áthágják, hogy mint 
engedelmes gyermekek, megnyerik a mennyet. Azonban 
szeretni az ellenséget, tűrni a jogtalanságot, másik orcán-
kat is odafordítani, felső ruhánkat az alsóra ráadásul oda 
adni (Máté 5 40-44)3 az igazság ama forrása szerint, a leg-
nagyobb gonoszság, amelyet semmiesetre se cselekedjünk. 

Dekretális-ában mondja: Jogos dolog az erőszakot erő-
szakkal torolni meg. Ez az oka annak, hogy az emberek 
merő irigységben, merő gyűlöletben élnek ósjmaradnak: ez az, 
amit az Isten parancsolatában a legerősebben tiltott meg, 
s ami az egész világon kiirtja a Krisztus keresztjót. Nem 
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ís • akarok szólni azokról a nagy háborúkról amelyeket a 
pápák Nápolylyal, • Velencével; franciákkal ós németekkel 
vívtak. Hiszen kivel ne.-hadakoztak volna ezek a veszett 
bestiák ? 

A párisiak e részben nem olyan szőrszál- hasogatók, 
mint a pápa5 bárha a szeretetnek- eme parancsolatát ok 
ís megrontják. Ők nem azt mondják, hogy helytelen dolog 
az ellenséget szeretni, azokkal jót tenni, é r t ik könyörögni,, 
azoknak, akik minket sértegetnek, köszönetet mondani 
ós nekik másik arcunkat is odanyújtani és ingyen venni ós 
adni; hanem olyan tanácsokat tartogatnak maguknál, amiket 
Krisztus mond, felsorol a maga parancsolatai közt (Máté 5). 
Mert ugyané helyen megnyitja száját és tanítja őket; 
nem holmi tanácsot ad nekik, hanem úgy rekeszti be 
beszédet: Aki ezt halija es nem cselekszi, hasonló ahhoz 
az emberhez, aki a homokra épít (Máté 7, 2s°) és ugyan-
azon beszéd közben mondja, • hogy, akik azokat nem 
cselekszik, nem különbek, mint a bűnösök ós a vámosok 
(Máté 5, 46-47). 

Óh Páris, te szemtelen istenkáromló, hogy mered te 
ronda szájjal az összes teremtmények Urát a Krisztust 
gyalázni, káromolni és hazugságba keverni ? Épen azért 
a hitnek párisi törvénye ós szabálya szerint nem hely-
telen dolog e parancsolat lábbal tiprása, mint ahogy ezt 
a pápa cselekszi Mert hisz nem ölni, nem átkozodni, ez 
a szeretetnek cselekedete: tehát egész bátran pusztíthatjuk 
és tehetjük tönkre a mi ellenségeink életét, becsületét és 
vagyonát. És nincs is más különbség a pápa es a pári-
siak között, csupán az, hogy a pápa szól ós parancsol, 
a párisiak pedig megírják, hogy ez nem jogtalanság, hogy 
ez bizony megtörténhetik. Épen ezórt a párisi hitnek 
alaptótele, hogy az utolsó hat parancsolat ellen bűn nélkül 
véthetünk, hogyha amaz ördög véleménye után indulunk, 
aki ő által ok beszól. 

Hatodszor azt mondja Mózes (II. Móz. 20 12): „Tisztel-
jed atyádat ós anyádat." És bizony ezt a parancsolatot 
sem tartja meg senki, épúgy, mint a többieket, sőt kiki 
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szabadon tiporja; aminthogy mostanság a keresztyének 
körében az ifjúság nagyon is szabados, önkényes, nyomo-
rultul el van hanyagolva, mert senki sem törődik veink, 
nincs aki ügyelne, nincs aki gondot fordítana arra, hogy 
igazi keresztyéni módon oktattassanak és neveitessenek; 
és különösen így van a főiskolákon és a közönséges kéz-
műiparnál, hagyják okét a maguk akarata szerint járni 
minden felelem nélkül, parázna, dobzódó, iszákos és nagysö 
módon élni, úgyhogy a tisztátalanságnak ezer fajta bűnébe 
merülnek, hogy szinte már a jövendő reformatio reménye-
rői is le kell mondanunk, á pápa és püspökök ott hival-
kodnak udvaraikban és nem törődnek mással, csak a 
maguk dicsőségével ős hasznával, pedig az volna a volta-
képeni kötelességük, hogy ezekről a legszükségesebb dol-
gokról gondoskodjanak, ezekre ügyeljenek ós vigyázzanak 
a keresztyén társadalomban. De hát ezt Fái eleve meg-
jövendölte, amikor azt mondja : „Az utolsó napokban 
engedetlenek lesznek a szülék iránt." 1L Tinn 3, 

De gondoskodott a pápa a maga Gomorráival arról 
is, hogy az Istennek eme parancsolatát áthágja. És hogy 
megérts engem: nem harcolok én Róma vagy más fő-
iskolák fegyelmetlen gonosz elete ellen, hisz ott Istennek 
egyetlen parancsolatját sem tartják meg úgy, amint azt 
a közönséges nép cselekszi, ahol kíkí magára vétkezik ős 
Isten parancsolatát a maga személyére nézve hágja á t ; 
miért is nem akarok velük perelni, ezt az ő gonosz éle-
tüket, ami csakis nekik maguknak van ártalmukra, ópúgy 
mint a nép életét és dolgát, tűrnünk ós szenvednünk kell, 
mert a jó erkölcsök ellen való vétek, amit senki sem 
dicsérhet, hanem a mi mindenkire nézve gyalázat és becs-
telenség ; e részben még a bűnbánat és javulás reménye 
megmarad. 

Ámde azért ostorozom őket ős azért perlekedem 
velük, mert ők nem pásztorok, hanem ragadozó farkasok 
(Máté 7,15.), akik a maguk tanaival és esztelen törvényei-
vel nem csupán a legnagyobb parancsolatokat, amikre 
nézve Krisztus azt mondja, hogy a legkisebbek a mennyek 

D. Luther M. művei. q 
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országában. Máté 550., hanem a legnagyobbakat is okid 
együttvéve törik meg és tépik széjjel Ezzel ejkk tévely-
gésbe és döntik romlásba a népet, Eszei n e o csupán a 
jő erkölcsök, hanem a hit ellen is é k e s n e k , a bűnöket ok, 
mint keresztyén igazságot és a hitnek alapját magasz-
talják és hirdetik. És ott, ahol ezt a nép leikébe oltják 
és elfogadtatják, oda a bűnbánat és megj avulás minden 
reménysége. Sőt ami még több, ők azoknak, akik s tévely-
gésbe esnek és ahhoz ragaszkodnak, az örök életet ígérik, 
és azokat, akik okét nem követik, btintetessel sújt ják és 
lakoltatják, E oorzasztő megveszett bűm: nem a nép 
cselekszi, sőt est a bűnt az ő püspökeiknek, főiskoláiknak, 
papjaiknak, tűrniök és szenvedniük keli, ami pedig ezer-
szerte nagyobb, mint bármi házasságtörés, vagy gyilkos-
ság. Épen azért itt hallgatni nem lehet; itt ne is legyen 
senki se türelmes* 

Hiszen mikor ok azt mondják és Írják, hogy a gonosz 
kívánság, amelyről a kilencedik és tizedib parancsolat 
szól nem bűn, egészen úgy tetetik magukat mintha ők 
mind a két parancsolatot tanítanák és hirdetnék; holott 
azzal ép a gonosz vágyat törvényesítik és ilyen formán 
megrontják az Isten parancsolatát. 

Á nyolcadik parancsolatnál, amikor tanítják a hazug-
ságot és a csalást kikoholják, azt mondják, hogy itt nincs 
szó sem hazugságról, sem csalásról, hanem csak a pápa 
és az egyház, és ekként maga az Isten iránt való engedek 
mességről és követelik, hogy ezt kik! hit igazságnak ős 
alapjának tekintse és megtartsa, akár cselekedetekkel 
hajt ja végre, akár nem. 

Á hetedik parancsolatban látszatra azt tanítják, hogy 
nem szabad lopni és kérkednek az Isten törvényével; 
ámde valósággal a lopást tanítják, amennyiben megen-
gedik, hogy a jogtalan vagyont birtokba vegyük és meg-
tartsuk. 

A hatodik parancsolatnál semmit sem dicsérnek és 
magasztalnak annyira, mint a szüzességet, ámde csak 
szóval ős nem szív szerint. Mert a maguk elviselhetetlen 
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ás haszontalan törvényeivel és kikoholt eseteível még 
nagyobb és gyalázatosabb paráznaságra szolgáltatnak okot, 
mint amit a test a maga kívánságaival és gonosz vágyai-
val véghez vihetne. 

Az ötödik parancsolatnál nagy hangon kiabálják; 
.Ne ölj !" hogy mindenek azt higyjek, hogy es szívük 
szerint való dolog, Ámde amennyiben tanítják és hirdetik, 
hogy az ellenségre haragudhatunk, azzal harcolhatunk, 
azon boszűt állhatunk, a bekét megszeghetjük, neki elég-
tételt szolgáltatni nem tartozunk és azokért, akik minket 
háborgatnak, nem is szükség könyörögnünk, nem ís szük-
ség nekik köszönetet mondanunk, sem dicsérni azokat, 
akik uiínket gyaláznak, sem ingyen adnunk, vennünk; 
voltakőpen az Isten eme parancsolatának áthágását hir-
detik és tanítják. És amennyiben azt írják és hirdetik, 
hogy az ellenséget szeretni csak tanács, nem parancs, 
nemcsak hogy átalhágják tisztára az Isten összes tör-
vényeit, hanem meg is tagadják azt nyilvánosan és az 
ellenkezőt hirdetik, inert hisz Pál mondja: A törvény 
betöltése a szeretet (Eőul 13,10). 

Azért mondotta Pál róluk, hogy ok képmutatásban 
mero hazugságot hirdetnek ós taníttatnak (L Tini. 4,2); és 
egy más helyen : külső színre ügy tetetik magukat, mintha 
Isten szerint való életet élnének, ámde ennek erejét meg-
tagadják II. Tim. 3?f, ; ós Krisztus: „Jönnek hamis prófé-
ták és hamis Krisztusok az ón nevemben és ragadozó 
farkasok, bárha juhok ruhájában" (Máté 7,15.) Azzal dicsek-
szenek, hogy az Isten parancsolatait tanítják, és követelik, 
hogy tanításukhoz, mint a hit cikkeihez és alapjához 
ragaszkodjanak, holott semmi más egyebet nem tanítanak, 
mint ugyanazon parancsolatoknak áthágását. Azért, a mi 
különben minden egyes keresztyénnek is kötelessége, a 
tan miatt nem érthetek ón egyet velők, nem csupán 
életük ós dolgaik miatt. Mert, amint Demodokus Aristo-
telesnél mondja: „A miletusiak nem bolondok, csak úgy 
tesznek, mint a bolondok" : tehát mi is azt mondhatjuk: 
a párisiak és pápisták nem ebíoníták, nem montanusok, 

9* 
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néni pelagianusok,19 nem törökök^ nem Antikrisztusok; 
ámde úgy cselekesznek, mint azok mindnyájan cselek-
szenek." 

llhios ís eretnek, akit a párisíakkal és pápistákkal 
egybe lehetne hasonlítani, mert még nem volt oly eretnek, 
aki az egész evangőliomot, Mózes egész törvényét, az egész, 
hitet és Krisztust teljesen félrevetette, elkárhoztatta és 
megtagadta volna, mint ahogy a párísíák ős pápisták teszik,, 
az igaz, hogy Krisztus neve ós színe alatt. Ezért jövendők 
tetett meg, hogy minden eretnek utálatos koty vasztóka 
végre az Antikrisztus alatt egy fazékba kerül, hogy pedig 
a párisi theologiaí fakultás a maga kedves testvéreivel 
Odollaval ós Olibamával20 ennek az utolsó utálatos koty-
vaszteknak a forrása, azt ők a maguk irataival és hulláival 
megmutatták és bebizonyították. 

Éppen azért lássuk immár, hogy a pápa a maga 
pereputtyáva! miként játszik és tölti kedvet ezzel a negye-
dik parancsolattal. Szóval azt mondja ő : a szüléknek 
engedelmeskednünk kell; -ámde magában azt tanítja ós 
parancsolja, hogy 5 a pápa ós az egyház iránt való enge-
delmességet útba tolja nem csupán a szülők, hanem a 
királyok és fejedelmek iránt való engedelmességnek ís, 
sőt maga az Isten iránt való engedelmesség fölé ós ellenébe 
is emeli. Mely bátran és szemtelenül tanítja és parancsolja 
hogy a pápa Iránt való engedelmességből bárki szüleit is 
ölje meg. Arról nem ís szólva, aki engedetlenséget, vagy 
irántuk tiszteletlenséget követne e l Avagy nem ilyen-
formán Indította fel IV. Henrik császárt az ő testi atyja21 

ellen úgy, hogy ő ettől, mint a római egyháznak ós az. 
Isten szent helytartójának engedelmes fia, országát ós 
életét gyalázatos módon elvette ? Mely gyakran cselekedte 
meg a szentséges atya, hogy az alattvalók a maguk tulajdon 
királyaiktól ós uralkodóiktól elpártoltak és ellenök fellá-
zadtak ós nem kisebb dolgot tanultak, mint az engedel-
mességet ! Tehát a hitnek ez az alaptétele a párisi cikkekkel 
egészen egy sorba esik, hogy az végzi a legfelségesebb 
istentiszteletet, aki szülei iránt engedetlen ós makacs, 
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ámde a római gaz fickó, akarom mondani püspök, paran-
csára, hatalmából és az iránta való engedelmességből. 

Erre ő azt mondja: A lelki atya sokkal nagyobb és 
több mint a testi atya; holott az átkozott gaz fickó éppen 
azért lett lelki atyává, hogy mindenkit megoktasson a szülék 
iránt való kötelesség teljesítésére ős így az Isten paran-
csolatainak megismerésére; kivévén azt az esetet, hogyha 
a szülők valamit Isten parancsolatai ellen akarnának el-
követni. így azt tanítja ő, hogy a gyermekek engedek 
messége köteles tágítani az ő önkényes akarata, kénye 
és kedve előtt 

Ezt a borzasztó, rontó szörnyűséget hallják azok a 
szemtelen bordélyházak, a főiskolák, ott ülnek ős hallgat-
nak melyen, hallják, beveszik ós követik alázatosan s 
közönséges tisztelettel ós hódolattal, mint az egyháznak, 
az ő bordólygazdájnk, szavainak szófogadó gyermekek, 
ós tűrik, hogy ez a maga színes, csúfos átkával, amikor 
csak neki tetszik és jól esik, a szülék, a királyok és feje-
delmek iránt való engedelmességet, egyszersmind minden 
isteni ós emberi békességet, szövetséget ős fogadalmat 
széttépjen; holott bizony minden egyes keresztyénnek 
(még ha ezer nyaka volna is) élte kockáztatásával ellent 
kellene állnia, mivel látjuk, hogy a szegény értelmetlenes 
az ő gyerekes, gyalázatos bulláival megijesztett köznép 
mind azt teszi ős mellőzi, amit csak ez az átkozott római 
gazkópé az ördög által kigondolhatott. 

Ehhez járul, hogy ő a lelkeket törvénynyel és hálóval 
fogja körül, a titkos házasságot megtiltja s mégis, ha az 
megtörtént, a szülék akarata ellenére megerősíti s ezzel 
arra oktatja a gyermekeket, hogy szülőik iránt egyedet-
lenek legyenek ős az ő akaratuk ellen kössenek házas-
ságot, ügy de, ha 6 a szülék hatalmát és az irántuk való 
engedelmességet érintetlenül hagyná és megparancsolná 
a gyermekeknek, hogy szüleik iránt engedelmesek legyenek, 
akkor az ő titkos házasságról szóló bolondos, eszelős 
törvényére éppenséggel nem volna szükség. Sőt a szülék 
iránt való félelem miatt ilyesmi többé elő se fordulna ós 
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nem is fordult volna elo soha, Mert a gyermekek nagyon 
jól tudták volna, hogy szüleik meg nem tűrhetik, hogy 
ok magukat titkon eljegyezzék. Mindamellett a pápa ezt 
az engedetlenséget is, nemcsak felékesíti, amint mondja a 
római püspök iránt való engedelmességgel, hanem azzal 
is, hogy a házasságot szentséggé ós ugyanazt szabaddá 
teszi, amit pedig ö megszámlálhatatlan kötelekkel vesz 
körül ós tart fogságában. Úgyhogy külsőképpen szavakkal 
a pápa az Isten parancsolatát tanítja, ámde magában 
azt tanítja, hogy azt az o törvényeivel lábbal tapossuk, 
Annakokáért tudják meg a szülők, hogy nekik hatalmuk 
ós joguk van gyermekeik titkos jegyváltását megsemmi-
síteni; és a gyermekek tudják meg, hogy ők ebben es 
minden egyéb dologban, ami nem Isten ellen való, engedel-
meskedni tartoznak ós hogy az o titkos eljegyzésük semmit 
sem ér, kivévén azt az esetet, hogyha ők ahhoz utólag aláza-
tos kérés és könyörgés utján szüleik hozzájárulását meg-
nyerik ; ós kötelességük a pápát, Istennek eme leggo-
noszabb ellenségét, a maga törvényeivel együtt félredobni. 
Mondd csak nekem, mért nem jegyeztek el magukat titkon 
Izrael gyermekei ís ? Honnét ered hát az egyházi jog e 
címe, ha nem az ördögtől ? 

Ugyan ezt kell tartanunk azon gyermekekről, akik 
barátokká, vagy apácákká lesznek, t. L ha a szülőknek 
hatalmuk van őket a kolostorokból kikövetelni, amennyi-
ben rájuk szükségük volna, avagy azok oda akaratuk 
ellenére mentek volna be, minden tekintet nélkül arra a 
képmutatásra, hogy ők azóta nyilvánosan fogadalmat 
tettek, avagy, hogy fel vannak avatva, meg vannak kenve, 
meg vannak nyírva, vagy pappá vannak szentelve* Isten 
előtt semmis az, ami a szülők iránt való engedetlenség 
utján történt meg; éppen úgy, mint ahogy semmis az, ha 
valamely házas ember hitvestársa akarata nélkül baráttá 
vagy apácává lesz. 

És éppen ügy, amint itt, semmit sem ér, ha valaki 
a t mondja: Én a szent rendbe Isten szolgálatára léptem 
ue tehát az sem ér semmit, ha, mint a pápa hazudja, a. 
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gyermekek engade&lensóget 5 az Isten akaratával szemben a 
íelkiességgel védelmezi, amikor így szól: Az isten szolgálata 
több mint a szülők iránti engedelmesség, A lelkiesség a 
rend körében nem istentisztelet csak ki van koholva, 
mmt istenlisz telek As igazi istentisztelet az Isten törvényei 
iránt valő engedelmességben áll Különben minden ember-
nek baratta kellene lennie; inert egy azon istentisztelet 
egyszersmind minden embernek megvan parancsolva, hiszen 
az igaz istentiszteletben különbség nincsen, hanem a 
képmutató istentiszteletben, amit az emberek találtak ki? 
ez pedig isten parancsolatainak vagyis az igaz valóságos 
istentiszteletnek köteles engedni, amint ezt maguknak a 
lőweni ós párisi otromba szamár fejeknek is be kel! 
ismerniök. 

Legyen elég ennyi Mózes 24k táblájáról. Immár beszél-
gessünk az elsorol, vagyis a 3 első parancsolatról És én 
nem tudom, hallgassak-e vagy beszéljek, annyira képtelen 
vagyok a 3 parancsolatnál a pápisták borzasztóságát sza-
vakban kifejezni. Mind tréfa volt mág az eddig, amivel ők 
csupán Isten törvénye ellen cselekedtek ós tanítottak; de 
e 3-nál elkárhoztatják ok nem csupán a törvényt, hanem 
mindazt, ami Isten kegyelme, a hit ós az evangéliom ellen 
történhetik, avagy gondolható (kivévén a külső látszatot); 
azt tanítják és mívelik. Mi többet cselekedjenek ők, akik 
nem -csupán az ellenkezőt tanítják, hanem Isten törvényeit 
elkárhoztatják, megégetik, megátkozzák, káromolják és 
üldözik, mint a leggonoszabb eretnekséget ós a legnagyobb 
istenkáromlást? És mégis ezt mind Krisztus neve alatt 
Isten dicsősegére ős a hit ós Istentisztelet forró szerelméből 
teszik! 

Kezdjük a dolgot mindjárt hitök legfőbb alaptételével, 
amely is így hangzik: Az ember, ha cselekszi, ami kitelik 
tőle, Isten parancsolatait a maga természeti erőiből meg-
tarthatja és betöltheti. Ebből, következik először, hogy 
nekünk az Isten kegyelmére magunk miatt nincs szüksé-
günk, mert mi a cselekedeteket saját erőnkből végrehajt-
hatjuk, aminthogy ők ezt szemtelenül világos szókkal meg 
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is mondják könyveikben.. Hanem Isten miatt nagyon ís 
szükségünk van arrs, aki nem érheti be azsah hogy mi a 
törvény cselekedeteit végrehajtjuk, hanem azt akarja, hogy 
azok kegyelemben hajtassanak végre Ebből íoly továbbá, 
hogy Isten a mennyet nagy jogtalanul zárta be az emberek 
előtt és készítette s< poklot, t L nem a bűn, sem a meg-
szegett parancsolatok mMt ; hanem Isten önkényes hatá-
rozata miat t 

Ez volna hát Istennek amaz első dicsősége, amelyben 
őt ezek a párísíak és az összes pápisták részesítik, hogy 
Isten igazságtalan és, hogy o az embereket vétkes on-
kénynyel az o vétkeik nélkül jogtalanul kárhoztatja és 
zárja el előttük az eget. És hogy ők az ilyesmiket szívok 
szerint így tartják, azt mutatják az c saját most érintett 
tanításaik, bármily szenteknek és kereszti-éneknek mutas-
sák ís magukat. Hogy tudnál te az iránt szíved szerint 
nyájas lenni, aki tőled minden ok nélkül ne un ami több, 
a rnaga önkényéből, szükségtelen, fölösleges és lehetetlen 
dolgokat kíván? Amint ezt ők Istenről mondják és hirdetik. 
Tehát meg keli kereszteltetnünk, de nem, mintha az szük-
séges volna, hogy az által a bűnt meggyőzzük, mert mi 
természeti erőink által meggyőzhetjük a bűnt és betölt-
hetjük Isten parancsolatait, hanem ezt minden szükség 
nélkül Isten kénye-kedve követeli, hogy az embereket 
űzze. hajtsa. 

Tehát hinnünk kell, hogy Krisztus ilyen kényért, 
kedvért, nem pedig érettünk feszíttetett meg. És röviden 
minden, ami Krisztus és ami ő benne nekünk adatott, az 
(ha te minket megunkat és a mí természeti erőinket veszed 
számba) szükségtelen, hiába és haszontalan történt; de ha 
Isten határozatát veszed számba, ágy szükséges volt. 

Tag a d h a t j á t o k - e tí párísíak is, hogy ilyesmiket írtok 
és hirdettek, nincsenek-e meg könyveitek és különösen a 
mostani utolsó kárhoztatás, amelyben tí ezen drága téte-
leiteket felállítottátok és megírtátok ? Hogyan tagadhat-
nátok ís hát, hogy ezek mind azokból folynak ? Világosan 
elmondjátok: Krisztusra magunk miatt nincs szükségünk; 
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azért nyilvánosan nem is tartjátok őt Jézusnak, vagyis 
az emberek üdvözítőjének: hanem az igazságtalan Isten 
fölös követeléséért eleget tevőnek, Ő nem is váltott meg 
minket bűneinktől, (mert nincs is bűnünk, ha a mi szabad 
akaratunk meg teszi, ami tőle kitelik), hanem a bűn és 
parancsolatokon felül megváltott minket ama fölös 
követeléstől, ami az emberekre igen nagyon reá ne-
hezedett. No hát ez a párisi szent fakultás csoportja egy 
oldalon. 

Más oldalon hitének ilyen forma alaptétele van: az 
ember, ha megteszi, ami tőle telik, bizonyára kiérdemelheti 
az Isten kegyelmét, nem méltóság szerint, hanem hogy az 
így kényelmes. Ti szent fakultások, nem így taníttok-e 
minket? Ezzel arra tani ttok, hogy mi magunktól eleget 
tehetünk még az Isten igazságtalan fölös követeléseinek 
is, hogy annak a szegény Krisztusnak nincsen egyéb, 
csakis ez a csúfos dicsősége, hogy ő ne Jézusnak, vagyis 
az emberek üdvözítőjének, hanem az Isten igazságtalan 
fölös követeléseiért eleget tevőnek neveztessék és mon= 
dassék, mert mi immár az Isten kegyelmét magunk, minden 
közvetítő nélkül elnyerhetjük s ilyen formán Krisztus 
fölösleges Istennel szemben is. 

Attól félek, nem hiszi el senki, hogy a főiskolákban 
ily borzasztó keresztyénellenes tanokat olvasnak és 
hirdetnek. Ámde hivatkozom kézen forgó könyveikre, 
saját maguk lelkiismeretére ós azokra, akik az ő köny-
veiket olvasták és akkor majd látsz egy minden emberi 
értelmet meghaladó szörnyűséget. És amint látod, így 
megtagadják Krisztust, annyiban, hogy a mi természeti 
erőinket magasra becsülik. Mit használ az nekik, hogy 
szájjal vallást tesznek Krisztusról, akit ránk nézve két-
szeresen szükségtelennek tartanak. 

Ebből láthatod, hogy Péter senki másról nem jöven-
dölt, hanemha a pápisták mérges kotyvasztékáról, IL 
Pét, 2, 1 _ 2 : Támadnak köztetek hamis tanítók, kik behoznak 
veszedelmes tévelygéseket, és magtagadják az Urat, aki 
őket megvette, kik által az igazság útja káromoltatni 
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fogó MI más ez a veszedelmes tévelygés, mint ama főis-
koláknak tudománya s tana, amelyek ezeket hiteikké 
adják ki ? Eik azok a hazug tanítók, ha nem a szent írás 
doktorai, e disznók, sot tövisek ós bojtorjánok az Isten 
szolokertjében *? Kos hát, aki Krisztust tagadja, az tagadja 
Istent. Mert azt mondani, hogy as isteni tanács ós jótét-
szés, melynél fogva Isten Krisztust elküldte ós üdvözítővé 
tette, szükségtelen ós fölösleges. Ez éppen annyi, mintha azt 
mondanók5 hogy maga az Isten szükségtelen és felesleges, 
éppen annyi, mintha azt mondanók, hogy nincs Isten. Nézz 
hát csak körül, hogy hová lett a 3 első parancsolat? Egy 
Istent kell imádnod ? Az Ő nevet megszentelned, a sabbatot 
megünnepelned ? A főiskolák azt mondják és tanítják, 
így kell szólnod: Isten imádandó; ámde te magad 
magadnak légy istene. Igy kell szólnod: Nevet szenteljük 
meg; ámde te istenítsd te magad a magad nevet. Igy 
kell szólnod: Ünnepet kell szentelni és nyugalmat Isten-
nek; ámde te magad tégy mindent s ne engedd, hogy 
Isten munkáljon te benned. 

Nem bocsátkozhatom itt a parancsolatok magyará-
zatába ós fejtegetésébe, ámde a végső eredményt ide ik-
tatom: Minthogy az ember bűnben születik és fogantatik 
és a harag gyermeke, nem tehet mást, minthogy vétkezik 
és napról-napra mindinkább Isten haragja alá esik, míg-
nem meghallja és hiszi hogy Krisztus az ő üdvözítője, 
aki érette meghalt, hogy őt a bűntői megszabadítsa. — 
Ezen hallás utján jut az Istennek lelke az ő szívebe és 
elárasztatik Istennek kegyelmével és szeretetével úgy-
hogy az Istent szereti, az ő nevét dicsőíti ós megszenteli, 
megünnepli ós megcsendesedik, megengedi, hogy Isten ő 
benne a maga dolgát elvégezze. Következőleg ezt a három 
parancsolatot Krisztus nélkül senki sem töltheti be, amit 
ők szükségtelennek és feleslegesnek tartanak, mivelhogy 
azt mondják, hogy a természeti esz Krisztus segedelme 
nélkül is képes elkerülni a bűnt Krisztus helyére tehát 
felemelik ós oda helyezik a szabad akaratot, Isten helyére 
az ő saját szivük bálványistenót, a romlás sectáját és 
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megtagadják a Krisztust és az egész új testamentomot 
és eltörlik az első bárom parancsolatot, 

Vajha adná az Isten, hogy valamelyik otromba párisi 
disznó előjönne és feltörne ezt a díőcskát ós előadná 
az ő kárhoztatásuknak okát, hogy még világosabban és 
bővebben feltárhatnám az o ördögi megtóvelyítő mester-
ségüket ős mindenkinek megmutathatnám, miféle keresz-
tyen ellenes átkos szörnyű dolog rejtőzik a főiskolákban 
a szent írás doktorainak keresztyén neve ós címe alatt. 
Most nem foglalkozhatom tovább könyvem és az idő 
lövidsége miatt e dologgal ; azonban szeretnék beszólni 
a fogadalmakról való felmentésről, amiben a pápa ugyan-
csak erőszakosan jár e l De hát ezt majd megteszem 
akkor, hogyha a barátok fogadalmáról írok, hogy meg-
szabadítsam a boldogtalan ifjúságot a tisztátalan szüzes-
ségtől és fogadalomtól. 

Most egymással szembe állítjuk az Istennek és a pá-
pának tiz parancsolatát, hogy meglássuk, mint változtatja 
meg és forgatja el a törvényt az isteni törvény neve 
alatt; amint a papságot is kivetkőzteti a maga mivoltából 
a keresztyen papság név alatt és Isten törvénye helyere 
a maga törvényét, Krisztus papsága helyére a maga pap-
ságát állítja s ekként az útálatosságot a szent városba 
viszi be, 

A tíz parancsolat 

L Ne legyenek idegen iste-
neid ! 

II. Isten nevet hiába ne 
vedd ! 

III. A szombat napot meg-
szenteljed ! 

I Mondd: Ne legyenek 
idegen Isteneid ős mégis le-
gyenek ! 

IL Mondd: Az Isten nevet 
hiába ne vedd, és mégis cse-
lekedd meg! 

III. Mondd: A szombat 
napot megszenteljed; és még 
se szenteld meg! 
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IV. Tiszteld atyádat és 
anyádat! 

V. Ne ölj I 

~"rh Ne paráználkodjál í 

VII. líe lopj I 

VIII. Ne mondj hamis tanú-
bizonyságot ! 

IX. Ne kívánd a te fele-
barátodnak feleségét! 

X. Ne kívánd a te fele-
barátodnak vagyonát! 

A p: 
k r i s z t u s n á l . 

I Krisztus a főpap. 
IL A törvény: Kegyelem 

és élet. 
III. Áldozat: Az élő test. 

IV. A jő cselekedetek : A 
felebarát szolgálata. 

V. A bűn: Ezt mellőzni 
VI. A büntetés : Őrök ha-

lál. 
VII. A jutalom: Örök élet. 

VIII. Szolgák: Isten igé-
jének hirdetői. 

IX. Használat: A kereszt-
nek örömmel való viselete. 

IV, Mondd . Tiszteld atyá-
dat és anyádat; és mégse 
tedd. egész az engedetlensé-
gi g, verd halálra okét 2 

V. Mondd : Ne ölj; és mégis 
| tedd meg azt 1 
1 VI. Mondd: Ne pazarnál-

kodjál; de kényszerítsed 
J őket arra! 
; VIL Mondd: Ne lopj ; ás 

mégis lopj! 
; VliL Mondd : Ne hazudjál 

és mégis hazudjál 1 
IX. Mondd: Ne kivándi de 

tedd hozzá, hogy az nem bűn! 
X. Mondd: Ne kívánd, de 

tudd meg, hogy az nem bíín! 
pság. 

A p á p á n á l 
I. A pápa a főpap. 
IL A törvény; Az egyházi 

jog. 
HL Áldozat: Az oltári 

szentség és a pénz. 
IV. A jé cselekedetek : 

Külsőleg kegyeskedni ének-
kel, böjtöléssel és imádko-
zással 

V. A bün: Ezt mellőzni. 
VI. A büntetés: Koholt 

átok. 
VIL A jutalom: E világ 

békessége és javai. 
VIII. Szolgák: A bullák 

hirdetői. 
IX. Használat 1 A rossz 

lelkiismeret. 
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Ebből láthatod, hogy én a pápás papságról és annak 
törvényeiről helytelen dolgot nem mondottam, ós ha ez 
nem elég, úgy a saját könyveikből győzöm meg őket az 
iránt, hogy ok oly Sckók ós kópék, aminőknek ón most 
rajzoltam őket. Annakokáért tudd meg azt ís, hogy a 
pápa amaz Igazi valóságos Antikrisztus, akiről az egész 
írás beszel, akit az Úr Jézus most kezd az ő szája lehel-
letével öldösni és bizonyára hamarosan meg ís rontja és 
rnegfojtja a maga eljövetelének világosságával, amelyre mi 
várunk, Ik Thess. 2, 8. 

Most pedig egy lelki egybevetést teszünk a zsinagóga 
és egyház között. A zsinagógában volt Áronnak szent, 
igazi Istentől szerzett papsága II. Móz. 28. Aztán a papság 
az arany borjak Bethávene22 volc, amit Jerobeam király 
állíttatott fel. L Kir. 12, 2g ; majd jött a papság a hegyeken 
II. Kir. 23, l 3 ós Baal igazi papsága, a melyet Acháb állí-
tott fel, I. Kir. 16, 3l ós végre Moloch bálvány Istent ká= 
romló papsága II. Kir. 23, 10. Ezek közül egyet sem ért 
oly csodás büntetés, mint a papságot a hegyeken ós egyet 
sem oly gyors ós nagy, mint a Baalét és a Moloehet. Kü-
lönben volt még más fajta bálványozás ís, teszem azt a 
Baal Fegore,23 Astarté-ó, a sídoniak istennőjéé ós az ammo-
níták ós moabiták isteneié; de ezek nem voltak oly közön-
ségesek és soká tartók. 

Azt mondjuk immár, hogy minden igazi keresztyen 
hivő ember ép oly igazi vallásos pap a keresztyen gyülekezet-
ben, mint a levitikus papok voltak a zsinagógában. A 
püspökök a maguk kanonokaival Betháven papjai A baa= 
liták pedig ezek az új fajta barátok ós kolduló szerzetesek. 
Moloch a főiskolák, akiket a Makkabeusok könyve gyer-
mekjátóknak ós görög fényűzésnek mond, IL Mak, 4, l2. 

És viszont akkoriban ezeknek nagy sokasága az 
országot betöltötte, úgy hogy Illés idejében is nem talál-
tatott több a nagy számtalan nép közt, mint hétezer, aki 
nem hódolt Baal bálványístennek L Kir. 19, 18: úgy most 
is betöltötte ós annyira elfoglalta az istentelen emberek 
sokasága az egész világot, hogy szintén nem található 
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több igazi pap, mint ama próféták idejében. De ezek a 
számra hivatkoznak és azt mondják: Isten népe nem téved, 
amint most mondják: az egyház nem téved; vagy mint 
Jeremiás írja rőluk ; Jer, 18, 18 • „A törvény a papoknál 
nem vesz el, a tanács a bölcsnél nem hiányzik; sem as ige 
a prófétánál", És amint némely igazi levítíkus pap, próféta 
ós bölcs velük együtt tévelygett és elcsábíttatott: úgy 
Krisztus is eleve megmondotta, hogy az o egyházában 
némely jámbor keresztyent megtévelyít az istentelenek-
nek e sokasága. 

Annak okáért lássuk meg immár az o nevüket, jel-
lemüket ós természetüket; meg pedig először is a hegyi 
papokat, akik a szent patriarchákra hivatkoztak és azok-
tól vettek példát, akik az Istent a hegyeken szolgálták 
és imádták, amint a samaríai asszony mondja Krisztusnak, 
János 45 2o ° „A mi atyáink Garísim hegyen imádták az 
Istent" stin és amint Ámos 5,5 ostorozza Gilgait, hogy 
Gílgál hegyen metelkeclíek körül es amint másoknak más 
hegyeik voltak, épűgy mint most a szenteknek templo-
maik és kápolnáik, akiknek ott kellett lakníok, akiknek 
azokat tiszteletükre építették ős állították, mint teszem 
azt St. Wolfgangban, St. Gallenben es Meinradban és sok 
más egyéb helyen : Ami nem ís volt volna olyan gonosz 
ha a visszaélés következtében a vak hitre gonosz példát 
nem nyújtott volna és a hit ellenére (amely egyszersmind 
minden helyet ós személyt mindenütt megszentel) a csele-
kedetekbe vetett bizodalmat fel nem ébresztette volna. 

Innét van, hogy az első barátok ós remeték, akik a 
szent atyákat külső dolgokban követték ós a hitről ek 
feledkeztek, csupán a külső életre, dolgokra építettek, 
magukat Istennek áldozzák és azt vallják, hogy ők töké-
letesen szolgálják az Istent, mint más keresztyén; holott 
hit nőikül élni sokkal gonoszabb. De azokat meg tűrni 
lehetne, akik az atyák hitét követik; amilyenek voltak kez-
detben SztBenedek,24 Augusztínus,25 Antonius26 tanítványai. 
Szóval volt hajdan is istentisztelet egy némely hegyen, 
ami Isten haragját nem keltette fel; teszem azt ama nagy 
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oltár Gibeonban L Eir. 3, 4, amelyen Salamon áldozott és 
ahol Sámuel lakott és Sault felkente, t Sáim 10,1 merthogy 
azok hitben éltek és mindent abban cselekedtek és nem 
csak az atyák cselekedeteit követték, mint ahogy a ké-
sőbbi barátok tették és még teszik; ezek merőben kép-
mutatók az isten törvényeiben, mert az ily istentisz-
telet igazság az isteni törvényben, elnyerve saját cseleke-
detekkel, hit nélkül. 

Ámde Bethel papságát már épenseggel nem követ-
hetjük, mert az egészben ellenkezik az igazi levitikus 
papsággal Következőleg a pápista papság is, amelyik 
emberi törvényből ered, egészben véve nem csak a hit ós 
keresztyén papság ellen való, hanem Isten törvénye, ós az o 
levitikus papsága ellen való is : bárha név és cím szerint 
olyan, mintha egyedül ő volna egyház ós istennek népe. Mert 
városokat Bőthelnek, Isten házának hívják 1. Móz. 28, 19 
sőt Hóseas annyira merész volt, hogy nevét megváltoz-
tatta ós Betháven-nek vagyis gonoszság és fáradtság (t. i. 
lelkeket kínzó istentelen igazság) házának hívta; amiért meg 
kellett halnia; épűgy mintha most valaki a pápistáknak, 
{akik Isten egyháza szeretnének lenni) nevét megváltoztatná 
s azt mondaná : ők az ördög zsinagógája, aminthogy valóban 
az is: annak eretneknek kell lennie, meg kell ógetettnie, 
mivel hogy Bethel egyházát, mint Hóseás, káromolta. 

Ezzel finomul egybe vág Jerobeam neve, ami magya-
rul annyit tesz mint fő, űr, a népnek doktora és tanítója, 
akinek hatalma van a népet tanítani. Mert azt mondja a 
pápa: Ahol van felsősóg, ott van erő ós hatalom a paran-
csolásra: ős minden" ember feltolja magát ós megteszi 
magát tanítónak ős mesternek, vagyis az egész világ Jero-
beamjának0 Az arany borjak az ő koholt tanai, a szent egy= 
házi jog, a melyben a keresztyen hitnek nem kevesebb 
igazságát igéri, mint Jerobeam, aki ki is mondotta, 
hogy az igazi isten, az aranyborjú, tisztelendő. Nyilvánvaló, 
hogy az írásban a bálványok alatt az emberi tanok értendők; 
amint ezt az Áron arany borja is mutatja IL Móz, 32,4„ 
Hiszen Mózes írja, hogy azt egy íróvesszővel rajzolták, 
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vagyis, hogy a püspökök ós papok írásaiból erednek az 
istentelen tanok, hogy pedig két borjút csinált és az egyiket 
Dán fele éjjel, a másikat Bethel felé délben helyezte el az azt 
jelenti, hogy a pápa mindkét hatalmat, a menyei ós földi or-
szágot lefoglalja a maga számára, amint ezt magáról írja; o 
nem csupán arra vesz magának bátorságát, hogy a lelke-
ket Isten helyett kormányozza, hanem hogy minden biro-
dalmat ós minden dolgot intézzen, igazgasson, megítéljen 
és azokkal a maga tetszése szerint éljen, éjfélkor a testi 
délben a lelki javakkal pompázva, 

Dán annyit tesz, mint bíró ós ez az egyházi jog azon 
a helyen, ahol felfújja magát, hogy a világ minden bírói 
tóletórt a római székhez forduljon. Bethel pedig ott, azon 
a helyen, ahol az Isten templomába jut ós az Isten ellen 
ós föle emelkedik. Áz Isten temploma a lelkek, ahová a maga 
bálványistenet behelyezi és erőszakosan uralkodik. Épen 
azért a betháveni imádók nem mások, mint a megnyírt és 
megkent papok hosszú ruháikban, akik Istent a legszenk 
segesebbnek egyházi joga szerint éjjel ós nappal szolgál-
ják. Ez ama Jerobeam, akiről az irás oly gyakran beszél, 
hogy Izrael népet bűnbe kergette; mert ő oltja ki a hitet 
és magasztalja fel a cselekedeteket, ami a nagy bűn, 

Baal papsága pedig, az áhítatos, az istentelen nép3 
és mint Illés Áchabnak mondja, amely azért adatott, 
hogy gonoszságot cselekedjek 1. Kir. 21, 2q5 ©zek a papok 
azok, kik azt vélték, hogy ők a maguk hármas fogadal-
mával Isten saját menyasszonyává tették magukat es isten 
után a legelső helyet foglalják el. Mert Áchab magyarul 
annyit tesz, mintáz atya testvére. Nem ís akarják, hogy más-
ként hívassanak, mint tiszteletes atyák és testverek, vagyis 
hób.erül achabitak. Felesege Izabella vagy Jesabel, magyarul 
együttlakás, épugy, mintha a lélek mondaná a kolostori 
népnek, hogy az atyák és testvérek együtt laknak, egy 
házban. 

Baal egy bálványisten neve, és annyit jelent mint házas 
ember ós az 5 tana nem egyéb, mint hogy Isten iránt 
mint valami férfi az ő felesége iránt örökösen lekötelezi 



A MISÉVEL VALÓ • VISSZAÉLÉSRŐL 145-5 

magát a maga engedelmességi fogadalmával, amit pedig 
Isten sohasem parancsolt meg és e részben az első bará-
toktól és remetéktol, akik az atyák példáját önként, min-
den fogadalom nélkül követték, igen nagyon különbözik. 
Ezek azonban Istennel örökre el jegyzik magukat a hit 
fölött ós ellen. És ez az istentisztelet Samariában volt 
meg. Ami nem állt egyébből, mint hogy szabályaik külső 
helyekhez, ruházathoz, evéshez ós iváshoz voltak kötve ; mini 
ezt ma nyílván látjuk a szerzetes rendeknél Samaría annyit 
tesz, mint observantia vagyis szigorú megtartóztatás stb. 
Meg is szurkálták magukat az összes papok árral és 
késekkel I Kir, 18,28. Ez ma ügy történik meg5 hogy 
naponként gyakorolják magukat űj szabályokkal, tanulnak 
mindig ós soha el nem jutnak az igazság ismeretére 
II. Tim. 3, ?0 

Mert Achab azt véli, hogy ezzel az igaz vallásos 
Istennek szolgálatot és kedves dolgot tesz, ami Hóseás 
prófétából 2, 16__..17 értelmezhető, amikor Isten igeretet tesz ; 
Nem nevez engem többé Baalim-nak, hanem Baalinak, 
vagyis nem nevez • engem férjeknek, hanem férjemnek, 
vagyis egyetlen egy hittel ós nern pedig sokféle cseleke-
detekkel fog engem tisztelni ós imádni. Igy cselekszenek 
azok a barátok ís, nem látják, hogy ők a maguk fogadal-
maikkal maguk magukat és nem Istent szolgálják, mert 
hiszen Istent egyedül hittel, nem pedig a mi kiválasztott 
cselekedeteinkkel szolgálhatjuk. Amit ő nem parancsolt 
meg és amit mi magunk választottunk, az V, Móz. 12, 8°ban 
el van kárhoztatva: Ne tedd azt, ami neked igaznak 
látszik. Szinte fölös módon meg van parancsolva, amit 
nekünk cselekednünk kell, úgyhogy a mi saját magunk 
kiválasztott cselekedeteinkre semmi szükség nincs, sőt 
azok az isteni parancsolatokkal mindenek felett ellen-
keznek a maguk látszatos mivolta miatt ópúgy, mint 
ahogy a Baal ellensége az igaz Istennek. 

Az utolsó bálványisten Moloch. Ez a szó malachtól 
származik, ami anyit jelent, ő uralkodott, vagy kormány-
zott ; és a püspöknek ama szolgáját, akinek Péter a fülét 

L). Luther M. művei. i f i • 
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levágta, Malchns-nak, azaz király-szolgának nevezték, Ján. 
18,l0. Ezt az istentiszteletet leírja Mózes, III. Mózs 20,2 s köv. és 
Jeremiás 7,31, amely szerint ők gyermekeiket megégették 
és azt vallották, hogy Istennek azzal nagy szolgálatot 
tettek, hogy gyermekeiket nem kímélték, mint Ábrahám ; 
pedig ők ezt parancs nélkül, hit nélkül istentelenségből 
cselekedték. És ezért mondja a 106. Zsolt. 37: ők gyerme-
keiket az ördögnek, nem az Istennek áldozták. Mert 
mindaz, amit cselekszünk, ami nincs megparancsolva, azt 
nem neki, hanem az ördögnek cselekesszük, aki az ilyes-
mit belénk súgja, bármi szentnek látszik ís különben a 
dologo Ezek immár a főiskolák, melyekben a mi ifjúsá-
gunknak legnagyobb es legjobb része, mint valami égő 
áldozat feláldoztatík, hogy ott tudósok ós egészen szentek 
legyenek. Kíki azt gondolná, hogy sehol az ég alatt nem 
lehetne az ifjúságot jobban megoktatni; hogy a barátoknak 
is oda kellene menníöko Aki az ő főiskoláikban nem járt , 
az nem tud semmit, aki ott jár t és tanult, az tud mindent. 
Mert azt tartják, hogy a főiskolákban minden isteni ós 
emberi tudományt tanulnak, ős épen azért mindenki azt 
véli, hogy senki sem küldheti fiát jobb helyre, mint oda, 
ós hogy Istennek tesz azzal nagy szolgálatot, hogy gyer-
mekeit oda áldozza, hogy kiképeztessenek, hogy prédiká-
torok, papok és Istennek szolgái legyenek belőlük, akikre 
Istennek és embereknek nagy szükségük van. 

Itt már Molochről, vagyis a királyról van szó; mert 
ez a népség képezi ki a nagy urakat, doktorokat ós mes-
tereket, akik alkalmasak arra, hogy más embereket kor-
mányozzanak : amint nyilván látjuk is, hogy senki sem 
lehet prédikátor avagy pap, ha csak nem volt magister, 
doktor avagy legalább nem járt a főiskolában. Mert a 
szamarat előbb meg kell koronázni, aztán megy oda, és 
kormányoz. És a szülők nem látják, vagy nem veszik 
semmibe, hogy az ifjúság gonoszabb módon romlik meg 
és ejtetik tévelygésbe, mint ha senki sem védelmezi őket, 
mert ha paráznaságba, dobzódásba és más nyilvános go-
noszságba keverednek, az még a legkisebb romlás. 
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Ámde hogyha hamis tudomány nyal ós istentelen emberi 
tanokkal tömték meg őket, ez a Moloch tüze, amelyet 
senki sem sirathat meg, ami által a főiskolákban a leg-
jámborabb és legügyesebb gyermekek nyomorultul megron-
tatnak. Oly nagy az Isten haragja Tófet és Hinnom27 fiainak 
völgye felett, II. Kir, 23, l 0 , hogy azok, akik leginkább és leg-
jobban tanulnak, ós rendes életet élnek, gonoszabb módon 
rontatnak meg, mint akik semmit sem tanulnak ós parázna-
ságban élnek. Mert ezek semmit sem tanulnak, amit újra el 
kellene felejteniök, ok nagyon jól tudják, hogy helytelenül 
cselekesznek: amazok ellenben mérget szívnak be, amitől 
soha többé meg nem szabadulnak, a gonosz dolgot jónak 
tart ják ós ilyesmit tanítanak az ő tanítványaiknak ís ; és mind 
ennek oka, hogy az evangéliom napját az emberi tanok 
elhomályosították és elsötétítették. 

E rablóbaiiangból jönnek elő ama sáskák, Jeh 9, 
amelyek az egész világot minden helyen, úgy lelki mint 
világi módon kormányozzák, úgyhogy a világ kezdetétől 
fogva az ördög sem eszelhetett volna ki hathatósabb dol-
got a hitnek ós evangéilomnak egész világon való elnyo-
mása végett a főiskoláknál; és ily bajnak most a világnak 
végen kellett bekövetkeznie, amikor a világ rendkívül 
megsokasodott bűnei miatt Isten haragjától sujtolva meg-
ért a pokolra és annak kárhozatára. Mert a szegény nép 
nem hall egyebet azon kívül, amit az ő molochitái az ő 
iskoláikban tanultak, csakis istenkáromlást, amint ezt fen 
tebb a pápa tíz parancsolatánál kimutattuk. Nem is szabad 
más prédikátort vagy papot fogadni. 

Jeremiás ezt a völgyet Gehinnam völgyének nevezi. 
Jer. 7, 31, innét vette Krisztus a gyehennát/28 Mátó 5, 22. 
De hogy mit jelent, nem tudom. A „ge" völgyet jelent, 
hinna ellenben különfélét jelenthet, de mert azt kimutatni 
nem tudom, inkább abba hagyom a dolgot. Mindamellett 
nekem úgy tetszik, hogy ez a szó a „fana" szótól ered, ami 
elnyelést és nyúzást jelent; ahogyan hatalmaskodó urak 

és uzsorások a népet elnyelik, nyúzzák ós kiszipolyozzák: 
tehát hogy a gehinna annyi, mint a nyúzók völgye, akik 

10* 
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ahelyett, hogy mint pásztorok es prédikátorok az isten 
élő igéjének mezején legeltetnék a népet, elnyelik, megront-
ják és megnyúzzák a szegény népet úgy testileg, mint 
lelkileg ós vagyonilag a maguk mérges istentelen tanítá-
sával ős ily pásztorokat adnak nekünk az o iskoláik, a 
romlás e zsinagógái. 

Ezőrt láthatod, hogy az egyház jelentés dolgában a 
zsinagógával tisztára egyezik, és hogy mily kevesen van-
nak, akik e tévelygéstol ós romlástól megmentetnének, 
mert nem csupán a legtöbbek esnek bele abba, hanem 
velük együtt a kiválasztottaknak is meg kell tévelyíttetníöln 
őh mi nyomorult emberek! hogy menjünk ez utolsó 
időben annyi baaiíta, bethelita, ós moloehíta között, akik 
mind lelki ős keresztyen színbe öltöznek, és mégis az egész 
világot elnyelni ős a keresztyén egyházat kizárólag maguk-
hoz ragadni akar ják; oly bátorságosan élünk ős nevetünk 
és nem véres könnyeket sírunk, hogy a mi népünk gyer-
mekei ily borzasztó mód gyilkoltatnak meg. 

És végre, ha mindez senkit sem indít meg, mégis alá-
zattal könyörgök szívemnek mélyéből minden papnak az 
ő üdvösségüknek okáért, hogy ne tartsák meg a misét 
kénytelen-kelletlen az alapítólevél kötelezése, vagy ép a 
pénz miatt. Adja Isten hogy legalább ennyit érjek el! An-
nakokáért vizsgálja meg magát kiki, ha talán akad, aki 
ugy találja, hogy a mise abbahagyására hajlandósága van, 
lévén köteles szolgálat vagy alapító levél szerint arra 
kényszerítve, vagy a megjelenés29 vagy más egyéb ok kö-
telezése alapján, kivévén az igaz hit esetét, ami arra 
Indítaná őt; hát az olyan még ha eletét kellene is kockára 
tennie, soha többé ne tartson misét ós ne törődjék az 
emberi tótelekkel avagy alapítványokkal Sokkal jobb, 
hogyha az emberek alapítványait ós tételeit megvetjük, 
amikkel szemben vetek elkövetéséről szó sem is lehet, 
mint hogyha az üdvösséges szentségnél az isteni fenség 
ellen követnénk el sérelmet. Nincs is a világ nagyobb 
bűnnel terhelve, ha mindjárt semmiféle áldozattal nem 
óin© is, mint a papoknak méltatlan misézősóvel ós a lai-
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kusok szentség élvezésével, ami az egész világon nagyon 
is elterjedt. 

Az pedig az igaz hitnek. kívánsága, hogy azért járti= 
lunk oda, hogy szivünkből kivánjuk és keressük a ke-
gyelmet, irgalmasságot és a bűnök bocsánatát, hogy éhezzük 
és szomjúhozzuk a kegyességet, mert az Űrnak ez a drága 
eledele, amely megelégíti és betölti az éhes és üres lelkek 
A gazdagok pedig ős akik jól vannak lakva, akik haszon-
ért dicsőségért és emberi kegyekért járulnak oda, nem 
elégíttetnek meg, üresen maradnak ós dudással együtt az 
ördög kezébe kerülnek örökös halálra. 

Nem azért mondom ezt, mintha a misét meg akar-
nám erősíteni, hanem mert a szokás mélyen begyökerezett, 
és az emberi tanok ós tételek oly rendkívül nagy erőre 
kaptak, hogy szinte lehetetlen e szent testamentomnál 
általános keresztyén változtatást hozni be; épen azért 
legalább is annyit tegyünk meg, hogy utat törjünk az 
igazi hitnek ós kevésbbé vétkezzünk, hátha talán elvégre 
ís a tévelygő kiválasztottakkal együtt üdvözülhetünk. 
Látom, hogy közülök sokan bosszúsággal, borzasztó meg-
keményedett lelkiismerettel járulnak ahoz, és semmi mást 
nem kívánnak és keresnek, csak hogy a mise megtartassék 
és kifizetik, amivel tartoznak, vagy hogy ép jelen legye-
nek ós szégyent ne valljanak, öli borzasztó rettenfő 
vakmerőség! És hogy újból hozzátok forduljak, ón witten-
bergi népem, adja Isten, hogy nálatok e farizeus botrány 
lábra ne kapjon ős el ne terjedjen, ós hogy a pápisták 
serege imígyen beszeljen: íme, Wittenbergben nincs 
már semmiféle istentisztelet, nem tartanak immár semmi-
féle misét, nem orgonálnak, mindnyájan eretnekekké és 
esztelenekké lettek. Adja Isten, hogy halljam a dühöngő 
rapsákokat30 és istenkáromlókat imígyen kiabálni ós 
ugatni és bőgni: Nem Ezókiás-é az, aki Isten magasságit 
ós oltárait elrontotta ós mind Júdának, mind Jerusálemnek 
megparancsolta: ez oltár előtt imádkozzatok! 1L Kir. 18, 22 
és viszont, hogy ti volnátok azok, akik Ézsaiással 
az ő urokat Sanheribet kinevették, aki syrül vagy 
zsidóúl beszóh Ézsaiás 36 n _ 1 3 . Hogyha a misék eltűnnek 



150 I). LUTHER MÁRTON 

és a kornyikálás és bőges a templomokban megszűnik, 
akkor csodálkoznak majd a pápisták, ámde hogyha a 
felebarátnak szolgáló szeretet és a mi testünknek elő ál-
dozata paráznaság, gyűlölet, harag, fegyelmetlenség stb. 
által eltöröltetik, azon nevetnek, mert az a pápista hitnek 
és bölcsesógnek tulajdonsága és szokása. 

Nektek ís van egy Betháventek, a minden szentek 
temploma,31 amelyet Frigyes herceg őseitől örökölt és a 
pápistáktól megcsalatva pompásan felszerelt ós felemelt. 
Óh hány szegény embert lehetett volna abból Szászor-
szágban táplálni, kiket ő mind barátaivá tehetett volna 
a hamis Mammonból, úgyhogy azok őt, hogy ha rászorul 
az örök hajlókokba befogadták volna: bizony e példa azt 
az aggodalmat kelti, hogy a fejedelmek pénze és vagyona 
vajmi ritkán méltó arra, hogy keresztyen dologra hasz-
náltassók; épűgy, mint ahogy ritkán szerzik azt meg 
máskent, mint ahogy Nimród szerezte a maga vagyonát 
ós pénzét L Móz. 10,8. Ámde egygyel isten kegyelméből 
mégis dicsekedhettek, s ez az, hogy a fejedelem sem nem 
zsarnok, sem nem bolond, ő az igazságot örömest hallgatja 
és meg tudja tűrni ós senkit gazúl el nem ítél s kit épen 
azért a gonoszok nem kevésbbe félnek, mint ahogy a 
kegyesek szeretik. Minthogy tehát nektek a kegyelen 
osztály részül jutott és kópessegtek is van, ti a megkezdett 
munkát annál jobban végre hajthatjátok, mint olyanok, 
akiket ez alkalommal Isten arra meghívott es arra segitő 
kezét is nyújtja ki néktek. 

Gyakran hallottam az országban még mint gyermek 
azt a jövendölést, hogy Frigyes császár a szent sírt 
megszabadítja. És bár mi legyen e jövendelós jelleme és 
mivolta, hogy előbb teljesedik be mintsem megértenék, ők 
mindenha más helyre tekintenek, mint amit a szavak a 
világ előtt hangoztatnak: azért nekem is már látszik, 
hogy ez a jövendölés a mi fejedelmünknél, Frigyes szász 
hercegnél beteljesedett. Mert hiszen mi más szent sírra 
gondolhatnánk, mint a szent írásra, amelyben Krisztusnak 
a pápisták által megölt igazsága eltemetve nyugszik, 
melyet a Bötel32 vagyis a koldúló rend és az eretnek mester 
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gondozott és őrzött, hogy Krisztusnak egy tanítványa se 
jöhessen és lophassa el azt? Mert ama sír után, amelybe 
az Űr helyeztetett, amely a szaracénok birtokában van, 
ép oly kevéssé tudakozódik az isten, mint az összes 
svájci tehenek után. 

Immár senki sem tagadhatja, hogy az evangéliomnak 
élő igazsága ti nálatok Frigyes herceg szász választó feje-
delem alatt került napfényre; mi csoda volna hát, ha azzal 
dicsekednem, hogy ón voltam vala az angyal, avagy 
Magdaléna ? És bárha, jelenleg ő nem császár, elegendő a 
jövendőlés beteljesedóséhez, hogy Frankfurtban a választó 
fejedelmek egy értelemmel császárnak megválasztották, ós 
valósággal császár is lehetett volna, hogy ha ő akarja 
vala,33 Isten előtt egyre megy, sokáig volt-e valaki császár, 
elég ha csak császár volt. 

És bárha azt tar t ják rólam, hogy komédiát játszom, 
hát jó, majd tovább is játszom és csak azon bámulok, 
hogy van az, hogy az Isten a világnak ezen 'megvetett 
helyen teljesítette be az ő igéjét ós azon a csodán, ami 
úgy hiszem, egy országgal sem törtónt meg, hogy Witten-
berg körül a városoknak ós falvaknak, sőt polgároknak is 
olyan héber nevük vagyon, mint a Jeruzsálem körül fekvő 
városoknak és falvaknak. Hol fordul elő Efrata, Hebron, 
Reszen, Pannek, Globog, Zidon, Jesse, Dammas, Dibon ós 
sok ehez hasonló es Wittenberg maga, vagyis Weissenberg 
(Fehérhegy) mi más ez, mint a Libanon hegye, (iibanus 
annyi, mint teher.) De legyen elég a játókból. 

A dolog komoly része az, hogy nekünk adatott meg 
minden mások előtt, hogy először lássuk meg az evangé-
liomnak tiszta ábrázatát, minthogy pedig ti immár a lélek 
mellett buzogtok, kötelessógtek azt elterjeszteni ós mások-
kal is megláttatni, csupán arra kell ügyelnetek, hogy egy 
értelemmel legyetek ós járjatok el ós egyikötök a másik-
nak minden veszekedés vagy perlekedés nélkül kezet 
nyújtson. Ha valaki közöttetek gyenge a hitben, az egyék 
zöldséget és ne Ítélje meg azt, aki húst eszik, és viszont: 
aki erős a hitben, az meg ne vesse azt, aki nem eszik 
húst, Róm. 14, 2, 3, 2i• 
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Ha pedig szomszédaitok vétettek, avagy ellenségeitek 
boszankodnak azon, hogy ti űj dologba fogtok és a. 
maguk emberi értelme és bölosesége szerint nektek ezt rossz 
néven veszik, tudjátok meg, hogy csakis hogyha Isten, 
az angyalok és az emberek látványossága vagytok, akkor 
nem vagytok még igaz keresztyének. Ki tudja minden 
embernek a száját befogni ? Avagy ki tudja minden 
dolognak okát kinek-kinek megmutatni? Hiszen közmon-
dás az: Aki az utcára ópifc, abba sokan szoktak bele kötni. 
Nincs oly játék, ahol nem volna több a néző, mint a 
játsző. Sok beszédnek sok az alja; ti Isten előtt a magatok 
lelkiismerete után induljatok, nem törődve az emberek 
személyével ós lárvájával Ezen levelemnek célja, hogy 
titeket vigasztaljalak és erősítselek, hogy en is munka-
társ ős részes legyek a ti lelketekben a Krisztusban. És 
hogyha ezt nem Mába ős hasztalanul cselekedtem, azért 
Istennek adok hálát, aki neveljen ós tartson meg titeket 
auii Urunk Jézus Krisztusnak ismeretében, kinek legyen 
hála ós dicsőség mindörökké. Ámen, 
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BEVEZETÉS. 

Mikor Luther 1521. dec. elején a Wartburgból titkon Wit-
tenbergbe ment, hogy szétnézzen, onnan egy levelet írt Spala-
tinnak, amelyben jelezte, hogy mihelyt visszatér wartburgi 
csendes magányába, nyilvános intelmet ad ki egyik másik hívének 
helytelen eljárása miatt, ami hamarosan meg is történt, mert 
már 1522. tavaszán Burer Albert wittenbergi tanuló, egyik 
ránk maradt levelében, mint újdonságról emlékezik meg a mi 
szóban forgó iratunkról. 

Igen vitatott kérdés, hogy mi indította Luthert az irat 
kiadására. Ennek oka, hogy a reá vonatkozó levelek jó részben 
elvesztek. — Legközönségesebben azonban azt tartják, hogy emez 
intő irat kiadására Luthert a wittenbergi események késztették. 
Wittenbergben ugyanis ép ez időben nagy felfordulás volt. 
Kolostorból kilépett barátok, akiknek egy része a polgároknál, más 
része a tamiloknál húzódott meg, a kolostorban visszamaradt 
barátokat valósággal ostrom alá fogta, úgyhogy azok erőszakos 
íamadástól tartva még az utcára sem mertek kimenni s a 
zavargó elemeket nem tudta senki megfekezni — Sőt még 
tovább is mentek: a tanulók kezet fogva a polgárokkal ép 
Luthernek Wittenbergbe érkezése napján dec. 3-án a városi 
templomban a reggeli misét erőszakosan megzavarták. Kabátjuk 
alá rejtett késekkel felfegyverkezve rontottak be a templomba, 
a misekönyveket elszedték és a papokat kiverték. Másutt ugyan-
csak kora reggel a Mária-áhítatosságot tartó tagokat kövekkel 
dobálták meg. A kolostor ajtajára fenyegető leveleket függesz-
tettek ki, majd a kolostor templomába behatolva az istentiszte-
letet megakadályozták, a barátokat kinevették szidalmazták, 
sőt a fából való oltár egyrészét lerombolták. —Aztán éjszaká-
nak idején a kolostort valóságos ostrom alá akarták fogni, úgy 
hogy az aggódó barátok a városi tanácstól őrséget kértek 
védelmül. 

E tények alapján nyugszik a feltevés, hogy Luther 
tárgyalás ^ alatt levő iratát e zavarok lecsendesítése céljából 
adta ki. És ezt Luther egyik másik nyilatkozata is megerősíteni 
látszik. De valószínű, hogy őt nem csupán ez alkalmi aggasztó 
jelenségek, hanem magasabb szempontok is befolyásolták. Luther 
nagy lelke az idők jeleiből olvasott s a jövőbe látott. Érezte 
és tudta, hogy vihar van keszuloben, hogy az ellentétek nagyon 
kiélesedvén, a népszenvedely felkorbácsolva hamarosan kí 
fog törni. Ennek a viharnak pusztítását akarta megelőzni. Lehet, 
hogy • a közbelépésre felsőbb helyről, a választófejedelmi 
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udvarból is nógatták. Nem egy levél maradt reánk ez időből' 
Spalatintól, amelyben Lutherrel különféle botrányos események 
miatt aggodalmait közli; és ugyan őt annak kijelentésére kéri, 
hogy neki semmi része nincs egyik másik híve erőszakos 
eljárásában. Luther a sorok kőzött foglalt gyanúsításra nem 
maradt adós a felelettel. — Határozottan visszautasította azt, 
kijelentvén, hogy egy közösség sem áll csupa kifogástalan 
elemekből s hogy épen azért méltánytalan dolog néhány fiatal 
ember kihágásáért őt tenni felelőssé. — „Ki képes — úgymond 
— mindenkit mindenkor és minden helyen féken tartani. 
Ez tiszta lehetetlenség." — Épen azért magát és ügyét ellenfeleivel 
szemben esze ágában sem volt mentegetni, Ellenkezőleg 
irataiban egyenesen övéihez fordul, hog ul e minden meggon-
dolatlan lépéstől visszatartsa és jő uüa terelje. Alapgondo-
lata felülemelkedik a napi eseméi _ e a — Reá nézve 
a wittenbergi és más egyéb helyi zavargások csak apró 
tünetek. Éles szeme ama nagy nap közeledtét látja, amelyről 
az írás beszél s amelyen maga az Űr teszen Ítéletet amidőn 
nem karddal s testi fegyverrel, hanem szájának lehelletével, 
az evangéliom isteni erejével, megsemmisíti a pápás egyház 
istenellenes hatalmát. — Ámde épen azért, mert maga az Űr 
készül Ítéletet tartani, szükségesnek tartja hogy az emberek ne 
vágjanak az ő Ítélete elé. A keresztyén embernek, szemben a 
pápás hatalommal csak egy fegyvere lehet és ez az ige, az 
imádság és a tanítás. — Erőhatalommal, fegyverrel csakis a 
világi felsőbbség léphet közbe. — De nemcsak a hívatlanok 
tettleges beavatkozását, hanem elítéli azoknak káros és botrányos 
tízelmeit is, akik anélkül, hogy az evangéliom lényegébe 
mélyebben behatoltak volna, ajkukon szidalmakkal, és az evan-
géliomi szabadság hivalkodó jelszavával, a lutheránus nevet 
gyalázzák meg. Epen azért iratunk Luther tisztán vallásos 
reformátiói gondolatának igen nevezetes megnyilatkozása. 
A nagy tömeg természetesen nem értette őt meg, s nem is szív-
lelte meg tanácsát. 

Egyébként iratunk Luthernek Wartburgba való vissza-
térése után, tehát 1521. dec. közepén keletkezett; nyomtatásban 
azonban valamivel később, körülbelül 1522. jan. végén jelent 
meg. 

E művét Luther német nyelven irta, és az kölönböző 
kiadásokban maradt ránk. A legrégibb és legjobb szöveg az A 
szöveg, melynek címlapja a következő : 

„Eyn trew vormanung Mar || tini Luther tzu Allén Chri || sten. 
Sich tzu vorhuten || fur auffruhr unnd || Emporung || Vuittem-
berg. || " Tiz quart levélen. Mi az A szöveget vettük alapúi. 
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1. LEVÉL. 

A WITTENBERGEKHEZ.*) 
(1521. decemberben.) 

Nem lehetek folyton veletek. A halálban mindenkinek 
magára kell maradnia, magában elszenvednie a halált, utolsó 
órájában mindennemű megkisértetést kiállania. Nem lesz akkor 
mellette senki, aki tanácsával vagy segítségével támogatná. Én 
nem leszek nálatok, ti nem lesztek énnálam. De aki megáll 
a- bűn, pokol és ördög ellen, az üdvözül, aki pedig meg nem 
áll, az elkárhozik. 

De senki meg nem állhat, aki életében jól meg nem 
tanulta és nem gyakorolta ' a bűn ellen erősítő szent igéket 
Amit a lélek e világon ezekből magába vett, azt viszi el innen 
magával; egyebet semmit. Az őrdőg és pokol ellenében senki 
meg nem állhat, hacsak alaposan meg nem ismerte a Krisztust, 
úgyhogy az ördöggel minden habozás nélkül bátorságosan 
szembeszállhat azzal, hogy Krisztus ő érette halt meg legyőzve 
poklot, ördögöt, hogy épen ő az, akinek javára történt ez s 
hogy Isten akarja az ő üdvözülését s így üdvözülnie kell, ha 
minden ördög ellene volna is. 

Mi mindnyájan bűnöseknek születtünk és Ádám bűn-
beesése mindnyájunkat megrontott, úgyhogy a magunk erejéből 
és akaratából egyebet sem tehetünk, csak vétkezhetünk. Semmi 
sem ment mibennünk a bűntől, ahogy Pál apostol is mondja, 
Efez. 2,3 : Mindnyájan természet szerint a haragnak fiai vagyunk. 

(* Luther távolléte alatt Wittenbergben sok minden megváltozott. Erő-
szakos újítások kaptak lábra. Karlstadt német nyelven misézett, erőszakkal 
osztogatta az Úr vacsoráját mindkét szin alatt, tiltakozott a szent jegyek fel-
emelése ellen és azt követelte, hogy maguk a hívek vegyék azokat kezükbe. 
Az ágostonosok meg elhatározták, hogy kinek-kinek szabadságára legyen 
bízva, elakarja-e hagyni a kolostort vagy sem. Ezek miatt való aggodalmában 
írta Luther e levelet, mely azonban csak töredékesen jutott reánk. Y. ö. 
Masznyik Luther élete 177 és köv. I. 
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De Krisztus életében is, halálában is magára vette a mi erőt-
lenségünket. 

Ahogy Krisztus mivelünk tett, úgy tegyünk mi is a mi 
felebarátainkkal. Krisztus hordozta a mi erőtlenségünket, hor-
dozzuk hát mi is a mi felebarátainknak erőtlenségét Krisztus 
megbocsát nekünk, ha akár hanyatt-homlok a vétekbe rohanunk, 
miért ne bocsátanánk meg mi is atyánkfiának? 

Mindenféle újítás kapott lábra a misézésnél, a képeknél, 
a szent jegyek kézbevételénél és más könnyelműen kezdett 
dolgoknál, miknek nincs más eredményük, mint hogy meg-
feledkeztek a hitről és szeretetről. Ügy járnak el, mintha 
az egész világ nagyon jól értene ezen kérdésekhez. Pedig 
nem úgy van. Csak arra vezetnek ezen újítások, hogy sok 
jámbor ember szíve elkeseredik, ami pedig épenséggel az 
ördög műve. Hiszen üdvös dolog volna e kérdésekhez hozzá-
látni, ha mindnyájunknak egy volna a hitünk és ha az egész 
gyülekezet osztatlan tetszéssel fogadná, úgy hogy senki meg 
nem botránkoznék. De az sohasem lesz így. Nem lehetünk 
mindnyájan oly tudósak, mint Karlstadt. Azért engedékenyeknek 
kell lennünk a gyengék iránt mert különben te, aki erős 
vagy, nagyon sebesen fogsz futni, a gyenge pedig, aki veled 
lépést akar tartani, el fog maradni. 

Az Isten tisztán adta nektek az ő igéjét és nagy kegyel-
met tanúsított a wittenbergiek iránt. Mindamellett nem találok 
bennetek semmi szeretetet. Nem kellene-e még sokkal elnézőb-
beknek lennetek azok iránt, akik Isten igéjét még soha 
nem hallották ? Van nekünk sok Lipcsében, Meissenben vagy 
egyébütt lakó édes fivérünk és nővérünk, akiket magunkkal 
kell vinnünk a mennyeknek országába. És ha György herceg 
és mások is fel vannak indulva ellenünk és haraggal telvék, 
az ő dolgukat is szívünkön kell hordanunk és a legjobb remény-
séggel lenni felőlük. Lehet, hogy ők jobbakká lesznek, mint a 
minők mi vagyunk. 

Ebbe az ügybe — hű, bele — nagy rohamosan fogtak 
és erőszakkal hajszolták bele az embereket. Ez nekem épen-
séggel nem tetszik; csak hadd tudjátok meg. És ha arra kerül 
a sor, én ebben az ügyben nem is állok mellétek. Nélkülem 
kezdtétek, hát csak lássátok, hogy nélkülem el is végezzétek. 
Helyesnek nem helyes, amit tettetek, ha mégannyiszor mondják 
is Karlstadt és társai. Sok szegény lelket vittetek rá, hogy a 
szent jegyeket kézbe vették, képeket romboltak, tojást, húst 
ettek. De ha majdan halálukban vagy valami megkisérte-
tésükben erről az ördögnek számot kellene adniok, egy haj-
szálnyit sem tudnának igazolásul mondani. Ennek a kárhozatnak 
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te vagy az okozója, mert oly otrombán bolygattad meg e dolgokat. 
És te még dicsekedni akarsz azzal, hogy keresztyén vagy, sőt 
talán még jobb keresztyén, mint más? Nagyot tévedsz. Istennek 
akarsz szolgálni és nem veszed észre, hogy voltaképen az 
ördögnek úttörője vagy. 

Hidd el nekem, én ismerem az ördögöt, nagyon is jól 
ismerem. Az o műve ez. mert meg akarja rontani megkezdett 
munkánkat. Ő vitt rá téged arra a bolondos játékra, hogy 
kézbe vegyed a szent jegyeket, hogy tojást és húst egyél, hogy 
aközben elfeledtesse veled a hitet és szeretetet. És ha úgy 
látszik is, hogy akik ezt a játékot kezdeményezték, csak a 
maguk dicsőségét keresték, mégis az ördög is megadta nekik 
jutalmukat. 

Lássuk mármost azokat a dolgokat, miket távollétem alatt 
megbolygattatok. Először is, vannak dolgok, miknek megtar-
tását Isten megparancsolta. Ezeket meg kell tartanunk, semmi 
mást. Nincs is földi embernek ez ellen hatalma, se püspöknek, 
se pápának. Egynémely dolgot azonban szabadságunkra hagyott 
az Isten, mint az evést, ivást, nősülést sat. Ezekre nézve Isten 
nem rendelt semmit, nem is tiltott semmit. E dolgoknak szabadok-
nak is kell maradniok és se embernek földön, se angyalnak 
mennyben nincs hatalma rajtuk változtatni. 

Ennek a szabadságnak estek neki a pápák és püspökök, 
tételeket és békókat kovácsoltak belőlük, papi és szerzetesi 
rendet állítottak fel, tagjainak megtiltották a házasságot, böjti 
napokat hoztak be s ezáltal elnyomták épen az igazi bőjtölést 
és mindezzel száz- meg százezer lelket juttattak a pokolba. 
Egyenesen az ördög szolgáivá szegődtek ezzel, sőt maga az 
ördög volt mindennek végrehajtója, mint a hogy Pal apostol 
mondja Tim. I. 4, 3_4.: Jönnek majd hamis lelkek ordogi 
tudománynyal, akik megtiltják a házasságot és aféle eledeled-
nek megételét, melyeket Isten teremtett. 

Semmiféle felsőbbségnek, semmiféle embernek nincs meg 
az a hatalma, hogy Isten igéjét megváltoztassa. De amit az 
Isten szadadjára hagyott az embernek, azt minden hozzátoldás 
nélkül szabadnak is kell hagyni. Amit tehát a pápa és a DÜS-
pökök ez irányban tesznek, az mind semmis. Ezekben a szabadra 
hagyott dolgokban sehogy erőszakoskodni nem szabad. Ha a 
pápa azt mondaná, hogy pénteknap ne egyél tojást vagy hust. 
akkor követnél el bűnt, ha engedelmeskednél neki. Mert ha 
ilyen dolgokban úgy járnak el, mint a köteles dolgokban, akkor 
ellent kell állani nekik és azt mondani, hogy most csak azért 
is eszem, ha te Isten rendelete ellenére megtiltottad. 

így kell eljárni a makacsokkal és csökönösökkel. De a 
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gyengékkel, pedig gyenge sok van, akikben nincs meg az 
értelem, akik szívesen tennék a helyeset, ha tudnák, hogy 
mi a helyes, azokkal szép szerivel és szeliden kell bánni, taní-
tani keli őket Pál apostol szavai szerint, Zsid. 5, l3. tejjel kell 
őket táplálni, mert még gyermekek a hitben. 

Ha a gyermek megszületik, először híg ételt, tejet adnak 
neki; később valamivel sűrűbbet, pépet és kását és csak ha 
már kissé megerősödött, akkor kerül a sor a kenyérre, sajtra 
stb. így áll a dolog itt is. Engedékenynek kell lenned fele-
barátod iránt, míg ő is meg nem erősödik és hozzád hasonlóvá 
nem lesz. Pál apostol, mikor a zsidók közt volt. a zsidó szoká-
sokhoz alkalmazkodott, a pogányok közt meg úgy élt, mint a 
pogányok. Ha te már eleget szoptál és eléggé megerősödtél, 
vajon talán le fogod vágni az emlőkeh hogy más ne szophasson 
rajtuk ? Ha az anyák elvetnék mindazokat a gyermekeiket, 
akik nem tanulják meg gyorsan az evést, hol maradtál volna 
te ? Édes pajtásom, ha te eleget szoptál és nagvgvá fejlődtél, 
engedd, hogy más is szopjon és nagygyá legyen. 

A szabadságunkra hagyott dolgokban úgy kell eljárnunk, 
ahogy azt a szükség követeli Beteg ember vagy terhes asszony 
például húst eszik, ha nem bír halat enni, még pedig akármikor, 
bosszankodjék bár rajta, aki akar. Ha ezt Rómában meg-
engedik pénzért, legyen szabad nekem megtennem szükségem-
ben ingyen és szabadságomban engem senki ne korlátozzon, 
így áll a dolog a nősüléssel is és hasonló kérdésekkel 

Evéstől, ivástól azonban nem függ a mennyeknek országa. 
Se rosszabb, se jobb keresztyén nem vagy akkor, ha eszel, 
mint akkor, ha nem eszel De Pál apostol azt mondja, Rőm. 14,15.: 
Ha megbotránkoztatnám vele az én atyámfiát, soha húst nem 
enném. I. Kor. 8,13. 

Az ugyan igaz, hogy az igétől senki ne tágítson, hanem 
haladjon egyenesen az ige útján, még ha Isten rendelete szerint 
akar pápával püspökkel császárral, királylyal vagy fejedelem-
mel is kellene szembe kerülnie. Figyeld meg e hasonlatot: A 
napnak van fénye és van melege. A fényét se császár, se 
király el nem bírja homályosítani. Hasonlóképen az igét sem 
szabad senki által elhomályosíttatni. De a nap melege elől 
szabad az árnyékba menekülni. Így tesz a szeretet, mely enged 
a felebarátnak, ha erre szükség van. 

Viszont ellenkező irányban sem szabad erőszakoskodni. 
Ez eszik tojást, amaz is : tehát mindenkinek kell tojást ennie. 
Nem úgy ! Miért lenne az nekem áldozat, hogy halat egyem, 
ha ez felebarátomnak javára szolgál ? Hisz még nagyobb áldo-
zatot is szívesen hoznék, ha az neki javára vágyom így ellen-
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ségeimért, (ha megtérésüket remélhetem) és a gyengék kedvéért 
szívesen hordom e kámzsát, nem lesz terhemre . . , , . 

2= LEVÉL. 

MELANTHONHOZ. 
1522. jaiL 13. 

Üdvöt az Úrban. A mainzi püspök levele egymagában 
már-már lefegyverezett, de most, hogy hozzájött a Fabricras 
Capito*) levele, kisült az álnokság és hamisság. És ez nekem 
Fabricinsban éppen nem tetszik. Én az istentelen üzelmeknek 
akartam véget vetni és az a rhétor az istentelenség ügyét 
mozdítja elő, mikor kitanítja az érseket, hogy egyéni bűnösségét 
vallja és azt higyje, hogy ezzel aztán szépen megfelelt Luther-
nek. Türtőztetem magamat, hogy mindjárt első levelemben 
érdeme szerint el ne bánjak evvel az emberrel, de annyit még-
is megmutatok neki, hogy van lélekzet orromban. 

Áttérek a prófétákra**) és először is nem helyeslem a te 
félénkségedet, mert hisz benned nagyobb a szellemi erő és 
tudományosság, mint én bennem. Először is, ha ön önmagukról 
tesznek bizonyságot, nem kell mindjárt rájuk hallgatni, hanem 
János utasítása szerint meg kell vizsgálni szellemüket. Ismeritek 
Gamáliel tanácsát (Ap, Cseh 5, 35.), hogy várakozni kell, mert 
eddigelé nem hallok egy szavukról vagy cselekedetükről sem3 
amit a sátán ne tudna szintén megtenni, vagy utánozni. Te 
pedig az én részemről tudakolod, váljon hivattatásukat be tudják-e 
bizonyítani. Isten soha senkit nem küldött, hacsak nem ember 
által hívottat, avagy jelek által kinyilatkoztató ttat, még magát 
fiát sem. A próféták hajdan a prófétai rend és törvény alapján 
gyakorolták jogukat, úgy mint mi most emberek útján0 Én nem 
vagyok hajlandó őket elfogadni, ha merőben kijelentés alapján 
hivatottaknak vallják magukat, mert Sámuelt sem engedte 
beszélni az Isten, hanem csak Éliás tudtával és beleegyezésével 
Ez első sorban a nyilvános tanítói tisztre vonatkozik. 

Tudakozódol aztán az ő sajátos egyéni szellemük után5 
kérdezed, váljon keresztülmentek-e azokon a lelki szorongatta-
tásokon, tudnak-e lelki újjászületésről, halálról, pokolról. És 
ha tőlük csupa kedves, nyugalmas és, mint ők mondják, jámbor 
és szent dolgokat fogsz hallani, és ha azt mondják is, hogy a 
harmadik égbe ragadtattak, ne higyj nekik. Mert hiányzik a^ 
ember fiának jegye, aki pedig lesz egyedüli próbaköve a 
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keresztyéneknek és biztos megitélője a lelkeknek. Akarod 
ismerni az isteni kinyilatkoztatások helyét, idejét, módját ? 
Hallgasd csak : „Mint az oroszlán, összetörte minden csontjai-
mat." Ézs. 38, i3, Továbbá: „Elvettettem szemeid elől." Zsolt 31,23. 
s?Áz én lelkem megteljesedett nyomorúságokkal és az én életem, 
a koporsóhoz közelget." Zsolt. 88, 4. Az Isten fensége, a hogy 
ők nevezik, nem szólal meg oly közvetlenül, hogy az ember 
láthatná, sőt „nem láthat engem élő ember." II Móz. 33,2(> 
Az ő beszédének kis szikráját sem bírná el a természet. Azért 
beszél ő emberek által, mert az ő beszédjét mindnyájan el 
nem bírnók. A szűz anyát is angyal ijesztette meg. Luk. 1, 23« 
Dánielt is. Jerémiás is így panaszkodik : „Ostorozz meg, uram, 
a te Ítéletedben és ne légy irántam kegyetlen." Kell-e több 
példa ? Mintha az isteni fenség oly bizalmasan beszélhetne az 
ó-emberrel és nem kellene azt előbb megölnie és szárazra 
kipusztítania, hogy gyalázatos bűze elmúljon, mert hisz ő 
emésztő tűz. 

A szentek látományai és álmai is borzasztók, legalább 
akkor, amikor megértik őket. Légy tehát óvatos és ne hall-
gasd meg a Krisztust sem, ha dicsőségben jön, ha előbb nem 
láttad őt keresztre feszítve. 

Azt fogod mondani: mit tartozik ez a dologra. Ez ugyan 
mások tanításának eáfolatja, de nem a mienknek bizonyítása. 
De a távolból erre hogy lennék képes, holott nem tudom, hogy 
mit mozgatnak meg, ha egyébbel elő nem hozakodnak, mint 
azzal: A ki megkeresztelkedik és hisz, az üdvözül, továbbá, 
hogy a kisdedek természetesen nem hisznek. Ez engem épen-
séggel nem nyugtalanít. Mert ugyan mivel bizonyítják azt, hogy 
a kisdedek nem hisznek ? Hogy hitüket nem vallják és nem 
mutatják ki, az igaz. De ilyen értelemben mi is hány óráig 
leszünk keresztyének, amikor alszunk vagy foglalatoskodunk. 
Hát nem bírja-e az Isten gyermekségük összes éveiben, mint 
valami folytonos álomban, a hitet bennük megtartani ? Helyes, 
így fogsz szólni, ez megcáfolja ellenfeleinket a belé öntött 
hitet illetőleg. De az egyelőre elegendő lesz annak kimutatására, 
hogy ők semmit sem tudnak bizonyítani s hogy hamis a szellem, 
mely őket hajtja. Mert mit tartasz a beleöntendő hitről ? nincs 
egyéb hátra, mint hogy az valami idegen hit legyen és ha ezt nem 
bírjuk megállapítani, nem szabad vitatkoznunk, hanem egyszerűen 
el kell vetnünk a kisdedek keresztelését. 

Te azt állítod, hogy a más hitének bizonyítékai nagyon 
gyengék. Én azt mondom, hogy erősebb nincsen. Hát mutassák 
ki ők és azok az ördögök, hogy a más hitének egy példája is 
erőtlen. Ha te felhozod azt, hogy Sámuel imádkozott Saulért, 
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az nem jelent semmit. Siratta Sault, de nem imádkozott érte; 
vagy ha imádkozott is, nem hittel tette, vagyis nem bízott 
abban, hogy elnyeri, amiért imádkozott, hanem kétségben 
hagyta vagy Isten akaratára bízta. Így Imádkozott Dávid kis 
fiáért, és sokan sok másért. Mert ha biztosan hitte volna, hogy 
elnyeri, mindenesetre el Is nyerte volna.- Mert rendületlenül 
áll Krisztus ígérete, Máté 18,19: „Ha ketten tiközűletek stb.", 
•és „a mit kértek, csak higyjétek, hogy elnyeritek, ás el fogjátok 
nyerni." Megdöntetlenül áll tehát, hogy lehetetlenség, hogy meg 
ne történjék az, amit kémek, ha hisznek abban, hogy meg-
történik. Különben megmgattatik a hitről szóló egész tan és 
nem lesz ereje a saját hitnek nem, inert ez ís ugyanazon 
Ígéreteken alapszik. Sőt az Idegen hit a mi tulajdon hitünk, 
de másra nézve Idegen és mégis máson kell megtörténnie 
annak, amit hiszünk. Ide vonatkoznak az összes példák az 
evangéliomból. Mert Krisztus soha senki olyat nem bocsátott 
el magától, aki idegen hittel járult elébe, hanem mind magá-
hoz fogadta. Minek mondjak többet ? Az egész Szentírás bizony-
ságai és példái az idegen hitről tanúskodnak, vagyis a saját 
hitről, mely más számára megnyeri a hitet és amit csak akar. 

Hátra van még tehát a kérdés, váljon az egyház vaHja-e5 
hogy a kisdedekbe bele kell önteni a hitei Mert az egyházra 
nézve talán e körül forog a kérdés, nem pedig az idegen hit 
és annak ereje körül. Az idegen hit mindent megtehető Erről 
nem is lehet vitatkozni, mert a hivőnek minden lehetséges. Á 
kérdés a tényre vonatkozik, nem a jogra. Mert nem kell arról 
vitatkoznunk, hogy az egyház tartozik-e vallani azt, hogy a 
hitet belé kell önteni a kisdedekbe, holott hiszen joga van 
hozzá, hogy egyáltalában nem keresztelteti meg a kisdedeket 
Mert a Szentírásban nincs egyetlen egy hely sem, a mely erre 
kényszerítené, mint más hitcikkeknél. Hát mármost mit tegyünk ? 
Ne ismerjük el a jogot? A hitet ki látja? A vallástételre kell 
tehát tekintenünk, mert a szájjal történik a vallomástétel az 
üdvösségre Mit vall tehát az egyház, hogy ebben a cikkelyben 
mit hisz ? Ugyebár azt, hogy a gyermekek is részesei a Krisztus 
jótéteményeinek ? De azt az ellenvetést tehetnék : hát váljon 
Ágoston, vagy az egyház, amit annak neveznek és gondolnak, 
e kérdésben tévedtek volna ? Ki biztosít minket, hogy így kell 
hinnie, holott azt be nem bizonyíthatjuk ? Azonban ezt az 
ellenvetést meg fogjuk cáfolni. Ha nincs is meg a jog, megvan 
a tény, hogy lehet hinni az egyházban. Mert ki biztos abban, 
hogy Ágoston hitt-e a Szentháromságban, ha az ő vallomásának 
nem hisz. Abban biztos vagyok, hogy az ő vallomása megegyezik 
a Szentírással, de abban nem vagyok bizonyos, hogy hitte-e 

1 1 * 
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azt, amit vallott Én pedig úgy látom, hogy valóságos istencso-
dája az, hogy épen ezt az egy cikkelyt a gyermekek kereszte-
léséről még az eretnekek se tagadták soha; annyira nem 
ellenkezik vele egy hitvallás sem, ̂  sőt inkább az egész világ 
hitvallása egyezik és összefér vele. És hogy ez a hitvallás annak 
az igazi és törvényen alapuló egyháznak hitvallása, ennek taga-
dását nagyon Istentelen dolognak tartom. Sőt ez magának 
az egyháznak megtagadása volna. Mert ha ez nem volna, az 
egyház bizonyára valamikor adott volna más, ezzel ellentétes 
hitvallást, mert az egyháznak hite mindig is volt és mindig 
vallomást is tett arról, amit hisz. Te mint hozzáértő ez ügyben 
többet fogsz mondhatni. 

Minthogy tehát a keresztvizre vinni valakit nem egyéb 
mint a jelenlévő és már e kegyelmét igérő Krisztushoz vinni 
valakit, ő pedig minden szavával megmutatta, hogy ő elfogadja 
azt, amit neki ajánlanak, mit kételkedünk még? Legalább 
attól fosztottuk meg hát ezeket a prófétákat, hogy tanításukat 
nem bírják hízonyítani, mert nem támaszkodhatnak bizonyí-
tékokra, mi pediglen támaszkodhatunk ilyenekre. Azért az ő 
érvük nincs is ellenünkre. Mert ugyan ki fog igy következtetni: 
hinni kell és keresztelni kell, ennélfogva a kisdedeket nem 
kell megkeresztelni. Ebből ezt a következtetést nem fogják 
vonni, mert ez nem bizonyítja azt, hogy a gyermekek nem 
hisznek, amit pedig ők eleve feltételeznek és másunnan kellene 
bizonyítaniok, de nem tudják. Ami tehát nincs a Szentírás 
ellen, az a Szentírás mellett - van és a Szentírás amellett 
Hasonló okoskodással a körülmétélést is elvethetnék azt mond-
ván : a gyermekekben nincs meg Ábrahám hite, tehát nem kell 
bennük meglennie e hit jelének sem. Meggyőződésünk ugyanis, 
hogy érdemben a körülmetéltetés ugyanaz, mint a keresztség. 
Azért nem látom be, mért nem lehetne a gyermekeket Isten 
szavára és eme példa szerint megkeresztelni. A különbség csak 
az, hogy a keresztség szabados, nem pedig köteles, mint a körül-
metéltetés és nincs is megszorítva bizonyos időre, korra, helyre 
és egyéb külsőségekre, mert magában véve teljessegben szabados. 
Ami tehát a nyolcadik napon mondatott egy népnek, az most 
minden korok minden népeinek szól : Aki hisz stb. 

Élőszóval majd többet Egyre vártam, hogy a sátán ezt 
a sebet megérinti, de nem akarta a pápisták miatt. Ő kezdi 
mikőztünk és mieink közt ezt a veszedelmes széthúzást, de 
Krisztus csakhamar letiportatja majd lábaink alatt. Szeretném 
tudni azt is, hogyan tárgyalod az I. Kor. levél 7. fejezetjének 
ezt a helyét: Ha különben volna, a ti fiaitok tisztátalanak 
volnának, de azok szentek. (14. v.) Csak a felnőttekre vonat-
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koztatod, vagy a test szentségére érted ? Ebből szerettem volna 
bizonyítani, hogy a gyermekeket az apostolok idejében és apos-
toli szokás szerint keresztelték. Tudom ugyan, hogy mit lehet 
érteni ama szentség alatt, de mégis kívánnám hallani vélemé-
nyedet Mert ugyan mért szói csak a gyermekekről, holott a 
szenteknek minden szent, a tisztáknak minden tiszta? 

A mainzi érsek ellen szóló iratot, melyet ki fogok adni 
s melylyel általános Ítéletet akarok tartani mások fölött is, ha 
őrjöngenek, tartsd magadnál Tarts készen számomra szállást, 
mert a fordítás**") csakhamar késztetni fog engem, hogy hozzátok 
visszatérjek és kérd a Istent, hogy ez az ő akaratjával történjék, 
Amennyire lehet, szeretnék titokban maradni. De azonközben 
tovább haladok megkezdett utamon. Isten veled. 

Vizkereszt után nyolcadnapra, az 1522-ik esztendőben. 

Luther Márton, 

*) 1519 óta a mainzi érsek szolgálatában állott ; később a refor-
matio híve. 

**) A wittenbergi újítókon kívül Zwickauban is felléptek új pró-
féták, akik isteni kinyilatkoztatás birtokában lévőknek hirdették magukat 
és a gyermekek keresztelését elvetették. Élükön S t o r c h Miklós állott 
és már volt neki is 12 apostola és 72 tanítványa. Rajta kívül különösen 
M ü n z e r Tamás keltett feltűnést Zwickauban prédikációival. 

***) A készülő bibliafordítás. 



166 I). LUTHER MÁRTON 

Intés minden kmemXjénhez, hogy óvakodjimk 
lázadástól és forradalomtóL 

K e g y e l m e t é s b é k e s s é g e t a d j o n a z I s t e n 
m i n d e n k e r e s z t y é n n e k , a k i e l e v e l e t o l v a s s a 
v a g y h a l l j a„ Á m e n . 

Isten kegyelméből ezekben az években ismét kigyulladt 
a keresztyén igazság boldogitó fénye, amelyet előbb a 
pápa és hivei elnyomtak, mi által az ő sokféle ártalmas 
és gyalázatos csábításai, mindenféle gonoszsága és zsar-
noksága fényes napvilágra került és semmivé lett, hogy 
úgy tetszik, mintha lázadásra kerülne a dolog és papok, 
szerzetesek, püspökök egész papi környezőtökkel megölet-
hetnének és elkergettetnének, ha csak komoly s látható 
javulást nem mutatnak. — Mert a paraszt ember attól 
való felindulásában ós bosszúságában, hogy vagyonában, 
testén ós lelken kárt szenvedett, eros kísértetbe esve s mér-
ték nélkül leggaládabb módon terhelve ezentúl soha ilyet 
nem tűrhetne s tűrni nem akarna, de sőt igaz oka lenne 
cséplővel s doronggal közzó vágni mint ahogy a zsivány 
fenyeget — Jóllehet én nem épen fájdalommal hallom, 
hogy a papok ilyen felelemben ós aggodalomban élnek, 
mert annak folytán tán magokba szállni s őrült zsarnok-
ságukat enyhíteni akarják s adná Isten, hogy ezen reme-
gésük ós félelmök még nagyobb legyen ; mégis azt gon° 
dolom, bizonyos vagyok benne, sőt minden aggodalom 
nélkül várom, hogy lesz valami nemű forrongás vagy fel-
kelés különösen olyan, mely átfogja járni s meg fogja lepni 
az egész tömeget abból az okból, hogy ne lehessen s ne 
kelljen kételkednem abban, hogy az Isten megtartja szavát 
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s „előbb fog elmeim az ég és a föld, mint egy vessző 
vagy betű abból elveszne" mint maga mondja Mát. 5,18,24? 35-

Ez okból hadd fenyegesse ós íjeszsze őket, aki tud ős 
akar, hogy beteljesedjek az Irás, mely az ily papi gonosz-
tevőkről így szól: Zsolt 36, 2 „Gonoszságuk nyilvánvaló 
lett, hogy ellenségőkkő lett az ember", Zsolt 14, 5 ; Példab. 
28, 3 ; III. MóZo 26, 36 ; Y„ Móz0 28, 65-67° 

Ilyen ijedelmet s félelmet ont az Isten minden ellen-
ségébe elkárhozása kezdetem Ez okból mőltánylom s jól 
esik, hogy ez a baj keletkezik a pápistáknál, akik az isteni 
igazságot üldözik es kárhoztatják* Hadd csípje őket még 
valami. — Mi több, hogyha tíz testem volna s ha annyi 
kegyelmet találnék Istennél, hogy a testi halálommal vagy 
lázadással mint rókafarkkal kínozná őket1 mégis szivem 
mélyéből szeretnem mindegyiket odadobni a nyomorúságos 
néptömeg javáért. Óh Istenem ez nem valami enyhén fe-
nyegető büntetés, hanem az egy kimondhatatlanul komoly 
végzetként és haragként, melynek vege nincsen, nehezedett 
rájoko Az ég vaskeménységü, a föld olyan mint az érc, 
nem használ többé semmi kérelem; a harag mint azt Pál a 
zsidókról mondja, végül kiöntetett reájok, — 

Nem Isten előtt való forrongásról van szó. Adná 
Isten, hogy amennyiben a tömegen nem lehet segíteni, 
hogy legalább egyeseket lehetne közülők kiragadni s a 
borzasztó örvényből es veszedelem torkából kimenteni 

Az írás a pápának ós övéinek sokkal különb veget 
igőr, mint a testi halál és lázadás. Dániel 8, 25 így szól: 
„Kéz nélkül kell ősszemorzsoltatnía" azaz nem fegyverrel 
és testi erőveh És Szent Pál IL Thess. 2, 8 így szól róla: 
„Ami Urunk Jézus Krisztus meg fogja ölni szájának lehel-
letéve! és meg fogja semmisíteni eljövetelének fényévei" 
A fostok tényleg így festik Krisztust egy szivárványon, 
hogy szájából egy vessző ős egy kard emelkedik ki, ami 
Ézsaiásból van véve (Ézsaiás 11, 4.) ahol így szól: „fogja 
ütni a főidet szájának vesszejével^ De hogy a festők vi-
rágzó vesszőt festenek, az nem helyes. Botnak vagy dorong-
nak kellene lennie s mind a kettőnek, botnak és kardnak, 
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csupán egy oldal felett kellene suhognia, a kárhozottak 
felette Ép ágy Zsolt. 10, 15 ; Rontsd meg a hitetlennek 
karját4h 

Ezen mondásokból tanuljuk, hogy a pápának antk 
krisztusi uralma ő vele teljesen tönkre tétetik, hogy t. i 
Krisztus igéje által, mely nem egyéb mint lélek s szájának 
vesszeje s kardja fel fogja fedezni az o gonoszságát^ 
esalfaságát, álnokságát, zsarnokságát ós csábítását s csúffá 
lesz az egész világ előtt. Mert hazugság és csábítás egye= 
dül az által lesz semmivé, ha szemmel láthatólag napvi-
lágra kér ik Mihelyt a 'hazugságot megismertük, nincs 
szükség többé annak megsemmisítésére, önmagától galádul 
megsemmisül és eltűnik Ezt tart ja Zsolt 10, 1 5 : „Csak 
kutasd ki az o gonoszságát s elvesz az ő istentelensége". 
Egyéb nincs szükség, mint kikutatni és megismerni ot. 

A pápának egész lénye az ő intézményeivel, kolosto-
raivá^ főiskoláival, törvényeivel ós tanításaival csupa 
hazugság, tisztán hazugság által létesítve, a világot ís 
semmi mással, mint színielesel s ügyes alakoskodással 
megcsalta, elcsábította, elnyomta, testben, vagyonban s 
lélekben megrontotta. 

Ez okból nincs egyébre szükség, mint hogy a világ 
megismerje s megismertess© s elpusztul az pápástól, papos-
tól, szerzetesestül szégyenletesen s gyalázatosan. Mert nem 
akad oly bolond ember, aki követné ós nem gyűlölné a 
nyilvánvaló hazugságokat és hamisságot. Ha tehát a pápai 
gazságnak ily megismertetése megtörtént és Krisztus szá-
jának lehellete javában munkálkodik, úgyhogy a pápa 
összes hazugságaival semmire se megy ós megvetés tár-
gya lett: akkor előtör ós megjelenik az ítélet napja, s 
miként Pál mondja, a Krisztus a maga eljövetele által 
teljesen megsemmisíti a pápát.2 — S ebben a dologban az 
a legsajátszerűbb, hogy a pápa s övéi érzéketlenségükben 
ezt nem fogják hinni; hanem gunyólodni fognak felette, hogy 
beteljesedjék rajtok Pálnak mondása L Thess0 5, 3 ; „Cum 
dixerint: pax!" („Mikor mondani fogják: béke.") Ha bizton 
ságban lesznek és mondani fogják még nincs itt a baj, akkor 
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gyorsan eljövend m ö veszedelmők. Hogy tehát a pápisták 
•sohase javuljanak meg ós kegyelmet ne keressenek, ne Is 
higyjók és ám mondják: Igen az Ítélet napja messze van 
még, hogy abban a pillanatban, mielőtt észrevennék, már 
a pokoli tűznek mélységében feküdjenek egy rakáson. 

Amidőn tehát azt mondottam, — mert ezen igék 
alapján biztos vagyok arról, — hogy emberi kéz, vagy 
forradalom által a pápaság és papi rend el nem puszták 
hanem hogy az ő gonoszsága oly rettenetes, hogy semmi 
más büntetés nem elég neki, csupán csak közvetlenül Isten 
haragja: azért még sem ragadtattam el arra soha, hogy 
azokat védjem, akik kézzel ós cséppel fenyegetőznek, § 
jól tudom, hogy arra nem is kerül a sor, — ámbár egye-
seket érinteni fog a dolog — hogy általános bántódások 
keletkeznének belőle. Hiszen már előbb ís megöltek sok 
papot minden mozgalom és lázadás nélkül, amikor az 
emberek még féltek az o átkuktól és az Isten haragki-
öntése még nem kezdődött el; de a midőn már meg-
kezdődött s többé nem kell tőle felni, hadd féljenek most 
ok ok nélkül, mint ahogy eddig ők okoztak félelmet az ő 
hamis átkukkal és a mi félelmünkben jó alázatos enge-
delmességet láttak. 

De jóllehet a kéznek még semmi dolga nem leszen 
ás semmi szükség arra, hogy azt akadályozzam, mindaz-
által ki kell oktatnom egy kicsit a sziveket is0 És © tekin-
tetben — legelsőbben felelősségre vonom a világi felsőséget 
és nemességet, amelyeknek saját természetes hatalmuk-
ból folyó kötelességük arra törekedni, hogy mindegyikek 
fejedelem és úr legyen a maga országában. Mert amit 
rendes hatóság tesz, azt nem szabad lázadásnak tekinteni 
De ők szabad folyást engednek a dolognak, egyik aka-
dályozza a másikat; egyesek segítségére vannak s ezzel 
igazolják az antikrisztus dolgát Az Isten azonban meg 
fogja okét találni § nekik megfizetni aszerint, amint a 
magok hatalmát s felelősségét alattvalóink testi, anyagi 
és lelki javának mentésére, vagy megromlására használ-
ták. De a közönséges embernek kedélyét le keli csillapí-
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tani, meg kell neki mondani, hogy tartózkodjék még oly 
vágyaktól s szavaktól is, melyek lázító természetiek ég 
semmit se tegyen e dologban a felsőség, parancsa vagy a 
hatóság közreműködése nélkiih Erre indítsák ö t : 

Először az, hogy amint mondva volt, tet tre meg sémi 
kerül a dolog s hogy az mind üres hiábavaló beszéd ős 
okoskodás, amit erről beszélnek és kigondolnak. Mert, 
amikép hallottuk, az Isten maga akar lenni ós lesz a 
büntető s ők semmikép sem lehetnek csak könnyű bün-
tetésre méltók. Különben is látjuk, hogy a fejedelmek s urak 
egyenetlenek s egyáltalán nem gondolnak arra, hogy a 
dolgokon segítsenek. Mindez Istentől elvégeztetett ós kül-
detett, hogy egyedül ő büntessen és haragját reájok kid-
öntse, Ennek dacára a fejedelmek s urak, miként monda-
tott, azáltal nincsenek feloldva azalól, hogy a magok 
részéről is mindent elkövessenek s az általok viselt fegy-
verrel, amenynyire tehetik, elhárítsák a bajt, hogy Isten 
haragját legalább egy részében megelőznék ós enyhítenék* 
Épűgy mint Mózes II. 32, 28. 3000 embert öletett meg az 
emberek közül, hogy Isten haragját elfordítsa Istentől 
Mint ahogy az írás Illésről ős PínehasróJ ís ir„ Nem azt 
mondom, hogy most meg kell ölni a papokat, a mi telje-
sen szükségtelen, hanem csak szóval megtiltani kell s 
erőszakkal megakadályozni azt, amit az evangéliomon 
kívül s evangéliom ellen cselekszenek. Szóval ós írással 
sokkal többet lehet nálok elérni, semhogy akár vágásra, 
akár szúrásra lenne szükség. 

Másodszor, ha mindjárt lehetséges ís az, hogy lázadás 
keletkezik s az Isten ilyen kegyelmesen akarná őket 
büntetni: ez a módja meg ís haszontalan s a keresett 
javulást sohasem hozza meg. Mert a lázadásnak nincs 
esze s rendesen jobban súj t ja az ártatlanokat, mint a 
bűnösöket Ez okból egy lázadás sem jogosult; bármeny-
nyire jogos dolognak védelmére kelsz, mindig több kár, 
mint haszon származik belőle; ami által beteljesül a köz-
mondás : „a rosszból rosszabb keletkezik." Ez okból mint 
Szent Pál mondj a Rőm. 13, 4 és L Pót. 2, ^ a felso° 
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seg „nem ok nélkül viseli a íegyvert3 inert Isten szolgája 
s bosszújának megállója azon, ki gonoszt cselekedóndík." 
.— De ha Omnes (tömeg) űr feltámad, az nem képes sem 
tenni, sem megtartani a különbséget az istenfélők és rosszak 
kőzött, hanem közéje vág a sokaságnak, ahol véletle-
nül rá talál s nagy és rettenetes jogtalanság nélkül nem 
tűnhet el. 

Azért hallgass a íelsősógre. Mindaddig, míg az bele 
nem nyűl ós nem parancsol, tartsd nyugton kezedet szá= 
dat és szivedet és semmit se tégy, De ha ráveheted a 
felsősóget, hogy belemarkoljon s parancsoljon, tedd meg. 
Ha nem akar belenyúlni, akkor te se akarj. De ha ennél 
tovább mégy, már igazságtalan vagy s rosszabb, mint as 
ellenfeled. Én azzal a párttal tartok s mindig is akarok 
tartani, amely a lázadást elszenvedi, bármennyire igaz-
ságtalan ís az ós ellenfele akarok lenni annak a pártnak, 
amely lázadást szít, bármennyire igaza van neki, azért, 
mivel a lázadás sohasem múlik el ártatlan vérontás ós 
kártevés nélkül. 

Harmadszor a lázadás Istentől tiltva van, mert Mó° 
zes által ezt mondja „az igazat igazzal teljesítsed" s epűgy 
„Enyém a bosszúállás, ón fogok fizetni". Innen ered a köz-
mondás: „Aki visszaüt, nincs igaza annaku, s hasonlóan: 
„Senki sem lehet a maga bírája", A lázadás pedig nem egyéb, 
mint önbíráskodás ós bosszúállás. Azt az Isten nem tűr-
heti: azért az nem lehetséges, hogy a lázadás a viszonyo-
kat mindig nem tenné rosszabbakká, mivel istenellenes 
és az Isten nincs vele. 

Negyedszer a lázadásnak ez a neme minden bizonnyal 
az ördögnek sajátos praktikája. Mert minekutána látja 
az igazság tiszta fényét, amely az ő bálványait, pápát 
és pápistákát az egész világon leleplezi ós o a világos-
ságának sehol a szemébe nem nézhet, a fény annyira sze-
mébe ütődött, hogy megvakult tőle s egyebet nem tehet, 
mint hazudik, káromol, s legbutább dolgot mivel, sőt el-
felejtkezik látszatról, festékről s kibúvóról mint ahogy 
eddig szokva volt ezek használatához, mmt ahogy azt a 
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hazug pofájuak, pápa3 Eek, Eraser3 § hozzájok hasonlók 
mutatják az o bulláikban ós irataikban , neki durálja 
magát és lázadást akar szítani azok által, akik evangé-
liorniaknak csúfolják magukat, amivel a mi tanunk ki-
gűnyolását reméli, mintha az az ördögtől s nem Istentől 
eredne, amint azzal egyesek már a szószékről kérkednek 
abból a játékból kifolyólag, melyet Erfurtban a papokkal 
kezdett meg,4 

Ez azonban, ha Isten Is úgy akarja, nem sikerülhet 
nek i Nekünk a szidalmat ©1 keli viselnünk tőle, de ennek 
ellenében neki is kell valamit szenvedni, ami őt azért 
gazdagon kárpótolja. Akik az én tanításomat jól olvas-
sák ós megértik, azok nem támasztanak lázadást s nem 
tőlem tanulták az t Hogy egyesek mégis ilyet tesznek s 
a mi nevünkkel kérkednek, mit tehetünk mi róla ? Meny-
nyit tesznek a pápisták Krisztus neve alatt, amit Krisztus 
nemcsak megtiltott, hanem ami Krisztust meg is ront ja! 
Ha a ml gyülekezetünket oly tisztán kell tartanunk, hogy 
meg Szent-Péternek sem szabad megbotlani közöttünk, 
holott a pápisták kőzött csupa Judások ós judási álnok-
ság vannak, míkép lehetséges, hogy nem akarjuk elis-
merni, hogy tanításuk ördögi ? De mint mondtam, az ördög 
keres ürügyet arra, hogy ezen tanításunkat, amint lehet 
gyalázza. Ha módjában állana valami rosszabbat is tenni, 
megtenné azt is. Fáradt lett s ki kell kapnia, ha Isten 
akarja, mert oly ügyetlen, értelmetlen s rossz terveket 
kovácsok Ez nem fog s nem szabad lázadássá fajulni, a 
mint o azt akarná. 

Ez okból mindenkit kérek, a ki büszke az ő keresz-
tyén nevére, úgy viselkedjék mint Szent-Pál mondja II. Kor, 
6., 3. „Semmi dologban senkit meg nem botránkoztatunk, 
hogy ne szidalmaztassók a mi szolgálatunk." 

Mert látjuk, mily ügyesek a pápisták, hogy a geren-
dát ott hagyják a magok szemében s egész odaadással 
keresnek ós kutatnak, ha vájjon a mi szemeinkben nem-
találnának-e valami szálkát. Mi nem akarjuk rájok fogni, 
hogy jóformán semmi jó nincs bennük. De ahol közülünk 
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valaki nem csupa szellem ós angyal? ott mindjárt min= 
denünk rossz, a mink van, ott örülnek, ugrálnak, énekel-
nek, mintha teljességgel nyertek volna. Ez okból óvakod-
nunk kell attól, hogy okot szolgáltassunk gyaláztatá-
sunkra, amelyben szőröstől-bffröstől benne vannak, nem o 
érettök, mert hisz nekik muszáj gyaláznlok és gonosz 
szájukból kia.dniok? „a mivel telve a szívok", azt hazug-
sággal kell kifejezniük, a mint különben, ahogy látjuk, 
cselekszenek i s : hanem a Szent Evangóliomért, hogy azt 
a gyalázás ellen védjük § szájukat befogjuk, mint Szent 
Péter tanítja, „hogy semmiféle igazsággal sem gyaláz-
hassanak, amennyire az raj tunk áll." Mert, ami rosszat 
rólunk mondhatnak, azt mindjárt a tanra vonatkoztatják 
ós így Istennek szent igéje, melytől egősz dicsőségünk 
ered, kénytelen a mi gyalázatunkat hordozni A magok 
tanát azonban gyalázás nélkül akarják birni, jóllehet csupa 
szégyenletes dolgot mívelnek ők, a nemes, finom s derék 
nép. — 

De te azt mondod: mit tegyünk tehát, mikor a fel-
sős ég nem akar beleavatkozni ? Még tovább tűrjünk s 
garázdálkodását erősítsük ? Feleletem ez: Nem, te semmi 
ehez hasonlót ne tégy, Háromfélét kell tenned. Első ez : Valld 
be bűnödet, amelyet Istennek szigorú igazságossága ilyen 
antikrisztusi hatósággal sújtott. Szent Pál II. Thes0 2, i m 2 
mondja: „És azért bocsátja az Isten reájok a tévely-
gésnek erejét, hogy higyjenek a hazugságnak. Hogy kár-
hoztattassanak mind azok? kik nem hittek az igazságnak, 
hanem engedtek a hamisságnak." — Tisztán mind a mi 
bűnünk, amit a pápa az övéivel elkövetett a mi vagyo-
núnkon testünkön s lelkűnkön. Ez okból mindenek előtt 
be kell ismerni bűnödet s tőle megszabadulnod, mielőtt a 
büntetéstől ós kínjától szabadulni akarsz, különben kard-
hegye elé állsz s a ko, melyet magad felett az égre dobsz, 
te rád esik, a fejedre. 

A második ez: alázatosan kell imádkoznod a pápai 
uralom ellen; amint azt teszi s tanítja a X-dik Zsoltár 
szólván: „Kelj fel Űr Isten s emeld fel karodat" stb. 



174 I). LUTHER MÁRTON 

A harmadik ez: hogy a te szád Krisztus lelkének szája' 
legyen, melyről Pál ekkép szól: „a mi Urunk Jézus meg-
fogja ölni szájának lehelletével." Ezt akkor teszszük, lia 
fennakadás nélkül folytatjuk, amint kezdtük, s a pápának 
és pápistáknak praktikáit és ámításait a nép között ísmer-
teijiik, szóval es írással mindaddig, míg az egész világ előtt 
felfedve s megismertetve szégyenletesen elpusztűL Mert 
előbb megkell ölni öt szavakkal; Krisztus szájának kell azt 
tennie, ez kitörli az emberek szivéből, megismerteti az o ha-
zugságát s megvetetté teszi ő t Ha pedig kikerült a szívből, 
hogy többé semmi köze hozzá, már akkor elpusztűL Ezzel 
sokkal többet lehet a dolgon lendíteni, mint 100 lázadással, 
Erőszakkal semmit sem ártunk neki, de sőt erősítjük őt, 
amint eddig sokan megjárták vele. De az igazság világos-
ságával, hogyha őt Krisztussal, tanítását az evangeiiom-
mai szembe állítjuk, akkor bukik és semmivé lesz minden 
fáradság és munka nólküh Nézd az én művemet, nem többet 
ártottam-e a pápának, püspököknek, papoknak és szerze-
teseknek csupán a számmal egyetlen kardcsapás nőikül, mint 
amennyit az összes császárok, királyok és fejedelmek 
minden ő hatalmukkal ártottak ? Mért van az ? Azért, mivel 
Dániel 8, 25-ben mondja: „Ez a király minden kéz nélkül 
fog megrontatni/4 És Szent Pál: „Krisztus szájával kell 
megrontatnia.u S úgy ón, mint mindenki, aki Krisztus 
igéjét hirdeti, bátran dicsekedhetik, hogy az ő szája, Krisz° 
tusnak szája,, „Én bizonyos vagyok abban, hogy az ón 
beszedem nem enyém, hanem Krisztus beszéde, a szám 
is azé, akinek beszédét mondja." 

Ez. okból nem kivánkozhatol testi forradalom után* 
Már Krisztus in aga kezdett egyet az ő szájával, amely a 
pápának úgy is túlságos nehéz lesz; ezt kövessük s ebben 
haladjunk tovább. Ez nem a mi munkánk, amely most 
folyik a világban. Az nem lehetséges, hogy egy ember 
ilyen dolgot kezdeményezhetne ós folytathatna. Az én 
szándékom s elhatározásom nélkül jö t t , az ön elhatáro-
zásom nélkül kell elmúlnia s a pokol kapui nem akadá-
lyozhatják. Más ember az, aki az idők kerekét forgatja, 
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de a pápisták nem látják s minket okolnak ; de már meg 
kell ismerniőko — Az ördög már kosszá idő óta felt ezek-
től s már messziről szagolta a pecsenyét ós sok prófétát 
léptetett fel ez ellen, akik közti egyesek célzása szerint 
én volnék, hogy sokszor csodálkoznom kell az o nagy 
gonoszságán. Ő engemet ís jő gyakran szívesen megölt 
volna. Most azt akarná, hogy ez a testi forradalom kitör-
jön, hogy a szellemi forradalom szégyent valljon s meg-
akasztassák. „Kéz nélkül ós csupán a szájakkal kell neki 
elpusztulnia", nem segít rajta semmi sem. — 

Láss tehát hozzá, terjesszed és segítsed terjeszteni 
a Szent Evangőlíomot; taníts, beszélj, írj ős prédikálj, hogy 
az emberi törvények semmik sem, óvjad az embereket s 
tanácsold, hogy senki se legyen pap, szerzetes, apáca s a 
ki abban benne van, onnan kilépjen ; ne adj több pénzt 
bullákra, gyertyákra, harangokra, táblákra, templomokra, 
hanem Mondjad, hogy a keresztyén élet áll hitben ós 
szeretetben § legyen alkalmunk azt még .két évig csele-
kednünk : meglátod mivé lesznek a pápa, püspökök, bí° 
homokok, papok, szerzetesek, apácák, harangok, tornyok, 
mise, vigilíák, reverendák, sapkák, beretvált fejkopasz-
ságok, szabályok, előírások § a pápai hatalom egész raja 
s ocsmány fajzata; el kell tűnnie, mint a füstnek 1 — 

De ha nem tanítjuk és nem terjesztjük a nép között 
ezt az igazságot, hogy az ily dolgot szivükből kiküszö-
böljük, akkor a pápa mindig előnyben lesz velünk szem-
ben, még ha 1000 forradalmat kezdenénk ís ellene. Nézd 
mennyit tett csak ez az egyetlen egy esztendő, hogy 
©seket az igazságokat hirdettük s irtuk. Mint lett kurta 
és keskeny a takaró a pápistáknak! A pápai cédulaára-
sok panaszkodnak, hogy majdnem óhhalált kell halniok, 
Mi fog történni, hogyha Krisztus szája még két évig fog a 
maga leikővel dolgozni? S ezt a müvet szívesen akarná 
az ördög testi forradalommal megakadályozni. De legyünk 
bölcsek, adjunk hálát az Istennek az ő szent igéjéért s 
ezen boldogító forradalomnak nyissuk meg a mi szánkat 

Nyilvánvalóvá lett a pápisták tudatlansága, nyilván-
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valóvá lett erkölcstelenségek, nyilvánvalóvá lett hamis ha= 
xiidozásuk törvényükben s szerzetükben, nyilvánvalóvá lett 
a kiátkozásnak hamis zsarnoksága. Egy szóval minden 
felfedezve, amivel eddig a világot varázslatban tartották, 
félemlítették és ámították. Látni rajta, hogy csupa szem-
fényvesztés volt. Többé semmi sincs náluk, amitől felni 
lehetne, kivévén csupán a világi hatalomnak egy kis 
segítsége* De minthogy a látszat oda van s csupán csak 
erőhatalommal védekezhetnek, lehetetlenség, hogy sokáig-
tarthassa magát Ami még Krisztus szájának megmarad, 
az megsemmisíti az o jövőjét," mint Szent Pál mondja; IL 
Thess. 2, 8o Ez okból tartsunk ki, az igét szorgalmasan 
terjeszszük, az emberi törvényeket semmisítsük meg; így 
megöli Krisztus általunk a pápaságot Már kiáltja Eli, Eli, 
már találva van. Bizonyára így Is fog szólani: exspiravit, 
elvégeztetett. 

De ebben a munkában kénytelen vagyok Ismételve-
figyelmeztetni egyeseket, akik a szent evangéliom ellen 
vétenek s azt rágalmazzák. Vannak egyesek, akik ha. 
egy beszédet meghallgattak, vagy egy kőt lapot ol-
vastak, rips-raps kitépik és többet semmit sem tesznek, 
mint hogy másokat támadnak és a ránehezednek magok lé= 
nyével, mintha azok nem lennének evangélikusok, nem 
gondolva meg azt, hogy sokszor az egyszeri, őszinte 
emberek azok, akik az igazságot megismerték, ha azt 
nekik valaki megmondta. Én erre senkit sem tanítottam 
és Szent Pál szigorúan megtiltotta. Ők azt csupán azért 
teszik, mert valami ujat akarnak tudni s jó lutheránu-
soknak látszani. De ők visszaélnek a szent evangóliommal 
a magok garázda céljaikra. Azzal az evangéliomnak soha-
sem szerzesz utat a szivekhez, sőt inkább elfogod okét 
riasztani és súlyos felelősséggel fogsz tartozni, hogy okét 
az igazságtól annyira elűzted. 

Óh jámbor, te ne tégy így, hallgass meg, hadd mond-
jam meg neked mikóp. Először kérem azt, hogy az én 
nevemet ne emlegessék s ne lutheránusoknak, de ke-
resztyéneknek nevezzék magukat. Mert mi Luther ? Hisz 
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tan nem enyém 1 Azután meg senkiért nem feszitettek 
keresztre* Szent Pál nem engedte (L Kor, 3, 55) hogy 
a keresztyének páliaknak vagy péteríeknek neveztes-
senek, hanem Krisztusiaknak. Mikép jönnék hozzá én 
szegény, ocsmány féreg, hogy Krisztus gyermekei az 
én szerencsétlen nevemről neveztessenek,, Nem ágy atyám-
fiai, törüljük el a pártneveket s nevezzük magunkat 
Krisztusiaknak (keresztyéneknek), a kinek tana birtoka-
ban vagyunk,, A pápistáknak joggal van pártnevök, mert 
nincsenek megelégedve Krisztus tanával és nevével, pá-
paiak is akarnak lenni, legyenek tehát pápisták, aki az 
o mesterők. Én a gyülekezettel egyetemben Krisztusnak 
egyetlen általános tanítását követem „a ki egyedül a mi 
mesterünk". (Máté 23,8). 

Másodszor: Ha az evangéliomot krisztusi módon aka-
rod követni, vigyáznod kell a személyekre, a kikkel szóba 
állsz. Ezek kétfélék: Először egyesek megátalkodottak, a 
kik hallgatni sem akarnak; ezenfelül hazug szájokkal 
másokat elcsábítanak s megmérgeznek, mint a milyenek 
a pápa, Eck, Emser, egynémely püspökök, papok ős szer-
zetesek, Ezekkel ne legyen semmi dolgod, hanem kövessed 
Krisztus mondását Máté 7, 6 : „Ne adjátok azt, ami szent 
a kutyáknak stb, 

Hagyjátok őket, hadd maradjanak ok kutyák és disz-
nók, náluk úgy is minden hiábavaló. Hasonlóan Sirák 
32,6 „Ahol nincs ki rád hallgasson, ne öntsed kí szava-
d a t ' D e ha azt látod, hogy ugyanezen hazugok a maguk 
hazugságát s mérgét más emberekbe is töltik, bátran meg-
támadhatod őket, küzdhetsz ellenök, mint a hogy Pál 
megtámadta Elymast (Csel 13,10—r l), kemény s éles 
szavakkal, a mint Krisztus a farizeusokat viperafajzatnak 
nevezi. Ezt nem ő érettök keli tenned, mert ők úgy sem 
hallgatnak rád, hanem azokért, a kiket megmérgeznek. 
Ily módon parancsolja Pál Titusnak, hogy az ily haszon-
talan fecsegőket ós leiekcsábítókat keményen büntesse? 
Másodszor vannak egyesek, kik erről előzetesen nem hal-
lottak ős megakarnák tanulni, hogyha előadnák nekik, 

D. Luther M. müvei. J 2 
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vagy oly gyengék, hogy nem fogják fel könnyen. Ezeket 
nena szabad sem tömni tanokkal, sem korholni, hanem 
barátságosan és szelíden kioktatni, az alapot és okot kh 
mutatni Hogyha pedig nem foghatják fel azonnal, egy 
ideig türelmesnek kell velők szemben lenni. Erre vonat-
kozólag mondja Pál Rém. 14,1>9: „a hitben gyengét se-
gítsétek k Hasonlóan L Péter 3 ,15 . „Legyetek pedig min-
denkor készek megfelelni nagy alázatossággal ős becsü-
lettel azoknak, akik számot akarnak venni a ti veletek 
való reménységről k Ebből látod, hogy szelídséggel ős is-
tenfélelemmel kell adnunk oktatást a írni hitünkben, 
hogyha valaki kívánkozik utána ós szükséget órezL 

Ha tehát ezek előtt az emberek előtt a te nagy tu-
dományodat akarod fitogtatni ős kurtán bánsz velők s 
előadod, hogy nem helyesen imádkoznak, böjtölnek, mi-
séznek ós akarsz húst, tojást s mindenfélét enni pénte-
ken s e mellett nem adod szelídséggel s istenfélelemmel 
az okát és alapját, akkor az ilyen egyszerű szív nem te= 
kínthet másnak, mint büszke, szemtelen s könyörtelen 
embernek, — a naínt hogy az ís vagy, a kinek az a né-
zete, hogy nem keli imádkozni, nem kell jót tenni, s a 
mise semmi sem. — Milyen tévedéseknek és megbotrán-
kozásoknak előidéző oka vagy. Innét ered az. hogy rosz= 
szül ítélnek ós rosszat mondanak a szent evangőliomról 
s azt hiszik, hogy borzasztó dolgokra tanítottak tégedet 
Mit használ neked felebarátodnak ez a sertése ős az evan-
géliom akadályozása? Könnyelműségedet lehűtötted, Igy 
szólnak aztán: én megakarok maradni hitemben s elzár-
ják szívöket a valódi igazság előtt. 

De hogyha istenfélelemmel ős szelídséggel (mint 
Szent Péter mondja) megmutatnád az okokat és igy sző-
lanáí: kedves barátom, böjtölni, tojást, hust, halat enni, 
olyan külsősegek, hogy azoktól nem függ a boldogság, 
azokat akár jól, akár rosszul megtartottad ís, vagy akár 
azok elengedtettek neked, egyedül a hit tesz boldoggá, 
amint hogy ebben a kérdésben ezt kell mondani; ép úgy 
áll a dolog ebben is: a mise jó, ha igazán megtartatík. 
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ily módon jönnének, hallgatnának s végül megtanulhat-
nák, a mit te tudsz. De ha szemtelen vagy, felfújod magadat, 
mintha tudnál valamit, a mit ők nem tudnak, úgy teszel, 
mint a farizeusok az evangélionnhan s a te kevélységed 
oka annak, hogy 5k ís meg nem tanulják, a mit te tudsz: 
neked szói Pál Ítélete Kóm. 14, 15; „megveted felebará-
todat, a kinek félelemmel ós szelídséggel kellene szo-
bi no d". 

Tartsd meg e hasonlatot: Ha a testvéred nyakára va-
lamely ellensége egy kötelet kötne veszélyesen és te esz-
telenül megharagudnál a kötélre és az ellenségre, oda 
szaladnál ós nagy igyekezettel rángatnád a kötelet, vagy 
pedig egy késsel bele szúrnál; bizonyára Megfojtanád 
vagy leszúrnád testvéredet és több kárt tennél benne, 
mint a kötél ős ellenség. De ha segíteni akarsz rajta, így 
kell cselekedned: az ellenséget akármilyen keményen 
büeteclheted vagy ütheted, de a kötéllel esinyján s óvato-
san kell bánnod, inig testvéred nyakáról levetted, hogy 
meg ne fojtsad öt. 

Tehát, a hazugokat, a konok zsarnokokat ám támad-
jad keményen s tetszésed szerint lépj fel tanításuk s tet-
teik ellen, mert ok nem akarnak hallgatni; de az egyszerű 
gondo 1 kozásűakka 1, a kiket ilyen tanokkal, mint hurokkal 
veszedelmesen megkötöznek, egészen másként kell tenned: 
félelemmel s szelídséggel kell megsemmisíteni az emberi 
tanításokat, meg kell mondani azoknak alapját s okát 
s ily módon idővel megszabadítani azoktól így tett 
Szent Pál, a mikor az összes zsidók követelése dacára 
nem metéltette körül Títust s mégis körülmetéltette Ti-
motheust. íme tehát másként keli bánnod a kutyákkal és 
disznókkal, mint emberekkel s másként a farkasokkal ós 
oroszlánokkal, in int a gyenge juhokkah A farkasokkal 
szemben nem lehetsz eléggé kemény s a gyenge juhokkal 
szemben nem lehetsz eléggé lágy. Mi most máskent nem 
viselkedhetünk, mint hogyha pogányok között élnénk, 
mivelhogy pápisták között lakunk, a kik pedig hétszeres 
pogányok, „Ezért kell nekünk, mondja Szent Póter, tiszta 

12* 
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életet élnünk a pogányok között, hogy semmi rosszat ne 
mondhassanak rólunk igazságban," a mit szívesen tenné-
nek* Ők nagyon szívesen hallják azt, ha te ezen tanítás-
sal dicsekszel s a gyönge szívűeket megbotránkoztatod, 
hogy azután az egész tant rossz hírbe hozzák, inert 
kölőnben semmi rosszat nem mondhatnának reá s kény-
telenek lennének beismerni, h o g y igaz. 

Adja az Isten mindnyájunknak, hogy a mint tanítunk, 
akként éljünk ís s a szavakat tettekkel igazoljuk. Sokan 
vannak köztünk, akik azt mondják : Uram, Uram s dicsérik 
a tant, de a cselekvés s következményei elmaradnak. De 
legyen ez elég ezen alkalommal ujabb intésül, hogy óva-
kodjunk a lázadástól s megbotránkoztatástól, nehogy 
mi magunk megszentségtelenítsük az Isten igéjét. 

Ámen. 

3. LEYÉL 

BÖLCS FRIGYES VÁLASZTÓFEJEDELEMHEZ. 
1521 márc. 5. 

A f e n s é g e s , és n a g y s á g o s F e j e d e l e m n e k és 
Ű r n ak, F r i g y e s Ú r n a k, a s z á s z h e r c e g n e k , a s z e n t 
r ó m a i b i r o d a l o m v á l a s z t ó f e j e d e l m é n e k , t h ü -
r i n g i a i t a r t o r n á n yi g r ó f n a k , m e i s s e n i ő r g r ó f n ak, 
az én l e g k e g y e l m e s e b b u r a m n a k és p á r t f o -
gó m n a k. 

Kegyelmet és békességet Istentől, a mi Atyánktól és a 
mi Urunk Jézus Krisztustól az én legalázatosabb szolgálatommal. 

Fenséges és Nagyságos Választó-fejedelem, 
Legkegyelmesebb Uram ! 

Választófejedelmi Kegyelmességed irását és kegyelmes 
közlését megkaptam péntek estve1, ép mikor másnap, Szom-
baton, kiakartam lovagolni. Hogy Választófejedelmi Kegyelmes-
ségedet a legjobb szándék vezérli, azt természetesen előttem 

*) Pontosan kimutatni nem tudjuk, miféle Írásról tesz itt említést. 
Legvalószínűbb, hogy a választófejedelem Spalatin utján közölte Luther-
rel aggodalmait és óhajtásait. 
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nem szükséges hangoztatni, sem bizonyítgatni, mert én ezt 
amennyire csak ember tudhatja, biztosra veszem. Viszont 
azonban, hogy engem is jószándék vezérel, ezt én hitem szerint 
emberinél magasabb forrásból tudom ; de ezzel még nem 
sokra megyünk. 

Olyasfélét olvastam Választófejedelmi kegy elmességed 
Írásából, mintha az én írásom Választófejedelmi Kegyelmes-
ségedet egy kissé megbántotta volna, mert írtam vala, hogy 
Választófejedelmi Kegyelmességed bölcs legyen.1) De hisz' — 
hogy jól megismerje Választófejedelmi Kegyelmességed szívemet 
— az én nagy bizalmam sokkal inkább visszatartott az efféle 
őrültségtől, mintsem hogy affajta szókkal piszkáljam Választó-
fejedelmi Kegyelmességed egész világszerte ismert bölcsességéi 
Mert vallom, hogy az én szívem, hozzá joggal, minden kép-
mutatás nélkül, az összes fejedelmek és hatalmasságok közt 
mindenha Választófejedelmi Kegyelmességedben találta kedvét 
s gyönyörűségét. Amit pedig irtam, aggódó lelkem indítására 

a e l cselekedtem, hogy Választó fej edeimi Kegyelmességedet 
megvigasztaljam nem a magam dolga miatt, amire akkor nem 
_._ gondoltam, hanem arra a szerencsétlen ügyre való nézve, a 
wittenbergit értem, amelyet az evangéliom nagy gyalázatjára 
a mieink hoztak szőnyegre. Az aggasztott engem, hogy emiatt 
Választófejedelmi Kegyelmességed nagy bajba keveredik. — 
Hisz a miatt magam is oly kinos keserves állapotba jutottam, 
hogy, ha biztosan nem tudom, hogy a tiszta evangéliom mi 
nálunk vagyon, ügyünk felett kétségbe estem volna. — Mindaz, 
ami nekem ez ügyben eddigelé fájdalmat okozott, piszkolódás 
volt s nem egyéb. — S ha tehetem, éltem arán is örömest 
megvásároltam volna. — Itt is ugy jártak el, hogy azért sem 
Isten, sem világ előtt meg nem felelhetünk; pedig életemről és 
első sorban a szent evangéliomról van szó. — Ez fáj legjobban 
szivemnek. Azért Kegyelmes Uram, írásom épenséggel nem 
vonatkozik másokra, hanem csakis amazokra2) és nem az én 
eljárásomra, nehogy Választófejedelmi Kegyelmességed meg-
lássa ebben a játékban az Ördög mostani képét. És ily intésre, 
ha nem is volna Választófejedelmi Kegyelmességednek szük-
sége, bizony szükség volt arra részemről. 

Ami pedig a magam dolgát illeti, Kegyelmes Uram, fele-
letem a következő: Akár tudja, akár nem Választófejedelmi 
Kegyelmességed, ezennel tudtára adom, hogy én az evangélio-

1) Február végén irt Luther egy rövidke levelet a választó fejede-
lemnek, melyben lelkére köti, hogy okosan és bölcsen járjon el. 

2) „akik ily nagy felfordulást csinálnak Wittenbergben" — teszi 
hozzá magyarázólag a wittenbergi kiadás. 
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mot nem emberektől, hanem egyesegyedül a mennyből, ami 
Urunktól, a Jézus Krisztustól vettem, úgy hogy dicsekedhetem 
vele s írhatom és ezentúl meg is teszem — hogy én szol-
gája és evangélistája vagyok. 

Fölösleges alázatosságból, mások édesgetésére s nem mintha 
kételkedtem volna abban, kértem kihallgatást és Ítéletet. De 
most látom, hogy az én túlságos alázatosságom az evangéliom 
megalázását vonja maga után és az Ördög, mikor a kis újjamat 
nyújtom, kezemet akarja; azért lelkiismeretem készt, hogy 
egyet fordítsak a dolgon. Elég volt egy évet töltenem Választó-
fejedelmi Kegyelmességed szolgálatában. S az Ördög nagyon 
jól tudja, hogy azt sem elcsüggedésből cselekedtem. Mert 
belátott szívembe, mikor Wormsba menék s tudta, hogy én,, 
ha annyi Ördög tört volna is rám, ahány cserép van a házak 
tetején, mégis örömmel termettem volna közöttük. 

Nos, György herceg1) jóval felér egynéhány ördöggel. És 
minthogy a végtelen irgalomnak Atyja minket tett az evan-
géliom által minden ördögnek és a halálnak örvendező uraivá, 
és nekünk adta a bizalomnak ama gazdagságát, melynél fogva 
igy szólhatunk hozzá: édes Atyánk: ebből Választófejedelmi 
Kegyelmességed maga is megitélheti, hogy eme mi Atyánknak 
legnagyobb meggyalázása volna, ha mi benne annyira sem 
bíznánk, hogy urak vagyunk a György herceg haragja felett is. 
De én bizton tudom : ha az ügy Lipcsében is akként állana, 
mint Wittenbergben, belovagolnék oda is, ha mindjárt — 
bocsássa meg Választófej edeimi Kegyelmességed e dőre beszé-
det — kilenc napon át csupa György herceg esnék is^s min-
denike kilencszer oly dühös volna is, miként ő maga. Ő az én 
uramat, a Krisztust szalmaembernek tartja, hát ezt az én 
Uram s én egy darabig csak eltürjük. De én Választófej edeimi 
Kegyelmességed előtt nem titkolom, hogy György hercegért 
nem egyszer imádkoztam és ontottam könnyeim, hogy világo-
sítsa meg az Isten őt. Még egyszer megteszem, aztán soha 
többe. Segítsen s engedjen Választófejedelmi Kegyelmességed: 
is könyörögni, hogy elháríthassuk fejéről az Ítéletet, amely 
különben — oh én Uram Isten! — szünet nélkül, reá szakad. 
Én szeretnem György herceget nyomban egy szóval megölni, 
ha ezzel ezt elérhetnők. 

Csak azért írom ezt Választófejedelmi Kegyelmességednek 
hogy tudja meg, hogy én a választófejedelmekénél sokkal 
magasabb oltalom alatt megyek Wittenbergbe. Választófejedelmi 

*) György berezeg, Luther legdühösebb ellensége, folyton ostromolta 
3áno herczeget s általa a választó fejedelmet, hogy szigorúan bánjon el 
az újítókkal. 
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Kegyelmességed védő karjáért sem esedezem. Igen, én azt 
tartom, hogy én sokkal inkább megvédhetném Választófejedelmi 
Kegyelmességedet, mint Választófejedelmi Kegyelmességed enge-
met. Sőt, ha tudnám, hogy Választófejedelmi Kegyelmességed 
védeni akar, nem is mennék. Itt a kard nem segit; emberi 
tanács és támogatás nélkül egyedül Istennek kell itt közbe 
lépni. Azért, a kiben legerősebb a hit, annál legerősebb a 
védelem. Minthogy pedig én immár azt tapasztalom, hogy 
Választófejedelmi Kegyelmességed még vajmi gyenge a hitben, 
semmiképen nem láthatom Választófejedelmi Kegyelmességed-
ben azt az embert, a ki engem megvédhet és megmenthet. 

Hogy azonban Választófejedelmi Kegyelmességed is tudja, 
mi tévő legyen ebben a dologban, azt tartván, hogy még 
igen keveset tett, alázatosan felelem: Választófejedelmi Kegyel-
mességed már is sokat tett s nem kell már semmit sem 
tennie. Mert Isten nem tűri és tűrheti tovább Választófejedelmi 
Kegyelmességed vagy az én nyomorúságos dolgomat. Hagyjuk 
rá magára, reá és senki másra ; ehez tartsa magát Választó-
fejedelmi Kegyelmességed. Ha Választófejedelmi Kegyelmességed 
ezt hiszi, úgy bátorságban s békességben leszen, ha nem hiszi, 
hát hiszem én és Választófejedelmi Kegyelmességed tűrje hitet-
lenségének gyötrelmes kínait; méltó sorsa ez minden hitetlen-
nek. Minthogy pedig én Választófejedelmi Kegyelmességedet 
követni nem akarom. Választófejedelmi Kegyelmességedet Isten 
előtt nem éri vád, ha engem elfognak avagy megölnek. Az 
emberekkel szemben pedig tartsa magát Választófejedelmi 
Kegyelmességed ehez: a felsőségnek, mint választófejedelem, 
engedelmeskedjék s ő felségét a császárt, amint illik, hagyja 
kormányozni Választófejedelmi Kegyelmességed városaiban és 
országaiban a világi dolgokban, a birodalmi törvény értelmé-
ben és a hatalomnak se ne állja útját, se ne szegüljön ellene, 
az ellenállást avagy bármely akadályvetést se kívánja, ha 
engem el akarnak fogni vagy meg akarnak ölni. Mert senkinek sem 
szabad a hatalmat megtörni vagy annak ellenszegülni, kivévén 
azt, aki azt szerzette; különben lázadó a neve és Isten ellen 
való. De reménylem, hogy eszük tanácsát követik s belátják, 
hogy Választófejedelmi Kegyelmességed különb bölcsőben 
született és nem fognak velem poroszló módjára bánni. Ha 
Választófejedelmi Kegyelmességed a kapukat nyitva tartja és 
a szabad kíséretet megadja, akár ők maguk, akár követeik 
jönnek, hogy engem elhurcoljanak, Választófejedelmi Kegyel-
mességed alattvalói kötelességének eleget tett. Nagyobb dolgot 
nem kívánhatnak ők Választófejedelmi Kegyelmességedtől, mint 
hogy Luthert Választófejedelmi Kegyelmességednél tudják. És 
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ennek meg kell történnie Választófejedelmi Kegyelmességed 
gondja, dolga s bármi veszedelme nélkül. Mert Krisztus nem 
arra. tanított engem, hogy mások kárával legyek keresztyén* 
Ha azonban botormód azt követelnék, hogy Választófejedelmi 
Kegyelmességed maga tegye kezét reám, majd megmondom akkor 
is Választófejedelmi Kegyelmességednek, hogy mit tegyen: én 
Választófejedelmi Kegyelmességedet biztosítani akarom saját 
ügyem érdekében testében, vagyonában és lelkében kártól és 
veszedelemtől, akár hiszi ezt Választófejedelmi Kegyelmességed, 
akár nem. 

Ezzel Választófejedelmi Kegyelmességedet Isten kegyeimébe 
ajánlom. Ha szükség lesz, majd legközelebb többet is beszélünk 
erről a dologról. Mert ezt a levelemet hamarjában irom, hogy 
jöttöm híre Választófejedelmi Kegyelmességedet meg ne szomo-
rítsa, hisz kötelességem, hogy mindenkit vigasztaljak és meg ne 
károsítsak, ha igaz keresztyén akarok lenni. Más férfi az, nem 
György herceg, akivel dolgom van ; az engem ugyancsak jól 
ismert és én sem ismerem félre. Ha Választófejedelmi Kegyel-
mességed hinne, meglátná az Isten dicsőségét; de mert még 
nem hisz, — még semmit is nem látott. Istennek legyen hála 
és dicsőség örökké, Amen. Irta Burmában az őrnél1) Hamvazó 
Szerdán 1522 

Választófejedelmi Kegyelmességed alázatos szolgája 

Luther Márton. 

5) Wartburgból való kirándulása alkalmával Luthert mindig egy 
fegyveres ór kisérte. Itt azonban Luther azt a bornai férfiút érti, aki az 
idegenek védelméről gondoskodott. 



IV. 

AZ ÚRVACSORA BULLÁJA. 
- 1522 TAVASZÁN. -

FORDÍTOTTÁ : 

DE MASZNYIK ENDRE. 





BEVEZETÉS. 

Amint Luthert és társait a pápa 1521. jan. 3. a „Becet 
romanum pontificem, ex tradita sibi" kezdetű bullában kiát-
kozta és kiközösítette az egyházból, mindjárt ugyanazon év 
Zöldcsütőrtökjén ők is belekerültek az úgynevezett „Bulla 
coenae domini" eretneklajstromába. 

Ez a bulla hírhedt régi bulla. Zöldcsütörtökön szokta a 
pápa ünnepélyesen felolvasni. Az ünnepély lefolyása ez: már 
kora reggel ott állnak a pápai testőrök a Péter templom 
körül. A templomtért babér- és myrtuságak ékesítik, estve 
pedig a fáklyák kisérteties lángja világítja be. Az áldás osz-
tásra jött tenger nép áhítatba merülve várakozik, mignem meg-
kondulnak a harangok s a pápa megjelenik az erkélyen, ki-
terjeszti kezét a térdelő nép felett és háromszor keresztet vet. 
Aztán előront égő fáklyákkal a papok egész serege és fel-
hangzik a pápa ajkáról a „Bulla coenae domini", amelyben 
mindazon eretnekeket és eretnekségeket rendre elősorolja, 
elkárhoztatja és megátkozza, akik és amik a régi avagy újabb 
korban felmerültek, s amelyek közt ez alkalommal szerepelt 
először a legújabb eretnek, Luther Márton és az ő követői. 

Biztosan nem állapítható meg, mikor vett tudomást 
Luther erről a kibővített úrvacsorai bulláról, de annyi min-
denesetre tény, hogy Wartburgban volt, midőn az kezéhez 
jutott. Erre felel szóban forgó iratában. Lefordította németre 
a bullát; írt hozzá elő- és utó-szót és ellátta igen érdekes 
jegyzetekkel, sőt a 10-ik Zsoltár fordítását és rövid magyará-
zatát is hozzácsatolta, mintegy a pápaság fényképe gyanánt, 
s aztán újesztendei ajándékképen a római székhez intézett 
ajánlattal ki is adta. 

E rendkívül érdekes és szellemes irat keletkezésének 
idejét megállapítani igen bajos. Valószínű, hogy az 1522-iki 
újév táján Íródott, s 1522. év tavaszán jelent meg. 

A mű teljes czíme a következő: 
„Bulla Cene domini: das ist: die íj bulla vom Abentfressen 

des || allerheyligsten hern des || Bapsts: vordeu || tscht durch jj 
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Martin [| Luth. |j Dem aller hey || ligsten Romischen stuel tzum 
newen Jare || Seyn mául ist voll fiuchens, triegensz vnd 
geytzes || Vnter seyner tzungen ist műbe vnd erbeyt. || PsalmoX || " 
22 negyedrétű lapon. — Végül: „Getruckt tzu Wittemberg, 
Nach Christi ge || burt Tausent FuníThundert vnd ym Zwey-
vndtzwentzigsten Jar || — 

Ez irat is különböző A—E szövegben maradt ránk. Az A 
az eredeti szöveg, ezt vettük mi is alapúi. 
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Bulla Gasnae Domini9 vagyis Bulla a legszent-
ségesebb Űrnak, a pápának esfcvéli falásáróL 

Németre fordította Luther MárfcoiL 

L u t h e r M á r t o n a l e g s z e n t s é g e s e b b s z é k -
n e k R ó m á b a n ő s az o e g é s z p a r l a m e n t j é n e k . 

Minden előtt kegyelmemet ós üdvözleteimet néktekc 
Legszentségesebb szók, ne fortyanj fel ezen én újmódi 
köszöntésemen, amelynek élére a magam nevét biggyesz-
tettem ős a melyben a lábmosókról megfeledkeztem, Majd 
megokolom a dolgot. Oly esztendőbe leptünk, aminő eddig 
ínég soha sem virradt rád. Mindennél fontosabb dolgom 
most, hogy veled beszéljek, azért az ő esztendő szokása 
eszembe sem jut. Köszönöm néked te bájos, gyöngéd és 
felette tudós szék, köszönöm az egész közönséges keresz-
tyénség, különösen pedig a nőmet nemzet nevében, hogy 
végre valahára megnyitottad kegyelmed ós irgalmad kincs-
tárát ős látnunk engedted azt a hirhedt ős roppant félel-
metes ós mindenfele rejtegetett bullát, amely a te Urad 
esfcvéli fal ás ár ói szóL 

Hisz el eddig ís annyi már a bulla-árus, bíboros, követ, 
biztos, aibiztos, érsek, püspök, apát, prépost, dékán, nagy 
űr, prior, quardíán, stacionárius, terminárius, alapítványi 
követ, kolostori követ, kápolnás követ, oltár követ, harang 
követ, torony követ ós a jó ég tudja, mi mindenféle húzó-
nyúzó népség, hogy a Rajnába se lehetne a gézengúzokat 
mind belefullasztaní: ós ma holnap még majd a ludakat 
ős kakukokat ís mind bullapostákká ós bűcsuárusokká, 
vagyis a római szent szék követeivé ős biztosaivá kell 
felavatnunk, nehogy a búcsúnak tenger kincset a rozsda 
és a moly megeméssze s Németország csakis a szentséges 
szék kincstárába bőzárolva gazdagodhassők meg. 
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És mégis ezen te igen drágalátos apostolaid réven 
rendkivíll nagy és emésztő vágyódás támadt az estvéli 
falás eme szentséges bullája után, S hogyne! mikor láttuk, 
hogy ezek a jő pajtások, a bűcsuárusok vidám kedvre 
kerekedve, és jól becsípve, egy rongyos fillérért avagy egy 
jó itőkáert is minden bűnt megbocsátottak s annak bűnét, 
a ki bármely házasságtörést, gyilkosságot, rablást követett 
el, ki országot es népet elárult, apát ós anyát megfojtott, 
nővéreket meggyalázott, sőt magát a Krisztust hétszer is 
megfeszítette és rádásul az anyját is, hát ezt mind csak 
könnyű, mindennapi bűnbe vették s könnyelműen megbo-
csátották, kényük kedvük szerint odajándékozták, hahogy 
fényes veretű ezüstpénz kandikált ki tarsolyukból, hogy 
szinte Mid csodálkozva kórde, miféle bűnök lehetnek már 
azok, amiket az estveli falás szentséges bullája tesz szóvá, 
hogy csupán azokat nem tudta lemosni a búcsú hallatlan 
felhőszakadása ós özönáradata 1 Hisz nem képzelhet senki 
nagyobb bűnt az Isten parancsolata ellen való bűnöknél 
és íme a búcsú ezeket mégis mind megemészti, mintahogy 
a nap a hópelyhet felszívja. De e részben csakis az otromba 
németeket terheli mulasztás, — akik a bűnnek dolgában 
oly avatatlanok. Á legszentségesebb széket \ én bíz nem 
vádolom, hogy arról eddig meg nem nyilatkozott: bizo-
nyosan a nemetek tudatlanságát kiméite, nehogy a nagy 
világosság szemüket megvakítsa. 

De most immár a vágyódás oly erőre kapott, hogy 
szinte elviselhetetlen. Előállasz tehát ősi hagyomá-
nyos szent jogoddal, szépen megnyugtatod a sziveket 
és kiadod az estveli falásról ezt a legszentségesebb bullát, 
amelyből immár kíkí megláthatja, miként tartod fenn 
magad számára, nem minden becsületes ok nélkül, az e 
fajta nagy bűnt. 

No hát ón is szeretnék már egyszer neked valami 
jó szolgálatot tenni; ki tudja, talán még majd ki jár ezért 
nekem egy bíboros kalap, avagy egy püspökség, avagy 
egy jó parókia. Ideje, hogy köteles szolgálatommal tisz-
tába jöjjek és segítsek ezt a bullát terjeszteni ós mindenki 
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részére hozzáférhetővé tenni. Azért nemcsak lefordítom, 
hanem egy pár jegyzetet Is csatolok hozzá és mivelhogy 
arra senki más nem méltó, kizárólag neked magadnak 
ajánlom és vele téged tisztellek meg ez űj esztendőben. 
Pianem azért nem akarom eltitkolni előtted azt a nagy 
fáradságot, amellyel ez a fordítás és jegyzetelés járt, nem 
pedig azért, hogy ha már épen adni akarnál valamit, 
fáradságomat kellőképen méltányolhasd és ne adj nekem, 
mint ez egyesekkel törtónt, bíboros címet javadalom nélkül, 
mert én nem szeretnék csnpán afőle címzetes, avagy 
betűs bíboros lenni; ón jobb sorsra vágyom s többet akarok, 
mint csnpán fehér öltönyben libegve tetszelegni. Mert azt 
mondom én neked, hogy bár azt a bullát a latin föld közepén 
csinálták, mégis tisztára oly latíntalan az, akár hacsak vala-
mi konyhagyerek csinálta volna. De kát én ezt nem a tudat-
lanság számlájára írom, mint ahogy némelyek teszik, akik 
szerint nincs tudatlanabb ós gorombább népség a föld 
kerekségén a pápánál, bíborosoknál és püspököknél s hozzá 
nagy tisztesség ís, ha az e fajta emberek a legeslegtudat-
lanabbak, épen ugy, mint ahogy nagy tisztesség, ha a feje-
delmek ós nagy urak az íráshoz alig konyítanak. Értsék 
az írás mesterséget az írók, az uralkodást az urak : tehát 
e téren ís legyenek tudósok a diákok és tanulók, a pápa, 
bíboros, püspök pedig csínálja a maga dolgát. 

No de ón azt tartom, hogy nálad nem ez az ok for-
gott fenn, hanem kedved kerekedett egy részeges estven 
Ilyen latinsággal beszólni oly órában, amikor csetlik-bot-
lik a nyelv es tétova kóvályog az elme, Az a festő, aki 
bolondot fest ós azt a bölcs alakjában ós színében tünteti 
elénk, kontár munkát végez, de mester az, ki a bolondot 
tökéletes bolondnak rajzolja* Épúgy, mivelhogy ez nem 
csupán az estvóli falás bullája, hanem igen híres munka 
les zen, fontolóra kellett venni, hogy, ha olyan forma benyo-
mást tesz, mintha józan reggelen csinálták volna, úgy 
kontár munka számba menne ős nem Bulla Coenae-nek9 
hanem Bella Jejuniae=nek? vagyis a józan reggel bullá-
jának kellene nevezni. 
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De hát te igen fáinul viselted magadat és épen azért 
minden művészmód sikerül Szent Pál L Thess. 5 „7" 
mondása szerint: „Akik megrészegednek, est ve részegek;" 
és amint a németek éneklik: „Egész éjjel részeg voltain, 
Egy okos szót is nem szóltam." — De nekem keserves 
feladat a latmtaian dolgot latinná tenni németül Bizony 
alighanem nekem is le kell részegednem, hogy ezt a nagy 
művészetet utánad csináljam, A másik feladat nem kisebb: 
azokat a bűnöket, amelyek a bullában fel vannak sorolva, 
tisztára el kell tüntetnem, hogy MM meglássa art is, 
miként lettek azok egy részeges estve előrántva ós mind 
ama bűnök helyébe csúsztatva, amelyek Isten ellen valók. 

Mert hogy te oly konokul ragaszkodol ehez a bullá-
hoz, és hogy azt Zöldcsütörtökön felolvastatod, holott as 
evangéliom egész esztendőn át még csak eszedbe sem 
jut, ópenséggel nem szükség megjegyzésekkel kisérnem : 
ez magától érthető, hiszen semmikőpeii sem volna illendő* 
hogy te valami olyast tégy, ami a józan reggel "dolga, 
mint teszem azt az evangéliom. 

így állunk az estvóli falás művészetével; meri hát 
ugyan mivé is lenne a részeges kópé, ha nem átkozódhat-
nék, kárhozkodhatnók ós a legorültebb módon nem dü-
hönghetne ós tombolhatna, mikor más embereknek nyu-
godniok ős aludniok kell. — Tehát te is: azon a napon, 
amelyen Krisztus mind az egész világnak nyugodalmat 
ós békességet adott, estvóli falásodhoz illő módon, nagy 
bátran megnyitod szájadat hogy átkozodjál, kárhozkodjál, 
tombolj és dühöngj az egész világ ellen, mintha te magad 
Is olyan örült bolond volnál, akár ez a bulla. — Minden 
szépen ős rendben megy, amibe te kedves szók belő fogsz 
és magától ugy igazodik, amint csak szükséges. 

D© ha en erre nagyon is méltatlan volnék, ha jó 
néven veszed, máskor majd jobban csinálom a dolgom.i 
most, az új esztendő gyorsan tova siet, én pedig m 
ajándékkal szeretnék beállítani Őrizzen meg téged az ón 
jóakaratom ős kegyelmem, te bájos,, barátságos szent 
szék, Ámen. 
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Aki est a bullát kinyomatja ás a szöveghez nem 
választ nagy hetüket, hogy ekként a szentséges bullát 
illendokép megbecsülje, tudja meg, hogy egyikét követ! 
el ama bűnöknek, amelyek ebben a bullában foglaltatnak 
és hogy nekem parancsolatom van arra, hogy őt a leg-
szentségesebb római szók kegyelméből íeloldozsann ÁM 
pedig kis betűket választ, azt én egyenesen Rómába 
magába, a legszentségesebb székhez utasítom, mert ott 
van ínég egy bulla, amely az ily eseteket ezen bullán 
felül magának fenn tartja ; próbálja meg a maga szakáiéra, 

A pápa űr ©sfcYáli falasának fonlláj&o 
ELSŐ FEJEZET. 

Leoa) püspök, Isten minden szolgáinak szolgája13) 
ezen ügynek örök emlékezetére. 

Szokásuk a romai püspököknek, a mi elődeinknek 

ez ünnepen az igazságosság fegyveréi forgatni, az apos-

toli hivatal kötelessége0) szerint a keresztyén hit tiszta-

ságát fenntartani és ugyanannak egységét, (amely kivált-

képen a tagoknak az egy főhöz, a Krisztushoz és az őd) 
helytartójához való ragaszkodásában ál 1) és a hivők 
szent közösségét6) megőrizni. 

a) A miként a farkas pásztor. 
b) Este felé, amikor lerészegedtünk, de reggel Leo, 

dominus dominantium, minden urak ura. 
c) Apostoli hivatal az átkozódás és a lelkek pusztítása. 

Jegyezd meg: a keresztyén hit egysége a pápa országa és 
levelei, amiket ebben a bullában fenn akar tartani. 

d) Krisztus nem elég oda, 
e) No lám, gézengúzok őrzik a szent népet! 

D. Luther M. művei. ] g 
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MÁSODIK FEJEZET. 

Eövetjük3-) iiáí az ősi és közönséges szokást és 
kiátkozunk és elkárhoztatunk a mindenható13) Isten 5 az 
Atya és a Fiű és a Szent lélek nevében és a szent 
apostoloknak, Péternek és Pálnak, és mi magunknak 
hatalmából isc) mindenféle eretneket, a garazokat, a 
paterőnokat, a lyoni szegényeket, az arnoldistákaí, a 
Speronistákatd), a passágokat, a wíklefitákaí, a hussi-

íákat, az opioíős fratricelokat1 és az általunk 

újabban hasonló eretnekség miatt kiátkozott Luther 
Mártont minden követőivel és azokkal egyetemben, 
akik pártfogásukba veszik őt, hogy meg ne lehessenei 

büntetni, bárkik legyenek is és minden más eretneket, 

bármi legyen is a nevük és azoknak minden párt-
fogóját, fenntart óját és visszatartóját. 

a) Egyik vak a másikat, egy bolond százat csinál. 
b) Aki azt mondja János 3 17: Isten nem azért küldötte 

fiát, hogy a világot megrontsa, hanem hogy idvezítse. 
c) És a mienkből, mondá a kutya, mintha az isten 

hatalma gyenge volna az estvéli falásnál 
d) És nem a pápisták, a jámbor, gyöngéd keresztyének. 

Deo gratias. Grammartzy.2 

e) Most van a kínszenvedés hete, nem esznek húst. 

Ezek az eretnekek Isten ellen semmit sem vétettek, 
hanem igen nagy vétkük, hogy követelók a szentírást 
ós az Isten igéjét maguk ós a szegény bűnösök számára 
és hogy a pápa kegyes legyen és Isten Igéjét józanul hir-
desse ós ne tolja helyébe részegen az estvelí falás bul-
láját. Ez egy oly nagy tévedés, hogy valóban keményebb 
büntetést érdemelne, de hát a legszentségesebb szék külö= 
nos részvétből kegyelmet gyakorol irántuk és lelküket a 
poklok fenekére veti, testüket porrá égeti, nevüket meg-
átkozza, becsületüket eltörli, vagyonukat elveszi és fáj 
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-mivé fölötte nagy jóságában, hogy nem rendelkezik még 
borzasztóbb pokollal, tűzzel, szégyennel ós kárral 

Nos hát ö maga beismeri, hogy az én eretnekségem 
•amazokóvel egyenlő. Én meg elismerem, amit hiszek, hogy 
•újból köszönettel tartozom te neked, te bájos szók, 
hogy te engem ezekkel az emberekkel együtt kárhoz-
hatsz el: mivel fizessek ón neked ezért? Nosza, lásd 
meg komoly szándékomat, meghagyom neked a biboros 
kalapot ós nem kívánom, hogy bármit is adj nékem ; hiszen 
tudom, hogy magad ís szükséget szenvedsz. Nekem elég, 
hogy nevem Rómában amaz ünnepen ünnepélyesen kiki-
áltják azokkal a szegény eretnekekkel együtt ós hogy az 
most ebben a részeges estvóli bullában a világot bejárja. 

Azt ís mondod az első fejezetben, hogy az igazságnak 
fegyvere az e fajta szitkozódás és átkozódás, holott maga 
Szent Pál a világosság fegyverének ós az igazság fegyve-
rének a szelídséget, türelmet, jóságot, szeplőtlensóget 
nevezi, II. Kor. 6, ö. De hát ő józan reggel beszélt, te pedig 
•azt részeg estve nem ok nélkül magyarázod dühöngésre 
és tornbolásra, tehát ép ellenkezőre, mert estve ós reggel 
egymásnak ellentétei. Te valóban bölcs szók ! 

HARMADIK FEJEZET. 

Hasonlóképen: kiátkozzuk és elkárhoztatjuk az 
összes tengeri rablókat, a tengerena) cirkáló rablókat, 

különösen is azokat, akik a mib) tengerünkön az 

ezüst hegytől egész Terracyn-ig ólálkodnak és a hajós-

népet fosztogatják, nyomorgatják, öldösik és javaikat 

s vagyonukat mind máig elorozol merészkedtek és 
merészkednek, valamint minden ő pártfogóikat és 

azokat, akik nekik tanácsot, segítséget és védelmet 

nyújtanak. 

a) A tengeri ralok és a tengeren cirkáló . rablók két 
különböző dolog részeg estvén, mikor a nyelv dadog. 

1 3 * 
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b) A mi tengerünkről, mondja tehát Szent Péter, a mi 
elődünk Ap. Csel. 3. 0: „Aranyom s ezüstöm nincs nekem". 
És Krisztus (Luk. 22.25 és köv.): „A pogányoknak fejedelmei 
uralkodnak azokon, ti azonban igy ne cselekedjetek". De hisz 
a részeg embernek a bolond is kitér, mennyivel inkább-
Krisztus és Szent Péter az estvéli falónak. 

NEGYEDIK FEJEZET, 

Hasonlóképen: kiátkozzuk és elkárhoztatjuk mind 

azokat, akik a maguk országában uj vámot szednek, 
vagy tilosat követelnek. 

Mert hiszen mi minden idegen világi javaknak is ura 
vagyunk Krisztusnak mondása szerint (Mi 8 20): „Az ember-
fiának nincs hová fejét lehajtania. 

ÖTÖDIK FEJEZET. 

Hasonlóképen: kiátkozzuk és elkárhoztatjuk a 

bullák, avagy apostoli levelek és ama kegyelmet vagy 
igazságot kérő levelek meghamisított, amelyeket a pápa, 
avagy az alkancellár, avagy az ő helyetteseik, avagy a 

szent romai egyház alkancellárjának hivatalnokai, 

ugyancsak a pápa parancsából, jeggyel látták el, vala-
mint azokat is, akik az ilyen kérő leveleket a pápa, 

vagy az alkancellár, vagy az ő helyetteseik nevében 
jegygyei látják el. 

De Isten leveleit és Írását meg lehet égetni és átkozni. 
Mert ő ilyen levelekben magyarázza es írást, ami az ő dicsek-
vése szerint kizárólag az ő joga. 

HATODIK FEJEZET. 

Hasonlóképen: kiátkozzuk és elkárhoztatjuk mind 

azokat, akik lovakat, fegyvereket, vasat, fát és más 
egyéb tiltott dolgokat szállítanak a saracónoknak és 
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törököknek és a keresztyénség egyéb ellenségeinek, 
hogy azok a keresztyének ellen hadat viseljenek, 

Mely komolyan fogja el ez a részeg ember a maga dol-
gát, aki minden törököt egy estve képes felfalni, 

HETEDIK FEJEZET, 

Hasonlóképen kiátkozzuk és elkárhoztatjuk mind 
azokat akik a római udvarnak5) szóló élelmiszerek, 
vagy más egyéb szükségletek szállítóit megakadályoz-
zák, vagy bántalmazzák, avagy gátolják és zaklatják 
őket, hogy azokat a római udvarnak el ne szállítsák, 
avagy vitessék13); azokat ís, akik ilyesmit cselekesznek, 

avagy a szállítmányokat visszatartják, legyenek bár-

mily rendben, méltóságban, sorban és állásban, még 
ha püspöki, királyi, királynői, vagy akármely egyházi, 

vagy világi méltóságban találtatnak6) is. 
a) Hogy a gyomor ne korogjon. 
b) Hogy lehet ily gonosz egy részeg ember ? 
c) Figyeld meg, mily világosan magyarázza itt az írást: 

hogyan ís tévedhetne a pápa ily nagy világosságban ? 

NYOLCADIK FEJEZET, 

Hasonlóképen: kiátkozzuk és elkárhoztatjuk mind-

azokat akik a maguk gonoszságából megrabolják, elfog-

ják, feltartóztatják, avagy törvényes, vagy ráruházott 

hatalomnak hiányában, önkényes elhatározásból merész-

kednek bántani, nyomorgatni, vagy megölni azokat, 

•akik az apostoli székhez jönnek, vagy onnét távoznak 

•és akik ugyanazon római udvarban laknak: valamint 
azokat is, akik ilyesmit elkövetni engednek, avagy 
parancsolnak. 

A pápa nélkül, aki a királyokat és a világot is egymásra 
uszíthatja és keresztyén vérben fürödhet. 
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KILENCEDIK FEJEZET. 

Hasonlóképen : kiátkozzuk és elkárhoztatjuk mind: 

azokat, akik a patriarkákat, érsekeket és püspököket 

és azok cselédségét bántalmazzák, sértegetik, megölik, 

elfogják, fogságba vetik és feltartóztatják. 

Nos és mi lesz a többi keresztyénekkel ? Kiki méltán 
gondol a maga javával. Csináld te is a magad dolgát! 

TIZEDIK FEJEZET. 

Hasonlóképen : kiátkozzuk és elkárhoztatjuk mind-

azokat, akik a maguk dolga és ügye érdekében hábor-

gatják, vagy megölik vagy javaiktól megrabolják azokat, 

akik a maguk dolga és ügye érdekében személyesen 

avagy más, egy vagy több, akár egyházi akár világi 

személy közvetítésével a római udvarhoz fordulnak és 

ugyanabban az udvarban eljárnak és prokurálnak és 

mint azok ügyvivői, szószólói és prokurátorai avagy 

mint kihallgatok avagy birák is ugyanazon dolgokban 

és ügyekben kivannak rendelve.a) Valamint azokat is,, 

akik súlyos büntetés, rendelet és parancsolat alatt 

merészkednek megtiltani, hogy az apostoli széknek és 

az ő követeinek, küldötteinek és kirendelt bíráinak 

levelei és parancsai, vonatkozzanak bár kegyelemre 

avagy jogra és azokra vonatkozó Ítéletei és egyéb 

végzései, eljárása és executiója érvényesüljenek, mielőtt 

azok az ő jóváhagyásukat és tetszésüket meg nyerték 

volna és hogy az Íródeákok és jegyzők se készíthes-

senek közokiratokat vagy leveleket a fent említett 

levelek és ügyek végrehajtásáról és ha készítettek, ne 

adhassák azt át az illetékes félnek. 

Azkkat is, akik a maguk leiküknek veszedelméreb> 

konokűl kivonni merészlik magukat a mi és a min-
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denkori romai püspök iránt való engedelmesség alól5 

avagy valamelyes módon kitérnek az elől 
Azokat is, akik az egyházi személyeket illető bírói 

járandóságot vagy illetéket, kamatot és jövedelmet,0) 

a templomi, kolostori és más birtokukban levő alapít-
ványok érdekében, bármi okbóld) magukhoz merik 
ragadni, avagy a római szék adott engedélye nélkül 
visszatartják. 

Azokat is, akik nem félnek ilyes dolgokat maguk 
vagy mások által egyenes vagy görbe uton végrehajtani és 
elintézni, avagy ugyanazokban tanácsot, segítséget vagy 
pártfogást nyújtani, legyenek bármely állásban, méltó-
ságban, rangban, hivatalban vagy állapotban, még ha 
püspöki, királyi, királynői vagy akármi méltóságban 

találtatnának6) ís, 

a) És így beteljesítik Szent Pál tanítását: Senki se ártsa 
magát világi dolgokba, aki Istennek akar szolgálni; de a pap^ 
részeg estvén megteheti. 

b) Ez ez, ez a lelkek veszedelme! 
c) Pénzre van szükség, mikor az urak háborúba fognak* 
d) És ez Krisztus Máté 5,40 amaz igéjének magyarázata: 

„Aki elakarja venni alsó ruhádat, engedd neki felső ruhádat 
isk No csak jer holnap újra! 

e) Jönni fognak hamis tanitók, akik a fejedelmeket és 
királyokat szidalommal illetik és káromolják és az uraságokat 
megvetik li Pet. 2. la 

TIZENEGYEDIK FEJEZET. 

Hasonlóképen kiátkozzuk és elkárhoztatjuk azokat, 

akik háborgatják, véresre verik vagy megölik, vagy 
elfogják vagy feltartóztatják vagy kirabolják azon uta-

sokat és zarándokokat, akik áhitatosságból vagy vezek-

lésből Rómába mennek és ott maradnak vagy onnan 
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távosnak: valamint asokaí is, akik ebben nekik segít-
ségei, tanácsot vagy pártfogást nyúj tanak 

TIZENKETTEDIK FEJEZET, 

Hasonlóképen kiátkozzuk és elkárhoztatjuk mind 
asokat, akik akár maguk, akár más vagy mások által 

nyíltan vagy alattomosan, bármi címen avagy ürügy 
alatt hatalmukba kerítik, megszállják, vagy ellenség 
módjára pusztítják avagy ostromolják, vagy hatalmukba 
keríteni, megssállani avagy támadni és ellenség mód-
jára ostromolni merik egészben vagy részben Rőmab) 
városát, Sicilia avagy Trinacria királyságát, Sardinia és 
Corsica szigeteit, a Farum melletti tartományi, Szent 
Péter ősi örökéi Thiisciában, a spaíaíői hercegséget, a 

vendsiai és safciu grófságom as anconai, massai, tre-

bariai, romandioIL campaniai őrgrőfságoí, a tenger 
melletti tartományi és vidéket, amit az Arnulcok6) 
különös gondozásunkra bíztak, asonkivül 8 mi városaim 
kai, Bolognát, Ferrarát, Benevenüimoí, Perust, Áviniát, 
Gastel, Tuder városát és más városokat és bármely a 
romai egyházhoz tartozó és csatolt és illetékes0) tar-
tományt és helységet és jogot: valamint azokat is, 
akik az ilyeneknek pártfogást, védelmet, segítséget és 

tanácsot adnak. 

a) Csak a török az; aki nem érti az estvéli falás 
bulláját. 

b) Látod Péter, te szegény halász, hogy lesz tiéd Róma 
és annyi királyság I Üdv néked Péter, Sicilia királya és 
Betsaida halásza! 

c) Mit árt egy jó erős hazugság részeg estvén a részeg 
bolondnak, aki annyi országot mer összerabolni és hazug-
sággal magának lefoglalni! 
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d) Vagyis ez annyi, mint egy papírból font mór, mint 
országot és népet alva kormányozni. 

TIZENHARMADIK FEJEZET. 

Hasonlóképen kiátkozunk és elkárhoztatunk min-
den egyes alkancellárt és tanácsost, a rendeseket és a 
rendkívülieket egyaránt, az összes királyokat és feje-
delmeket és kancelláriákat, íanácsgyülésekeí és ország-
gyűléseket, azonkivül az ő közönséges helytartóikat ís, 
vagy egyéb világi fejedelmeket, ha mindjárt császári, 
királyi, hercegi vagy bármiféle méltóságban találtat-
nának is. Valamint az érsekeket, püspököket, apátokat, 
kommendátorokat és az ő helyetteseiket és ofíiciálisak 

kai, akik maguk vagy más avagy mások által a mi 
biztosainktól ás (amint mondják) comissariusainktól 

magukhoz vonják a különféle kiváltságok avagy más 

kedvezmények ügyeit és az apostoli leveleket, azokat 

is, a melyek a tizedre és egyházi adományokra vo-

natkoznak és amelyek egyébként az egyházi javakat 

terhelik és a köznép hatalmából az intő levelek, idéző 

levelek, tiltó levelek, közvetítő levelek, végrehajtó 

levelek és más oly kegyelemre és jogra vonatkozó 

apostoli levelek elintézését, amelyeket annak idejében 
mi magunk és a kamarai bíboros és az apostoli 

kamara hivatali helyettese és a biztosok és apostoli 

commissáriusok ugyanazon ügyekben kiadtak és azok-

nak lefolyását, meghallgatását, személyt, káptalant, 

konventet, collegíumot, amik az ily ügyeket végrehaj-

tani akarják, megakadályozzák és magukat, mint azok 
bírái elismertetni merészlik és rábírják vagy kényszerí-

tik az ellenkezőket, akik azokat parancsra kinyerték és 

még kinyerik, hogy visszavonják és ugyanazokat az 
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átok és büntetés alól feloldozzák, akik ellen az ily 
tiltó levelek kiadattak. 

TIZENNEGYEDIK FEJEZET. 

Hasonlóképen kiátkozzuk és elkárhoztatjuk mind 

azokat, akik megtiltják bármi büntetésről, bármely 

személyekről legyen is sző általában, vagy különösen, 

hogy végrehajtás végett ki ne adjanak bármely apos-

toli levelet, ha mindjárt kegyelemre és jogra vonat-

kozó bréve3 volna is az, úgyszintén oly idéző levelei 

és végrehajtó levelet, amelyet a fentnevezetí szék kiad 
és a maga idejében ki fog adni, kivévén, hogyha azok 

az ő vagy az ők fejedelmeinek tetszését és jóvá 

hagyását megnyerik. Valamint azokat is, akik elfogják, 

fogságba vetni és feltartóztatni engedik ugyanazon 

levelek, intőlevelek, idéző levelek, tiltó levelek jegyzőit 

végrehajtóit és alvégrehaj tóit. 

Valamint azokat is, akik a maguk hivatalos érde-

kében, vagy bármely indításból saját törvényszékük, 

kihallgatásuk, cancellariáják, tanácsgyülésük, vagy ország-

gyűlésük elé állítják és a közönséges jogrend ellenére 

oda állítani engedik és rendelik nyíltan, avagy alat-

tomosan, bármely gyorsasággal és ürügy alatt történjék 

is ez, az egyházi személyeket, káptalanokat, conventeket 

és kollégiumokat. 

Szintazonkép kijelentjük és a mondottakra nézve 

határozottan kikötjük, hogy azt a feloldozást, amelyet 

mi jelenleg, vagy egyébként, bármely ünnepélyességgel 

ís, végrehajtunk, semmiképen sem végezhetik el a fent 

nevezett alkancellárokat, tanácsgyűléseket és helytartókat 

és a fent nevezett kíátkozottakat illetőleg, kivévén,, hogy-
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ha azok elállnak minden egyes fent nevezett és minden 

más egyéb jogoktól, amelyeket az apostoli szék és a 

szent római egyház magának követel és még követelni 

fog, ahogyan és ahol csak akarja. És ezen nem változtat 
az sem, ha mi, avagy az apostoli szék bármit is csele-

kedett ellene, vagy nem változtathat azon, mint egyéb-
ként szokott^ akár megtörtént, akár meg fog történni, 

akár el lett hallgatva, akár ki lett jelentve, az időnek 

bármely hosszasága sem, azonkívül a mi türelmünk, 

vagy feloldásunk egyike sem. 
Ezzel szemben nem ér semmit az oly kiváltság-

levél, apostoli levél, akár közönséges akár különös legyen 
az, amelyet nekik, vagy közülük egynek, avagy másnak 

a fent nevezett szék kiadott, legyenek bármi rendben, 

állásban, állapotban, méltóságban, avagy magas sorban, 

mégha (mint mondottuk) püspöki, királyi, királynői, 

avagy bármely egyházi, vagy világi méltóságban talál-

tatnának is, bárha formai és tárgyi szempontból olya-

nok volnának is, hogy oly apostoli levelek által őket 

kiátkozni nem lehetne, amelyek teljes és világos, szórak 
szóra való kijelentést nem tesznek az ily kiváltságokról 

és méltóságokról és az ő rendjükről, helyűkről, nevükről, 
melléknevükről. 

Nem használhatók fel ezzel szemben azon külön-

féle szokások és gyakorlatok, legyenek bár Írottak, 

avagy nem írottak és semmi, ami azzal ellenkeznék s 

a mi alapján ők ezen mi eljárásunk és Ítéletünk, mint 

olyan ellen, a mi azokban nem foglaltatik, magukon 

segíthetnének és magukat védhetnék. 

Ez Ítéletek alól nem oldozhatja fel őket senki, 

csakis a római szék, kivévén, ha az illető halálos 

szükségben van: sőt még akkor sem, kivévén azt az 
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esetet, hogyha az illető a tekintetben eleget tesz, vagy 
elégséges biztositéket nyújt, hogy a szent római egyház 
parancsolatának aláveti magát. 

E részben nem segit az sem, hogy ha az illető 
gyónó-levelekre, vagv bármely szabadságra hivatkozik, 

legyenek bár azok szóban, levélben, vagy akármely 
Írásban kiadva, mégha azokban benn foglaltatnék is, 
hogy maga a jelzés ís elégséges és, hogyha azokban 
bentaláltatnának ezek a nem használatos hozzátételek, 
hogy a semmitő levelek joga erősebh és hatékonyabb, 
mint a íeníartóké, bárha ugyanazok minden mást előbb 

megsemmisítenek is, amit mi, vagy a rent említett szék 

kiadott, vagy ezentúl kiadna, legyenek bár az illetők 

akármely magas állásban, méltóságban, minőségben, 
vagy sorban, mégha ők (mint mondottuk) püspöki, 
királyi, királynői, vagy bármi más, akár egyházi, akár 
világi méltóságban találtatnának ís és férfiak, vagy nők, 
káptalanok, kollégiumok, konventek, vagy kolduló rendek 
és lovagi kórházak, testvérségek és főiskolák volnának is. 

Azokat pedig, akik a bulla tartalma ellenére az 

ilyeneket, vagy egyet, vagy néhányat közülük tényleg 

a feloldozás jótéteményében részesítenének, emez átok es 
kárhoztatás Ítéletébe foglaljuk és megtiltjuk nekik, hogy 

prédikálhassanak, misét mondjanak, a szentségeket kiszol-

gáltassák, gyóntassanak és tudtukra adjuk és kijelent-

jük egész határozottan ezen vétkeseknek és ellenszegü-

lőknek, hogy mi velük szemben még keményebben 

járunk el, még pedig úgy egyházi, mint világi téren, a 

szerint, amint szükségéi látjuk, valamint azt is; hogy 

annak, amit ők a feloldozással vagy egyébként is csele-

kedtek, semmi érvénye nem lehet. 

Hogy pedig ez a mi eljárásunk kire-kire nézve 
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köztudomású legyen, elrendeljük, hogy cédulák, avagy 
lapok szegeztessenek és függesztessenek ki az apostolok 
fejedelmeinek és Lateráni Szent Jánosnak temploma 
ajtajára Rómában, amikbe az belefoglaltassék, amik esi 
az eljárást, mintegy hangos szóval és nyilvános bizony-
sággal Mrdessék, nehogy azok, akikre ez az eljárás 
vonatkozik, egy és más ürügyet találjanak a mentege-
iődzésre, avagy tudatlanságukkal hozakodjanak elő, 
mintha azokról nem értesültek volna: bárha, szinte hihe-

tetlen, hogy náluk ismeretlen maradhasson, amit nyilvá-
nosan mindenkinek kihirdetnek. 

Hogy pedig ezen mi jelen levelünk és mindaz, 
ami abban külön- külön foglaltatik, annál inkább isme* 

retes legyen, minél inkább kihirdettetik sok városban 
és helyen, megparancsoljuk jelen írásunkban a tisztelet-
reméltó testvéreknek, a patriarkáknak, prímásoknak, 

érsekeknek, püspököknek és minden helység ordinariu-
sainak, bárhol legyenek is, és meghagyjuk a szent 
engedelmesség erejénél fogva erős parancsban, hogy 

ezen levelünket, minekutána megkapták, avagy arról 

tudomást szereztek, maguk, vagy valaki más, avagy 

mások által, legalább egyszer egy esztendőben, avagy 

többször ís, amint a szükség kívánja, a maguk temp-

lomában ünnepélyesen kihirdessék, még pedig oly 

alkalommal, amikor a nép nagyobb része ugyanott 

istentiszteletre összegyülekezik és, hogy azt a keresztyén 

hivek szivébe véssék, prédikálják és magyarázzák. 

Annakokáért kinek-kinek tiltva legyen, nehogy azt 

gondolja, hogy neki joga van ezen mi átkunk, kárhoz-

tatásunk, elvetésünk, hirdetményünk, magyarázatunk,, 

visszavonásunk, befoglalásunk, tilalmunk, parancsunk és 

meghagyásunk levelét megszegni, avagy vakmerő dühhel 
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annak ellenszegülői. Aki pedig ezt megmerné csele-
kedni, tudja meg, hogy a mindenható Isten és az ő 
szent apostolainak, Péternek és Pálnak haragja alá esik. 

Kiadatott Rómában Szent Péternél az 1521-ik 

esztendő április hava 20-ik napján, pápaságunk 9-ik 

esztendejében. 
Olvastam én Arherius Romanus János, apostoli 

subdiakoiius. 
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Luther Mártoiio 

Szándékom volt ezzel a részeg bolonddal még* tovább 
"is tréfálni, de úgy elfogott a keserűség, hogy látva, hogy 
©zek a nyomorult, kétségbeesett emberek a pápa, a bíbo-
rosok és bánom is én akárkik is, akik ezt a bullát meg-
csinálták, nemcsak elég szemtelenek ezt az ő részeg majom-
köpkődósüket a keresztyén népnek kiadni, hanem az égre 
is kitátják mérges, gonosz szájukat és a felséges Isten 
áldott nevére hivatkoznak és avval kárhoztatják el a lel-
keket, aki pedig merő áldás: bizony elment a nevetéstől 
a kedvem. Hiszen mit hirdet ez a mérges, gaz bulla, ha 
nem merő haragot, türelmetlenséget, átkot, kárhoztatást 
testre, vagyonra és lélekre, mint az egész világnak meg-
rontását, az ideig való nyomorult gazdagság okáért. — A 

•szent egyház birtokának és szent Péter örökségének ne-
vezi azt, hogy ily formán szent Péter Ferrara hercegévé 
ós Sicilia királyává legyen! — Mit mondjak erre? A po-
koli sárkány eme gazságára ós az ő apostolainak kópé-
ságára nincs szó, képzet ós gondolat. Nem boszűlhatom 
meg másként, minthogy kit-kit arra kérek, olvassa el ezt 
a bullát magában ós lássa meg, miként dühöng es tombol 
minden egy betűje a keresztyen szeretet, remény, hit, tü= 
relem, szelídség, szegénység ellen ós mégis azt akarja, 
hogy megijedjünk tőle. De ón azt mondom a pápának és 

•eme bullának fenyegetésére. „Aki attól féltében hal meg, 
méltó, hogy finggal harangozva tegyék a sírjába." 

De hogy ezeknek a nyomorult pápistáknak mégis te-
gyünk valami szolgálatot ós megmutassuk nekik az ő bál-
ványaikat, hogy lássák, mit imádnak a pápa köpönyege 
alatt, hát ezt egy kicsit majd kiporoljuk. 
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Megjegyzések az eísi fejezetre. 

Szent Pál Títus l , 9 - l í 5 megparancsolja, hogy a Ii a-
mis t a n í t ó k n a k s z á j u k a t d u g j u k be az í r á s s a l 
ós ii o gy a p ü s p ö k a l k a l m a s l e g y e n az e l l e n -
k e z ő k n e k ü d v ö s s é g e s t u d ó m á n y n y a 1 v a Ió 
ü i e g d o r g á l á s á r a . És L Péter 3, 5 azt mondja: „ L e g y e -
t e k m i n d e n k o r k é s z e k m e g f e l e l n i m i n d a z o lu 
n a k, a k i k s z á m o t a k a r n a k v e n n i a t i b e n n e -
t e k v a 1 ő r e m é n y s é g r ő l é s a z t f é l e l e m m e l é s 
s z e l í d s é g g e l c s e l e k e d j é t e k k íme ez a Szent 
Lélek igéje és tétele ! Nos hát álljanak elo az összes pá-
pisták ós mondják meg5 vájjon ez a bulla ebez tartja-e 
magát? It szó sincs szelidsógrol, félelemről, egy betű sincs 
az üdvösséges tudománybői, nincs megokolás, nincs védelem, 
hanem puszta merő kárhoztatás, kiátkozás, szitkozódás, 
káromlás, tombolás ós dühöngés, mintha csak valami ör-
döngös volna. Azért kiki vegye szemügyre jól, mely lélek-
ből származik e bulla, amely oly keresztyóntelen módon Iá-
song a Szent Lélek tanítása ellen. 

Hiszen, ha ez elégséges volna a keresztyen hit meg-
védésére, ero hatalommal való elhallgattatására vagy kár-
hoztatássai való letiprására, úgy én nem tudnék jobb 
keresztyeneket ós püspököket megnevezni, mint a zsarno-
kokat és gyilkosokat, vagy az elvetemült asszonyokat és 
az ördöngös embereket; akkor a pogányok nem követtek 
el jogtalan dolgot a raarfcyrokkal és a zsidók joggal feszí-
tették meg a Krisztusi És ón ezzel, azt tartom, betömtem 
a pápisták száját, akik manap elég hangosan hányják 
szememre, hogy harapós vagyok. Harapósnak lenni hasz« 
nos ós szükséges, hogy megbüntessük a kemény fejüeket: 
de én soha senkit egyszer sem ócsároltam, avagy kárhoz-
tattam, hanem mindenha áldottam ős javát kívántam. Mit 
mondanak hát most eh ez az o hamis istenükhöz ós bálvány-
szörnyükhöz., aki egyebet sem tesz, mint káromol, ócsárol 
ós átkozódik ? Miórt dicsérik és magasztalják hát? 
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Igen, Szent Pál elkárhoztatta a hamis tanítókat Gal 1,8; 
de azt az evangéliom erdekében tette, hogy Isten dicső-
ségét megmentse i amikor azonban a maga dolgában hábor-
gatták őt, akkor mindenha áldásra nyitotta száját. Ámde a 
pápa, miként azt ©z a gyalázatos bulla mutatja, nem kár-
hoztat más egyebet, csakis aki őt gazdagságában és hatal-
mában akarja letörni. — Mert hiszen nézd meg csak jól 
© bullának, ennek a nagy rlngyónak a homlokát: nem 
átkoz az ki senkit azért, mert házasságot tört, felebarát-
já t megkárosította, Istent káromolta, hanem mint az asszo-
nyok és gyermekek ordítnak ós egymást kölcsönösen 
szidják és egymást megboszolják mondván: ,Jgen? ő elvette 
tőlem @zt, teszi velem azt stb Csak ami magára a pápára 
vonatkozik, az van elkárhoztatva; ami Istenre vonatkozik, 
arra 0 nem gondok Hát nem alávaló, őrült vakmerőség 
ilyen nyilvánosan, a templomokban Isten parancsát láb-
bal taposni ős mégis megkövetelni, hogy rettegjünk tőle, 
és Igazságosnak, ós jótéteménynek tekintsük a dolgát? 

Ánnakokáért nyissátok már egyszer ki szemeiteket 
ti szegény vak pápisták, lássátok meg azt a ti bálványo-
tokát, miként cselekszik Krisztus ellen és Mely merőben 
ördögi dolgokat űzi Krisztus azt mondja Máté 5, u ; Luk. 
6, 27: „Szeressétek ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, kik 
titeket gyűlölnek, áldjátok azokat, kik titeket átkoznak, 
imádkozzatok azokért, akik veletek gonoszságot cselekesz-
nek. Aki elveszi felső ruhádat, add oda neki alsó ruhádat 
is; aki egyik arcodat megüti, tartsd oda neki a másikat 
is; aki elveszi, ami a tied, ine kérd vissza!" Krisztus ©1 
Igéje ©gy szigorú parancs, úgy, hogy végül (Máté 7, 26) azt 
mondja róla: „Aki ezen én igémet hallja és nem cselekszi, 
hasonló a bolond emberhez, aki házát a fövényre építette" 
stb.; bárha a párisi főiskola nagy szaktudósai ebből taná-
csokat4 ós intéseket csináltak. 

No mondd, mennyiben tartja magát ezen bulla ©z igék-
hez ? Krisztus azt mondja: „Aki elveszi felső ruhádat, add 
oda neki alsó ruhádat i s / A pápa azt mondja: „Aki csak 
egy fülért veszen is el tőlem, az az ördögé testestől és 

D. Luther M. müvei. 1 4 
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lelkestől, az eretnek, az hitehagyott ós minden csapás é r i 
— Mi más ez, mint mikor valamely dühös ringyó mondja 
annak, ki ©gy fillért vesz el tőle: „Hogy a mennydörgős 
mennykő üssön a hátadba, és az ördög vigyen eh" Lát-
játok kedves pápisták a ti bálványotokat? íme ily szörnyű 
dolgot olvasnak fel évről évr© Rómában Zöldcsütörtöknek 
szent napján, és ezt nevezik a keresztyénség tanításának 
ós kormányzásának. 

És bárha az írásban Is előfordul egy némely Isten, 
Krisztus, az apostolok ós próféták részéről történt kárhoz-
tatás, még sincs joga bárkinek kárhoztatni azt, akit épp 
akar. Mi haszna volna különben a tanításnak; hogyha nem 
lehetne kárhoztatnunk? Az írás kárhoztatja azt, ami az 
evangéliom ellen való es mégsem céloz mást kárhoztatás 
sával, csupán a lelkeknek a testi baj által való megjaví-
t á s á t Ámde a pápa tisztára kárhoztat mindent, testet és 
lelket, vagyont és becsületet, barátot ós társakat, és ezzel 
nem a javítást célozza, hanem csupán a megrontást ós 
szava nem más, mint hogy: Adj ú j ra ős hagyj engem bé-
kességben ós engedd, hogy semmi keresztet ne viseljek I 
Éppen azért az Írás példáját csakis ott kell követnünk, 
ahol o kárhoztat, különben így kellene szólanod: Az írás 
kárhoztatja az evangéliom meghamisitóit, azért ón is kár-
hoztatom, ami nekem tetszik, éppen olyan formán, mint 
ahogy a párisi szamarak mondják: Mi ís minden ok 
ós alap nélkül akarunk átkozódni, amint az apostolok 
minden alap nélkül irtak* Nem úgy édes szamaram! Ha 
te az írás példáját akarod követni, úgy kövesd azt igaz 
és őszinte módon, vagy hagyj bókét nek i 

És, bárha a párisi szamarak hazugsága Igaz volna, 
hogy t. i Krisztus igéje csak tanács ós javallás, a pápának 
mégis meg kellene azt tartania, mert ő neki az az akarata, 
hogy ne maradjon egymagára a tökéletesség állapotában, 
hanem, hogy ugyanabban az állapotban a fő ós a legfőbb 
legyen. Már pedig ugyanez az állapot mindenkor köteles 
azt megtartani, mint parancsot ós nem mini t anácsot Ép-
pen azért, bármint forgatod a dolgot, a pápa káromló, 
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kárhoztató, átkozódó és Ő nem csupán hogy az, hanem 
hirdeti is ugyanazt, mintha az helyes ős jó cselekedet 
volna. Mely szörnyűség, mely tévelygés; romlásod szóién 
állsz s te nagyra tartod azt. 

Legyen ez nektek pápisták szolgálatotokra mondva 
az első fejezetről íme itt van bálványotok, az ördög lár 
váj a. 

Megjegyzések a második fejezetre. 

Átkozódik es kárhozkodik a szent háromság, az Atya 
és Fiu és Szeot Lélek Isten nevében. Kérdem: hol vette 
erre a parancsot? Talán Máté 16, 19=böl: „Amit megkötő-
zesz a földön, meg leszen kötözve a mennyben" ? De hisz 
ezzel Krisztus nem egyebet, mint a kötést rendelte el ős 
a pápa pokoli sárkányszája kárhozkodik ós átkozódik a 
kötés címén, A kötés csupán külsőleges elkülönítése azok-
nak, akik magukat bűneik következtében kárhozatba 
döntik, hogy őket újra kiszabadítsuk; a szentséges atya 
pedig abba taszítja be őket, s ezt nevezik a nyáj legel-
tetésének. 

Hát hiszen a felséges Istennek áldott neve éppen az, 
ami minden szivet megörvendeztet, amelyben megáldatunk, 
megkereszteltetünk ós üdvözülünk, és ez a nagy káromló 
mérges száj épp azt használja átkozódásra ós rómiti, öli, 
kínozza a lelkeket vele, hogy ama névnek ellenségeivé 
legyenek. Ha ő ezt az áldva áldott nevet szemétdombra 
veti és lábbal tapodja, vagy egyébként káromolja, hát ón 
őt a többi közönséges istenkáromló közé sorolom. Ámde 
minthogy o az egész világ főgonosztevője es az Isten leg-
nagyobb ellensége, miként Pál róla megjövendölte, hát nem 
tehet mást, minthogy azzal átkozódik és kárhozkodik; ős 
mégis ő volna az, aki valóban jót teszen és elnevezi ezt 
a dolgát az igazság fegyverének, holott más mindenki 
vallja, hogy nagy bűn az, amikor csak Isten nevével átko-
zódnak, nem is szólva arról, amikor meg e részben az o 
parancsolatával dicsekedned Bizony méltán mondta Péter 
II. Pét. 2, 19 : „Ők a kárhoztatás gyermekei," vagyis, hogy 

14* 
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ok méltók merő kárhoztatásra és nem Is tudnak egye-
bet, mini kárhoztatni 

Látta ez a főkujon, hogy fölötte gyenge volt arra, hogy 
a királyok országait és városait elrabolja és fegyverrel 
megtartsa; azért a kapzsiság arra oktatja Öt, hogy az 
Isten nevével való kárhozkodáshoz folyamodjék, Igv telje-
sült be Szent Pál igéje (L Timi. 6, 10): „Radix omnium ma-
lőrnél avaritia, a kapzsiság minden rossz kútfejek És ioie 
nem a Szent-Lélek akaratja-e, hogy ennek a négy latin 
szónak kezdőbetűje Róma nevét adja ki, hogy minden 
rossz Rómában hatalmaskodjék. 

Megjegyzések a harmadik fejezetre. 

A tengeri rablókra is rá kell a sort keríteni: a derék 
katona verekedhetik, vethet, ültethet, őrködhetik, fedezetet 
nyújthat, de csak átkozódva ós kárhozkodva, Szókén ül 
a lusta szamár s minden nagy dolgot csak fenyegetéssel 
akar Intézni 1 De hát hol van nagyobb tengeri rabló ós 
tengeri gyilkos, mint az az átkozódó bálvány, aki minden 
lelket megrohan, nyomorgat ós elpusztít? Neki esett az 
ideigvaló testi javaknak és dolgoknak, azért a lelki ügyek 
terén csakis annak fonákját teheti; mert az Ideigvaló és 
lelki dolgokról, egyszerre nem lehet gondot viselni; Krisz-
tus mondja: „Nem szolgálhattok a Mamonnak és Isten-
nek (Mto 6, 23). 

ESegjegyzések a negyedik fejezetre. 

Az is szép dolog ám, hogy az űj vámokat megtiltja. 
Hát hiszen jó-jó, de hát mit ártja magát bele ez az esze-
ment bolond a mások dolgába, ami rá épen nemi tartozik? 
Királyok és császárok kötelessége az ilyesmiről gondos-
kodni; a pápa maradjon az evangóliomnál s legyen gondja 
arra, hogy új tanok lelki váuoja és terhe ne keletkezzék 
sehoL Ámde mit tesz ő? Ő maga terheli meg a világot 
mondhatlan törvényekkel, átruház, rabol, ragadoz, elvesz, 
kiszipolyoz nrindon püspökséget ós alapítványt, köpönye-
gekkel annátákkal reservátákkaL5 búcsúlevelekkel és ezek-
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hez hasonló ezer más kópésággal ós hazugsággal veti 
rájuk magát, mintha űj adóktól akarna védekezni; hát nem 
utálatos, gonosz, boszantó gazság és ravaszság ez annál a 
legszentségesebb széknél, amely megtartja a kanalat és 
elnyeli a házat, hozzá mi velünk űz tréfát, hogy féljük 
és magasztaljuk ©zt a dolgát 

Nekem úgy látszik, annyit tenne ez, mint megszűrni 
a szúnyogot és elnyelni a tevét, amint Krisztus mondja 
(Mát 23 , 24) és ha mindjárt jogtalan dolog is űj vámokat 
szedni, hát szükséges azért az illetőket elkárhoztatni és 
nem inkább valami más módon megjavítani ? Őh mit ís 
tehetne mást az ördögnek © hazug gonosz széke, mint hogy 
csak hazudjon, csaljon ős mindenféle kópéságot űzzön, — 
Nem jöhet semmi jó ettől a szörnytől, 

Megjegyezések az ötödik fejezetre. 

A szent szók leveleit, vagyis az Isten káromlását, a 
lelkek gyilkolását ós a világ megrontását nem szabad 
senkinek meghamisítani. Mikor esik meg majd, hogy egyszer 
már megátkozza azokat is, akik Isten tiz parancsolata 
ellen cselekesznek ? Óh nem, itt neki magának kell az 
ellen cselekednie, különben senkit, hanem csak magát 
kellene elkárhoztatnia. Azért szükséges az ilyen hóbortos 
bolond dolgokat elkárhoztatni, hogy a kapzsiság és a 
hazugság hatalma meg ne gyengüljön. 

Megjegyezések a hatodik fejezetre. 
Elkárhoztatja azokat, akik a törököknek és szaracé-

noknak vasat és fát szállítanak, csakhogy észrevegyük, 
mely komoly szándóka a keresztyónségnek javát munkálni. 
De hiszen, ha 0 a Krisztus helytartója volna, akkor talpra 
állna, elmenne es hirdetné a törököknek az evangóliomot 
s feltennó erre testét és lelkét; ez volna keresztyén eljárás, 
a törököket meggyőzni, és a keresztyőnsóget erősíteni és 
védelmezni. Mert mire jó az, hogy mi a töröknek testi 
fegyverrel ellentállunk? Mi rosszat tesz a török P Elfoglalja 
az országot és kormányozza ideig-óráig; mégis ugyanakkor 
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magától a pápától is szenvednünk kell, aki bizony testűn-
ket ós lelkinket gyötri, amit a török nem cselekszik I 
Hozzá a törők mindenkit meghagy a maga hitében; ezt 
sem teszi a pápa, hanem az egész világot erőszakkal 
eltéríti a keresztyén hittől a maga ördögi hazugságára, 
úgy hogy bizony a pápának a testek, javak ós lelkek felett 
való uralma tizszer gonoszabb, mint a töröké,, És ha 
Krisztus maga le nem döntene az Antikrisztust az írás 
szerint ós kíakarnók irtani valaha a törököket, a pápán 
kelleni megkezdenünk a dolgot. 

Megjegyzések a hetedik fejezetre, 

Ez a kővetkező nyolc fejezet szemtelenül átkoz ós 
harap, de csakis a hasért, ép ugy, mint a kutya a 
koncert; nincs itt más egyébről szó, csak hogy a szent 
,széknek módjában legyen falni, korhelykedni, henyélni^ 
pompázni, kéjelegni, uralkodni, dühöngeni, tombolni, csalni, 
nyúzni, meggyalázni, ámitani ós minden kópéságot bátor-
ságosan ós nyugodtan űzni. Szenvedésről, bajról, kereszt-
ről, Krisztus jegyeiről szó sincs; azért © boldogtalan székről 
nem tudok tovább beszélni — Kísértse meg más is! Amit 
én meg mondani akarok róla, azt Dávid királyra bízom a 
következő zsoltárban; abból meglátod, hogy ő mindent 
eleve látott, hogy hogyan fog a pápa hazudni, csalni, kár-
hozkodni, Istent káromolni, keresztyénséget pusztítni ős 
semmi mást nem magasztalni vagy keresni, csupán a 
maga hasznát ós azt, ami az ő leikőnek kedves. 
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Dávid király megjegyzései ®fp© a bullára 3L Zsolt 

1) Uram miért állasz távol és miért rejted el magad 

az utálatosság idején; 

2) A hitetlen kevélykedik és megégeti a szegényeket; 

megfogattak tanácsaikban, melyeket gondoltak. 

3) Mert a hitetlen dicsekedik az ő lelkének kíván-
ságaiban és a fősvény áldja és káromolja az Isteni 

4) A hitetlen az ő haragjának kevélysége miatt 

meg sem kérdez senkit: az Isten is, semmi az ő hiű 
tanácsában. 

5) Az ő utai minden időben szerencsések, —- A 

te Ítéleteid messze vettettek az ő szemei elől, és csú-

folja minden ellenségeit 

6) Azt gondolja az ő szivében: soha örökké meg 
nem indíttatom, én baj nélkül élek. 

7) Szája tele átokkal, csalárdsággal és fösvénységgel, 
nyelve alatt ártalom és gonoszság. 

8) Az előudvarokban lesben ül; a lesben meg-
öli az ártatlanokat, szemei titkon a szegényekre néznek. 

9) Leselkedik alattomban, mint az oroszlán a maga 
barlangjában, leselkedik, hogy elragadja a szegényt, 
elragadja a szegényt, midőn hálójába ejti. 

10) És megrontja, nyomorgatja és leveti a szegé-
nyeket az ő erejével. 

11) És azt mondja szivében: Isten megfeledkezett 
róla és elfordította orcáját és soha többé nem látja meg. 
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12) Kelj fel Uram Isten, emeld fel kezedet, ne 

feledkezzél el a szegényekről! 
13) Meddig káromolja a hitetlen az Istent, azt 

mondván az ő szivében: le nem keresed meg őt? 

14) Holott íe látod, mert te vagy az, aki mind a 
fáradtságot, mind a dühöngést nézed, hogy kezeddel 
megfizess és a szegény te reád faagyatik, ki az árvának 

segítője vagy* 
15) Rontsd meg a hitetlennek karját és keresd a 

gonoszt, ugy nem találod meg többé istentelenségét. 
16) Az űr király mindenha és mindőrrőké, ti pogá-

nyok elvesztek az ő földjéről 
17) A szegények kívánságát meghallgattad Uram: 

megerősíted szívüket és reájok figyelmezel. 

18) Hogy ítéletet tégy az árvának és a szegény-

nek, hogy többé ne kegyetlenkedjék egy ember se a 
földön. 

Magyarázat. 

I 

Uram, miért állasz távol és miért rejted el magad az 
utálatosság idején? 

Mert ha az Isten hálátlanságunk miatt úgy el nem 
fordult volna tőlünk, be nem következhetett volna, hogy 
az Antikrisztus az egyházban, (amint következik,) ily nagy 
szörnyűségbe merjen fogni, még kevésbbé, hogy azt végre-
hajtsa. Épen azért Dávid, a próféta itt, mint a pápai zsar-
nokság igaz alapjára és okára, a mi vétkünkre mutat rá. 
Amint ezt Szent Pál ís cselekszi II. Thess. 2. Csodálkozik 
a próféta a zsarnokság nagyságán, hogy megtűrheti azt 
az Isten és kimutatja mégis, hogy az a mi vétkünk ered-
ménye és hogy könyörgéssel és kiáltással kell az ellen 
fellépni. 
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Első és fő oka tehát a pápa fellépésének és követ-
kező szörnyű özeimének, hogy az Isten a ml faálátlansá-
gunk miatt elfordult tőlünk és nem egy kissé, hanem jő 
messze távozott és az egész világot teljesen és tisztára 
elhagyta, úgy hogy nyoma s© maradt az Isten igéjének ós 
kormányzásának, hanem beállt a pápai törvény teljes 
zsarnoksága. Ráadásul úgy elrejtette magát, hogy minket 
mindnyájunkat nem csupán elhagyott, hanem nem is en-
gedi, hogy megtaláljuk avagy kérjük öt e borzasztó utála-
tosságnak közepette,, Sőt nincs is senki, aki könyörgött volna 
hozzá és ha voltak is néhányan, akik annak ellenszegül-
tek, ő nem jött segítségükre ; engedte, hogy kipusztíttassa-
nak és hogy velük együtt kipusztítsák és elkárhoztassák 
az igazságok Dániel is mondja, hogy nemcsak az egész 
nép, hanem az igazság ís leveretett, ennek következése, 
hogy: 

IL 

A hitetlen kevélykedik és megégeti a szegényeket; 

megfogattak tanácsaikban, melyeket gondoltak. 

Ennek be kellett következnie, amint az Isten elfordult 
tőlünk és elhagyott minket és nem védelmez* Azért látjuk, 
hogy a pápa minden hatalmat magához ragadott, sok 
keresztyént megégetett és így kevély, gőgös ós elbizakodott 
lett és rettegéssel töltötte be a világot, hogy ő szabadon 
tesz-vesz ós mindent a maga önkénye szerint el is rendel 
szemtelenül a maga decretalisaiban, hogy senki se merjen 
neki ellenszegülni, őt megítélni, büntetni, hanem, hogy övé le-
gyen az ítélet joga az egész világ felett, miért is a legönkenye-
sebb módon hajtják végre, amit csak kigondolnak. Ez az 
utálatosság ideje, amelyről Krisztus azt mondja Máté 24, 2 n 
hogy olyan nem volt ez ideig és ezután sem lészen. — A 
megégetés ugyan már magában is eléggé bizonyítja, hogy 
a pápa az, akire ez a zsoltár gondol, hiszen ez egyedül az, 
ő sajátos büntetése, amikor neki dühödik, és a próféta is 
erre utal, a pogányok kezébe adja a fegyvert az elozo 
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zsoltárban. A keresztyén egyház testileg nem öl, azért 
csak hadd mondja neked, aki akarja, hogy a tüzes zsarno-
kok nem lehetnek keresztyének, egyedül a cselekedet mu-
tatja meg, kik ok, 

A hitetlen dicsekedik az ő lelkének kívánságaiban és 

a fösvény áldja és káromolja az Istent. 

Nem volt még hízelgő, aki valami olyan nagyot mon-
dott volna a pápáról, hogy a pápa elszégyelte volna ma-
gát ós azt mondotta volna, ez mégis csak sok, hanem 
mindent helybenhagyott ős hiteikké tett ós az effajta 
könyveket keresztyen szellemükért magasztalta, szerzö'iket 
a szent római egyház kegyes, hű gyermekeinek nevezte. 
Ilyesféle dolog, hogy a pápa nem tévedhet, hogy minden 
jog az o birtokában van, hogy a földön minden embernek 
o a feje, hogy o a világ császárja, aki az angyaloknak 
is parancsol és akinek hatalma a tisztító tűzre ís kiterjed 
és Krisztussal azonos ereje vagyon, aki Isten igéje és a 
Szentírás fölött, azon kívül ós az ellen is cselekedhetik ós 
ehez hasonlók, amik miatt az embernek, hacsak hallja, hát 
még hogyha látná, ezer darabra szakadna a szíve* Söt o 
maga mindazt magasztalja decretalisaiban s teszi mindezt 
a határtalan önkény és gőg, amelyet Isten nem enged 
meg neki. 

Nos tehát mindezt megteheti a kapzsiság miatt, amint 
o mondja. Mi más a pápa kormányzása, mint mero kap-
zsiság, amelyhez fogható nem volt még a világ egy kor-
mányában sem ? Innét a mondás, hogy az Antikrisztus 
találja meg a földnek kincseit. Azt tartom meg is talalta, 
hogy szinte nincs egy fillér sem a világon, ami nem az 
övé volna. Az a jó kívánat, amaz áldás, amelyben a papa 
bövölködik ós minden dolgot intéz, úgyhogy az o bullái-
nak köszöntésében isteni kegyelem helyett, amelylyel az 
apostolok szokták üdvözletüket vegezni, egy uj formát 
hozott be, szemtelenül ontja kegyelmének ős apostoli al-
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dásának taknyát és nyálát és az 5 áldását nagyra veszik, 
holott pedig annak szíe© alatt kapzsiságával nyeli el a 
világot és káromolja az Istent, minthogy ő áldásával semmit 
sem áld meg, hanem csak a hazugságot és tévelygést és 
amiből neki haszna van; ami azonban isteni dolog és igaz-
ság, azt o nem áldja meg, mivelhogy az ellene szói Ilyen 
formán immár ez a káromlás, hogy o a maga áldásával 
Isten nevét használja és isteni dolognak mondja azt, ami 
ördögi és ekként a no aga kapzsisága miatt Isten szent 
nevével megerősíti azt, ami ördögi dolog, cselekedet, hazug-
ság és tévelygés, magával hozza, hogy a hazugságot az 
egész világ befogadja, mint Istentől valót és megadja Isten-
nek abban a hitben, hogy az Igazság. Oh istenkáromló! és 
ez istenkáromlás mely özönvíz az egész világon, 

IV. 

A hitetlen az ő haragjának kevélysége miatt meg sem 
kérdez senkit; de Isten is semmi az ő Mű tanácsában. 

Ezt látjuk a pápánál is; pöffeszkedik, daczoskodik és 
felfújja magát bulláiban; fenyegeti a királyokat, fejedelme-
ket, püspököket és az egész világot, mintha ezek csak 
afféle sajtférgek volnának szemében. És hogyha Istent és 
Isten igéjét tartják elébe, csak gúnyt űz belőle, hiszen 
kénye-kedve szerint magyarázza, ahogyan akarja; az Isten 
igéje szerint való életnek félelméről szó sincs. Azt mondja, 
hogy egyedül ő illetékes az írás magyarázására s az o 
magyarázatát kell elfogadni, mert ha nem, akkor a pokol 
tizennegyszeresen izzóbb lesz; mintha csak Isten ellen 
vétkeztél volna; ennyire meghalad minden mértéket e 
kigyófajzat haragjának nagysaga és felfuvalkodása. 

Innét, hogy kétség kívül Isten rendelése, hogy a világ 
összes levelei kozott a papa leveleinek külön nevük van és 
bullaknak mondatnak. B u l l a annyit tesz, mint buborék a 
vízen s csodálatos, hogy annak épen olyan tulajdonsága van, 
mint a papának. Mert felfújja magát és esőtől támad: ugyan-
így dicsőiti és magasztalja magát a pápa és azzal kérkedik, 
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hogy ő Isten igéjétől eredt, Máté 16, 4 : T I I es Petrns etc., inert 
valamint az eso terméketlen, hogyha a vízbe hull ős csak 
vízbubérékot csinál, épen úgy az Isten igéje Is, hogyha 
•©fajta világi szivekbe hull, csupa merő felfuvalkodott 
sziveket teremt Hasonlóképen: a vizbuborék a vizén úszik, 
mintha csak mondaná: ón nem vagyok viz, hanem én 
uralkodom ós utazom a vizén, holott pedig nincs múléko-
nyabb dolog nála az összes teremtmények kőzött; aztán, 
bezárt háttal fordul az égnek és alól egészen nyitott, mint-
ha csak az egész vizet magába akarná venni. Hasonló-
képen cselekszik a pápa ís; nem akar ember maradni, 
hanem az összes emberek felett lebegni; nem tudakozódik 
Isten után, hanem az egész világot fel akarja falni, holott 
nincs a földön alaptalanabb dolog, mint az o zsarnoksága. 

V. 

Az ó utaiban mindenha a nagyságért aggódik: a te 
Ítéleteid messze vettettek az ő szeme elől és csúfolja 

minden ellenségeit. 

Űgy szólván egyet sem találsz a pápa bullái ós 
törvényei között, melyben ne jelentgetné, hogy ő a leg-
főbb ós hogy mily veszedelmes dolog az a lelkekre nézve, 
hogyha neki nem engedelmeskednek, ós valamint az asszony 
aggódik, ha szülnie kell, úgy aggódik a pápa mindenkor, hogy 
ezt a félelmet a világra hozza és a maga nagyságát min-
denkivel elhitesse, hogy szinte boszantó olvasni, mégha igaz 
volna is. Épen ezért e szavakkal a prófótajvoltaképen a maga 
aggodalmát és fájdalmát jellemezte az ily eljárás felett, 
mert héberül a szó annyit tesz, mint: parturiunt, vagyis 
az o utai vagy cselekedetei mindenkor a nagyságot szülik, 
más szóval, mind az, amit 5 cselekszik, semmi egyéb, 
mint hogy aggódva ós szorongva, mint ahogy az asszony 
fájdalommal szüli gyermekét, magát püspököknek, fejedel-
meknek, királyoknak ós mind annak fölé emeli, ami nagy : 
nincs is más gondja minden o törvényeiben, csak hogy magas-
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ságba jusson és ott maradjon, amint ezt be kell ismerni 
mindenkinek, aki azokat olvassa. 

És azokban nem tudakozódik 5 Isten Ítélete után, 
amely pedig Lucifert az égből ép ily nagyravágyás miatt 
taszította 1©? és amely az egész világnak tudtára adja az o 
határozatát: aki magát felmagasztalja, megaláztatik (Luk, 
14, l V ) Ámde ez itelet minden példáival egyetemben messze 
távol esik szemei elől, igen, oly messzire, hogy ő annak 
ép az ellenkezőjet tette meg hitcikknek, úgy hogy ezen 
a próféta méltán csodálkozik. Ráadásul azokat, akik neki 
rendeletében ellenszegülnek, szabadon megragadja, szem-
telen velük szemben, megátkozza és elkárhoztatja őket; 
ő a maga dolgában biztos ős hiteikké meri azt tenni 
Annyira nem veszi tekintetbe Isten íteletét, miként maga 
ez a bulla elégségesen bizonyítja. Egyedüli gondja, hogy 
ne legyenek vele szemben eretnekek, vagyis, hogy ő nagy 
maradhasson. Á hazugság természete, hogy gondosan ős 
aggodalmasan erősíti meg magát, mert csak maga magára 
támaszkodik. Ámde az igazság bizonyos; Istent hagyja 
uralkodni, mert Istenre támaszkodik, innét, hogy a hazug 
szemtelenül merész ellenségeivel szemben, míg ellenben 
az igaz egyedül Istenre támaszkodva áll meg. 

VI. 

Azt gondolja az ő szivében : soha őrökké meg nem 

indíttatom, én baj nélkül élek. 

Ez az a biztos bátorság, amellyel a pápa ós a pápis-
ták dicsekesznek ős amelyre támaszkodnak, mert azt mond-
ják, hogy a pápaság ama sziklára van alapítva, a melyről 
Krisztus mondja (Máté 16,18): „E sziklára alapítom az óm 
egyházauaat ós a poklok kapui sem vesznek rajta erőt£h 
Ki állanak ők egész biztonsággal, mondván : a római szent 
szék megmarad és azt sem a királyok, sem a császárok 
nem ingathatják meg ós ez igaz. de nem tudják, hogy ez 
az o biztonságuk itt ós más több helyen megjövendőItetett 
ős hogy a pápaság csakis amaz utolsó napon pusztul e l 
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a melyen Istennek énekli: Engem nem ér semmi baj ; ki 
illet engem fájdalommal ? Én a sziklán ülök és bizonyos 
vagyok abban, hogy a szent római egyház fő marad. Ilyes-
mivel egész nndorodásig tele van az ő egyházjoga ós a 
Szent-Leiek mindezt épen innónt különösen megjelentette. 

VIL 

Szája tele átokkal, csalárdsággal és fösvénységgel, nyelve 

aiatt ártalom és gonoszság. 

A pápa a maga zsarnokságát szeretettel és jóakarattal 
nem tndná megalapítani, sem feetartani5 minthogy pedig 
senki sem hagyná azt helyben nála, igy hát ö azt fegyverrel ís 
nem tudná kivívni; minthogy pedig ő a nélkül nem szűköl-
ködhetik, hogyan járhatna el másként, minthogy átkozó-
dással, kárhozkodással fenyegetéssel, káromlással, hazug-
sággal, szidalommal ijesztgeti az együgyű jámbor lelkeket. 
Ezt nyilván láthatod ebben a részeg bul!ában0 Krisztus 
áldással és szeretettel kegyesen vonta magához a világot, 
helytartója átokkal ós kárhozkodással veti azt maga alá. 
Egy szóval nem tud egyebet a szent szók, mint átkozódni; 
nem ís vitt még véghez semmit szeretettel, hanem mindent 
átkozódással ős fenyegetődzéssel, ágy hogy joggal mondja 
azt a próféta: s z á j a t e l © v a n á t o k k a l 

Hozzá mindazt, amit mond. Isten neve alatt hazudja, 
mert egy igaz ©vangóliomi igét sem tanít, azért azt ís 
joggal mondja a próféta: s z á j a t e l e v a n c s a l á r d -
s á g g a l Minthogy o nem az evangelíomot, hanem a 
maga igéjét tanítja ós a népeknek mégis ugy' adja azt elő, 
mint keresztyén igazságot, az nemcsupán hazugság, 
hanem csalárdság is„ A csalárdság több, mint a hazugság; 
csalárdság az, mikor a hazugság sikerül és elterjed, mint 
ahogy a pápa hazugságaival törtónt, ellenben a hazugság 
elvétheti dolgát, a csalárdság nem véti el dolgát, az van 
megcsalva, aki hisz a hazugnak. 

Hasonlóképen fentebb eléggé kifejtettük, hogy merő fös-
vénység van a pápaságban, mert azért átkozódik, hazudozik 
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és csal oly dühöngve az Isten nevében, hogy ö legyen a leg-
főbb és az ©gész világ vagyonát, dicsőségét, testét és lelkét 
magához ragadja, miért is joggal van mondva: s z á j a 
t e l e v a n f ö s v é n y s é g g e l Tekintsd meg ezt a bullát 
mit keres a pápa az ő átokkal teljes szájával. 

De még a leggonoszabb dolog az, hogy a n y e l v © 
a l a t t á r t a l o m é s g o n o s z s á g v a n . Tekintsd meg 
a pápa zsarnokságát, mely terhet rak a világra s mint 
szorongatja azt testében és vagyonában és még inkább 
lelkében a maga számtalan elviselhetetlen törvényeivel. 
Minden mi vagyonúnkból kifosztott, annyi lelket tévesz-
tett meg imádságra, gyónásra, bőjtölésre, ünneplésre, ruhá-
zatra, evésre, ivásra vonatkozó tőrvényeivek Mint zavarták 
meg csupán a házasságot. Egy szóval csoda, hogy a titkos 
helyeken való fingást is meg nem tiltotta; ő a világot 
aggasztó, halálos, pokoli hálóval teljesen befonta* Ennyit 
jelent, hogy nyelve alatt ártalom és gonoszság van. Lát-
hatod, hogy éppen a próféta mennyivel korábban ismerte 
nieg a pápát. Krisztus minket szabadokká tett és egy 
könnyű terhet rakott ránk, de ez minden ördögöt 
ránk rak és ezt csupa merő átkozódással, csalárdsággal 
és fösvénységgel teszi íme itt a hálátlanság, meg van 
jutalmad, 

VIII. 
Az előudvarokban lesben ül, a lesben megöli az ártat-

lant, szemei titkon a szegényekre néznek. 

Ülni annyit tesz, mint tanítani vagy tanítónak lenni 
és a próféta azt akarja mondani: leül, széket foglal és 
megteszi magát az egész világ tanítójának, aminthogy 
látjuk is, hogy a pápa mindig azzal a szóval hozakodik 
elő: a szent római szék, az apostoli szék. Hasonlóképen: 
HIÍ vagyunk az egész világ mestere, a hitnek szabálya, 
minden jog kútfeje s több ehez hasonló szörnyűséges dol-
gok, ú^y hogy mai napság nincs oly hires, nincs oly köz-
ismeretes dolog, mint a római szék. A próféta tudta, hogy 
egy ily név fel fog merülni, azért utal arra jóval korábbat. 
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Ámde úgy iil ő, hogy l e s e l k e d i k az e l o u d v a r o k 
b a n . Áz előudvart Itt megkülönbözteti a szentélytől és 
a szentek szentjétől, épen úgy, mint a templomoknak most Is 
három része van° a kar, a templom es a tenip 1 oinniudvar„ 
Ez háromféle életet jelent: a belső, a szentek szentje az 
igazhitű élet; a másik a szentély, az Istentől megparancsolt 
jő cselekedetek szerint való elet; az udvar pedig a szer-
tartásszerű ós a saját cselekedetek szerint való élet. Nos 
tehát a próféta azt akarja mondani, hogy az Antikrisztus 
a maga elviselhetetlen zsarnokságával nem tanítja a hitet, 
nem a jó cselekedeteket, hanem csak a maguktól kigondolt 
cselekedetekkel, teszem azt a ruházattal, étellel, várossal, 
személylyel való külső csillogást és pompázást, amint ezt 
mind látjuk a pápisták tanításában ós életében nagyon is 
fölös módon. Ennyit jelent az előudvarokban való ülés, 
jelenti az efajta bóhockodás tanítóját 

De mert ő mindezt, mint komoly dolgot adja elő, 
ugy bán o a lelkekkel, mint a madarász a madarakkal, 
csupa lest ós fogót állit, hogy azokkal a lelkeket meg-
fogva elejtse és higyjók, hogy ez az igazi élet. íme annyit 
jelent lesben ülni az előudvarokban, mint tanítani, és a 
lelkeket a külsőleges emberi törvények és cselekedetek 
igájába fogni 

Miért is természetszerű következés az is : hogy ő 
l e s b e n m e g ö l i a z á r t a t l a n o k a t , tudniillik lélek-
ben, mert egy ember sem látja, hogy mily borzasztó módon 
öli o rakásra a lelkeket Külsokép ágy tetszik, mintha jót 
cselekednének ós o igazságra tanítaná őket de belsőleg 
kiirtja azzal a hitet, mert mindaz, ami a keresztsógbol 
származik, ha naggyá lesz, abba a fogóba és lesbe esik; 
vagyis az á r t a t l a n o k a t l e s b e n m e g ö l i 

És az,hogy s z e m e i t i t k o n a s z e g é n y e k r e néz-
nek, vagy is lesben áll ós keresi a módot, hogyan ölje 
meg őket5 nehogy valaki ellent álljon és az o hazugságait 
felfedje, mert sokan bel© fogtak, hogy ©st a dolgot ©1 
töröljék es a fogókat elárulják, ámde erőszakkal elnyom-
ták Őket amint következik. 
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IX. 

Leselkedik alattomban, mint az oroszlán a maga bar-
langjában, leselkedik, hogy elragadja a szegényt; 

elragadja a szegényt, midőn hálójába ejti. 

Ezzel minden meg van mondva a pápának e világon 
való tanításáról, mert 6 nemcsak csalárdsággal, hanem 
kergetéssel és kényszerítéssel ís tanítása hálójába ©jti a 
népeket; aki nem akar hálójába menni, annak eretnek a 
neve és les reá, mint oroszlán, a püspökök, főiskolák3 
kolostorok ós főleg az ©retnekmesterek áltah Ezek m 
igazi barlangok, amelyekben m oroszlán fekszik és 
leselkedik, csakhogy az evangéliom napfényre ne jöjjön 
és az igazság meg ne je len jé t E részben igazi oroszlán-
harag jellemzi; látjuk is, mint lármáznak ős dühöngenek 
püspökei, papjai és szerzetesei a szószéken, szeretnék a 
sziklákat széttépni, gonoszságban harcolnak és viaskod-
nak, hogy a népeket a pápa hálójába ejtsék ős megtart-
sák ős hogyha az sem segít, meg cselekszik, ami következik: 

X. 

És megrontja, levonja és leveti a szegényeket az ő 
erejével. 

Azzal dicsekszik a pápa, ha oroszlánharagja nem 
használ, mikor fenyeget és dühöng és átokkal és hazug 
ijesztgetéssel és fogókkal nem tudja kényszeríteni őket, 
akkor világi erőhatalomhoz is nyul és akiket nem éget-
het, azokat elűzi vagy másként pusztítja el, avagy útjokba 
áli Miért is a próféta itt három dolgot sorol fel egymás 
után. Először : ha teheti, úgy megrontja ős szétveri és 
semmivé teszi öt, ha nem, úgy megnyomorítja ős mégis 
fogva tartja, vagy útjába áll és egyébként akadályozza, 
ahogy tudja ha ezt sem teheti, mégis elejti, ugy hogy 
még sem lehet másnak hasznára, elszakítja tőle azokat, 
akik követik és hallgatják, ugy hogy az igének minden-

D. Luther H. múrei . 1 5 
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képen buknia kell így cselekedett 6 sokkal, kíváltképen 
a görögökkel és csehekkel ős másokkal a világi fejedel-
mek segítségévek Ezzel dicsekszik © bullában is az utolsó 
fejezetben, 

XI. 

És azt mondja szivében: Isten megfeledkezett róla és 
elfordította orcáját és soha többé nem látja meg. 

Az teszi bátorrá az Antikrisztust ős megerősíti ot minden 
o @ fajta©roszakoskodásában? hogy Isten távol van ős nem 
áll ellent neki; ezt oda magyarázza ez a nyakas bolond, 
mintha Isten az 6 oldalán állana és o jól és helyesen 
cselekednék; azért vonja le azt a következtetést és ítéletet, 
hogy a kiket ő megátkoz, azok az Istent soha többe nem 
látjáko így meg is történt hogy közülők a pápa sokat ugy 
irtott ki, különösen Wiklefet ós Husst az ő követőikkel 
együtt. Ezért dicsekszenek a pápisták és mondják: Lát-
játok, sokan leptek fel a szent szék ellen, ámde mi végük 
lettP Gyalázatosan elpusztultak ős a szent szék megmaradté 

íme a lélek itt ezt mind megjövendölte előbb róluk, 
mert ok megvakultak és nem látják, hogy az ő dolguk 
azért sikerül, mert Isten távol van tőlük, hogy a tévelygés 
erőszakkal uralkodjék, amint Szent Pál is megjövendölte. 
Ujjongniok kell tehát immár a pápistáknak és énekelniük: 
I s t e n m e g f e l e d k e z e t t r ó l a ; ők gyalázatosan el-
kárhoztak örökké, o soha többé nem ismeri őket, ml 
pedig szent keresztyenek vagyunk. Mit tegyünk immár e 
nagy szörnyűséggel szemben ? Öklünkkel üssünk rá ? Nem, 
hanem az ördög eme szörnyűségét imádsággal ostromoljuk, 
amint következik. 

XII. 

Kelj fel Uram Isten, emeld fel kezedet, ne feledkezzél 

meg a szegényekről. 

Egyedül Istennek kell ezt a zsarnokságot megtörni© 
mi imádságunk ós kiáltásunk által indítva, amint szent 
Pál mondja (IL Thess 2, 8), hogy Krisztus fogja meg semmi-
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mimi az Antikrisztust a maga eljövetele megjelenésével 
Akkor majd meg látjuk aztán, hogy megáll-© a pápisták 
dicsekedése, hogy gyalázatosan eltöröltetnek azok, akik 
a szent széknek m igazságot megmondották. 

XIII 

Meddig káromolja a hitetlen az Istent azt mondván 
az ő szivében: te ne keresd meg őt. 

Ebből, láthatod, hogy a káromlás a lelket a legnagyobb 
mértékben szomorítja meg, hogy a pápa minden o szörnyű 
dolga fölött még azzal is dicsekszik, hogy o jói cselekedett 
és a szegényeket joggal kárhoztatta, űzte el, égette és 
rontotta meg. Mert ez az istenkáromlás, és ily szörnye 
dolgot neki tulajdonítani. Az esik legfájdalmasabban, hogy 
nemcsak látnunk kell, hogy az ártatlanokat megégetik, elkár-
hoztatják és meggyalázzák, hanem hogy türniök kell, hogy 
az Antikrisztus az igazsággal dicsekedjék és kérkedjék; 
ez töri majd néki nyakát, ebben ment odáig, hogy tovább 
már nem mehet. Azért ezt már a lélek is sokalja, mond-
ván : meddig tart még ez a káromlás, megindítja Istent 
legmagasabb tulajdonságainál, tudniillik az o dicsőségénél 

XIV. 
Holott te látod: mert te vagy az, aki mind a fáradtságot, 
mind a dühöngést nézed, hogy kezeiddel megfizes, és 
a szegény te reád Iiagyatik, ki az árvák szabadítója vagy. 

Mely finom versecske ez! A boszűállást egyedül 
Istenre bízza, mondván: néni úgy áll a dolog, mint a 
pápisták mondják, hogy te megfeledkeztél rólunk, sot te 
látsz minket és még soha el nem vetettél szemeid elől, 
bárha más a látszat, inert nincs senki aki ugy cselekednék, 
amint te cselekszel Te pedig hogyan cselekszel ? Te látod 
mindkettőt, az elnyomottak fáradtságát, amit a zsarno-
koktól szenvedniük kell és a zsarnokok dühöngését a 
szegények felett, és igazán ítélsz; azért méltán bízhatjuk 
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t© r©ád5 hogy mind a kettő fölött igazán ítélj. És mert 
©zt a szegény tudja, megtartóztatja magát a boszától ős tü-
relmetlenségtől, reád bízza, reád hagyja azt titkon és várja, 
amit a t© kezeid cselekszenek és azt biztosra teszi, mert 
6 tudja, hogy te nem a zsarnokoknak, hanem az árvák-
nak vagy szabadítója. Te nem a gyilkosokat és égetőket, 
a pápistákat, hanem a megégetetteket ós megölteket 
szabadítod meg. 

XV. 
Rontsd meg a hitetlennek karját és keresd a gonoszt, 

úgy nem találod meg többé istentelenségét 

Vagyis, nem nagy fáradságba kerül az neked, vedd 
el tőle a hatalmat, ezt pedig megcselekszed imigyen: 
keresd az ő gonoszságát, azaz tedd azt nyilvánvalóvá, 
úgy magától elbukik, hogy nyoma sem marad. Nem kel-
lemes a hazugság ellen való harc; ha napfényre engedik 
jönni ős megláttatni, úgy vége annak. Épen azért a pápát 
ős az ő országát nem fegyverrel, hanem kereséssel és 
kutatással keli elpusztítani, hogy megtudjuk, ki az a 
kedves szék, aminthogy már meg is kezdődött a dolog 
és Isten kezdi a mi imádságunkat meghallgatni. Ámen. 

XVI. 

Az Űr király mindenkor és mindörökké, ti pogányok 
elvesztek az ő földéről. 

Ezt a pápa nem hiszi, de majd hamarosan tisztára 
megtapasztalja. Nincs király, sem űr Isten országán vagyis 
az egyházon, hanemha egyedfii Isten. Nem is kormá-
nyozhat itt más tan, csakis az ő igéje; annak pedig, hogy 
a pápa ez országon királlyá tette magát és uralkodik a 
maga igéjével, végének kell lenni, mondja ez a vers. 
Pogányok azok, és nem keresztyének, akik magukat kor-
mányozzák és nem engedik Krisztust kormányozni. 
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XVII. 
A szegények kívánságát meghallgattad Uram, megerő-

síted szívüket és reájuk figyelmezek 

Vagyis az az idő, mikor távol állasz, véget ér, te 
meg fogsz hallgatni immár és újra közel jössz, mert oly 
szíveket készítettél ős szereztél, amelyek kérik, hogy 
füleid figyelmezzenek, hiszen te vagy az, aki az Imádságot 
tanítja ős meghallgatja, 

XVIII 

Hogy ítéletet tégy árvának es szegénynek, hogy többé 
ne kegyetlenkedjék egy ember se a földön. 

Ez a vers az utolsó ítéletről énekel, minthogy azt 
mondja, hogy a pápának kipusztítása ós a szegényeknek 
megváltása után egy ember sem lesz a főidőn zsarnok és 
félelmetes. Ez nem volna lehetséges, ha a világ a pápa 
után tovább fenn állna, mert a világ zsarnok nélkül el nem 
lehet. Épen ezért megegyez a próféta az apostollal, hogy 
Krisztus a maga eljövetelével a római széket eltörli Adja 
Isten, hogy ez hamarosan megtörténj ók. Ámen. 

Reménylem, hogy, ha mindenki belátja, hogy ez a 
zsoltár, épen a pápaságot festi le, és hogy a pápa egészen 
ugy cselekszik, mint ahogy itt mondva van, és hogy a 
világ kezdete óta egy más kormányra sem talál épen 
úgy a dolog, akkor kiki észre veszi, hogy semmifele más 
Antikrisztusra nem szükség várnunk. Lehetetlen, hogy a 
földön gonoszabb kormány lenne, amely több lelket pusz-
títson el, mint a pápáő0 A világi vagyon körűi való nyű-
zásról hallgatok. Annakokáért immár itt a kiáltás ideje 
és hogy kérjük Istent összes ellenségeinek eme fő gonosz-
tevőjével szemben, mignem eljön ós megszabadít minket 
tőle. Kezünkben az igazi adós, mondja rá az áment, aki 
keresztyén. 





V 

A Z URVACSORJ 

mindkét szín alatt Yaló vételéről s egyéb újításokról 
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BEVEZETÉS. 

Ugyanazok az okok, amelyek miatt a zavargásoktól és 
lázadásoktól való óvakodás tárgyában irott intését kiadta, 
indították Luthert még több más hasonnemű irat szerzésére. 

Mikor látta, hogy intő szózatának nem igen van foganatja, 
sőt hogy ujabb, meg ujabb zavarok támadnak, hogy értetlen 
és könnyelmű vezetők az evangéliomi szabadság nevében kockára 
teszik magát az evangéliomi szabadság szent ügyét is, hogy 
rombolnak, de nem építenek: szükségesnek látta, hogy minden 
egyes fontosabb reformkérdésben nyilatkozzék. Most már nem 
annyira a külső ellenségtől, hanem inkább attól félt, hogy — 
mint maga mondja — a sátán maguk között az evangéliom 
hivei között támasztva benső szakadást, minket mi magunk 
által tesz tönkre. Különösen bántotta Luthert a Karlstadt által 
megindított kíméletlen reformmozgalom. Ő ugyanis az evangé-
liomi uj elvek nevében hadat üzent mind annak, ami régi, 
mitsem törődve a gyengék lelkiismeretével. Azt tartotta, hogy 
amit az írás mond, annak mindjárt meg is kell lennie. Hogy 
megházasodott, az még nem volt olyan nagy baj, hanem azután 
felforgatta az istentiszteletet, kiosztotta erőszakkal az úrvacso-
ra] at mindkét szin alatt, tiltakozott a szent jegyek felemelése 
ellen s követelte, hogy a szentséget maguk a hivek vegyék 
kezükbe, azutan neki ment a templomoknak és azokból min-
den ekességet, különösen a képeket kihányatta, a gyónást mint 
lelknsmeretbeli kenyszert eltörölte, kikelt a szentek tisztelete 
ellen, követelte a teljes egyenlőséget, sőt a vagyonközösséget 
is. Sot kidolgozott egy reszletes egyháztervezetet is. Sürgette a 
közös gyülekezeti pénztár felállítását s a különös alapitvanyok 
jövedelmének, mise és vigiliák tartása helyett a nep lelki s 
anyagi szükségleteinek fedezésére való fordítását. Továbbá köve-
telte, hogy a közpénztárból a munkaképtelen tagokat s fokent 
az árvákat gyámolítsák; a szegény munkásokat kamat nélküli 
kölcsönnel segéljék, a szegénysorsú tehetséges gyermekeket 
taníttassák, a koldulást eltöröljék stb. stb. 

Hát ezek jobbára mind igen szép dolgok voltak, de amily 
helyes vala az elv, oly helytelen volt az elv kiviteleben kove-
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tett rohamos és erőszakos eijaras. S ez amaz ok, ami miatt 
Luther nem hallgathatott. 

Rendre nyilatkozott csaknem minden egyes kérdésben, 
legközelebb ép az elv szempontjából, részletesen a szentség 
mindkét szín alatt való vételéről s ezzel kapcsolatban a többi 
újításokról is. 

Elve, hogy fődolognak az igehirdetését, nem pedig a gyors 
s rohamos külső reformokat tekintsük. Először a sziveket kell 
megnyerni, a benső életet reformálni. Á többi majd meg jön 
előbb utóbb magától is. A külső, különösen az istentiszteletre 
vonatkozó újítások terén, természetesen az evangéliomi elv 
sérelme nélkül, nagyon is óvatosaknak kell lenni, nehogy a hit-
ben gyengéket megbotránkoztassuk s magunktól is, meg a 
szent ügytől is, elidegenítsük. Ez volt álláspontja. Innét hogy 
egyelőre még a misét is meghagyandónak tartotta, természe-
tesen az áldozati szavak kihagyásával, az erőtlenek részére. A 
hitben erőseknek azonban ő maga is kezdettől fogva mindkét 
szín alatt osztotta ki. Sőt általán megtűrendőnek mondja mind-
azon pápai törvényeket, amelyek az evangéliommal nem ellen-
keznek, s lényegtelen külső dolgokra, mint evés, ivás, bojt stb. 
vonatkoznak. Egyet követel csak, hogy szabadon folyjon az 
Isten igéjének hirdetése. S hasonlókép nyilatkozik a többi 
újításokról is. Igv nevezetesen a gyónásról, a képekről, a papok, 
szerzetesek házasságáról stb. 

Irata: „Meinung von beider Gestalt des Sacraments zu 
nehmen und anderer Neuerung" címen 1522. márc. havában 
jelent meg, s minthogy az a weimári nagy kritikai kiadásban 
még nem jelent meg, a fordításnál alapul a Zimmermann-féle 
szöveget vettük. 
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Vetemény az úrvacsora mindkét szín alatt való 
Tételéről s egyéb ujításokróL 

M i n d e n é n K r i s z t u s b a n k e d v e s u r a m n a k 
é s t e s t v é r e m n e k I s t e n t o l , a mi A t y á n k t ó l 
é s J é z u s K r i s z t u s t ó l , a m i U r u n k t ó l k e g y e k 
m e t é s b é k e s s é g e t . 

Szent Pál a szent evangéliomot a kereszt igéjének 
és a pogányok előtt a bolondság hirdetésének és a zsidók 
előtt a botrány hirdetésének nevezi L Kor, 1. l 8 , 2 3 o Mint-
hugy azonban mi Isten, a mi Atyánk irgalmának véghe-
tetlen gazdagságából az evangéliom üdvösséges tiszta 
igéjével újra meglettünk kegyesen ajándékozva, fontolóra 
kell vennünk, hogy az nálunk se legyen és maradjon más, 
mmt a mi annak lényege, a kereszt, a botrány, a bolond-
ság igéje. Az Igaz hitnek és tudománynak vajmi drága 
jele az minálunk, hogy a sátán1 a maga hadával oly heves 
és sokféle támadást intéz ellenünk. Ha a mi tudományunk 
e világból való volna, magasztalná azt a világ, Ján 15,19., 
amint ezt a pápa tudományával eddig cselekedte: mint-
hogy azonban nem e világból való, hanem Isten adta azt 
mi nekünk, azért gyűlöl minket ez a világ. 

De hát az a legkisebb baj, hogy a világ minket gyűlöl 
és üldöz. Ezzel a sátán sem éri be, hanem mi magunk 
kozt próbál gonosz játékot űzni; és merthogy mi az ö lár-
vamak, a pápistáknak külsőképen erősek vagyunk, 
minket magunk által akar belsőkép megoszlatni és kiir-
tani. Ezt ne engedje meg neki Isten, a mi Atyánk, Ámen. 

Annakokáórt innentúl sokkal inkább mi magunkra^ 
mintsem a külső ellenségre vessünk ügyet. Nagyon jól 
tudjuk, mit forgat eszében, mondja Szent Pál, II. Kor. 2, i r 
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Minthogy látja, hogy balfelöl meg nem bódíthat, jobb felöl 
tőr reánk. Annakelotte nagyon pápistákká tet t ; most 
nagyon evangélikusokká akar tenni. Ámde az Isten sok 
ízben meghagyta nekünk az írásban, hogy az egyenes 
úton maradjunk és se jobbra se balra ne térjünk, Ézsaiás 
80, 21 ° Ugy van, ideje, hogy felkészüljünk és imádsággal 
és tudománynyal védekezzünk; a sátán kényszerít reá. 
Eddig o csupán egymagammal viaskodott, csupa goromba, 
buta népével, akik egyébhez sem értettek, csak a károm-
láshoz és hazudozáshoz; most azonban erős a reményük, 
hogy saját egyetlenségünkkel ős meghasonlásunkkal ma-
gunk tesszük majd tönkre magunkat 

De ép azért el a csüggedéssel I Szent Pál dolga még 
gonoszabbul állt, hisz az o népe közt hamis atyafiak és 
hamis apostolok voltak, IL Kor, 11, 26.; hozzá, elpártoltak 
tőle mind, akik Ázsiában voltak; elhagyta őt különösen 
kedves barátja és tanítványa Démás is, 1L Tim, 4. 10. Hát 
nekünk is el kell arra készülve lennünk a mieinknél, 
hogy közülök egyik másik majd elpártol, ha kitör a harc: 
sőt el kell arra készülve lennünk, ha majd az igazi nagy 
harc kezdetét veszi az ördöggel mi magunk között, hogy 
azok is elesnek, akik most a sereg élén állnak, legyen 
bár a nevük Luther vagy akármi más egyéb. Nem holmi 
zófista vitáról van itt szó, ahol a sátánnal kell meg-
mérkőzni 

De én tudom, honnét ered az én tudományom es ki 
állított engem talpra. Ezt elégge mutatja az ugy is. Mert 
noha en ama kicsiny jelek kozul egyet sem miveltem, 
amiket (ha a szükség Kivanja vala) veghez vihettünk 
volna, mindamellett mar az is nagy csoda számba veendő, 
hogy a sátán legnagyobb fejőt es legnagyobb hatalmat, 
a pápasagot a maga egész testével együtt ugy megraztam, 
mint még soha egy más világi, vagy egyházi hatalom sem. 
Azt maga a sátán is nagyon jól tudja, ki az ón tudomá-
nyomnak mestere: azért tombol es kapkod ugy ide-oda. 

A papaság szolgája, a világi hatalom immár szinten 
beleártotta magat a dologba, amit nem szívesen latok. 
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De ha már másként nem lehet. Krisztusban kell bíznunk, ő 
megsegít minket: hiszen ezt a dühöngő urat úgy megvertük 
és megvetettük, hogy kegyetlen szolgájától bizony semmi 
okunk f é l n i e Mi azt tart juk, hogy Krisztus nekünk is, 
nekik is Urunk ós hogy o azok mellé áll, akik segítségül 
hívják. Mi könyörgünk érettük, hogy az Isten e vesze-
delmes időben megvilágosítsa okét ós hogy lábukat a 
pápa hálójából kihúzzák, nehogy vele együtt bele gaba-
lyodjanak és elpusztuljanak; mert attól tartok, hogy az 
o sorsuk lesz a legrosszabb. Krisztus egykor nem attól 
félt, hogy egynehány mérges pápa-szolga életét és va-
gyonát teszi majd koezkára; hanem az volt gondolata, 
nekik volna arra nagy szükségük, hogy meggondolják, 
mikónt mentik meg éltüket ós vagyonukat; ezt már na-
gyon is koezkára tették. Ha ok az én tudományomat 
elnyomják, úgy az Isten bizonnyal nem szólt ón általam. 
Ámde annak bizonnyal úgy kell lennie, amint kezdettol 
fogva volt, hogy egy rendben se legyen annyi bolond, 
mint a főrendek közt; amint a görög közmondás is 
t a r t j a : az embernek vagy fejedelemnek, vagy bolondnak 
kell születnie. 

Mindezt azért mondom, hogy a sátán e sok fajta 
megütkőztetóse és megbotránkoztatása közt fejünket el ne 
veszítsük; mert Szent János mondja: „Aki bennünk van, 
az nagyobb, mint aki a világban van." I. Ján 4, 4. Miért 
is alázatos kérésem, hogy minden én Krisztusban való 
kedves uram és barátom ebben a nagy felfordulásban 
szívesen fogadja ezt az én tanításomat ós véleményemet 
és komoly imádsággal segítse ezt a mi mindnyájunknak 
közös evangéliomi ügyünket fenntartani és előmozdítani, 
hogy ekként azok a szegény lelkek, akiknek még csatla-
kozniok kell, szintén megvilágosíttassanak s mi velük 
együtt megerősíttessünk a mi Urunknak, a Jézus Krisz-
tusnak ismeretóben, akinek legyen dicsőség, hála és 
dicséret örökké. Amen. 

Először is tudnunk kell, hogy én itt nem a felett 
akarok vitatkozni, hogy a szent sacramentum mindkét 
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szín alatt adandó és veendő-e és hogy van-© joguk a 
laikusoknak azt kézzel venni es elfogadni, és hogy van-© 
jogunk azt más edényekben, mint kelyhekben, más ruhák-
ban, mint miseruhákban, más házakban, mint templo-
mokban kiosztani. Ezen és ehheg hasonló külső eljárásra 
nézve, történjék bár az a pápa ellenére vagy sem, nem 
sok vitatkozásra nyújt nékünk az Isten alkalmat; hanem 
nekünk keresztyéneknek arra van hatalmunk és jogunk, 
hogy Krisztus rendelését megtartsuk, bármi nekünk tetsző 
módon, mit sem törődve az egyház, az egyházi rend 
hamis, hazug címeivel ós az összes zsarnokok egyházi és 
világi haragjával ós hogy mint alapra arra álljunk, aki 
nem hazudhat ós azt mondja, Mát 15,8—9 : „Igazán 
prófétált Ézsaiás ti felőletek, képmutatók felől: e nem-
zetség ajakival tisztel engemet, az ő szivök pedig én 
tőlem távol vagyon: hiába tisztelnek pedig engem, mint-
hogy emberi parancsolatokat tanítanak", Ézs., 29,13. A 
keresztyén erre támaszkodjék vidám lelkiismerettel és 
ehhez ragaszkodjék erősen: Krisztus nem hazudik. Ha 
pedig nem hazudik, úgy bizonnyal igaz, hogy mindaz 
hiába való tisztelet, amit © szentséghez Krisztus első 
rendelésen felül emberi tanítással hozzácsatolnak ós meg-
tartanak ; dacára minden ördög ©z ellen való berzenke-
désének. 

Immár bizonyos dolog tehát, hogy merő emberi 
koholmány ós tanítás, hogy mindkét színnel ne éljünk, 
kezünkkel azt meg ne érintsük, közönséges ruhában, 
közönséges házban ós edényben ne osszuk : mert Krisztus, 
az apostolok ós jő nagy ideig azután senki sem nem 
rendelte, sem nem tartotta meg ezt, hanem óp az ellen-
kezőt, amint az ©vangelísták világosan bizonyítják; épen 
azért bizonnyal hiába való istentisztelet is az, ha ilyes-
mit, mint szükséges parancsolatot tanítanak ós tarta-
nak meg. 

Másik érvünket újra Krisztusra alapítjuk, Márk, 3?1 
s köv0 és Máté 12, 8 : „Az embernek fia ura a szombatnak 
is". Ez igéket Krisztus azért mondja, hogy tanítványainak 
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hatalmat adjon a szombatot" megtömi Úgyde minden 
egyes keresztyén Krisztus testvére, amint Szent Pál 
Róma 8j30 Galat 4,4 ,5 ésfcö maga XXII Zsolt 23 bizonyltja. 
Mert o mindazoknak teljes hatalmat adott, hogy Isten 
gyermekei legyenek, akik az o nevében hisznek, Ján. 1,12. 
Épen azért minden egyes keresztyén is ura a szombatnak, 
még inkább minden emberi parancsolatnak, tanításnak ős 
tételnek : amint Pál is mondja i Kor., 3,21-23:

 ??Minden a 
tiétek, ti pedig Krisztuséi vagytok. Krisztus pedig Istené/5 

Ez alapon, ellenuiondást nem tűrve, urai vagyunk s aka-
runk lenni minden pápai és emberi tanításnak és paran-
csolatnak és egyedül akaratunktól és tetszésünktől függ, 
hogy mi azokat megtartjuk-e vagy sem. Hadd lássuk, mit 
mondhat vagy tehet ez ellen ujra minden ördöge Azt tar-
tom, magyarul beszélek most, és hogy az én beszédem 
nem enyém, hanem a Krisztusé. Nem fogják ők, a kegyet-
len urak Krisztust soha az égből letaszítani Mert aki őt a 
maga jobbjára ültette, ott meg is akarja tar tani Erre 
támaszkodunk és ebben keressük vigasztalásunkat és ez 
alapon bátran szembeszállunk haragjukkal 

Mindamellett ezt a mi keresztyén Táraságunkat, 
szabadságunkat és hatalmunkat kizárólag lelki értelemben 
kell felfognunk, Mert Krisztusnak semmi köze sem volt 
a világi urasághoz, amelynek 0 maga is alá volt vetve és 
megadta az adók Máté 17,27= Áz pedig a lelki szabadság", 
ha a lelkiismeret szabad. Úgy áll tehát a dolog, hogy én 
nem azért tartok valamit lelkiismeretben dolognak, mintha 
én ezzel valami jőcselekedetet végeznék és Isten előtt 
valami érdemet szereznék, ha ahhoz ragaszkodom, mert 
Krisztus maga jelenti, hogy ez jhiábavaló istentisztelet: 
hanem olyba.. kell vennem minden ily emberi tanitást, 
mint az evést és ivást, alvást és járást, amit én mind 
megtehetek és abbahagyhatok szabadon, lelkiismeretem 
kára avagy haszna nélkül; szóval, hogy egyedül a Krisz-
tusba vetett hit legyen az én jó cselekedetem, életem és 
érdemem, lelkiismeretem megvigasztalására és azután a 
felebarátok iránt való szeretet. 
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A harmadik érv Szent Pálnál, Galat 5,13 : „Szerek 
metes atyámfiai, ti szabadságra hivattatok: ámde meg-
lássátok, hogy a szabadságot ne adjátok a testnek bűnre 
való alkalmatosságul; hanein szeretetből egymásnak szol-
gá l ja tok/ Ez mondva van a keresztyéneknek is, hogy 
semmivel adósok ne legyenek, hanem egyedül a szeretet-
ben szolgáljanak egymásnak. Mert a hit által meg van 
mindenük, amit Istenért és a lelkiismeret szerint bírnak; 
urak a bűn, halál, ördög és minden dolog felett: épen 
azért nem terhelhetők semmiféle parancsolattal, hogy 
azokban lelkiismeretük kegyessége érdekében gyakorolják 
magukat, avagy, hogy azok ellen vétkezhetnének; mint 
a hogy nem lehet az egészséges embert az eves és 
Ivás törvényével terhelni, hogy ezúton egészséges, avagy 
beteg legyen, mert ő már egészséges, és az ily törvény 
nélkül is beteg lehet ós az ily törvényt szabadon teljesít-
heti, avagy abbahagyhatja,. 

Mert nagy külömbség van e három dolog között Az 
emberi parancsolatot megtartani és az emberi paran-
csolatokat teljesíteni ós az emberi parancsolat fölött 
úrnak lenni. Krisztus nem vetette el a szombatot, hanem 
azon úr akart lenni, hogy azt megtarthassa ós meg ne 
tarthassa,, Hasonlóképen nem vetette el az emberi tanítást2 

sem. Hiszen mit árthatott az neki, ha megmossa vala 
kezeit, amint a zsidók parancsolták ? Ámde szolgálni akart 
abban és azt mondja, hogy az hiábavaló istentisztelet, 
vagyis azzal fogságba akarták verni a lelkiismereteket, 
mintha az, aki megtartja, szükséges istentiszteletet végezne, 
olyant, amit halálos bűn terhe mellett köteles volna vé-
gezni ; ez a hamis és megtévelyíto dolog. 

Ép úgy ez esetben is, ha mi a pápa törvényeit^ ameny-
nyíben nem Isten ellen valók, megtartanók, ez magában 
véve nem volna gonosz dolog; épúgy mint az evés, ivás 
stb., de mikor o azt követeli, hogy azokat az egyház 
iránt való engedelmesség és halálos bűn terhe alatt tel-
jesítsük, mert senki sem üdvözülhet, aki azokat meg nem 
tartja, és az olyan nem keresztyén, az olyan eretnek st-b., 
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hát ez magának az ördögnek a dolga. Ez esetben érvénybe 
lép a mi szabadságunk és azt mondjuk : ez hazugság ; mi 
urak vagyunk az ily parancs fölött lelkiismeretünk szerint 
és nem követünk el bűnt, ha azt áthágjuk, és oda kegyes-
ségünk, ha azt megtartjuk: igy van, és nem másként. 

Visszatérünk tehát újra az első pontra és azt mond-
jük a mi Urunk Jézus Krisztus, parancsából ós nevében, 
ámen, hogy azok, akik a szent sakramentumot kezükkel 
megfogják, avagy közönséges ruhában, edényben .avagy 
házban osztották ki, avagy ezentúl osztják ki, akár 
Vittenbergben avagy Eilenburgban, Csehországban avagy 
Magyarországban avagy Reussenben avagy Poroszország-
ban, üdvösségük kockáztatása mellett ne csináljanak abból 
lelkiismeretben dolgot, mintha ezt, rosszul cselekedték 
volna, már ami magát az eljárást magábanvóve illeti; 
hanem álljanak meg amellett szilárdan és inkább tízszer 
Ölessék meg magukat, mintsemhogy azt , visszaszívják, 
elkárhoztassák avagy jogtalanságnak ismerjék, initsem 
törődve azzal, hogy ez ellen hoztak és kiadtak- e valami 
pápai, császári, fejedelmi, avagy akár ördögi tételt, végzést 
és parancsot. (Ámde én magáról a dologról beszélek, mert 
a visszaélésekről és személyekről azután beszélek.) 

Mind ennek alapja pedig az; hogy- azok, akik az ilyes-
mit elkárhoztatták, vagy pedig meg elkárhoztatni fogják, 
nem tudják bebizonyítani, hogy az Krisztus első rendelése 
ellenére történik; hanem be kell valianíok, hogy maga 
Krisztus és a közönséges keresztyénség hosszú ideig igy 
jártak el ós meghagyták nekünk a szabadságok hogy í^y 
jár junk el. Azért kinek-kinek üdvössége forog kockán, 
hogy meg ne tagadja, mint jogtalan dolgot se ócsárolja, 
vagy engedje ócsárolni azt, amit maga Krisztus ós az 
egész keresztyénség hajdan cselekedett: mert ez épen 
annyit jelentene, mint Krisztust megtagadni s kárhoztatni 
az összes apostolokkal és az egész keresztyénsóggel, 
amely ép akkor legjobb állapotban volt. ^ Hogy pedig a 
pápisták ezt az eljárást eretnekségnek bólyegzik ós egy-
nehány dühös fejedelem a maga keresztyéni hírót-nevét 

L). Luther M. művei. i |ö 
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arra alapítja, hogy ezt az eljárást káromolja és üldözi, 
hát ez nekik nem épen rosszá! áih Mit is tehetne jobbat 
Kajafás és Heródes, mint hogy Isten • fiát megfeszíti es 
kigúnyolja. 

A másik érv, hogy nekik is be kell ismerniök, mi-
szerint mindaz, amire ok támaszkodnak, és amiért annyira 
dühöngnek, emberi törvény, avagy amint ők hazudva ós 
csalva mondják, egyházi parancsolat Mert azt ugyan még 
soká be nem bizonyítják, hogy Krisztus felszentelt edé-
nyekben, ruhákban, házakban osztotta ki a szentséget, 
vagy rendelte el annak kiosztását, vagy hogy kézbe adta 
azt Minthogy pedig mi keresztyének vagyunk, urak va-
gyunk az ily emberi parancsolat felett, amennyiben az a 
lelkiismeretre tartozik; épen azért kötelességünk arra 
életünket is feltenni és ettől a szabadságtól nem tágítani. 
Mert ez is Krisztus megtagadása és elkárhoztatása volna, 
aki ezt a szabadságot ugyan erősen és szigorúan meg-
parancsolta és ópenséggel nem áll hatalmunkban, hogy mi 
azt megváltoztassuk, avagy feladjuk. 

Érjék be ők azzal, hogy mi az ő tételeiket és eljá-
rásukat nem vetjük el, ős hogy ők azt megtarthatják; ámde 
azt, hogy abból kényszert csináljanak, mintha másként 
már nem is lehetne eljárni, ős a lelkiismereteket bőkózzák 
meg azzal, és hogy eretnekségnek bélyegezzék, aki másként 
jár el; ezt nem tűrjük ós erre testünket és életünket 
tesszük fel. A lelkiismeretre nézve mindkettőnek szabados 
dolognak kell lenni, hogy másként avagy igy járhasson 
el ez ügyben és a szabadságnak sértetlenül fenn kell 
állnia; igy van ós nem másként. Erre segítsen rá minket 
Krisztus, aki azt nekünk megadta ós megparancsolta. 

Azt írják ezek a kegyetlen pápisták ős feldúzzák 
nagy ormányukat, hogy a szent sakramentumot laikus3 

kézzel vették. Mit tartasz erről a dologról ? Pompás egy 
dolog ez a laikus kéz; aki nem tudná, azt kellene gondol-
nia, hogy ők a szent sakramentum dicsőségére ós keresz-
tyén indulatból estek neki ennyire ennek a dolognak. 
De hogyha én megkérdezném, miféle szájjal vették ők a 



AZ IIR VACSORÁRÓL S EGYÉB . ÚJÍTÁSOKRÓL 243 

szentséget Húsvétkor, ha vájjon laikus, avagy papi szájjal 
vették-e, talán azt felelnék: az o szájuk kiváltképen való 
angyali, avagy püspöki száj. Hát az efajta urakat szeret-
ném teljes alázattal kérni, ha ugyan vastag fülükkel meg-
hallgathatnának, hogy ha már bolondozni és bohóckodni 
akarnak, tegyék azt a maguk jószágán és hagyjanak békét 
az Isten dolgának ős a lelkek ügyének. Nem azért mon-
dom ezt, mintha en ezzel bárkit is érinteni akarnók a 
maga világi felsőségeben, hanem mert jogunk van, hogy 
ne türjük, el se is hallgassuk, hogyha ők Isten ügyeben 
bohóckodnak és bolondoznak Amazok a szentséget laikus 
kézzel fogták meg, ámde ezek, ha ép tréfálni akarnak, 
az ő laikus hátuljukkal esnek neki és mégis nagy keresz-
tyén szeretettel dicsekesznek. 

Épen azért, ha helytelen dolog a szentséget laikus 
kézzel érinteni, hogyha a kőz bűnt követ el, avagy, hogy 
az nincs felszentelve; úgy sokkal inkább helyen való 
volna, ha a szentséget nem szájjal vennék, még kevősbbé 
a hasba küldenék s egy embernek sem engednék látni. 
Mert hiszen sem a száj, sem a has, sem a szem nincs 
felszentelve, ős a szájjal és szemmel sokkal több bűnt 
követnek el, mint a kézzel Ezek a bölcs koponyák utol-
jára még arra is rábeszélnének minket, hogy az Isten 
szent Igéjét ne mondjuk és ne is hallgassuk, nehogy a 
szent Igét laikus szájjal és füllel vegyük be. Ámde az 
efajta ostoba vaksággal Krisztus ellenségeit szokta meg-
verni; hogy lássuk, mely hatalommal uralkodik ő azok 
felett, akik azt hiszik, hogy őt felfalták és a maguk saját 
bolondságával kell nekik önmagukat meggyalázni ós meg-
büntetni. 

A keresztyénnek tudnia kell, hogy a földön nincs 
nagyobb szentség, mint az Isten Igéje, mert magát a 
szentséget is az Isten Igéje szerzette és áldja és szenteli 
meg. És mi is mindnyájan az által születtünk lelkieknek, 
és szenteltettünk keresztyenekké. Ha tehát a keresztyén 
az Igét, amely minden dolgot megszentel ós nagyobb, mint 
a szentség, (amennyiben ezt kézzel meg lehet fogni) mégis 

16* 
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mind a kettőt-szájjal, füllel; sőt egész életévei megragadja; 
hogyne volna szabad neki - azt. is megfogni, ami azzal 
meg vagyon szentelve ? Avagy neki magamagát sem szabad 
megfogni?" hiszen ő azzal ép ugy megvagyon szentelve, 
mint a szentség. ' • ' 

" Ily módon jártak el a farizeusok, akikről Krisztus 
azt mondja Máté-22,17_19, hogy ok az aranyat szentebbe 
tettek, mint a templomot ós az áldozatot szentebbé, mint 
az oltárt; és ez épen olyan, mintha' elkezdenek tanítani, 
hogy bűn volna a kehely belsejét megérinteni"; ámde 
magát a kelyhet bátran megérinthetnek. Bizony szeretnék 
már egyszer hallani valamit a pápistáktól, amit előad-
nának minden • különös 'nagy bolondság nélkül. De 'mi 
mást tehetnének ők, akik magát az Istent ás 'megítélik és 
káromolják, 

A keresztyén ember szent, testében, lelkében, akár 
laikus, akár pap, akár férfi, akár nő: aki mást mond, az 
káromolja a szent keresztsóget, Krisztus vérét ős a Szent-
lelek kegyeimet. Nagy es különös egy dolog a keresztyén 
ember és az isten nagyobb erteket tulajdonít neki, mint a 
szentségnek,, Mert a keresztyen nem a szentségért lett, 
hanem a szentség rendeltetett a keresztyénért; és ezek a 
buta koponyák mégis első sorban azon vitatkoznak, hogy 
ő megfoghatja-e a szentséget, sőt ebből eretnekséget 
akarnak csinálni. Ki ezekkel a csökönyös ős megvakult 
pogányokkal, akik ópenséggel azt sem tudják, mi a ke-
resztyén, avagy, hogy mi legyen ? ! 

Annakokáért azokat is kérjük, akik mindkét szint 
veszik, sőt ha lendítne valamit a dolgon, megparancsoljuk 
nekik a mi Urunk, Jézus Krisztusnak nevében, hogy ne 
csináljanak lelkiismeretben dolgot abból, mintha azt hely-
telenül, avagy rosszul cselekednék; hanem inkább mond-
janak le eletükről, mintsem hogy azt visszaszívják avagy 
megtagadják, mitsem törődve' azzal, amit az ellen rendel, 
cselekszik, avagy akar a pápa, a császár, a fejedelem, sőt 
ráadásul az ördög. Mert az evangéliom szövege e tekin-
tetben annyira világos, hogy a pápisták nem tagadhatják, 
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miszerint .Krisztus mindkét szint elrendelte, és odaadta 
összes tanítványainak. Annakokáért lelked üdvösségére 
köteles vagy, liogy ezt meg ne tagadd, avagy, liogy ne 
engedd megcsúfolni; hiszen ez épen annyi volna, mintha 
azt mondanád, hogy maga Krisztus helytelenül cseleke-
dett és eretnek volt, minthogy másként járt el, mint a 
pápa és a dühös pápisták (akik magukat tették meg 
egyháznak). Csak hadd illessék ilyen káromlással a pápis-
ták Krisztus dolgát: de Te dicsérd azt, becsüld meg és 
igazold testeddel és életeddel, hogyha keresztyén, akarsz 
lenni és üdvözülni akarsz, 

Sot lásd meg ebből újra, mily hatalommal ural-
kodik az Űr Krisztus az o káromlói fölött és mint 
leplezi le őket a saját maguk okossága áltah A nürn-
bergi kormány adta ki a végzést,4 hogy a szentség 
mindkét szin alatt való élvezésének dolgát a legközelebbi 
zsinatra kell halasztani; mert hát ezek a bölcs urak nem 
akarják azt elkárhoztatni, ámde egyelőre meg sem is 
engedni, hanem ismeretlenül elkárhoztat©ttnak tekinteni. 
Mit tartasz hát erről ? Én azt tartom, ezek bizony keresz= 
tyének, elismerik, hogy Krisztus azt elrendelte és benn 
van az evangéliomban, ez igaz ; ámde afelett gondolkodni 
akarnak, ha vájjon helyes-e avagy helytelen dolog azt 
megtartani, vagy meg nem tartani, amit Krisztus rendel 
és cseieksziko Hát kedvem telnék benne, hogyha ezek a 
keresztyének elkezdenének afelett is gondolkodni, hogy 
vajon az evangéliomot helyes-e avagy helytelen dolog-e, 
megtűrni, avagy meg nem tűrni. Ő megparancsolta azt is, 
hogy a házasságot meg ne törjük ; ámde most látom csak, 
miért veszik általában olyan könnyen ezek a nagy urak a 
házasságtörést is : talán bizony afelett is gondolkodóba 
estek, hogy az helyesen van-e megparancsolva, vagy sem. 

Minthogy tehát a mi Űrünk Krisztus a maga ellen-
ségeit, a nagy Jancsikat, akár egyháziak, akár világiak 
legyenek, e dologban egész nyilván bolondoknak mutatja 
be, mert oly gyerekesen és gyalázkodó módon járnak el 
azzal, hogy Bolond Istók is emberül megtudna nekik 
felelni, megvigasztalódhatunk és dühöngésüket és bolond-
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ságukat megvethetjük ós nem is kell törnünk a fejünket 
azon, hogy mint feleljünk nekik; hiszen ők Isten kegyel-
méből semmire sem képesek, amint ezt eléggé bebizonyí-
tották, a pápa a maga bulláival és pápistavédő íróival és 
most e dühös urak is ; hanem testre ós vérre nem tekintve, 
arra kell gondolnunk, hogy lelkiismeretünket egyes egye-
dül Isten tiszta Igéjére alapítsuk, hogy a halálban az 
ördöggel találkozva megállhassunk. Édes atyámfia, higyj 
nekem, ki ezt megtapasztaltam; az ördög ember beszédé-
től és parancsolatától nem fél Azért, ha téged a halálban 
úgy talál, mint aki lelkiismeretedet emberi parancsolatra 
alapítod ós azt mondod: igy parancsolták nekem ezt a 
pápa, az egyház, a fejedelmek stb,, úgy tőnkre tesz téged, 
hogy egy lábnyom se marad utánad; viszont, ha úgy 
talál, mint aki isten igéjére állasz és azt mondod: igy 
parancsolta nekem Krisztus, im itt az ő igéje, hát akkor 
majd szük lesz neki ez a világ0 

Erre gondol Szent Pál Efezus 6 1 2 : „Mert nincsen 
nékünk tusakodásunk a ver ós test ellen, hanem a lelki 
gonoszságok ellen, melyek a magasságban vágynák, a 
sötétség vezérei ellen." Ezek pedig azért tusakodnak csu-
pán, hogy a lelkiismeretet vagy csellel es tanítással meg-
tévelyitsék, vagy hamis ijesztgetéssel megrontsák. Ez 
ellen pedig nem használ semmiféle fegyver, csupáncsak 
az Isten Igéje, a léleknek fegyvere, Efezus 6 l 7 . 

Annakokáért maradjunk meg állhatatosan amellett, 
hogy mindkét színnek élvezése helyes es keresztyéni és 
evangéliomi dolog; és aki mást mond, az hazudik és ká-
romolja Istent, legyen bár az a pápa, a császár, fejedelmek, 
avagy ráadásúl az ördög. 

Ugyanúgy vallanunk és megtartanunk kell azt a 
szabadságot is, hogy a szentséget kézzel vagy szajjal 
vehetjük, megszentelt es közönséges ruhában, edényben, 
házban oszthatjuk, amint nekünk tetszik. Aki ezt a sza-
badságot tagadja, vagy bármi részben, mint eretnekséget 
ócsárolja, az újra hazudik és káromolja Krisztust es az 
ő igéjét, legyen bár az a pápa, a császár, a lejedelem, vagy 
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ráadásul az ördög* Miénk a tiszta, igaz evangéliom, amint 
maguk beismerik, övék pedig a maguk tépelődése, 
hogy megtartsák-e az evangéliomot ós amellett a maguk 
saját evangéliom ellen való véleményét Hadd menjenek 
az oktalanok a maguk utján, hadd menjenek. 

Summa summarum, amint Szent Pál Galat 1, 8. 
mondja: „De ha szinte mi is, avagy a mennyei angyal 
hirdetne néktek mást, mint amit mi nektek hirdettünk, 
legyen átok." Ugyanezt mondom ón is i t t : neked e dolog-
ban és minden más egyébben szilárdan ós biztosan Isten 
igéjére kell tehát építened, hogy mégha én magam ís 
bolondá lennek, itt Isten melletted álljon és ha vissza-
szívnám avagy megtagadnám tanításomat, hogy te azért 
attól el ne állj, hanem azt mond: ha maga Luther Is 
avagy a mennyei angyal mást tanitana, legyen átok. Mert 
neked nem Luther, hanem Krisztus tanítványának kell 
lenned; ós nem elég azt mondanod : Luther, Péter vagy Pál 
mondta; hanem neked magadnak kell lelkiismeretedben 
erezned Krisztust magát és ingathatatlanűl érezned, hogy 
ez Istennek igéje, ha mind az egész világ tusakodik is 
ellene. Mindaddig rnig ezt át nem érezted, bizonnyára nem 
ízlelted még meg az Istennek Igéjét, és füled még embe-
rek száján ós tollán csügg, es nem szived teljességével 
az igén, ós nem tudod mit tesz az Máté 23 1 0 : „Ne hi-
vattassatok mestereknek a földön ; mert egy a ti Mester-
tek, Krisztus.u A Mester a szivben tanit, ámde hirdetőinek 
külső igéje által, akik azt a fülbe mondják; ámde Krisz-
tus a szivbe mondja azt. 

Annakokaért gondold meg, ha halál vagy üldözés 
előtt állasz, én nem lehetek melletted, te sem ón mellet-
tem ; hanem ekkor kinek-kinek magamagáért kell tusa-
kodnia, az ördögöt, a halált, a világot meggyőznie. Ha hát 
ekkor körülnózesz, hol maradok én avagy, hol maradsz 
te, ós meg hagyod magad ingatni ha akár ón, akár bárki 
más a földön mást mondana, akkor már elvesztél és az 
Ige kiesett szívedből; mert nem az igén csüggesz, ha-
nem ón rajtam, avagy máson. Ekkor aztán nincs segítség. 
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Ebből megértheted, mely borzasztó öngyilkosok azok, 
akik a lelkeknek az emberi tanításokat, avagy Isten Ige-
jet is nem tisztán" és igazán hirdetik: azonfelül, hogy mily 
kevesen csüggnek azon szívvel, bárha azt igazán hirdették 
ős sokan magasztalták. Ennyit az első részről. 

A második rész. 
Ha ez bizonnyal így van és kétség sem - fér hozzá, 

miért nem cselekszik ís hát meg? Igen, miért nem enge-
ded te magad, hogy megtörténjék Vittenbergben, ahol 
elkezdődött ós még inkább egyebütt? Feleletein: Magam 
sem szeretem, hogy meg nem történhetik. A fogoly ember 
bizony utra kelne, ereje ós joga ís volna hozzá; áradé 
nem teheti, nem rajta mulik, hanem másokon, akik őt 
gátolják. íme egy hasonlat. Az evangéliomot bizony hir-
detni kellene az egész világon; hol hát a ba j? Nem az 
evangőliomon mulik, naert az igaz ós való, hasznos ős 
üdvösséges. Ámde hiányzanak az arra alkalmas emberek. 
Ahol ilyenek nincsenek, jobb azt elhallgatni, mintsem 
hirdetni ; mert meghamisítják ós kárra hirdetik. -

Igy itt ís, a szentség ős fent le írt elvetése helyes 
ós jó; ámde hol vannak az arra alkalmas emberek, hogy 
megkezdjék és folytassák a dolgot? Ha azzal minden 
nyélbe volna ütve és bárki keresztyénné válnék hogyha 
a szentséget ily módon élvezi, nem volna könnyebb dolog, 
mint keresztyenné lenni; így biz a disznó is keresztyénné 
lehetne. Én arra törekedtem és igen szerettem volna, 
hogy a pápa törvényének is veget vessünk a szentségnek 
húsvéti evenként való élvezését illetőleg és hogy kinek 
kinek szabadjára hagyassák, hogy ahoz saját lelkiisme-
retéből ős lelke éhségéből önként járuljon, hogy ez a 
borzasztó keresztyénellenes visszaélés és istenkáromlás 
kevósbedjék és ezentúl alig egy, kettő járuljon ahoz, 
holott most sok százan járúinak. 

De ugy látom, hogy a sátán abba töri fejét, ' hogy 
mind két színt igen közönségessé, sőt még közönségesebbé 
tegye, mint a pápa a saját maga színét tette, mielőtt ke-
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resztyénekké lennének, akiknek ezt cselekedniük kell; es 
szándéka, hogy a ' jobh oldalon gonoszabbra fordítsa a 
dolgot, mint a bal oldalon. Éppen azért szükséges, hogy 
mi a helyes közép úton maradjunk ós kérjük az Istent, 
hogy minket erre rásegítsen ós azon megtartson, mert a 
sátán komolyan jár utánunk. 

Mellőzöm itt azt az okot, amiért en azt az eljárást 
Vittenbergben nem támogattam. Mert az különös, esetleges 
egy ok, amelyről nem- szükség írni. Ha meg oly drága és 
mennyei dolog volna is, mégsem hagynám helybe, sem 
nem segítenék megerősíteni ily kezdeményezést. Nem min-
denkinek joga megkezdeni, vagy megtenni mind azt, ami 
helyes; hanem elég, ha azt teszi meg helyesen, ami rátar-
tozik ós kötelessége. Mert ahol ezt a rendet felforgatják, 
ott az nincs helyén, bármily jő legyen is mindenkor az, 
ami jogos. Éppen azért' csakis azon okokat sorolom elő, 
amelyek akadályozzák ós" előmozdítják, hogy a szentségnek 
ezen élvezése éppen nem tud erőre kapni, avagy elterjedni. 

- Az első, hogy ez a szentség a maga élvezeti mód-
jával nincs a mi hatalmunkban, hanem a pápai törvények 
foglya; mint ahogy fogságban voltak a templom arany 
edényei Babiloniában, Ez a fogság pedig olyan természetű, 
hogy a pápai zsarnokság és törvény ugy behálózza a kö-
zönséges ember lelkiismeretét és úgy meggyengíti hitét, 
hogy hirtelenében azzal ne in szakíthat és lelkiismeretét 
a tekintetben meg nem győzheti, hogy a pápa dolga jog-
talan és ez az élvezeti mód a helyes és evangéliomi. 

Hiszen én magam is három esztendeig kuzkodtem, 
amig lelkiismeretemet a pápa törvényeitől megszabadítottam 
az evangóliomban prédikálás, olvasás, elmélkedes, vitatko-
zás, írás ós hallgatás utján való mindennapi gyakorlattal: 
Hogy szabadulna hát ki oly hamar a közönséges ember? 
Mikor tehát ily gyenge emberek járulnak oda ós veszik 
mindakét színt, nyomban azután furdalja őket a lelkiisme-
retük ós meggyónják, hogy mindakét szint élvezték, mint-
ha ezzel valami rosszat tettek volna; aminthogy néhányan 
mái megtették. Hát ez borzasztó egy dolog ós csak fokozta 
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a bajt. Mert az ily böjttel és lelkiismerettel megtagadják 
és elkárhoztatják Krisztust s az ö rendeletét Azért csak 
el jó messze az ilyen emberekkel mind a két színtol, mert 
ra j tuk Krisztus mondása teljesedik be0 Máté 9, i r „Senki 
sem tölt űj bort ócska tömlőkbe, mert különben az űj bor 
szót szakítja a tömlőket s az új bor kiömöl és a tömlők 
elpusztulnak," Az új bor az evangéliom tana; az ócska 
tömlők a hagyományos gyenge lelkiismeretek; azért nem 
férhetnek meg egymással. A lelkiismeret gonoszabbá lesz 
és aztán megtagadja a tant, amit magába foglalt. 

Sőt azt mondom továbbá, csak el az ily emberekkel 
az egy színtől és az egész szentségtől is; mert azokat, 
akik csak egy színt élveznek halálos ágyukon, az ördög 
az evangéliommal ejti aggodalomba, amely mind a két 
színt elrendeli. És ha nem tudnak kiokosodni el kell vesz-
niök és semmit sem segít rajtok, hogyha a pápás törvény-
nyel és a régi szokással hozakodnak elő. Az evangéliom 
nem kérdezősködik sem pápa, sem szokás után, Azért 
mondottam, hogy nem a jogon, hanem az embereken 
múlik. A pápa törvényét borzasztó lélekgyilkolás nélkül 
egész általánosságban szerte a világon nem lehet megtar-
tani, vagyis az egy színt élvezni az evangéliom ellenére. 
Viszont nem kevésbbé volna ártalmas az sem, hogyha nagy 
hirtelen az evangéliom szerint mind a két szint behoznák 
az ily fogságba vert gyenge lelkek összes gyülekezeteiben. 

Erre te azt mondod : „Mit tegyünk hát ? Ha jobbra 
is, balra is olyan veszedelemmel van összekötve ez a szent-
ség, hogy halálos ágyunkon az ördög az egy szín ellen 
az evangéliommal, és életük folyamán a pápa a maga 
törvényével mind a két szín ellen támad; hova, merre 
induljunk hát ? IMeletem: Azért jövendölte meg Szent 
Pál, hogy az Antikrisztus uralkodása veszedelmes időt 
teremt, Thes. 2. q_10. úgyhogy se jobbra, se balra nem 
mehetünk biztosan, sem az evangéliommal, sem az evan-
géliom nelkul; ámde az evangéliom vétke nélkül, mert 
az uj bor jó : hanem a pápa vetke miatt, aki a lelkeket, 
a tomloket elavulni es megromlani hagyta, úgyhogy az 
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evangéliomot nem tudják befogadni, sem megtartani, pe-
dig az evangéliom nélkül nem tartathatnak meg. Mit te-
gyünk tehát? Feleletem: Semmi egyebet, mint amit Krisz-
tus tanít és mond Máté 9 , 1 7 : „Áz űj bort űj tömlőkbe 
töltsék, úgy mindkettő megmarad," 

Először ís kádárkodnunk kell és á j hordót csinál-
nunk, mielőtt kezdődik a szüret és el akarjuk tenni az 
űj bort: a régi tömlőket pedig félre kell tenni, vagyis 
hatalmasan ós sokszor kell prédikálnunk a pápának az 
egy színre vonatkozó törvénye ellen ós Krisztusnak mind-
két színre vonatkozó rendelését hangoztatnunk; eközben 
pedig el kell utasítanunk a népet az egész szentségtol, 
akár egy, akár mindkét színről legyen is szó, és nem eről-
tetnünk rá sem Húsvétkor, sem Pünkösdkor, ós így a 
pápa rendjót elejtenünk mindaddig, míg a nép eléggé ki-
okulva, csalogatás és bíztatgatás nélkül, saját lelkiismereté-
től hajtva magától jön ős törekszik ós jár az után, hogy 
megadják neki a szentséget. E mellett ki lehetne nyo-
mozni az t is, hogy a hordó és tömlő új-e és a lelkek eléggé 
erősek-e; akkor aztán a többiek, a gyengék visszamarad-
nának a maguk állapotában, míg ők is megerősödnek. 

Ámde, ha oda rendeljük, vagy parancsoljuk, avagy 
csalogatjuk ós édesgetjük őket a szentséghez, úgy az 
egész nép neki esik es az új bort a maga ócska tömlő-
jébe szedi és megromol. Épen azért lehetetlen és a szent-
ség sem tűrheti meg, hogy parancsba foglaljuk, ki élvezze 
azt, mint a pápa teszi, hanem a népet előbb jól ki kell 
oktatni ós a gyenge lelkeket attól elvonni, mignem az 
evangéliom dolgában teljesen kioktatva, alázatosan, 
maguk-maguktól jönnek, a papnál jelentkeznek és lelki 
éhségtől indítva kérik a szentséget. A többiekkel csak el 
a szentségtől, mitsem torodve a pápával, törvényekkel s 
egyébb dolgokkal, mert Krisztus azt mondja Máté 11, l 2 : 
„Az Istennek orszaga hirdettetik és erőszakot szenved 
és akik azon erőszakot tesznek, azok ragadják magukhoz, 
vagyis nem szabad senkit sem parancsolatokkal avagy 
törvényekkel megfogni, sem szokással, sem szókkal az 
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evangéliomhoz^ édesgetni:' hanem', szabadon-' hirdetni'-az 
igét és azután hagyni, hogy ők maguk-maguk tói jöjjenek 
és járuljanak' ahhoz. . • , 

Űgy de hol 'veszünk ilyen prédikátorokat? És ha 
volnának is, hogyan tartsák vissza ők a közönséges 
embert, hogy Húsvétkor ne járuljon a szentséghez? A 
pápa törvénye oly mélyen begyökeredzett, hogy mi a régi 
tömlőt és hordót valamennyit nem tudjuk félre tenni, de 
a régi visszaélést egy ideig még tűrnünk kell, inig a 
hordó legalább nagyobb részben megújul és az evangéliom 
a nép közt elterjed. Hiszen, hogyha ezek az ócska hordók 
és tömlők csakis azok az emberek volnának, akik a mi 
ellenségeink és mind a két színt kárhoztatják és a lek 
keket a pápa törvénye és szokása alá hajszolják, könnyen 
tudnánk segíteni ezen a dolgon és mely módon? Mi 
szintén elkárhoztatnék az ő törvényüket, mint amely 
nem csupán az evangéliom és mindkét szin ellen tanít, 
hanem, még ha az evangéliomot tanítja, akkor is arra rá-
szorítja a lelkeket és hitre kényszeríti: ami nem csupán 
bolondos és evangéliomellenes dolog, hanem képtelenség 
ís. Nem szabad és nem lehet senkit hitre szorítani, hanem 
hagyni, hogy az evangéliomot maga, szabadon fogadja be, 
ha befogadja. Épen azért mi e bolondoknak csak bosszan-
tására és ellenére is kizárólag mindkét szint akarjuk élvezni 
és az ő törvényüket lábbal tapodni. 

De hát közöttük sok jó szívű, együgyű emberke van, 
akik örömest folytatnának igaz és jó életet, ha azt tudnák, 
vagy felfoghatnák. Űgy kell tehát a zsarnokokkal elbánnunk, 
hogy mi ezt a szegény népet szét ne szórjuk és meg ne 
tévelyítsük. A zsarnokok ellen száljon síkra a hit és 
tartsa magát szilárdan az evangeliomhoz az ő törvényük-
kel szemben és döntse össze az ily ócska, haszontalan 
hordót; ámde ezeket a gyenge, együgyű lelkeket vegye 
körül a szeretet és fogja föl és munkálkodjék rajtuk, 
hogy új hordót teremtsen belőlük, E részben Szent Pai 
tana és példája az irányadó: amikor ő a nyakas zsidók 
közé jött, akik a korülmetélkedést és törvényt hajszultak 
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akkor',5 örömmel tette, es tanította .az "ellenkezőt-"és nem' 
engedett Ámde mikor a 'gyengékhez, 'az, együgyűekhez 
|ötty akkor ő ís végrehajtá a körfilm-etólkedést és- érvény-
ben tartá a törvényt, mígnem megerősítette őket és 'ki-
szabadította; a törvény^ kötelékéből-; ilyen formán dicsek-
szik I. Kor. 9, ,0 : „A zsidók-közt'zsidó voltam, a pogá» 
nyok közt pogány voltam", 'holott ;Gal. 6,15 szerint..: 
„Krisztusban nincs sem pogány, sem zsidó" ; s mindezt 
azért, mert nem akarta tűrni a törvényt és a lelkek erő-
szakolását, hanem kinek-kinek szabadjára . bízni, hogy az 
ilyesmit megtegye, avagy mellőzze. 

•Nekünk is igy kell eljárnunk ebben az esetben; 
minthogy nem tudjuk elvonni a közönséges embert a 
szentségtől, amint kellene lennie mindaddig, míg az 
evangéliomot megismeri, kímélnünk kell a köztük levő 
együgyűeket, nem engednünk, hogy ők a színnel éljenek, 
avagy erre segítenünk ős következőképen eljárnunk: 

Először ís, hagyjuk meg a régi szokást, hogy fel-
szentelt ruhában, énekkel és minden közönséges szertar-
tással, latinúi tartsák a misét, tudva, hogy mindez merő 
külső dolog, amiből a lelkiismeretre semmi veszedelem 
nem háramlik; emellett a lelkeket igehirdetéssel szaba-
don tartsuk meg, hogy a közönséges ember megtudja, 
hogy mindez nem azért történik, mintha annak igy kellene 
megtörténnie, avagy, hogy eretnek volna az, aki másként 
cselekednék, mint amit a pápa őrült törvényei erőltetnek; 
mert ezekre a zsarnokokra, akik azt törvényekkel akar-
ják megfogni ós kierőszakolni, erősen és keményen rá 
kell tapintani, hogy a keresztyén szabadság épen meg-
maradjon. 

Másodszor a misemondó papoknak a kánonban ós 
kollektában minden oly kifejezést mellőzniök kell, ami 
az áldozatra vonatkozik. Mert ez már nem olyas dolog, 
amit szabadon lehetne tenni, vagy mellőzni, mint amiről 
imént szóltunk; hanem azt el kell vetnünk, boszankodjek 
bár emiatt az, aki csak akar.. Ámde a pap azt könnyen 
mellőzheti, hogy a közönséges ember soha többé ne is 
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hallja ős megbotránkoztatás. nélkül Intézheti el a dolgot 
Aki pedig nyakaskodva nem akarja e szavakat mellőzni, 
az feleljen magamagáért és hadd csinálja tovább a maga 
dolgát 

Harmadszor, hogy a prédikációban a szentség igéit 
ugyancsak hangoztassuk: Ez az ón testem, mely ti éret-
tetek adatott; ez az én vérem amely ti érettetek kion-
tatott stb.; és ezeket minden egyes keresztyén vésse a 
szivébe és tartsa maga előtt, ós mivelje, mikor a szent-
seget veszi, avagy a misét hallgatja; mert ezerszer fon-
tosabbak ezen igék, mint a szentségnek színei; és ez igék 
nélkül a szentség nem szentség, hanem csúfság Isten 
e lő t t Azért a pápisták templomaiban ott van ugyan a 
szentség, de az senkinek nem adatik, mert ők elrejtik az 
Igét ós csak a színt adják, ami borzasztó dolog. 

Negyedszer, ha olyan helyre jössz, ahol csak egy 
színt osztanak, úgy vedd csak az egy színt, amint azok 
teszik; ha mind a két szint adják, úgy vedd mind a ket-
tőt és ne tégy semmi különöset, sem ne helyezd magad 
ellentétbe a népséggel; kivévén, hogy vallást teszessz (ha 
kérdeznek) hogy nem evangéliomi dolog egy szint élvezni. 
Mert az evangéliommal és nem a cselekedettel, vagy 
parancscsal szükséges mindkét szint újra behozni. A 
közönséges embert nem a cselekedet, sem nem a parancs, 
hanem az evangéliom oktatja meg arra, hogy mindkét 
szín helyes. 

Ha pedig ez esetben Krisztusnak mindkőt színre vo-
natkozó rendelkezése bántana téged, mintha nem volna 
helyén való dolog egy szint élvezni, igyen nyugtasd meg 
magadat : Először is mégis csak tiód a szentség igéje, 
ami ennek fő része: azt felfoghatod ős elsajátíthatod úgy 
is, hogyha csak egyik, vagy mindkét szint, vagy őp 
eggyet sem őlvezessz, úgyhogy tisztára veszedelem nél-
kül vagy, és a szentségnek erejét mógis megnyered. 

Másodszor ez esetben nem a te hibád, hogy csak egy 
szint őlvezessz ós Krisztus rendelését meg nem tartod. Te 
szívesen vennéd mind a kettőt, de hát az egyiket fogva 
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tartja a pápa tőrvénye, amely a gyenge lelkeket behálózta ; 
azt neked nem kell széttépned, hanem tűrnöd ós mellőz-
nöd, míg ok is erősek lesznek. Amint Szent Péter sem 
hirdethette az evangéliomot a tömlöcben, holott köteles-
sége volt. Apóst, csel 12 4. Mert a szükség nem ismer 
parancsolatot. Épen azért ily esetben a szeretet paran-
csolatát jóval elébe kell tennünk a mindkét színre vonat-
kozó rendelésnek. Krisztus ugyanis nagyobb súlyt helyez 
a szeretetre, mint a szentség színeire. 

Minthogy tehát a sátán ezt a dolgot a pápa törvénye 
által úgy összegabalyította, hogy a gyenge lelkek iránt 
való szeretet sérelme nélkül mindkét színnel nem él-
hetünk; viszont a mindkét színre vonatkozó rendelés 
sérelme nélkül, a szeretetet nem gyakorolhatjuk: érvé-
nyesüljön a szeretet ós a rendelés egy ideig maradjon 
függőben; ámde ezzel ne tagadjuk, vagy kárhoztassuk az t 
Mert a szeretet olyan dolog, aminek meg kell lennie. A 
szentség szinét azonban nem kell élveznünk, hanem azt 
mellőzhetjük és csupán az Igét tart juk meg. Mert Krisztus 
nem parancsolta meg, hogy a szentséget élvezzük, hanem 
kinek-kinek szabadjára hagyta, hogy azt élvezze ; ámde 
úgy, hogy mind a két szint vegye, ha teheti. Ez esetben 
azonban lehetetlen ezt megcselekedni ama lelkek miatt, 
akiknek a szeretet szolgálni köteles. 

Ezzel nem akarom gátolni azokat, akik mind a két 
színt akarják és tudják élvezni titkon, avagy nyilván; 
kivévén, hogy azt különös módon cselekedjék; nem kö-
zönséges oltáron, avagy ugyanazon időben, amikor a 
gyengék, a maguk módjuk szerint élvezik, nehogy ezek 
is velük tartsanak és aztán újra gyónjanak; ha pedig 
valaki annyira gyenge is ezen a részen, hogy inkább le-
mond az egész szentségről, mintsemhogy csak az egyik 
szint élvezze, tür jük meg őt is és hagyjuk saját lelkiisme-
rete szerint élni. 

Ezt a fentemlitett eljárást követjük most Wittenberg-
ben: nem mintha ón ezzel az előzőket elkárhoztatni akarnám, 
vagy mintha ez elég evangéliomi volna, vagy mintha azzal 
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a pápa zsarnokságát erősíteni akarnám, • hanem hogy a 
gyenge lelkieknek ; szeretethöl egy ideig némi szolgálatot 
tegyünk, a míg az evangéliomot a világon jobban elterjeszt-
jük; Látom, hogy semmi különös helytelenségbe nem lóg-
tunk, kivévén, hogy a sátán nagyon is .siettette,, hogy 
mi a szeretetet sutba dobjuk ős ne engedjük, hogy az a 
gyengéket észrevegye. Ezzel aztán végre űj rend állana 
be, amely az evangéliomot talán kevésbbe tűrné meg, mint 
a pápa törvénye. Okos ördög az, nem akar se balra, se 
jobbra; ámde az evangéliom szabadon akar az igazi utón 
menni,-egy parancscsal sem törődve, hanem minden pa-
rancs fölött uralkodva es hatalommal birva, hogy most 
ezt, majd amazt tartsa meg. Ezt a szabadságot azonban 
nem lehet csak úgy seb ti be a nép közé vinni, adja Isten, 
hogy megértsék ezt a legokosabbak is. 

Ötödször, szeretném és ugy kellene annak lenni, 
hogy ópenséggel semmiféle mise ne volna, hanem csakis 
oly időben, amikor a szentséget óhajtó nép jelen van és 
misét kiván és hogy ez egy heten csak egyszer történjek, 
vagy egy hónapban. Mert a szentséget csakis az éhező 
lelkek indítására és kérésére kellene kiszolgáltatni, nem 
kötelességből alapítványból, hagyományból, törvényből 
yagy megszokásból Ámde korai dolog volna ilyesmibe 
fogni; a lelkek nem követnek engem, mig ezt jobban nem 
hirdetik és megértik. Addig a káplánoknak ós papoknak, 
mint akiknek misét kell tartamok, nem tanácsolhatok 
egyebet, minthogy végezzék azt a szegény tévelygő lelkek 
szolgálatára szeretetből; de amellett egynehány misét 
hagyjanak el és idővel szépecskén oly rest üssenek azon, 
amilyet tudnak és lehet ós ebben bizva, prédikáljanak, 
hogy az kíváitkep az Ige által szűnjön meg. 

De némelyek azt mondhatnák : Igen, úgyde hogyan 
gondoskodjunk a betegekről? Feleletem: meghagynám, 
hogy a szentséget a betegeknek monstranciában5 tartsák ; 
de ha az evangéliom tiszta ismerete által a misének ez 
a módja elterjedne, bizony meglátnók, hogy a szentség 
színére halálos ágyban nem volna szükség: mert a szent-
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Bég igéi megvannak, megvan a hatalom is és elegendő 
volna, hogy egészségesen vegyük a színt, vagy hogy ne 
vessük meg halálos ágyúinkban, A pápisták a szentsége-
ket a haldoklóra nézve olyan szükségessé tették és az 
Igéket, amelyek egyedül szükségesek, mégis elhall-
gatták. 

Hatodszor, a zugmiséket, mint áldozatot és jócsele-
kedetet, joggal vetették el és vetik el, amiről latin nyel-
ven eleget irtani. Minthogy azonban hitre senki sem kény-
szerítendő, nem szabad az oltártői ama papokat elűzni, 
akik azokat megakarják tartani. Viseljék ok a felelősséget 
Isten előtt: elég, hogyha ez ellen prédikálunk és a nép-
nek megmondjuk, hogy ne adjon arra semmit és ne mon-
dasson, se ne alapítson egyet se; akkor azok az ily 
prédikálás következtében idővel maguktól bizonnyal meg-
szűnnek, 

Hetedszer, tanítottam, hogy a titkos gyónást nem 
szabad megparancsolni, de még kevésbbé akadályozni, 
amint ezt az én gyónásról szóló könyvecském mondja. 
Ezt állom mosfc is. Mert mindannak, ami evangéliomi, 
keresztyéni, avagy hit, szabadnak kell lennie, hogy a hit, 
minden törvény és hajszolás nélkül, magamagától kedv-
vel és szeretettel járuljon ahhoz. Azért aki nem örömest 
gyón; az maradjon csak távol attól és tapodja lábbal a 
pápát, fejedelmeket, ördögöt, törvényeket és érje be az 
Isten előtt való titkos gyónással De bárha én nem eről-
tetem a dolgot, mégis tanácslom ráadásul, hogy örömest 
gyónj, mielőtt a szentséghez járulsz, vagy legalább ne 
vesd meg azt Mert jóllehet a mise igéiben, mint fő dolog 
ott van az oldozás, mindamellett nem szabad azért meg-
vetned a többi oldozást sem. isten- a maga oldozatában 
gazdagon és bőségesen részesített minket, azok egyikét 
sem szabad a többi miatt megvetni. 

Teszem a Miatyánkban oldozást rendelt, hogy a mi 
bűneink nekünk megbocsátassanak, ha mi felebarátaink-
nak megbocsátunk ; ezt nem szabad megvetned, sem a 
Miatyánkot azért félre vetned, b*u-ii a misében is oldozás 

D. Luther M. müvei. 1 7 



253 I). LIITHKR MÁltTON 

vagyon. Szintúgy XXXII. Zsolt. 5. vers, olclozást rendelt 
az Isten előtt való titkos győnással kapcsolatban ós azt 
mondja: „Megmondottam, megvallom én ellenem az ón 
álnokságomat és te megbocsátottad az ón bűneimnek 
hamisságát". Ezt az oidozást szintén nem szabad meg-
vetned a miatt, amely a mise Igéjében vagyon. Szintúgy 
Máté 18,8 oldozásban részesíti az összes keresztyéneket 
és azt mondja: „Valamit megoldotok a földön, oldva iesz 
a mennyben" és tovább a IS, v.-ben. „Ha kettő ti közü-
letek egy akaraton leszen e földön, minden, valamit kér-
nek, megadatik nékik/6 Ánnakokáőrt egy oidozást se vess 
meg, amit Isten rendel, akár nyilvános, akár titkos legyen 
az, Mínéí többed van Isten Igéjéből, annál jobb a dolgod. 

Nyolcadszor, a képekkel egyesek gyalázatosan bántak, 
felsoségük ós tanítóik tudta és akarata nélkül, kik is 
súlyos büntetést érdemeltek volna. No de hadd legyen a 
sátán sátán ős mi szóljunk a dologhoz. Nem helytelen 
dolog, lia képeink vannak. Hí szón az ő--szövetségben maga 
Isten rendelte el, hogy az erckigyót Maival]ók IV. Móz. 21,8 
ós a kernbimok&b az arany ládánál, II. Mos. 25,18 ; ámde 
a képímááást Isten megtiltotta. IL Móz. 20,^. Igás, hogy 
az veszedelmes ós én szeretném, lia egy sem volna az 
oltárokon; de, hogy azért megégessük és meggyalázzuk 
és meg ne tűrjük, ennek helyes voltát nem bizonyítjuk 
be. Megmondom azoknak az okát. Áz ördög és az o 
pápistái szintén szépek akarnak lenni és semmi helytelen 
dolgot nem cselekedtek. Ha már most te azzal állasz 
elő, hogy a képekkel nagy a visszaélés, azért ne legyen 
egy se, hanem gyalázzuk ós égessük meg azokat; akkor 
ok azt mondják : Mi nem élünk vissza azokkal; hogyan 
cáfolod meg okét? Áz asszony ős bor szintén veszedelmes 
dolgok ós visszaélnek velők : és mivel nem élnek vissza ? 
Ámde te nem a visszaélést, hanem magát a képet ócsá-
roltad, amellyel én helyesen élhetek. Mit mondassz erre 9 
Látod, így fogtak meg téged. Ha csak egy levelet vesznek 
el tőled, úgy már az egész erdőt megnyerték; mert ők 
éhesek és bizony pontosan kutatnak. 
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Annako káért bölcsen kell hadakoznunk a csinos 
ördöggel és a képeket meghagynunk; ámde hathatósan 
prédikálunk nem csnpán ezen visszaélés avagy azon ve-
szedelem ellen, hogy azokat imádják, ami a legkisebb 
és oíi bizony ?'st mondhatnák, te vagy as esztelen, hogy 
őket assal vádolod, mintha ők követ ós fát imádnának : 
hanem azon 10 visssaélós ellen, amiben a pápisták "oorkig 
hsának, ne ^esetesen hogy ok azért helyesnek képekeü £ 
t e m p i o in o kba, mert ugy vélik, hogy ezzel jő cselekedetet 
mrveinek és Istent szolgálják; bárha koziMk est a Mtet= 
lensegeí egyik sem ismeri el, noha bizony ott keli annak 
&boan & szívben lennie, ahol igás keresztyén hit nincsen. 
Látod, ez igékkel hamarosan :öbb kárt tetőéi a képekben, 
íxiüTü amennyit puskával ás fegyverrel az egész világ 
tehetne, Ha s közönséges ember meg tudja, hogy a kép 
behelyezése nem istentiszteleti dolog, bizony mag a tói 
íeHiagy azzal, a te hajszolásod nélkül, és csak kecb/bőn 
diszesség- okáén rakat ja azokat a falakra, vagy használja 
fel másként, amiben nincsen bűn Mnyen fogságba esnénk 
nri, hogyha emberek tiltanák meg nekünk azt, amit Isten 
meg nem líttoíb? és épen asok ; akiket mí emberi tanok es 
tételek ellenére támadunm 

Khoncedsser, hegy a papok megnősüljenek és a ha-
rácok, apácák szabadok legyenek, a rendből kilépjenek^ 
ez is re-menetesen bosszantja és szerfölött haragítja is a 
pápisoák ab pedig ebben semmi síncsen, Fentebb Megmon-
dottam, hogy ahol a gyenge lelkeknek engedni lehet, 
tegyük meg. nehogy megzavarjuk oké t : ámde csak annyi-
ban, amennyiben lehetséges, oly dolgok sérelme nélkül, 
amiknek meg keli leniniek. Teszem, hogy a mise nem ál-
dozat, vagy jó cselekedet, bizony ez ís boszantó, eleddig 
hallatlan; ámde azért meg kell maradnunk a mellett, 
botránkozzék bár meg azon az erős, avagy gyenge lelki-
Ismeret. Mikor Krisztust prédikálták, azon ís megbotrán-
kozott az egész világ; de hát azért hallgassunk ró la? 
Ugyanígy, hogy a papok házasságát az ördög tiltotta meg, 
és o hozta be a szerzetességet, ezt megcáfolhatlanúl bízo-

17* 
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nyitja Szent Pál L Tim. 48= Épen azért vallanunk kell 
hogy a házasságot az Isten nekik szabadon megadta és 
hogy semmiféle fogadalommal sem terhelhetők Isten Igéje 
ellenére, avagy kötelezhetők az ördög tanítására. 

Aki megtudja magát tartóztatni, jól teszi, ha nem 
házasodik meg. De aki nem tudja, az nem köteles feleség 
nélkül élni; mert nem szabad felebarátjának oly szere-
tettel szolgálnia, amely őt elkárhoztatja ós a saját maga 
lelkét megrontja; hanem a többiek kötelesek, hogy benne 
meg ne botránkozzanak., A szükség nem ismer parancso-
latot; a szükség nem ismer szemérmet; a szükség nem 
ismer szégyent; a szükség nem ismer botránkozást. Ha 
ily szükség volna mind a két színnek élvezése, ügy mi 
sem vennénk tekintetbe semmiféle botrányt, avagy gyenge 
lelkiismeretet 

Igaz, amint tartok is tőle, hogy egyesek megnősül-
fiek, avagy kiugranak nem keresztyén meggyőződésből, 
hanem örvendve, hogy gonoszságuk takarója és oka gya-
nánt felhasználhatják az evangéliomi szabadságot. Mit 
tehetünk róla ? Hiszen a pápa szüzességre vonatkozó 
parancsa is ezer között alig talál egy oly papra, 'aki ezt 
a szüzességet nyílvánvalóíag megtartaná; a titkos paráz-
naságróí nem is beszélek. Csoda-e hát, hogy egyesek a 
mi evangóliomunkkal sem élnek helyesen: de hisz van 
akasztófa, kerek, fegyver és viz3 aki nem akar becsületes 
lenni, annak ugyan útjába lehet állani 

Itt azt vegye figyelembe az a pap, aki nősülni, vagy 
az a barát vagy apáca, aki kiugrani akar, hogy erős lel-
kiismerettel fogjanak a dologba úgy, hogy halálos ágyu° 
kon Hiegállhassanak az ördöggel szemben. Az semmi, 
hogy a tudatlan és örült pápisták ez ellen berzenkednek; 
hanem az ördög vesz majd ©lő ugyan mesteri módon a 
t© fogadalmaddal ós gyónásra erőltet ós házasságodat és 
szabadságodat bűnné teszi, ha nem szereikezei fel jól 
Isten Igéjével, arra támaszkodva ós őt megvetve. Épen 
azért vedd eszedbe Pál mondását L Tím0 4 1 5 2, 3 ahol az 
ördög tanát ós hazugságait magyarázza, szükséged lesz 
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arra es támaszkodjál reá, liogy az annak az Istennek Igéj©9 
aki nem hazudhat; olvasd a fogadalmakról szóló köny-
vecskét6 és erősitsd meg magad, amint tudod. Vajmi szá-
nalmas lélekgyilkosság az, amelyet az ördög a pápa 
parancsa által végezett, ez a lelkeket igen nagyon meg-
gyengítette és bajos dolog az ily ördögi fogadalom ellen 
megerősíteni őket. 

Tizedszer, hogy szabad tojást, halat, húst enni as 
esztendő minden napján és hogy a pápának, avagy ag 
egyháznak épenséggel nincs hatalma bizonyos napokat 
avagy ételeket tilalmazni, az bizonnyal igaz, amint Szent 
Pál igéje L Tim0 4 3 világosan mondja: „Akik megtiltják 
a házasságot és az ételektől való tartózkodást," Ámde 
minthogy e tekintetben a gyenge lelkiismeretieket könnyen 
megkímélhetjük és szükségtelen, hogy az Ilyesmit az 
együgyüeknél erőltessük, mint akik még ez iránt tudat-
lanok, nem esik az zokon nekem, hogyha őket egy kis 
kudarc éri, azért, hogy ők ezt a szabadságot merő go-
noszságból az együgyüek ellenére, testi és lelki javítás 
nélkül használják fel, holott egyébkent az igaz keresztyén 
élet érdekében az ujjukat sem mozdítják meg és ekként 
az evangéliomot és a keresztyének drága nevét csúfos 
megszólásnak teszik ki, úgyhogy azt mondják: ezek 
keresztyének, hogyan ? Ej, no, hiszen ehetnek húst pén-
teken. No hát tőlünk nem ezt tanulták és mégis nekünk 
kell gonoszságukért lakolnunk. 

Krisztus egykor majd hátuk mögé kerül és meg-
menti nevét az ő gyalázatuktóli mi azt tanítottuk ős arra 
gondoltunk, hogy a lelkeket szabadokká tegyük az ördög 
törvényétől, amely a pápa által halálos bűn ós a pokol 
terhe mellett megtiltja az ételeket és napokat. Ha tehát 
mi a lelkeket így szabadítottuk fel, azzal bölcsen kell 
élnünk és azt a felebarátnak szolgalatjára rendelnünk, 
hogy őt is arra emeljük fel; te őrült koponya azonban 
közbevágsz és fejbe ütöd az együgyüeket úgy, hogy vissza-
hökkennek és azt mondod: ide nézz, én falhatok hús t 
Igen kedves disznóm, neked valami mást kellene falnod. 
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Egy szóval sem Istennek, sem embereknek nem tet-
sző dolog as5 hogy mi a keresztyén életet külsőségekben 
kesájíik meg és annak igazi benső mivoltával nem törő-
dünk Mi azzal akarjuk kimutatni evangéliomi voltunkat^ 
hogy a szentséget mindkét szín alatt vesszük ós megérint-
jük, kogy képeket rombolunk, húst eszünk, nem boj tő-
Ilirky nem imádkozunk s tk Ámde a hittel és szeretettel 
senki sem törődik, holott esek egyedül a szükséges dolgok 
ős ezeken fordul rneg minden hatalom ós amazok közül 
egyik sem szükséges. Hanem az ördög kisórtése ez, aki 
amaz eljárással oda tereli az embereket, hogy a pápátői 
elszakadnak, de Krisztushoz még sem térnek ós ily formán 
sem pápistákká, sem keresztyénekké nem lesznek, hanem 
épen iígy csüggnek a külső dolgokon, mint a pápisták, 

Én azt tanítottam, hogy az ón tanom első sorban és 
kiváltképen Krisztus ismeretére, vagyis az igaz tiszta 
hitre, valódi szeretetre ösztönöz, ez alapon minden külscí 
dologban való szabadságra, legyen az evés, ivás, ruhásat 
Imádkozás, bojtölés, kolostori élet, szentség és akármi 
más egyéb, hogy ily szabadsággal voltakepen csak azok 
bírnak ós élnek iidvösségesen, akik hisznek és szeretnek, 
vagyis akik igazi keresztyének: ezeket nem lehet ós nem 
szabad semmifele emberi törvénnyel terhelni, megkötni; 
sem nem szabad tűrni, hogy lelkiismeretüket fogságba 
ejtsek. Előbb legyenek embereink, akik ily szabadsággal 
bírjanak, hogy az uj bor uj hordóba kerüljön ós meg= 
maradjon. 

Ámde közbe vág a csőcselék és ezt a szabadságot 
öklével akarja kivívni és hűbele formán; arra nem ís 
gondol, hogy hinnie és szeretnie kellene; ép úgy nyakig 
úszik a kapzsiságban, gyűlöletben, paráznaságban, harag-
ban, esküdözésben és átkozódásban, mint azelőtt Bizony 
mondom, hogy nem ismerem el ezeket Krisztus tanítvá-
nyainak., A keresztyének csak igével harcolnak az ördög 
tana ós dolga ellen ós első sorban a szivet és lelket ra-
gadják el töle; aztán magától bukik az. Áz apostolok soha 
nem romboltak össze egy oltárt sem a pogányok között, 
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Szerit Pál egy olyan hajón utazott, amelyen a bálvány-
istenek, a kőt O&stor7 voltak ábrázolva és sem a képeket, 
sem a hajót nem rombolta szét. Apóst, Cseh 28, l i . Én is 
elég erősen feljajdultam a pápa bálványozása ellen, mint 
talán soha senki sem; ámde még soha nem emeltem rá 
kezemet, sem nem parancsoltam, hogy ezt mások tegyék, 
kivévén azokat, akiknek erre Istentől adott erejük és 
hatalmuk vagyon. Mi mindent megtettünk, ha az ellen 
prédikálunk és a lelkeket felszabadítjuk; a végrehajtást 
bízzuk Istenre, Mert meg vagyon írva : az Antikrisztus kés 
nélkül sűzatik össze Dán, 8, 255 a mi Urunk, Jézus Krisz-
tus szája lehellete által, IL Tess= 2, 8, 

Annakokáért újra könyörgök, hogy mégis csak hall-
gassa meg minden keresztyén az én tanácsomat a szent-
ség ós minden más egyéb dologban. Először is, minthogy 
a sátán a pápás törvény által a szentséget a disznók közé 
vetette, amennyiben az egész világot kényszeríti, hogy 
húsvétkor a szentséghez járuljon, akár hisz, akár nem, 
akár szeret, akár nem; és ráadásul elrejtette előlük a 
szentség igéit, amelyekhez kellene a hitnek tapadnia és 
táplálkoznia: arra törekedjünk tehát, hogy a szentséget 
©lőször° is újra felszedjük. Ezt pedig úgy cselekesszük 
meg, hogyha a népet onnan elvonjuk és eltereljük taní-
tással és kéréssel hogy senki se járuljon többe ahhoz a 
pápás törvény kényszerítéséből, avagy az iránt való enge-
delmességből Mert a szentséggel nem fér össze, hogy a 
népet ahhoz hajszoljuk, avagy kónyszerítsük; hanem nekik 
maguktól kell azt az evangéliomban kitaníttatva hitbeli 
éhségből kérniük ős bevenniük. 

Másodszor, aki immár azt véli, hogy ez az éhsőg 
meg van nála, az meglássa, nehogy magát megcsalja ós 
csak aféle érzéki, emberi kívánság forogjon fenn nála; 
hanem vizsgálja meg azt az ő hitét, hogy vájjon valódi-e, 
amint Szent Pál tanítja L Kor, 11,28: „Próbálja meg 
magát az ember i Ez a maga megpróbálás pedig kiterjed 
a te egész életedre, nevezetesen, hogy érezd magadban 
bensőkép a furdaló lelkiismeretet, melyet a bűnnek terhe 
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nyom, mely kegyelmet áhft, avagy a pokolbeli haláltól 
retteg és örömest erősödnék meg és ilyen formán Krisztus 
igéjébe vetett jő bizodalommal keresi és veszi a szent-
séget, hogy ezt a kegyelmet, erőt és segedelmet meg-
szerezze, Mert amint mondottam, ez a szentség egy oly 
éhező, szomjúhozó, szorongó ős aggódó lelket követel,, 
amely magamagát hajtja ahhoz, mitsein törődve a pápa-
törvényével, avagy törvénytelenségével, hanem csak a 
maga saját Ínségével ás szomj óságával, jó reménységében. 
Ez a hitnek próbája és benső mivolta. 

Harmadszor abban áll e maga megpróbálás, hogy 
számba veszed a te külső állapotodat, ha vájjon szere-
tetet ís tanusítasz~e felebarátod iránt és szolgálsz-e neki. 
Ha már most ily próbát nem tettél magadban, hanem élsz,, 
mint azelőtt, telve még mindég hűtlenséggel, kapzsisággal, 
haraggal, hitetlenséggel: űgy édes atyámfia, maradj távol 
e szentségtől, míg más ember nem leszesz; ne engedd, 
hogy téged akár a nép, akár ja pápa törvénye, akár a 
szokás ahhoz hajtson, Óh, én Uram isten, ha ezt a tant 
buzgón terjesztenék, meglátnád, hogy ahol most ezren 
járulnak a szentséghez, ott közülök alig százan járulnának 
ahhoz. Ilyenformán megkevesbednének azok a borzasztó 
bűnök, amelyekkel a pápa a maga pokoli törvénye révén 
a világot elárasztotta; akkor végre valahára újra elő-
állana az a keresztyén gyülekezet, amely ma keresztyén 
név alatt csaknem merő pogányokból áll; akkor kikü-
szöbölhetnők magunk közül azokat, akikről cselekedeteik 
után megismertük, hogy sem nem hisznek, sem nem 
szeretnek, ami most még lehetetlen. 

Óh, Istenem I mely messze vagyunk mi még Jeru-
zsálemtől : alig kerekedtünk fel Babilóniából és úgy 
akarunk eljárni, mintha már otthon volnánk. Mindenki 
keresztyénnek akar neveztetni s ebbe bele is kell nyugod-
nunk : de hitről és szeretetről aztán szó sincs Szektákat 
csinálni nem ér és nem segít semmit Épen azért nincs 
más mentség hátra, mint hirdetni az evangelíomot és a 
népet a szentségtől és minden külső dologtól elterelni,. 
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amíg keresztyeneknek érzik és mutatják magukat s 
maguk maguktól jutnak a hithez, szeretethez s aztán a 
külsőleges szentséghez és eíélekhez. Addig hadd menjen 
minden úgy, amint megy. Mi Babilóniában fogságban 
vagyunk s ellenségeink ott ülnek a templom közepén es 
felhasználják szentségünket ós minden mi javainkat. 
Siralmakkal ós imádsággal keli nekünk oda hatnunk, 
miként Jeremiás Siralmai 5,8 ós 137. Zsolt, cselekszi, 
hogy az Isten njra a mienkhez juttasson minket,. 
Ámen. 

Végezetül úgy látom, szükséges dolog jó tanácsot 
adni azoknak, akiket a sátán most kezd üldözni; akik 
között egyesek azt vélik, hogy úgy kerülik ki a vesze-
delmet, ha bajba kerülnek, hogy azt mondják: én nem 
tartok Lutherrel sem mással, hanem a szent evangéliom-
mai és szent egyházzal vagy római egyházzal: ez esetben 
nekik békét hagynak ós ők mégis szivökben az ón tano-
mat evangélíomínak tart ják és amellett maradnak. Bizony 
az ilyen vallástótel nem segít raj tuk s épen annyi, mint 
ha Krisztust megtagadnák* Ánnakokáórt kérésein, hogy 
ezek jól vigyázzanak magukra0 

Igaz, hogy te testedre, lelkedre nem mondhatod: én' 
lutherista? avagy pápista vagyok; mert ezek közül egyik, 
sem halt meg éretted, nem is mestered, hanem egyedül a. 
Krisztus, ós keresztyennek kell magadat vallanod. Ámdes 
ha meggyőződésed, hogy Luther tana evangóliomí s a 
pápáé evangóliomellenes^ úgy nem szükség Luthert mind-
járt félre löknöd; hisz különben tanát is vele veted el, 
amelyet pedig Krisztus tanának elismersz; hanem azt 
kell mondanod, legyen bár Luther egy gazkópé, vagy 
szent, ahhoz semmi közöm, ámde tana nem az övé, hanem 
magáé a Krisztusé. Mert látod, hogy a zsarnokok nem 
arra törekszenek, hogy csupán Luthert pusztítsák el, ha-
nem a tant akarják ők kiirtani: s a tan miatt vesznek 
elő téged és kérdezik, hogy lutherista vagy-e. Ez esetben 
bizony nem szabad hímezned, hámoznod, hanem szabadon 
vallást keli tenned Krisztusról, hirdette legyen bár ö t 
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Luther, Olaus, avagy György, A személlyel ne törődjél, 
ámde a tant vallanod keli 

Ugyanezt írja Szent Pál is, 1L Tim. 1, Sí : „Ne szegyeid 
ami Urunkról való bizonyságtételt, engemet ís ne szégyell, 
ki miatta vagyok fogolyé Ha itt Timotheusnak elég lett 
volna, hogy az evangólíomról tegyen vallást, úgy Pál nem 
hagyta volna meg neki, hogy őt se szégyelje : nem, mint 
Pálnak személyét, hanem mint olyat, aki az evangéliomért 
fogoly, Ha már most Tímotheus azt mondotta volna: ón 
nem tartok Pállal, sem Péterrel, hanem Krisztussal, és 
mindamellett tudja vala, hogy Péter ós Pál Krisztust ta-
nították, bizony ezzel magát Krisztust tagadta volna 
meg. Mert azt mondja Krisztus, Máté 10,40 azokról, akik 
ot hirdetik: ,,Akí titeket befogad, engemet fogad be, 
aki titeket megvet, engemet vet meg," Miért? Azért 
hogy az ő követeiket (akik az ő igéjét viszik) olya-
noknak tar tsák; annakokáert épen annyi, mintha őt 
magát és igéjét olyanoknak tartanák. 

Meglássa kikí azt ís, hogy az ellenségei iránt való 
szeretetről meg ne feledkezzék s könyörögjön azokért, 
akik őt üldözik és káromolják s semmiféle bosszúra ne 
gondoljon, amint Krisztus tanítj a Máté ö, Mert ezek a 
boldogtalan emberek nagyon is megvannak büntetve s mi, 
sajnos, fölötte drágán megvagyunk bosszulva, hogy időnk 
van magunkat érettük Istennel szembe helyeznünk, ha-
hogy elfordíthatnók róluk az őket fenyegető büntetést és 
ítéletet, amint Krisztus is cselekedett érettünk, mikor vak-
ságunkban hií is vétkeztünk. Hiszen látod az ő borzasztó 
nagy vakságukat; nem akarnak hallani, sem kihallgatásra 
ereszteni minket; nem is akarnak felelni, sem meghall-
gattatni, hanem mint a zsidók Szent Istvánnal szemben, 
fülüket ós szemüket befogják, s ítéletüket a tényállás 
megismerése nélkül szemtelenül végrehajtják, Ha keresz-
tyén vagy, ebből bizonnyal megérted, miféle harag, csapás 
•ás büntetés ez rajtuk s hogy e dologban érettük. Istennel 
szemben, mihez kell tartanod magad, Ezek nem tesznek 
•egyebet, mint amit a dühöngök és esztelenek, akik azt 
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mondják: mi Mezmel oly gonosznl akarnnk bánni, hogy 
neki hamarosaíi a fejlinkre kell koppantam! Ds légy nyu-
godt, mm eoká tart dühöngésük. Várj egy keléssé és 
elégedjél meg aszal, hogy Istened neked igérí: „Aki t!te= 
ket hánt, as as én szemem fényét bántják6 Áimakokáért 
segíts könyörögni; hogy, ha nem sikerülne is nekünk oker. 
megtartani as Isten as o zsarnokságuk és káromlásuk 
miatt as >dgés% német nemzettől igéjét mégse vegye el és 
többi asegény népet5 nisly az után sóhajt, attól ne rossza 
meg. Isten kegyelme és ereje legyen veletek mindnyája-
tokkal 
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BEVEZETES. 

Spalatinhoz írott s 1522 március 24-én kelt levelében Luther 
ezeket írja:»Elhatároztam magányomban, hogy az én házigazdám-
nak egy könyvecskét ajánlok az emberi tanitásokról Ő maga 
kért engem, hogy e kérdésekben felvilágosítsam. Csak attól 
félek, hogy ezzel elárulom fogságomnak helyéi Kérlek, írj úgy, 
hogy véleményedet neki elküldhessem, az esetre, ha elleneznéd 
és én másvalakinek ajánlanám a könyvet. Szeretnék neki írni 
és megküldeni neki a már kinyomtatott részt.« És március 
28-án ugyancsak Spalatinnak azt írja: »Múltkori leveled értei-
mében most elküldöm a házigazdámnak küldendő levelet és 
könyvecskét. Legyen gondod rá, hogy Ígéretedhez képest kezé-
hez jussanak.« 

A wartburgi vár kapitánya, aki Luthert a legnagyobb 
figyelemmel és szeretettel gondozta, H a n s v o n B e r l e p s o h 
volt. 

A könyvecske két részre oszlik. A második rész később 
j elent meg és utóbb az első részszel együtt adták ki. 

Az első részben, minekutána a bevezetésben kiemelte 
könyvecskéje célját, mely is nem egyéb, mint hogy a kolosto-
rokban és rendházakban gyötrődő fogoly lelkeket-felvilágosítsa, 
megmentse és megvigasztalja s nekik az azokból való kilépést 
lelkiismeretük veszedelme nélkül megkönnyítse s az evangéliomi 
szabadsággal való élést öröm teljessé tegye, tíz szentírási hely-
lyel és a helyek magyarázatával bizonyítja, hogy az élet egye-
düli zsinórmértéke az Isten igéje s a kivül semmi más, hogy 
az emberi tudomány és parancsolatok szerint való istentisztelet 
hiábavaló s végre hogy különösen a böjtre, nőtlenségre stb. 
vonatkozó emberi tanítások ellenkeznek Isten igéjével 

A második részben sorra vesz néhány szentírási helyet, 
melylyel a római egyház az emberi tanok helyességét szokta, 
bizonyítani és sorra kimutatja, hogy az összefüggésből ki van-
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nak ragadva és igazi jelentésük és értelmük szerint épen nem 
bizonyítanak az emberi tanok helyes volta mellett. 

A könyvecske, melyet a kolostorokban és rendházakban 
emberi tanok nyűge alatt gyötrődő lelkeknek vigasztalására és 
megmentésére írt, az egészséges és népszerű bibliamagyarázat 
.mintája. 

A fordítás a Buchwald-féle kiadás alapján történt. 
(Luthers Werke. Volksausgabe ín acht Bánden, Berlin 1898). 
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As e m b e r i t a n í t á s o k k©pülésér-ől5 y&i&mmt f s l a t ó t 
a s a k m a a seMÍ joáa IfesljekF©^ m e l y e k e t a s s m f c s i i 

£&&í£ásc-k e r ő s í t é s é r e i d é z n e k . 

Mindazoknak, kik e könyvecskét olvassák vagy 
meghallgatják, Isten adjon kegyelmet és értelmet. Ámen. 

Én, Luther Márton, kiadtam e rövid könyvecskét 
vigasztalására és megmentésére a gyötrődő lelkeknek, 
melyek kolostorokban és rendházakban emberi tanok 
által fogva tartvák, hogy készülődhessenek és erősödhes-
senek, hogy Isten igéjének segítségévei a halál gyötrel-
meiben és egyéb megpróbáltatásokban megállhassanakc 
De egyúttal tudomására hozom a szemtelen ós illetlen 
embereknek, akik keresztyén voltukat csak aszal fitog-
tatják, hogy tojást, húst, tejet esznek, nem gyónnak, 
képeket rombolnak stb., hogy nekik ezzel nem akartam 
szolgálatot tenni, mert ón okét olybá veszem, mint azokat 
a gyalázatos embereket, akik elrondították az Izrael tá-
borát (Y0 Mos. 230 l2), holott a népnek meg vala paran-
csolva, hogy ha valami szüksége volna, menjen a tábor 
elé, ott végezze ós takarja be földdel Igy hát nekünk ís 
fészkünkben kell tűrnünk ezeket a tisztátalan büdős-ban-
kákát, mígnem majd az Isten egyszer móresre tanítja 
okét Én e keresztyéni szabadságot csakis a szegény, 
behálózott, gyötrődő lelkeknek akarom prédikálni, hogy 
ahol" szegény gyermekek, barátok vagy apácák vannak, 
akik szívesen kiugranának, azok lelkiismeretüket irányít-
hassák, hogy míkép kerülhetnének ki Istennel ós vesze-
delem nélkül és élvezhetnék az ilyen szabadságot illő és 
keresztyéni módon. Adja Isten ehez az ő kegyelmét Ámen. 

D. Luther M. müvei. | g 
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B i z o n y í t é k o k a s z e n t í r á s b ó l , h o g y az e Em-
b e r i t a n í t á s o k a t k e r ü l n i k e l l 

L 
Első bizonyíték, Mózes a Deuteronomíumban, vagyis 

az 5, könyvben, a negyedik fejezetben (2, v,) így szól: 
Ez igéhez, melyet én parancsolok, semmit ne tegye-

tek, semmit se vegyetek el abból 
Ha pedig valaki azt mondja, hogy Mózes csak a 

maga igéjéről beszél, holott Mózes könyveihez még hozzá-
jött sok prófétai könyv és az egész lijtestamentom ís : 
felelet: de nem jött hozzá semmi űj, hanem csak az, ami 
Mózes könyveiben áll, az áll a többiekben is. Mert a többi 
könyvekben más nem foglaltatik egyéb, mint az, hogy 
megmutatják, míképen tartották meg Mózes igéjét, vagy 
mikép nem tartották meg. És ha ez más szavakkal és 
más történetekkel is van elmondva, mégis mindig ugyanaz 
a tanítás és nézet foglaltatik bennök. És itt szembe kell 
szállni velük, hogy mutassanak as összes könyvekbea, a 
Mózeséit kivéve, csak egy szót ís, amely előbb nem talál-
tatott Mózes könyvében. Mert az kétségtelen, hogy az 
egész szentírás egyedül a Krisztusra vonatkozik. Már pe-
dig Krisztus azt mondja, Ján, 5,4S: Mózes énfelőlem írt. 
Azért minden megvan Mózes könyveiben, mint a főiratban, 
ami a többi könyvekben vagyon, 

II. 
A másik bizonyíték Ésaiásnál áll, 28,13, és az Ur 

Idézi Máté 5,18 : 
E nemzetség hozzám csak szájjal közelget, az o szí-

vük pedig tőlem távol van. De hiába tisztelnek azzal; ha 
oly tudományokat tanítnak, melyek embereknek paran-
csolatai. 

Figyeld meg Krisztus szavát, hogy hiábavaló tisztelet 
Istent emberi parancsolatok szerint tiszteink Mert Krisz-
tus se nem részeg, se nem dőre ős az o szavára bátran 
építhet minden angyal és minden teremtmény. 
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III. 

A harmadik. Ugyancsak Krisztus ugyanazon fejezet-
ben Máté 15, n , így szol: 

Nem az fertőzteti meg embert, ami a száján megyen 
be, hanem ami kijön a száján, az fertőzteti meg az embert. 

Ezt az igét és Ítéletet jól meg kell tartani, mert ez 
erősen ós hatalmasan megdönt minden tanítást, szokást ós 
életmódot az ételek különböző voltát Illetőleg ós felsza-
badítja a lelkeket minden ételre ós italra vonatkozó tör-
vény alól,'hogy tudniillik szabad tejet, vajat, tojást, sajtot, 
húst enni, még pedig minden nap, akár vasárnap, akár 
pénteken, böjtben és adventben ós hogy senkinek 
.-sem szabad a vaj ehetéséért felnnentvenyt szerezni ós 
•azért fizetnie 

Mert szilárdan áll ez az ige ós meg nem csal : Ami 
a szájon át megy be, az nem fertőzteti meg az embert 

Ebből következik először is, hogy hazugság, ha azt 
•mondják hogy Péter apostol rendelte el a böjtöt és hogy 
az egyház tanítása szerint halálos vetek bojt idején tojást, 
vajat, tejet, húst enni. Mert Péter és az egyház nem tanít 
•semmi olyat, ami Krisztus ellen van. És ha mégis meg-
tennék, nem kellene nekik engedelmeskedni, nem azért, 
mintha baj volna, ha az ember megtartja, hanem az a 
baj, hogy olyanból is kényszert ós parancsolatot csinálnak, 
ami szabadságunkra van hagyva és ha azt mondják, hogy 
az tisztátalanná tesz és vétkes dolog, holott Krisztus maga 
mondja, hogy nem vetek és hogy nem tesz tisztátalanná* 

Másodszor az következik, hogy merő gazsága az 
ördögnek, ha a pápa felmentvónyeket árusít és engedélyt 
•ád vaj ós hűs stb. evésére, holott már regtől fogva Krisz-
tus ez igéjében nekünk megengedte ós szabadságunkra 
hagyta, 

Harmadszor az is tevedós ós hazugság, ha szüksé-
gessé teszik az arany bojtot,1 az átokbőjtöt, a bőjtölést az 
apostolok és szentek ünnepének előestéjen, mint az egy-
háznak vétek terhe alatt való parancsolatát. Mert mindez 

18* 
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ellen áll Krisztusnak szava; Ami a szájon megyeri bé. az. 
nem fertőzteti meg az embert. Hanem a böjtöl és mind-
örökké legyen szabad és önkéntes, ami a napokat és éte-
leket illeti. 

Negyedszer itt van a Szt. Benedek-, Bernhárd- és Kart-
hausirend2 és a többiek, akik a liást kerülik kényszerből,, 
és parancsolatbői5 mintha Krisztus ellen való vétek volna. 
Mert az ő eljárásuk nem szól másként, mint egyenesen 
Krisztus igéje ellen ígyen: Ami a szájon bemégyen, az 
megfertőztet. És Krisztusnak szerintük hazugnak keli 
lennie, amikor azt mondja: Ami a szájon bemegy, az nem 
fertőzteti meg az embert. Ebből láthatod, hogy Krisztus-
nak ez az egy igéje hatalmasan elkárhoztat minden rendet 
és egyházi kormányt. Mert, ha az nem fertőztet meg, ami 
a szájon bemegy, mennyivel kevósbbe fog az megfertőz-
tetni, amit testünkre öltünk, legyen az akár kámzsa, kabát, 
ing, nadrág, lábbeli, köpönyeg, zöld, sárga, kék, piros, 
fehér tarka, ahogy akarod, hasonlóképen a helyek is, mint 
templomok5 cellák, ház, kamra. 

Ebből következik, hogy aki véteknek tartja, ha a barát 
nem csuhájában járna-kelne, ós est nem akarja szabadjára 
hagyni, az ismét "meghazudtolja Krisztust és bűnt állapít 
meg ott, ahol Krisztus nem teszi, igent mond, amikor 
Krisztus nemet. Hát mi más emberek ezek a szerzetesek, 
mint olyanok, akik Krisztusnak egyenesen szemébe mond-
ják: Hazudsz, vétek van benne, holott te azt mondod, 
hogy nincs benne vétek! Mitsem használ, hogy ők Szt, 
Bernhárdra, Gergelyre, Ferencre ós ínég több szentre hivat-
koznak. Arra kell hallgatnunk, hogy Krisztus mit mond, 
mert egyedül őt tette az Atya mesterre a Tábor hegyen, 
amikor ís így szólt, Máté 17, 5 : Ez az ón szerelmes fiam, 
kiben nekem gyönyörűségem vagyon, ezt hallgassátok. 
Nem azt mondta; Bernhardot, Gergelyt hallgassátok, ha-
nem: ezt hallgassátok, ezt, ezt, ezt, az ón szerelmes fiamat. 
Ki tudja, hogy e tekintetben a szentek, mennyiben hibáz-
tak, vagy mennyiben jártak el helyesen. Ők nem kényszer-
ből ős parancsolatból tették. De ha kényszerből ós paran-
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'csolatbói tették, akkor tévedtek és nem szabad őket 
követni, a Krisztust pedig mellőzni. 

Mindezt megerősíti Krisztus ugyanott, Máté 15, 3 l, Ott 
ez következik: Ami a szájból kijön, az fertőzteti meg az 
embert, Mert az ember száján át a szivéből jőnek ki a 
gonosz gondolatok, paráznaságok, házasságtörések, lopások, 
rágalmazások sat. Ez fertőzteti meg az embert. Itt azt 
kérdjük: Ha csak az a bűn és fertőzés, ami a szívből jön, 
amit Krisztus itt hatalmasan magyaráz és bizonyít, hogy 
fertőztethet meg akkor vaj, tej, tojás, sajt, ami pedig sem 
a szájból, sem a szívből nem jön, hanem a tehenek és 
tyúkok hasából ? Ki látta valaha, hogy a szájból jött volna 
hűs, pilis, kámzsa, kolostor, szőrcsuha ? Vétkeseknek kel-
lene lenniök a teheneknek, hogy tejet és vajat adnak és 
borjakat hordoznak. 

Azért hát nemcsak istenkáromlás és hazugság és 
ámítás, hanem igazi szemfényvesztés és majomjáték az 
összes szerzeteseknek és embereknek törvénye az ételekre, 
ruházatra, helyekre és minden külsőleges dologra vonat-
kozólag. Igaz az, hogy valakinek gonosz kívánsága lehet 
más ételre vagy ruhára; de ez a szívből jön és megeshetik 
épűgy halételnél, mint hűsételnél, épűgy szürke posztónál, 
mint vörös bársonynál Summa summarum : Krisztus nem 
hazudik e szavakban: Nem fertőzteti meg az embert, ami 
•a száján megy be, hanem ami kijön a száján, az fertőz-
teti meg. 

Ha pedig igaz, hogy az nem fertőzés és nem bűn, 
ha az ember elhagyja azt, ami emberi parancsolat: úgy 
viszont az sem lehet tisztaság és érdem, ha az ember 
megtartja és teljesíti, minekutána csak az tisztaság és 
érdem, ami a véteknek és fertőzésnek ellene van. Azért 
nincs is az összes szerzetesek életében se tisztaság, se 
érdem. Ezt érti az Űr Jézus is, amikor Máté 15, 9 így szól: 
Hiába tisztelnek engem emberek parancsolataival. Mért 
hiába ? Azért hiába, mert ezek mellőzése nem bűn, meg-
tartásuk nem érdem, hanem teljesen szabados dolog. Ma-
gukat csalják meg tehát és érdemet keresnek ott, ahol 
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érdem nincs ős vétektől félnek, ahol vétek nincs, mint. 
ahogy a 14 zsoltár 5, verse mondja: Ott rettegnek rette-
géssel, hol félelem níncs0 

ÍV. 

Á negyedik Pál apostol Timót h 4, x és köv. A szent-
lélek nyílván mondja, hogy az utolsó időben elszakadnak 
némelyek a hittol ós hitető telkekhez ós ördögi tudomány-
hoz figyelmeznek, ós olyakhoz, akik képmutatás által 
szólnak hamisságot, kiknek lelkiismeretük megbélyegez-
tetett ; kik megtiltják a házasságot ós az ételek megételót, 
amelyeket Isten teremtett, hogy azokkal hálaadással él-
jenek a hívek ós azok, akik megismertek az igazságot 
Mert az Istennek minden teremtett állatja jó, és semmit 
sem kell megvetni, ha hálaadással élnek azzal, mert meg-
szenteltetik Istennek igéje által ós a könyörgés áltah 

Ha testvéreidnek ilyet adsz elő, jól fogod prédikálni 
a Krisztust és- jól fel lesz szerelve a hit igéivel és jó 
tanításokkal, melyeket megszereztél A szentségtelen és 
vén asszonyokhoz illő meséktől pedig szabadulj meg. 

Ó milyen dörgedelmes zivatar ez, mely minden em-
beri tanításra, miire ós rendre zúdul! Először is, ha azt 
mondják, hogy az ő dolguk a pápától és az egyházi szent 
atyáktól származik, hogy fog róluk ítélni a Krisztus ? 
Nem-e azt fogja mondani: Pál nékem választott edényem, 
ahogy Lukács írja Ap, Csel. 9,15. Miért nem becsültétek 
többre az ő szavát, mint a pápáét és az egyházi atyákét, 
akikről nem tudjátok, hogy kinek edényei ők ? Hogy 
fognak ekkor megállhatni ? 

Másodszor azt kérdjük tőlük: Hát azt a vajat, tojást, 
húst, tejet és egyéb ételt, melyektől a böjti napokon és. 
a rendházakban tartózkodnak, váljon nem Isten terem-
tette-e, nem az ő teremtményei-e? Nos hát akkor bizo-
nyos, hogy ők azok, akikről Pál mondja, hogy megtiltják 
az eledelt, melyet Isten teremtett a hivők számára; és 
még a házasságot is megtiltják;, ki nem tudnak térni, ez. 
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az Ige okét érti, okét sújtja, Hadd lássuk hát, mit tart 
felőlük Pál ós hogyan gáncsolja őket 

Először is eltértek a hittől Mert lehetetlenség volna, 
hogy ily tanokat és cselekedeteket állítanának fel5 ha 
néni gondolnák, hogy jámborak ós üdvözülni fognak. De 
az ily áltatás már bizonyos jele annak, hogy a hittől el-
tántorodtak, mivelhogy a hitnek kell mindazt megcsele-
kednie, amit ők a cselekedetektől várnak, amit már sok-
szor magyaráztam. 

Másodszor: hallgatnak hitető lelkekre. Nem azt 
mondja Pál, hogy hitető emberekre, hanem hitető lelkekre. 
Ezek azok, akik a lelkiesség dolgait mutatják és lelkiek-
nek neveztetik magukat és mivoltuknak lelkinek ós a 
leiekben valónak kellene lennie. De minthogy hit nélkül 
valók, lehetetlen, hogy lelki dolgokban ne tévedjenek. 
Azért szépen következik egymásra: eltérni a hittől és 
követni a lelki tévedést. 

Harmadszor : Tudományukat ördögi tudománynak 
nevezi. Ennek így kell következnie: ahol nincs meg a hit 
ós az igaz lélek, ott az ördög adja be a hamis lelket és 
ugy vezeti az embereket tetszetős tanokkal és cselekede-
tekkel, hogy elhitetik magukkal, hogy ők nagyon is lei-
kiesek. De minthogy a tanításuk nem az íráson alapszik^ 
nein lehet másé, hanem csak az ördögé., 

Negyedszer: hamisságot szólók ők, mert sokszor a 
szentírást és az atyák mondásait a maguk tanaira vonat-
koztatják és kényszerítik, ahogy azt nap-nap után látjuk 
náluk. De mindez hazug és hamis, mivelhogy az írás tel-
jességgel ellenük szól. 

Ötödször: merő képmutatás az ő dolguk. Ez igaz és 
magyarázatra nem szorul. Mert egész mivoltuk csak 
tettetés és képmutatás az étel és ruházat külsősé-
geiben. 

Hatodszor: lelkiismeretük meg van bélyegezve, 
vagyis természetellenes lelkiismeretük van. Mert ahol 
nincs vétek ós lelkiismeretben dolog, ott ők vétket és 
lelkiismereti dolgot állapítanak meg, mint az fentebb 
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mondva volt, épágy, mint ahogy a sebhely természetellenes 
bélyege a testnek. 

Hetedszer: megtiltják a házasságot azáltal, hogy oly 
rendet állítanak fel5 melynek házasság nélkül valónak 
kell lennie, amint ezt a papoknál és barátoknál látjuk. 
Azért hát lásd itt Isten ítéletét az ilyen tanítások és ren-
dek fölött hogy tudniillik azok ördögi tanok, hamis 
tanok, téves tanok, hitetlen tanok, képmutató tanok. 
Ments Isten! ki akar majd benn maradni, ha Isten maga 
Ily ítéletet hoz f MI haszna volna annak, ha akár ezer 
fogadalmat ős esküt tettél volna az Ilyen tanokra ? Igen, 
mennél szorosabb a fogadalom, annál inkább kell szét-
tépned, mert fogadalmad Isten ellen az ördög tanítására 
tör tént 

De nézd csak, mily ügyesen fordítják és hárítják' el 
ezt az igét magukról Azt mondják, hogy semmi kőzik 
hozzá, hanem hogy az a Tatianus3 követőiről, az eret-
nekekről szói, akik a házasságot egyáltalában elitélték. 
De Pál itt nem beszól azokról, akik a házasságot kár-
hozatosnak tartják, hanem azokról, akik megtiltják kép-
mutatásból, mert a lelkiességet akarják fitogtatni. De ám 
legyen úgy, hogy Pál a Tatianusok ellen szól. De ha a 
pápa ugyanazt teszi, amit a Tatianusok tettek, mért ne 
vonatkoznék o reá Is szava. Akár Tatianus hívei, akár a 
pápa, azok vannak itt ertve, akik a házasságot tiltják, 
Pál szavai a tényt magát kárhoztatják a személyekre 
való tekintet nélkül Aki a házasságot tiltja, az az ördög 
tanítványa ós apostola, ezt világosan mondják az igék. 
Minthogy pedig a pápa ezt teszi, kell, hogy övéivel egye-
temben az ördög tanítványa legyen, vagy Pál apostolnak 
kellene hazudnia. 

Nyolcadszor: eltiltják az eledelt, melyet Isten terem-
t e t t Itt újra láthatod, hogy emberi tanításokat maga az 
Isten Pál apostol szája által az ördögnek tulajdonít 
Akarsz-e nagyobbat, szörnyűségesebbet hallani emberi 
tanításokról, mint azt, hogy azok eltántorodás az isteni 
hittol, hogy tévesek, hamisak, ördögiek, képmutatók. 
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Akinek ez az ige nem elég, váljon mi lesz elég 
annak? Ha pedig az étel eltiltásáról szóló tan ördögi és 
keresztyénellenes, akkor bizonyára a ruhákról, nyírásról, 
helyekről és a külső viselkedésről szóló tan épűgy ördögi 
és keresztyéneüenes. 

Hanem itt megint kibújnak és azt mondják, hogy 
Pál a maníchaeusokról4 beszél Ezzel nem törődünk. Pál 
az étel megtiltóíról szól; ugyanezt teszi a pápa az övéivel, 
legyen bár manichaeus vagy Tatianus követője. Pál a csele-
kedetről szól, melyet a pápánál látunk. Ép azért rá kell 
vonatkoztatnunk az igét. Ha ma vagy holnap támadna 
egy más valaki, aki szinte eltiltaná az ételt, nem kellene-e 
az igét őrá vonatkoztatni, ha nem ís volna maníehaeus? 
Ily módon szabadon lehetne tenni azt, amit Pál tilt azzal 
a kifogással, hogy ez nem ránk vonatkozik, hanem a régi 
manieheiisokra. Nem űgy f hát a pápa a maga szerzete-
seivel és papjaival nem manichaeus ? No de ezt nem 
bántom; de azt mégis mondom, hogy annyira Pál tanítása 
ellenére cselekszik és tanít, amennyire egy manichaeus 
sem. 

Kilencedszer: hálátlanok ők. Mert Isten az ételt azért 
teremtette, azt mondja Pál apostol, hogy az ember hála-
adással vegye. Ezt ők visszautasítják, csakhogy Isten 
jósága iránt hálásaknak ne kelljen lenniök. Ez onnan van, 
hogy nincs bennük hit s hogy nem ismerik meg az igaz-
ságot, Mert Pál Tim. I. 4, 3, azt mondja : A híveknek és 
azoknak adattak, akik megismerték az igazságot, hogy 
hálaadással élvezzék. De ha hitetlenek és nem ismerik 
meg az igazságot, akkor, mint ahogy Pál itt korholja őket, 
bizonyára pogányok, nem keresztyének, vakok és tudat-
lanok. Ezt mondom én mindig a pápa, papok és szerze-
tesek dicséretének. 

Tizedszer: rossz ós kárhozatos szolgáknak korholja 
őket. Mert azt mondja itt, hogy Timóteus Krisztusnak 
jó szolgája, mint aki a hitnek és jó tudománynak beszé-
diben nevelkedett, ha ezt az atyafiaknak elébe adja. Űgy 
hát azoknak, akik ennek ellenkezőjét tanítják rossz- szol 
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gáknak kell lenniük, akik a hihetetlenség ós rossz tudo-
mánynak beszédiben nevelkedtek. 

Tizenegyedszer : az ilyen tanítást alkalmatlan ős 
hiábavaló ven asszonyokhoz illő mesebeszódnek nevezi. 
Nem farosa dolog ez ? Á nagymesterek mesebeszedeket ter-
jesztenek, melyekről a vén banyák trécselnek a kályha 
mögött ós beszédjük istentelen, lelkíesség nélküli, szentség-
telen motyogás5 holott ők merő szentséget akarnak belőle 
csinálni Hát hallott-e már valaki emberi tant olyannyira 
gáncsolni, hogy az eretneki, hitetlen, keresztyénellenes,, 
pogány, téves, ördögi, hamis, képmutató, lelkiismeretet 
megtóvelyítő, Isten teremtménye és dicsősége iránt hálát-
lan, kárhozatos mesebeszéd ós vénasszony! fecsegés ? 
Meneküljön, aki tud, Istennek ezen Ítélete elől. 

V. 
Az ötödik megint csak Pál apostol, a kolossóbeliek-

hez írt levelének 2-4k részében, 16. v. : Senki azért titeket 
ne kárhoztasson az ételért vagy italért, vagy az ünnep-
napra, vagy az újholdnak napjára, vagy a szombatokra 
nézve, melyek a következendő dolgok árnyékai, de a valóság-
a Krisztusé* Senki ti tőletek a pálmát el ne csalja a tettetes 
alázatosság által és az angyaloknak tisztelete által, ő magát 
olyanokba avatván, melyeket nem látott ós felfuvalkodván 
vakmerőképen az o testének értelmével. És nem tartja 
magát a főhöz, amely által az egész test a tagoknak 
izületei és egybekapcsolódása által támogatást nyer ós 
összetartatik és igy növekedik oly nagygyá, ahogy azt 
az Isten engedi. Annakokáért ha Krisztussal együtt meg-
haltatok ós megszabadultatok e világ betűitől, mórt ter-
helitek magatokat cerimóniákkal mintha e világban élők 
volnátok. 

Mert ezek azt mondják: Ehez ne nyúlj, ezt ne egyed, 
ne igyad, ezt fel ne öltsed, (pedig mindez az ember kezein 
megy által), emberi tanítások ós parancsolatok szerint, 
Ezekben megvan a bölcseségnek látszata azáltal, hogy 
önválasztotta lelkiessóget és alázatosságot tanúsítanak ós-
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azáltal, hogy a testet nem kímélik és fentartására húst 
nem használnak. 

Itt is a manichaeusokról vagy Tatianus híveiről beszél 
Pál, vagy lehet ezekben a pápistákat mentegetni? Hiszen 
azok ellen szól, akik a lelkiismeretet fogva tart ják emberi 
tanokkal és lelkiismereti dolgot csinálnak az ételből, ital-
ból, ruházatból, napokból ós mindabból, ami külsőleges 
dolog. Pedig nem lehet tagadni, hogy a pápa, a rendházak, 
a kolostorok ezt teszik szabályaikban és rendi törvé-
nyeikben, melyekben a húsnak, tojásnak, vajnak ételét ós 
közönséges ruhának viselését tiltják. Mármost itt áll Pál ós 
azt monja: 

Először: ne engedjétek, hogy lelkiismereti dolgot 
csináljanak, ítéljenek és elkárhoztassanak benneteket az 
étel, ital, ruházat ós napok miatt Más szóval mondva: ne 
legyetek papok ós szerzetesek ós meg ne tartsátok a pápa 
törvényeit és sose higyjótek neki, hogy vétek vagy lelki-
ismeretbeli dolog, amit ő vétekként feltűntet, íme ezt 
parancsolja az Isten Pál által, hogy a pápának es kolos-
toroknak törvényeit meg kell vetni ós arra törekedni, 
hogy a lelkeket tőrbe ne ejtsék. Ez annyit jelent, hogy 
ne legyetek szerzetesek és papok, vagy aki már azzá lett, 
az lépjen ki, vagy járjon el e dolgokban szabadon, lelki-
ismerete kényszerítése nélkül 

És ámbár Pál ezt a zsidókra mondotta, akik Mózes 
törvénye szerint ehez ragaszkodtak, (mert Kol 2, 17 azt 
mondja, hogy ezek a következendő dolgok árnyékai, a 
valóság pedig magáé a Krisztusé), ez mégis inkább a pápá-
nak es a barátoknak szabályai ellen irányul Mert ha 
megszűnik az, amit az Isten rendelt ós nem terheli többé 
a lelkiismeretet, annál kevesbbe szabad emberi tanokat 
felállítani és azokkal a lelkeket bekókba verni. Aztán 
később majd szó lesz a merő emberi tanokról, tudniillik 

Másodszor azt mondja : Senki a célt el ne rabolja 
titőletek és mellékutakat ne készítsen a drágakincs feló. 
Mi más ez, mint hogy a hittől, amely az egyedüli igazi 
út az üdvösség íelé, a cselekedetek felé terelni az embert 
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és más utakon törekedni a menyország felé és azt állí-
tani, hogy ez az át az üdvösség felé. Pedig így tesznek 
a rendek és a pápai tanok. De milyen utakat mutatnak? 
hallgasd csak: 

Harmadszor azt mondjat az angyaloknak önkéntes 
alázatosságáhan és leikiességében* Találhatta volna-e job-
ban a papi rendeket ? Nem űgy áll-e a dolog, hogy a pápa 
és ök mindnyájan széltíben hangoztatják az ö engedelmes-
ségüket, hogy az a legszebb erénye és drágalátos lelki 
alázatossága a pápistáknak. De ki parancsolta meg ezt 
nekik? Ők maguk találták ki, ök maguk választották, 
hogy önmagukat tévútra vezessék. Mert ezáltal kivonták 
magukat közönséges alázatosság és engedelmesség alól, 
melyet Isten parancsolt, hogy kíki felebarátja előtt meg-
alázza magát ós neki engedjen. De ők a világon senkinek 
nem engedelmeskednek, hanem saját külön engedelmes-
séget és alázatosságot eszeltek ki a maguk számára az ő 
statútumaik szerint. És mégis azt állítják, hogy az ő 
engedelmességük emberfölötti, tökéletes és valósággal 
angyali. Pedig nincs náluknál engedetlenebb és kevésbbé 
alázatos népség a világom 

Hasonlóképen vannak nekik a szüzességre és szegény-
ségre vonatkozó fogadalmaik Ők nem állanak munkába, 
mint a többi ember, hanem akár csak az égi angyalok, 
szolgálják és dicsőítik Istent éjjel nappal, egyszóval 
mennyei életet élnek. Pedig nincs a világon gyalázatosabb 
paráznaság, nagyobb dúslakodás, kevesebb áhítatosság, 
megátalkodottabb népség a papi rendnél, mint ahogy ezt 
mindenki tudja. És mégis az egész világot az igaz úttól 
eltérítik a mellékútra avval az ő önválasztotta, szépséges, 
mennyei életükkel. Mindez, úgy gondolom, nem a zsidók-
ról, nem is a manichaeusokról van mondva, hanem a 
pápistákról. Ezt bizonyítják az ő tetteik. 

Negyedszer azt mondja: Lelkiesség látszatában lép-
nek fel és olyanban, amit maguk nem láttak. Az a leg-
szörnyűségesebb az emberi tanításban ós életben, hogy nem 
az írás szavainak alapján áll, úgy hogy maguk sem tudják, 
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hogy az amit tesznek jó-e vagy rossz. Mert egész életük 
kalandos dolgokon nyugszik, úgyhogy, ha azt kérded tőlük, 
hogy váljon tudják-e, hogy az, amit tesznek, kedves-e 
Isten előtt, azt felelik, hogy nem tudják, hanem hogy ők 
megkockáztatják, ha sikerül, hát; sikerül Nem is beszel-
hetnek máskép, mert ők hit nélkül szűkölködnek, pedig 
csak a hit adja meg nekünk a bizonyosságot, hogy lényünk 
Istennek tetszik-e, még pedig nem érdemünkből, hanem 
kegyelemből Tehát az ő egész aiázatosságuk és engedek 
messógük, az ő egész lelkíessegíik, mégha legjobb is, bi-
zonytalan alapon nyugvó ós így hiábavaló. 

ötödször: Hiába fuvalkodnak fel, azaz, nincs rá okuk, 
Mert ámbár hitetlen ós merőben kárhozatos életmódot 
folytatnak, mégis felfuvalkodnak ós azt állítják, hogy az 
ő életmódjuk a legjobb, hogy egyedül az az igazi űt és 
minden más életmód szemükben semmitérő ós utálatos. 

De hogy ez milyen felfuvalkodottság és testies érzés, 
azt az ő nagy angyali alázatosságukban ós engedelmessé-
gükben nem érzik, nem látják. Ilyen a gyümölcse az emberi 
tanításnak l 

Hatodszor nem ragaszkodnak Krisztushoz, mint a 
főhöz, Mert lehetetlen, hogy emberi tan és Krisztus egy 
legyen. Áz egyik szükségképen kizárja a másikat Ha a 
lélek vigasztalása a Krisztus, akkor a cselekedeteken ős 
tanokon alapuló vigasztalásnak el kell esnie. Ha a vigasz-
talás a cselekedeteken alapszik, ugy Krisztusnak kell el-
esnie. Á szív nem építhet két alapon, az egyiket el kell 
hagynia, Már pedig azt látjuk, hogy a pápisták egész 
vigasztalása az ő életmódjukon alapszik, mert ha nem 
azon alapulna, elhagynák és szabadulnának tőle, ahogy 
és amikor akarnák. 

Ha emberi tan más szerencsétlenséget nem ís okozna 
már az magában ís elég nagy volna, hogy az embernek 
miatta el kell hagynia Krisztust, elvesztenie a főt és szívét 
ily szörnyűségre alapítania. Azért nevezi Péter szörnyű-
ségeseknek a rendházakat mondván: A kárhozatnak szektái 
ők, akik megtagadják a Krisztust És második levelében. 
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2 5 l : Lesznek közöttetek hamis doktorok, akik behoznak 
veszedelmes tévelygéseket és megtagadják az Urat. aki 
okét megvette. 

Hetedszer: bizonyos, hogy a mi papjainkat érti, mikor 
azt mondja: Ha a Krisztussal meghaltatok, mért enge-
ditek lelkeiteket fogságba vetni emberi törvényekkel ? 
Tudniillik, hogy ezt meg ne érintsed, ezt ne egyed, ezt ne 
öltsd magadra stb. Ki tagadhatja, hogy itt az Isten Pál 
apostol által megtiltja az emberi tanoknak hirdetését és meg-
hallgatását, amennyiben azok a lelkiismeretet szorongat-
ják? Ki lehet jő lelkiismerettel szerzetes vagy pap vagy 
a pápa alattvalója? Hiszen be keli vallaniok, hogy az o 
lelkiismeretük fogva vagyon ilyen törvények által. Ebből 
láthatod, hogy mily hatalmas ige ez minden emberi tanítás 
ellen, hogy szörnyű hallani is, hogy elhagyják a Krisztust, 
a főt, hogy megtagadják a hitet ós igy pogány okká kell 
lenníök, holott pedig azt hiszik, hogy az ő szenstségükön 
alapszik a világ. 

VI. 
A hatodik megint csak Pál, aki Gal. 1, 8. 9. igy szól: 

De ha szinte mi is, avagy a mennyei angyal hirdetne 
néktek valamit azon kivííl, amelyet néktek hirdettünk, 
legyen átok. Amint először mondánk, most ismét másod-
szor is mondom: ha valaki néktek hirdet valamit azon-
kívül, amit vettetek^ legyen átok. 

íme hallod Isten Ítéletét a pápáról ós minden emberi 
tanításról: átok alatt vannak. Azonban ez az átok nem 
olyan, mint a pápa átka, hanem örökkétartó ós elválasztja 
az embert Istentől, Krisztustól, az üdvösségtől, minden 
jótól ós az ördög cimborájává teszi. Mily szörnyű ítélet 
ez I Most nézd, hogy pápa, papok, szerzetesek nem 
hirdetnek és tanítanak-e mást ós azokon felül valót, amit 
Krisztus és az o apostolai tanítottak. Fentebb mondva 
volt, hogy Krisztus azt tanít ja: Anni az ember száján 
bómegyen, az nem fertőzteti meg őt. Ez ellen és ezen 
felül a pápa, a papok és szerzetesek azt mondják : Hazug-
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ság Krisztus, amit mondasz, mert a hűsevés megfertőz-
teti a karthausit és kárhozatba ejti ők A rend is így 
ssőL Lám, nem annyi-e ez, mint Krisztusnak egyenesen a 
szájára ütni, őt meghazudtolni és káromolni, mást tanítani, 
uaíat amit ő tanított ? Azért igazságos az ítélet, mely őket 
az o nagy szentségükben örökös átok alá fogja, mint 
istenkáromlökat, elítéli ós elkárhoztatja, 

VII. 

A hetedik újra Pál apostol, aki Tik I, 14 így szól : 
'Tanítsd őket, hogy ne figyelmezzenek a zsidóknak hiába-
való beszédeire ós az igazságot megvető embereknek paran-
csolatjaira. íme, ez egy erős parancs, hogy az ember 
általán ne hallgasson emberi parancsolatra. Édesein, nem 
elég világos ez? Meg ís adja az okát : megvetik az igaz-
ságot, azt mondja. Mert amint előbb ís mondva volt, a 
szív nem bizakodhat!k egyszerre a Krisztusra is, meg 
emberi tudományra vagy cselekedetre ís. Azért, mihelyt 
az ember emberi tudományra vetemedik, elfordul az igaz-
ságtól és megveti azt Viszont, aki Krisztusban bizakodik, 
az nem becsülheti az emberi tudományt ós cselekedeteket. 
Most hát vigyázz, melyik átoktól kell legjobban félned. 
A pápa ós övéi messze a poklokon tűi vetnek téged, ha 
parancsolatjukat meg nem tartod, Krisztus pedig az ő 
• átkának terhe alatt parancsolja, hogy ne törődj velük. 
•Gondold meg hát, melyiket fogod követni, 

VIII. 

A nyolcadik Péter, aki második levelében 2, t és kőv. 
így szól: Közétek is jönnek majd hamis doktorok, akik 
behozzák a kárhozat szektáit ós megtagadják az Urat, 
aki okét megvette ós általuk káromoltatni fog az igazság 
át ja ós tehetetlenségükben koholt beszedekkel fognak 
körülöttetek forgolódni. íme, a rendházak ós papírendek 
a kárhozatnak szektái. Miért ? Azért, mert megtagadják 
•a Krisztust ós káromolják az igazság ú t j á t Mivel? Azzal, 
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hogy Krisztus azt mondja, nincs vétek, sem megigazulás 
ételben, italban, ruházatban, helyekben és emberi csele-
kedetekben, ők pedig ezt meghazudtolják, azt tanítják és 
a szerint élnek ís, hogy abban van vétek és megigazuláSo 
Igy hazudtolják meg Krisztust, így tagadják és káromol-
ják tanítását és hírét. De ők körülöttünk forgolódnak 
koholt beszédekkel az engedelmességnek, tisztaságnak és 
istenfélelemnek örve alat t : de csak telheíetlenségbol teszik 
ezt, míg össze nem harácsolják a világ mindén kincsét, 
mint akik mindenkit a mennyeknek országába akarnak 
felsegíteni az ő istentiszteletükkel. Azért ok a kárhozat-
nak és istenkáromlásnak szektái és azok ís maradnak, 

IX. 
A kilencedik megint Krisztus, aki Máté 24,23 így 

szól: Ha valaki azt mondja néktek : íme itt vagyon a 
Krisztus vagy amott, ne hígyjótek. Mert hamis Krisztusok 
és hamis próféták támadnak és nagy jeleket és csudákat 
tesznek, úgyannyira, hogy elhitessék, ha lehetne, a vá-
lasztottakat ís, Imé, eleve megmondtam néktek. Azért ha 
azt mondandják néktek : a pusztában vagyon, ne menje-
tek ki. Imé, a rejtekházakban, ne higyjétefc. 

Mondd csak, hogy üdvözülhet egy bará t? Hisz üd-
vösségét egy helyhez köti és azt mondja: Itt van nekem 
Krisztusom, ha nem maradnék itt, veszve volnék. Krisz-
tus pedig azt mondja : Nem, ón nem vagyok itt. Ki tudná 
e kettőt kiegyenlíteni ? 

Tehát világos Krisztus szavaiból, hogy mindazok a 
tanítások, melyek a lelkiismeretet egy helyhez akarják 
kötni, Krisztus ellen valók. És ha nem engedi, hogy a 
lelkiismeret egy helyhez köttessék, azt sem engedi, hogy 
ételhez, ruházathoz, jelekhez és mindenféle külsőségekhez 
köttessék. Úgyhogy semmi kétség, hogy ez az ige a pá-
páról és az ő papjaírói szól és hogy Krisztus itt maga fel-
oldja és kikergeti az összes papokat és szerzeteseket as 
által, hogy kárhoztat minden rendházat és kolostort mond-
ván : Ne higyjetek, oda ne menjetek stb. 
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Ugyanezt érti, mikor Luk, 17,20 így szók Nem jo el 
az Istennek országa külső jelekben, és nem mondják azt: 
isme itt vagy íme amott vagyon, mert íme az Istennek or-
szága tíbennetek vagyon. 

Hát ez ís nem elég világos ? Mármost az emberi tudo-
mány csak a külső dolgok rendjét állapíthatja meg. Mint-
hogy pedig az Istennek országa nem külső dolog, szük-
ségképen hibázniok és tévedniük kell mindkettőjüknek, 
tanítónak is, tanítványnak ís. Az sem használ semmit, ha 
azt mondják, hogy szent atyák vezették a kolostorokat. 
Ezt az ervüket már megdöntötte Krisztus, mikor azt 
mondta: a választottak is elfognak tévelyíttetni, azaz hogy 
tévedni fognak, de tévedésükben nem fognak megmaradni 
Mert különben ml nagy tevedós volna, ha a választottak 
nem tévednének ? Akárhogy legyen ís a dolog a szentek 
tanítását és példáját illetőleg, Krisztus szava bizonyos ős 
világos: ezt kell követnünk, nem pedig a szenteket, kik-
nek tanításai és cselekedetei bizonytalanok. Szilárdan áll 
az ő igéje: A mennyeknek országa tíbennetek vagyon, 
nem pedig kívületek, itt vagy amott. 

X. 

A tizedik Salamon, aki Póldabesz. 30,5 azt mondja: 
Az Istennek teljes beszéde igen tiszta ós pajzs az ahos 
folyamodóknak. Ne tégy az o beszédéhez, hogy meg ne 
büntessen téged és hazug ne légy. 

Ez legyen ezúttal a befejező; mert még sok van a 
prófétáknál, különösen Jerómiásnál. Ezekről a győnásról 
szóló munkámban írtam. Itt tehát Salamon avval végzi, 
hogy hazug az, aki Isten beszédihez valamit hozzá tesz. 
Mert csak Isten igéje legyen a mi mesterünk, mint ahogy 
Krisztus mondja, Máté 23,8. Ti pedig ne hivattassatok 
mestereknek, mert egy a ti mestertek, a Krisztus. Ámen. 
Űgy legyem 

D. Luther M. míívei. 19 
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F e l e l e t a z o n s z e n t í r á s i i g é k r e , m e l y e k e t az 
e m b e r i t a n í t á s o k e r ő s í t é s é r e i d é z n e k . 

Az első Luk. 10,16, ahol Krisztus így szól: Aki tite-
ket hallgat, engemet hallgat; aki titeket megvet, engemet 
vet meg. Hasonlóan beszel Máté 10,40 ós Ján. 13, g0. Itt 
tehát Krisztus kényszerít minket, úgy tart ják ők, hogy 
az o emberi tanításukat elfogadjuk. 

Felelet: Sz nem igaz. Mert Krisztus, mielőtt e 
szavakat mondja, közvetlenül előbb így szól: Menjetek el 
és mondjátok nekik: Elközelített az istennek országa. 
Ezzel Krisztus betömi a száját minden emberi tanításnak 
és meghagyja az apostoloknak, hogy mit tanítsanak, sőt 
egyenesen szájukba adja az igét, mikor azt mondja, hogy 
az Isten országáról prédikáljanak* Aki mármost nem Isten 
országáról prédikál, az nem a Krisztusnak küldöttje, annak 
ez igékhez nincs is semmi köze, hanem igenis e szavak 
azt követelik, hogy ne hallgassunk emberi tanításokra. 
Az Istennek országának prédíkálása pedig semmi más, 
rnbit az evangéliom prédikálása, melyben a Krisztusban 
való hit taníttatik, mely által Isten mi bennünk lakozik és 
uralkodik. Az emberi tanítások ellenben initsein tanítanak 
a hitről, hanem csak evesről, ruházatról, időről, helyek-
ről, személyekről ós tisztára külsőleges dolgokról, melyeké-
ből a léleknek semmi üdve nincs. 

Hát nézze meg az ember azokat a jámbor pásztorokat 
és hűséges tanítókat, mily becsületesen jártak el a szegény 
néppek Ezt az igét: aki titeket hallgat, az engemet hallgat, 
mesteri módon kikapták ós nagy rémületünkre belénk 
verték, mígnem maguk alá gyűrtek minket. De ami előtte 
áll: Prédikáljatok az Isten országáról, azt nagy furfanggal 
elhallgatták ós délceg módon elugrattak mellette, hogy ne 
legyenek kényszerülve, hogy csakis az evangéliomot hir-
dessék. Ezek a nemes, drágalátos mesterek! még talán 
ezt meg is kellene nekik köszönnünk. 

Halljuk csak tovább, hogy Márk utolsó fejezetében 
mikor tanítványait elbocsátja, hogy prédikáljanak, miképen 
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utasítja őket és miképen szabja meg tanításuknak célját 
és fékezi nyelvüket mondván: Menjetek el széles e világba 
és prédikáljátok az evangéliomot minden teremtett állatnak. 
Aki hisz, az üdvözül, Márk 16, 15. Nem azt mondja: men-
jetek és prédikáljatok, amit akartok, vagy amit jónak 
láttok, hanem az ő saját igéjét adja szájukba ós azt pa-
rancsolja nekik, hogy az evangéliomot hirdessék. 

Hasonlóképen Máté utolsó fejezetében így szól: 
Menjetek el és tanítsatok minden népeket, megkeresztel vén 
őket az atyának, fiúnak ós szentléleknek nevében, ós ta-
nítsátok őket, hogy megtartsák mindazok? í, melyekét én 
parancsoltam nekik. Lám, itt megint csak nem azt mondja: 
tanítsátok okét, hogy megtartsák, amit ti kitaláltok, hanem 
amit én parancsoltain nekik. Azért szükségképen úgy kell 
lenni, nem ís lehet máskép, hanem hogy a pápa, püspö-
keivel ós iamtóival együtt farkasok és az ördög apostolai, 
mert nem a Krisztus parancsát, hanem a saját tanítását 
hirdeti. 

Továbbá a három szolgáról szőlő hasonlatban, Máté 
25, í5, arra utal az Űr, hogy a gazda nem a saját pénzük-
kel koreskedtette a szolgákat, hanem az övével adván 
az egyiknek őt tálentomot, a másiknak kettőt, a harma-
diknak egyet. 

A másik ige Máténál áll, 23,2 a hol az Űr így szól: 
Az írástudók ós farizeusok Mózes székében ültek. Mindé-
neket azért, melyeket néktek parancsolnak, hogy meg-
tartsátok, megtartsátok és megcselekedjétek. 

Ez ige, mondják ők, ez adja meg nekünk a hatalmat, 
hogy azt tanítsuk, amit jónak látunk. 

Felelet: Ha ez volna Krisztus gondolatja, rosszúl 
állanánk. Mert akkor mindegyik pápa űj meg űj törvé-
nyeket hozna, mindaddig, míg a világon el se férne a sok 
törvény. De ezt az igét is csak úgy idézik, mint az előb-
bit. Mit jelent az, Mózes székében ülni ? Lássuk csak, mit 
tanított Mózes ? És ha meg ma is székében ülne, mit taní-
tana ? Kétségkívül semmi egyebet, mint amit hajdanta ta-
nított : Isten igéjét és parancsolatját. 

19* 
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Hiszen o ínég soha emberi tanítást nem hirdetett, 
hanem csak azt, amit Isten rendel j hogy hirdessen, mint 
ahogy ezt minden egyes fejezetje bizonyítja. Ebből az 
következik, hogy aki mást hirdet, mint Mózes, az nem iíi 
Mózes székében. Mert azért nevezi az Űr Mózes székének, 
mert azt akarja,; hogy benne Mózes tanítását tanítsák és 
hirdessék. Erre vallanak a következő igék is, amikor az 
Űr így szól: de az ö cselekedeteik szerint ne cselekedjetek, 
mert ők mondják, de nem tartják meg, mert ők nehéz ós 
elviselhetetlen terheket vetnek az emberek nyakába, 
de ők maguk még csak egy ujjukat sem mozgatják 
meg. 

Íme, itt korholja az o cselekedeteiket, hogy Mózes 
tanításán felül sok törvényt kötnek az emberek nyakába, 
holott ők maguk egy ujjukat sem mozdítják meg. És to~ 
vábbb a 13. versben így szól: Ja j néktek írástudók és 
farizeusok, ti képmutatók, kik azt mondjátok: Valaki es-
küszik a templomra, semmi az, valaki pedig esküszik a 
templom aranyára, bűnös az. Ti bolondok ós vakok, hát 
mi nagyobb, az arany-ó vagy a templom, mely szentté 
teszi az aranyat? Hát nem elég világos-e itt, hogy Krisz-
tus elitéli az ő emberi tanításukat? Hiszen így nem erő-
síthette meg a Mózes szókében való ülés által, különben 
önnönmagának mondott volna ellent. Azért a Mózes széke 
nem terjed ki másra, mint a Mózes törvényére, és a Mózes 
szókén való űlós nem vonatkozhatík másra mint a Mózes 
törvényének hirdetésére. 

Igy beszólt maga Mózes is az o székéről ós tanításá-
ról, V. Móz. 4, 2 : Ez igéhez, melyet én parancsolok néktek, 
semmit ne tegyetek, semmit se vegyetek el abból. És 
Móz. V. 12, 32 : Mindent, valamit én parancsolok, azt meg-
őrizzétek, semmit hozzá ne tegyetek, semmit el ne vegye-
tek belőle. Ezt a tant is kellett hirdetniök Mózes székében, 
azért hát Mózes széke emberi tanítást el nem tűr. 

Szent Ágoston mondása a manichaeusok főlevele 
wllen írott könyvében, állítólag így hangzik: Nem hinnék 
cvl üvangeliomnak ha nem hinnék az egyháznak. 
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Imé, azt mondják ők, Inkább kell hinni az egyháznak, 
mint az evangéliomnak. 

Felelet: Mégha Szent Ágoston valóban így beszélt 
volna, ki adta meg neki a hatalmat, hogy nekünk hinnünk 
kell, amit ő mond ? Az írás mely igéjével bizonyítja o ezt 
a mondását? Hátha téved, mint a hogy tudvalevőleg sok-
szor tévedett o is, meg az összes egyházi atyák? Ágos-
tonnak egyetlen egy mondása lehet-e oly erős, hogy ai 
előbbieket mind visszaverje? Ezt nem akarta így Isten, 
hanem Ágostonnak kell engednie amazoknak. 

Továbbá, ha tényleg Ágoston véleménye volna ez3 
önönmagát cáfolná meg, mert igen sok helyütt ő maga 
emeli a szentírást minden mester tanítása, minden zsinat 
és egyház határozatai fölé és maga ís a szentírás szerint 
kíván igazodni és minden emberi tant is aszerint akarja 
igazíttatni. Mért mellőzik azok a hű pásztorok Szt. Ágos-
tonnak oly mondásait, melyek oly tiszták és világosak és 
rávetik magukat erre az egyre, amely oly homályosan 
hangzik, és Ágoston szavaival mindenütt ellenkezik, Pedig 
úgyse segítenek a maguk zsarnokságán üres, Mű torz-
képekkel. 

Emellett úgy járnak el mint a csalók, mert Ágoston-
nak nemcsak hogy téves nézetet tulajdonítanak, de sőt 
még szavait el ís ferdítik és meg is hamisítják. Mert Ágoston 
szavai voltaképen így hangzanak. Én nem hiszek az evan-
geliomnak, ha engem nem indít arra az egész keresztyén-
ség meggyőződése. Ágoston az egész keresztyénségről 
beszél; Hogy az az egész világon oly teljes egyetértéssel 
az evangéliomot, nem pedig a manichaeusok főieveiét hir-
deti, az összes keresztyéneknek ez a meggyőződése indítja 
őt arra, hogy ő azt tartsa az igazi evangéliomnak. Hanem 
a mi zsarnokaink önmagukat értik az egész keresztyénség 
alatt, mintha a laikus vagy egyszerű ember nem volna 
ugyancsak keresztyén és amit ők tanítanak, az legyen a 
keresztyén egyház tanítása, holott pedig ők kísebbsegben 
vannak és talán minket is, mint közönséges keresztyén-
séget, előbb meg kellene kérdeni hogy mit akarnak a 
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közönséges keresztyénség nevében tanítani. Lám milyen 
szépen idézik ok Ágoston mondását! Amit o a világ egész 
keresztyénségéről mond, azt ők a római szentszékre akar-
ják vonatkoztatni 

Mármost hogy következnék ebből a mondásból az, hogy 
az emberi tanítást is, megkell fogadni ? Volt-e már valaha 
oly emberi tanítás, melyet az egész világ minden keresz-
tyénsége elfogadott és hirdetett? Soha még egy se, csak 
az evangéliomot fogadta el az egész világ minden keresz-
tyóne. 

Azonkívül Ágoston nem úgy értendő, mintha o 
nem akarna hinni az evangéliomnak, kivéve, ha őt az 
egész keresztyénség meggyőződése arra indítja. Ez 
hamis és nem is keresztyéni dolog volna. Minden egyes 
embernek magának kell hinnie, hogy az evangéliom Isten 
igéje és benső tudattal kell meggyőződve lennie, hogy az 
igazság, még ha ógi angyalok vagy az egész világ ellene 
prédikálna is. Ellenkezőleg az ő nézete az, mint maga 
mondja, hogy az evangéliomot sehol sem találja, csak a 
keresztyénségben és hogy az eretnekekkel szemben ezt 
szemmel látható bizonyítóknak lehet használni, hogy nem 
az ő tanításuk, hanem az a helyes, melyet az egész világ 
egy értelemmel elfogadott A szerecsen főember Ap. CseL 
8,37, hitt a Filep által hirdetett evangéliomnak, anélkül 
hogy tudta volna, sokan hisznek-e benne, vagy kevesen. 
És Ábrahám egymaga hitt Isten ígéretében, amelyről pedig 
még ember nem tudott, Róni. 4,18„ És Mária, Luk. 1,38, ís 
hitt Gábriel kijelentésének egymaga és még senki sem 
volt a világon, aki vele együtt hit volna. így kellett Ágos-
tonnak is hinnie ós minden szentnek is, meg mindegyikünk-
nek is, kinek-kinek egyedül önmagára nézve. 

Azért Ágoston szavai nem tűrik el azt az értelmet, 
melyet nekik tulajdonítanak, hanem azok a hit külső bizony-
ságtételére értendők, hogy ekként az eretnekeket vissza 
riasszuk, a gyengéket pedig megerősítsük a hitben, ha azt 
látják, hogy az egész világ azt hirdeti és tekinti evangéli-
omnak, amit ők hisznek. És ha nem ez az Ágoston mon-
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dásának értelme, úgy jobb volna inkább eltagadni ezt a 
mondását Mert az írás, a szentlélek és minden értelein 
ellen való volna, ha az volna a jelentése. 

Végre, ha visszavertük őket az írással, ügy hogy 
nem boldogulhatnak, rákezdik és káromolják Istent mond-
ván- Hiszen Máté, Pál, Péter ís emberek voltak, tehát az 
ő tanításuk ís emberi tanítás. Ha pedig az ő tanításukat 
meg kell tartani, akkor meg kell tartani a pápáét is. Ilyen 
istenkáromlást hangoztatnak mostanában egyes fejedelmek 
és püspökök ís, akiknek pedig okosaknak kellene lenníök. 
Hát ha te ilyen megátalkodott ós elvakult istenkáronilókat 
hallasz, fordulj el tőlük, vagy dugd be füleidet; nem érde-
mesek arra, hogy az ember velük szóba álljon. Ha ez 
állana, akkor Mózes is ember volt, meg az összes próféták 
is. Hát csak rontsunk még tovább, sehol semmit se higy-
jünk, tartsunk mindent emberi tanításnak és kövessük 
csak a mi saját nézeteinket! 

De ha mégis szóba akarsz állani velük, így tégy, ezt 
mondd: Jól van, legyen emberi tanítás a Máténak vagy 
Pálnak tanítása. De mi azt kérdezzük: Honnan vették 
hatalmukat ? Mivel bizonyítják, hogy hatalmuk van a 
tanítói és püspöki tisztre? Vagy hogy tudhatja meg az 
ember, hol van az egyház 9 Ha azt mondják, hogy Máté 
18,9, vagy Pál, itt ís ott is, ezt megállapító: ták, mondd 
nekik: Nem áll, emberi tanítás az, amit mondasz. Isten 
szavát kell bírnod, mely melletted bizonyító íme, akkor azt 
fogod találni, hogy ezek a megátalkodott képmutatók 
önönmagukat gyalázzák és fogják meg saját bolondsá-
gukban, mint akik annyi különbséget sem tudnak tenni, 
hogy más dolog az, ha az ember maga beszél, vagy az 
Isten beszél az ember ált ah Az apostolok beszéde nekik 
Istentől van megparancsolva ós nagy jelekkel megerősítve 
és bizonyítva. Ilyen pedig még emberi tanítással soha nem 
esett m e g o És ha ők magukban abban bizonyosak lesznek 
és be ís fogják bizonyítani, hogy Isten parancsolta nekik, 
hogy ilyeneket tanítsanak, akkor majd mi is hiszünk 
bennük, mint az apostolokban. Ha az apostolok beszéde 
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nem bizonyos. Istentől való-e, tó fogja nekünk bebizonyí-
tani, hogy emezeknek az emberi tanítása Istentől való* 0 
ínror et amentía his saeculis digna! (Ó mily őrültség e 
világhoz méltó esztelenség!) 

Mi azonban az emberi tanítást nem azért kárhoztatjuk, 
mert emberek tanításai, (inert hisz különben el akarnók 
őket viselni,) hanem azért mert az evangéliom ós a szent-
írás ellen valók. A szentírás szabaddá teszi a lelkiismeretet 
és megtiltja, hogy emberi tanokkal behálózzák s így ő 
hálózza be az emberi tanokat Ezt az ellenmondást a szent-
írás ós az emberi tanok közt mi nem bírjuk kiegyenlítenie 
Azért ebben legyenek bírák akár a fiatal gyerekek is, 
mert ez a két tanítás egymással ellentétes. Váljon a szent-
írást hagyjuk-e el, (melyben Isten igéje a világ kezdetétől 
egyformán taníttatik), vagy az emberi tanításokat, (melye-
ket tegnap eszeltek ki § melyek naponta változnak)? 
Reméljük, hogy mindenki helyesli az ítéletet, hogy az 
emberi tanítást mellőzzük es a szentíráshoz'ragaszkodjunk, 
mert e kettő soha egygyé nem lehet, hanem szükségképen 
ugy különbözik egymástól, mint tűz es víz, ég és föld, 
ahogy Ézsaiás mondja 55, 8_9 : Amily igen távol van az 
ég a földtől, oly igen távol vannak az én utaím a ti útai-
toktól. Nem járhat az égben, aki a földön já r ; viszont nem 
járhat a földön, aki az égben jár. 

Azért azt ajánljuk a pápistáknak, hogy először egyez-
tessék meg az ő tanaikat a szentírássah Ha ez sikerül 
nekik, akkor mi megtartjuk. De ezt előbb nem fogják tenni, 
csak ha előbb a szentlélek fog hazugnak bizonyulni. Azért 
újra csak azt mondjuk: Az emberi tanokat nem azért 
gáncsoljuk, mert embereknek tanításai, hanem azért, mert 
hazugságok ős istenkáromlások a szentírás ellenére, amely, 
bár emberek írták, nem emberektől vagy emberekből való, 
hanem az Istenből. Minthogy tehát ellenkeznek a szent-
írás ős az emberi tanítás, kell, hogy az egyik hazudjon, a 
a másik igaz legyen. Nos hát lássuk, melyiknek fogják 
ok maguk is a hazugságot tulajdonítani 1 Erről legyen 
elég ennyi! 
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Lévái v a g j tanítás az erfurti gyülekezethez a. 
szentekről*) o 

JÉZUS. 
Luther Márton, wittenbergi lelkész, Erfurt minden 

keresztyén hívének, papoknak, szolgáknak egyaránt, ke-
gyelmet és békességet a mi Urunkban, a Jézus Krisztusban. 

Dicsértessék és áldassék az Űr, aki írgalmasságának 
mérhetetlen gazdagságában újra felmagasztalja a mostani 
időkben szentséges evangéliomát fiáról, a mi Urunkról, a 
Jézus Krisztusról, amely által a minden irgalmasság 
atyjának igazi megismeréséhez jutunk, melyet fia által 
hitünk szerint oly bőségesen árasztott reánk az Anti-
krisztusnak szörnyűséges sötétsége és tévedése után, 
melybe eddigelé mindnyájan annyira elmerültünk, hogy e 
világ istenének szolgáltunk keservesen nehéz szolgálattal 
bűnösségben és mindenféle istentelenségben. 

Értesültem arról, hogy nálatok is, szeretett testvéreim, 
feltűnt a kegyelemnek drága világossága. Örvendezek ezen 
és kérem a minden irgalmasságnak atyját, aki bennetek 
ezt megkezdette, hogy titeket velünk együtt továbbra 
is áldjon meg a bölcseség ós ismeret mindennémű bősé-
gével, hogy bizonyosakká legyetek sziveitekben és teljes-
séggel megismerjétek; hogy az a lélek, amely a mi Urun-
kat feltámasztotta, hasonló erővel működik bennetek is 
hitetekben. Ez a hit támasztott fel minket ís a halottak-
ból nagy hatalmasságával, mely mi bennünk szentséges 
igéje által működik. Az Űr adja meg nektek a szeretetet, 
hogy egymasnak szolgáljatok és egyek legyetek a Jézus 

*) Az erf 1 ti piedikatorok közt vita támadt a szentek tiszteletét 
illetőleg. Ez adott alkalmat a következő levélre, illetőleg tanításra, mely 
ily címmel jelent meg: Yon den Heiligen. Epistel oder Unterrícht an die 
Kirche zu Erfurt in Gott versammlet. A latin fordításban a levél dátuma 
július 12. 
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Krisztusban, a mi Urunkban és hogy ne féljetek az utá-
latos tüzes ördögtől, aki most még ugyan füstölög kissé, 
de már erejének végét járja. Óvjon Isten, hogy hamis-
sága ne férkőzzék tiszta hitetekhez, o támogasson mind-
két oldalról, hogy keresztetek ós szenvedéstek elvezessen 
titeket boldogító erős reményéhez a mi Urunk Krisztusunk 
eljövetelének, melyre naponta áhítozunk. Ámen. 

Tudtomra esett az ís, szeretett testvéreim, hogy köz-
tetek egynémely szent beszédből kifolyólag civakodás ós 
egyenetlenség támadt hiábavaló dolgokban, tudniillik a 
szentek tiszteletét illetőleg. De bár a kegyelem igéjét 
mindenfele visszavonás ós egyenetlenkedés által kell meg-
próbálni, úgy mint az aranyat a tűz által hogy fónye ós 
ereje annál több áldást árasszon és sokaknak használjon, 
a gyengéket erősítse, az erőseket jobbakká tegye, a miért 
nem is kell aggódni a miatt, ha ami tisztátalan, az magá-
tól kiválik ós hamis csillogásával sokakat megbotránkozz 
hat és megejt: mégis minden időben nagy szorgossággal 
és gonddal azon kell lennünk, hogy mindenkoron egy 
szájjal és szívvel prédikáljuk ós dicsőítsük az Atyát, hogy 
szivünk óva ós erősítve legyen, hogy mindig csak arra az 
egyre törekedjünk, ami a szükséges dolog, mely részt 
Mária is választotta ós hogy elforduljunk mindama gyötrő 
kérdésektől, melyek Márthának minden haszon nélkül 
annyi bajt okoztak. (Luk. 10,40-42)° 

Azért a Krisztus nevében arra kérlek, hogy prédiká-
toraitok tartózkodjanak oly kérdések feszegetésétől, melyek 
a szentekre a mennyben ós a halottakra vonatkoznak, 
hogy inkább a nép figyelmét ilyenektől eltereljék, tekin-
tettel arra, hogy a kórdezgeteseknek nem volna se vege 
se hossza, ha egyet is megengedtek, mint ahogy Pál apos-
tol mondja L Tim. 1,4, pedig ezeknek se haszna, se rájuk 
szükség nincs az üdvösség elnyerésére. Azonkívül maga 
az Isten sem akarta tudatni velünk, mikópen bánik a halot-
takka l Nem is követ el az semmiféle bűnt, aki nem folya-
modik a szentekhez, hanem szorosan ragaszkodik a mi 
egyedüli közbenjárónkhoz a Jézus Krisztushoz, sőt az ilyen 
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jár egészen biztosan* Hát miért akartok elfordulni attői5 
ami szilárd és biztos és foglalatoskodni olyannal, ami nem 
szükséges, ami nincsen megparancsolva? 

Azt hiszitek talán, hogy nem akad elég foglalatosko-
dástok, ha csak arra az egyetlenre figyeltek, hogy a 
Krisztust hiven tanítsátok és megtanuljátok 9 Vigyázzatok, 
a sátán fondorkodása az, hogy titeket a szükségtelennel 
megakasszon és ezzel a szükségest meggátolja. És ha-
csak egy űjnyival ís befurakodik kőzetek, majd testestül 
beront és zsákostul hozza magával a haszontalan kérdé-
seket, ügy ahogy azt eddigelé a főiskolákban a philosophia 
segítségével tette. 

Azért legyetek éberek, hogy megmaradjatok a Krisz-
tus egyszerfi tanításánál, a tiszta hitnél és igaz szeretet-
nél, hogy az ördög csele sziveteknek ezt az együgyűségét 
meg ne rontsa, mint ahogy azt Évával tette. Móz, L 3,4e 

De ha ezen együgyűségben megmaradtok és meg-
állapodtok abban, hogy felesleges dolgokkal és kérdések-
kel nem fogtok törődni, magától eláll és abba hagyja 
majd a kérdezgetést A megvetés meg fogja őt törni, a 
figyelem csak felfuvalkodottá fogja tenni 

Kelleténél többet nyertetek már avval, ha meg kell 
engedni nektek, hogy nincsen szükség a szentek tisztele-
tére, hanem hogy bőségesen elegendő, ha az ember egyedül 
a Krisztuson csüng. Aki ezen felül meg felesleges módon 
akar valamit tenni, az csak hadd tegye, majd belefárad 
nem sokára, ha azt látja, hogy dolgával mit sem törődnek. 

Viszont amazoknak elég kedvezós az, hogy az ember 
ne vesse meg őket gyengeségükben. Hadd szólítsák néven 
a szenteket, ha már épen akarják, feltéve, hogy tudatában 
vannak annak és óvakodnak attól, hogy bizodalmukat és 
reményüket ne valami szentbe vessék, hanem csak a 
Krisztusba. Mert ez a bizodalom a legnagyobb tisztelet, 
ez csak az Istent illeti meg, mint azt, aki maga az igazság. 
Mi biztosak vagyunk abban, hogy a szentek mind a Krisz-
tusban vannak, akar elnek, akár halnak. 

Ábelnek erosebb elete volt o előtte halála után, mint 
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életében. Azért bár senuiií szüksége nincs a szentek tisz-
teletének, mégis űgy gondolom, hogy nem szabad megvetni 
azt, aki még tiszteli őket, feltéve hogy bizodalmát nem 
ő • beléjük veti. Mert a mit velük tesz,, azt Krisztussal 
teszi és szükségképen Krisztus nevét sérti, ha az o nevü-
ket sérti, mert ők a Krisztusban vannak és a Krisztus ő 
bennük és mert az ő nevük Krisztus nejében van és a 
Krisztus neve az o nevükben, bárhol legyenek is, Azért 
hát kíméljétek a gyengéket és vezessétek okét szépen, 
ilckoocan, hogy a szükségtelent elhagyják, és mint szük-
ségest az egy Krisztust megragadják. Mert végre is a szer-
Leknek és meg magunknak ís meg kell engednünk, hogy 
semmiről se tudjunk, csak a Krisztusról s hogy minden 
egyéb elmaradjon, Mózes és Illés eltűnjön, se Ábrahám 
se Jákob minket ne ismerjen. Méz. V. 34 f). 

Azért, testvéreim, törekedjetek a Krisztus felé; tar-
tózkodjatok a babonától és engedjétek, hogy a mi szük-
ségtelen, az szükségtelen maradjon, de legyetek elnézéssel 
a gyengék iránt. As ördög még sok ilyen felesleges kér-
dést fog felvetni, hogy a Krisztusnak egy, szükséges, 
együgyű megismerését megrontsa és követni fogják őt a 
könnyelmű, vigyázatlan szellemű emberek és sok vak 
tant fognak felállítani, a mint hogy már mindenfelé 
— sajnos! — kezdődik a nyonioroság. Azért legyetek 
okosak, fogjatok hozzá óvatos kézzel, legyetek együgyűek 
a jóban, okosak a rosszban. A mi nem szükséges, avval 
ne törődjetek, akkor majd benneteket is békében hagynak 
az oktalan kérdésekkel 

Mert ugyan mire való, hogy arra törekedtek, hogy a 
nyakas zofistákat elhallgattassátok vagy meggyőzzétek ? 
Hiszen Krisztus minden apostolával nem volt képes a 
zsidókat meggyőzni. 

Tegyetek Pál apostol szava szerint (Tit. 3, ^ - n ) : 
„A nyakas embert egy vagy két intés után megvessed, 
tudván, hogy aki ilyen, elfordult és vétkezik". Tanítsatok 
egyszerűséggel és adjatok felvilágosítást hitetekről szelíd-
séggel. Aki nem követ, ám ne kövessen, aki tévútra tér, 
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.'ám térjen oda, aki bűzlik, tegye továbbra is, akt szentül 
él, éljen szentül továbbra ís. Ti igazolva vagytok, az Isten 
majd elvégzi dolgát, senkinek, ha maga nem akarja, 
semmit adni nem lehet* 

Kérlek is, szeretett testvéreim, legyetek azon, hogy 
miattunk semmiféle forrongás ne keletkezzék, okot se 
adjunk r L Van sok könnyelmű ember, aki azt hiszi, hogy 
az evangéliom ügyét karddal és erőszakkal lehet előbbre 
vinni és azt gondolja, hogy jól végezte a dolgát, ha a 
papokat és szerzeteseket szidja, vagy bántalmazza. Pedig 
nem tudják, hogy mi nem test szerint hadakozunk, hanem 
minden nagyság ellen, mely felemelkedik az Istennek 
eszmórete ellen, Kor, IL 10,3_4o A sátán szellem, nincsen 
teste, nincsenek tagjai, azért nem lehet kifogni rajta 
karral vagy fegyverrel. Mindenekelőtt el keli tőle szakí-
tanunk a szíveket az igazság igéje áltah Ez a mi karunk 
és kardunk, ezzel tagolják és darabolják szét a Krisztus 
barátai a Behemótot, Kőzzetek csak, mivel vertem ón le 
a pápaságot es az egyházi hatalmat, melytől előbb az 
egész világ rettegett, amikor is azt mondták róla : Kicsoda 
viaskodhatik e fenevaddal ? Mert a^ a hatalma ís vala, hogy 
a szentek ellen hadakoznék és őket meggyőzné, Ján. 
Jeh 13,4,7, Soha még az ujjamat sem emeltem ellenük 
és Krisztus megemésztette őket az ő szájának lelkével. 
Thess. IL 2 , r 

De akad néhány prédikátor, aki azt hiszi, hogy ő 
nem igazi prédikátor, ha valamivel többet nem hirdet, 
mint a Krisztust, es többet nem tanít, mint mi. Ezek kü-
löncködő nagyravágyók, akik elfordulnak a mi egyszerű-
ségünktől és különös böicseséggel lepnek fel, hogy az 
ember megbámulja őket ós azt mondja : Ez ám a prédi-
kátor 1 Az ilyeneket Athénébe kellene küldeni, ott akartak 
nap nap után űj dolgokat hallani. Ap. Cseh 17,21. A maguk 
•dicsőséget keresik csak, nem a Krisztusét, azért „az ő 
végük veszedelem lesz0" Fii, 3, l 9 . Óvakodjatok ezektől 
és tartsátok magatokat Pál apostolhoz, a ki nem akart 
mást, mint csak a Jézus Krisztust, azt, a ki megfeszít-
tetett. L Kor, 2,2. 
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Attél tartok, hogy mi magunk is nagy részben hibá-
sak vagyunk. Azt hangoztatjuk, hogy Isten kegyelme 
nélkül semmit nem tehetünk ős mégis sok dologhoz 
kezdünk, sokat teszünk, mielőtt még alázatos imádságban 
kértük volna Istent, hogy megkezdje és az o lelkével 
elvégezze. Igy történik azután, hogy Egyptomban járunk 
és a saját szellemeink sugallatára kezdünk a munkába 
és az o szájának megnyilatkozását nem kérjük előbb. 

Azért, szeretteim, a hogy prédikálunk, úgy tegyünk 
Is, Bizzuk minden mi dolgukat Istenre és kórjuk őt szün-
telen, hogy ő kormányozzon, ő irányítson és segítsen 
minket, kicsiny ős nagy dolgokban egyaránt és ne engedje 
hogy a mi eszünkkel ós belátásunkkal fogjunk valamihez 
Mert ennek nem lesz szerencsés vég© ős nem ís lesz ked-
ves Isten előtt. Hanem a mi Urunk a Jézus Krisztus erő-
sítsen titeket és minket is az ő ősmeretének teljességével 
az ő és az Atya dicsőségére, a kinek neve legyen áldott 
örökkön örökké* Ámen, 

Üdvözöljétek Lange Jánost, Forchheim Györgyöt^ 
Kutsamer Jánost, Musa Antoniust, Mechler Egyedet, 
Bamberger Pétert és édes mindnyájotokat 

Üdvözöl titeket Fülöpünk ós Jonas és a mieink 
mindnyájan. Isten kegyelme maradjon veletek mindnyá-
jatokkal. 

Wittenberg, május végén, az 1522. esztendőben. 
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BEVEZETÉS. 

Luther „Az egyház babiloni fogságáról" szóló munkájának, 
melyet a nagy reformátor tudományos theologiai munkái 
kőzött méltán az első hely illet meg, — mint tudjuk*) — rend-
kívüli, szinte megmérhetetlen volt a hatása. Amilyen nagy és 
őszinte öröm kelt annak nyomán az evangéliomi igazság és a 
lelkiismereti szabadság híveinek körében, éppen oly nagy 
megdöbbenést és észrevehető zavart 'keltett az a pápás hívek 
táborában. Szinte felszisszentek arra a nyilt és bátor Ítéletre, 
amelyben Luther a pápaságot Nimród féle babilóniai birodalomnak 
nevezi. De másrészt a könyv higgadt tudományos fejtegetései-
nek és megdönthetetlen argumentumainak súlya alatt valósággal 
elnémultak. 

Ilyen körülmények között nagy lett az örüm Rómában 
VIII. Henrik angol királynak arra az üzenetére, hogy ő Luther 
munkájának megcáfolására könyvet szándékozik irni s kérte a 
pápát, hogy e végből engedné meg neki Luther iratainak olva-
sását. Főként azért okozott ez nagy örömöt Rómában, mert 
azt reményiették, hogy a királyi szerző nevének súlya ismét 
Róma javára billenti a mérleget és a királyi tekintély fénye 
elhomályosítja az egyszerű barátnak nevét, megtántoritja hiveit 
s bizonyosan őt magát is megfélemlíti. Ezenkivül Henriket 
gyermek korában atyja egyházi hivatalra szánta és nevelte s 
ismeretes volt róla, hogy mikor bátyjának kora halála követ-
keztében ő lett a trón örököse, majd pedig 1509-ben, 18-éves 
korában a király, — azóta is szívesen foglalkozott a scholasz-
likai tudományokkal, tehát vártak is tőle valamilyen érdemes 
munkát. 

Ugyanazért a pápa nagy készséggel adta meg Henrik 
királynak a kért engedelmet Luther munkáinak olvasására s 
az igért királyi könyv nem sokára, 1521-ben meg is jelent 
latin nyelven, ilyen cimen: „Adsertio septem sacramentorum 
adversus Martinum Lutherum," (A hét szentség védelmezése 
Luther Márton ellenében). — Nemet nyelvre Emser Jeromos, 
Luthernek hires ellenfele fordította le és adta ki a munkát, 

*> L. D. Luther M. Egyházreformáló Iratai II. K. 114 s köv. h 
20* 
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György szász herceg megbízására és költségén 1522-ben. — A 
pápa azzal honorálta Vili. Henrik szolgálatát, hogy külön 
bullában megadta neki a rég óhajtott és mohón keresett kitün-
tető címet; defensor íldei, — az egyház védője, amit azóta az 
angol királyok állandóan viselnek és egyúttal tiz évre terjedő' 
bűnbocsánatot hirdetett mindazoknak, akik az érdemes királyi 
könyvet elolvassák. S űgylátszik, hogy az angol királyt légin-
kább e kitüntető cím elnyerése birta könyvének megírására, 
ámbár bizonyos, hogy Luther és a reformáció ellen táplált 
ellenséges indulatának már előbb is kifejezést adott. 

Mindjárt a könyv megjelenésekor kétség támadt az iránt, 
hogy azt maga a király irta-e. — Némelyek azt vélték, hogy 
Morus Tamás, a nagy hirű kancellár. — mások hogy Fischer 
János püspök, vagy a hirhedt Wolsey bíboros és pápai legátus 
rejtőzik a király neve mögött. Maga Luther Lee Eduardra 
(latinosan: Leus:), a király udvari papjára, York érsekére 
gyanakszik, aki Erasmus ellen irt pár iratával tette magát 
ismeretessé. Különben Luther ezzel a vitás kérdéssel nem sokat 
törődik. Elfogadja a könyvet a király könyvének és hogy azt 
mennyire becsüli s hogy az valósággal mennyit ér, azt legjobban 
megítélhetjük Luthernek arra adott feleletéből, melyet magyar 
fordításban a következő lapokon közlünk. 

Még csak azt jegyezzük meg, hogy Luther az angol király 
könyvére adott feleletét eredetileg latin nyelven tette közzé 
í522-ben Wittembergben ezen a címen; „Contra Henricum, 
regem Angliáé, Martinus Lutherus" Ugyancsak maga Luther 
kiadta azonban e feleletét német nyelven is, nem fordításban, 
hanem, némileg rövidítve, szabad átdolgozásban. Később azután 
szószerint való német fordításban is megjelent a munka. ML a 
következő forditást a Luthertől származó, tehát mondhatjuk: 
eredeti német szöveg alapján készítettük. 
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Felelet Henrik angol királynak a babiloni fog-
ságról szőlő értekezés ellen Irt k©By¥ám 

Hazugságok nem ártanak nekem. 
Az igazságtól nem félek. 

Luther Márton, Isten kegyelméből városi prédikátor 
Wittembergben, mindeneknek, akik ezt a könyvecskét 
olvassák, avagy hallgatják, — kegyelem és békesség a 
Krisztusban, Ámen. 

Két esztendővel ezelőtt egy könyvecskét adtam ki 
latin nyelven, ezen a címen : ;;Áz egyház babilóniai fog-
ságáról", Ez a könyvecske a pápistáknak egészen elvette 
az eszét és annyira belekeveredtek azon mindenféle hazu-
dozásokba és gyűlölködésekbe, hogy szinte megesik rajtok 
a szívem, Szerették volna azt elnyelni, de a horog nagyon 
kemény és hegyes volt, S ámbár ón a világosságtól nem 
félek, mégsem volt tetszésemre, hogy azt németre lefor-
dították ós pedig abból az okból nem örültem ennek, 
mivel valamely dühös ellenségem mívelte azt, hogy meg-
gyalázzon és mivel nagyon ritkán helyes, amit nem ón 
magam fordítok németre. 

Nemrégiben Henrik, Istennek haragjából Angolország 
királya, irt latin nyelven e könyvecském ellen. Ezt is 
kiadták németül Meíssenben és most fennen hirdetik, hogy 
Luthernek vége van. Pedig hát én, — ha nem volna bűn, 
szivemből kívánnám ezeknek a dühöngő lelkeknek, gyűlöl-
ségök es hazugságuk büntetéséül azt a vakságot, melynél 
fogva ők ezt a könyvet csakugyan igazi jó könyvnek 
tartanák és erdemök szerint mindig csak ilyen tévelygést, 
hazugságot ós szemfényvesztő fecsegóst ismernének az 
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igazság helyett. A jámbor keresztyének kedvéért mégis 
felelnem kell arra, nemcsak latin, de német nyelven is, 
hogy megoltalmazhassák magokat az ellen. 

Hallom azt is; hogy Rómában Angolország királyának 
ezt az ékes titulust adták: Defensor ecclesiae, •— az egy-
ház védője, — és búcsút hirdetnek mindazoknak, akik 
könyvét elolvassák. Hát én jóváhagyom a titulust ís, 
meg a búcsút is és űgy ítélek, hogy azok a könyv-
höz teljesen méltók. Én azonban, az én olvasóimnak mm 
osztok búcsút és kérem az Istent, vajha ne hagyna 
engem abban az egyházban, amelynek védő ura Angol-
ország királya. Mert ha én Wittenbergben vagyok, o 
pedig Angolországban; avagy ha ő alszik, vagy más 
egyebet mivel, — hol legyen addig az ón árva lelkem ? 
A pápisták egyházának, amely az Istenben nem bízik és 
a Krisztust megtagadja, — ám legyen ilyen védelmező 
ura. A keresztyén egyház nem szenved el olyan szégyent 
és istenkáromlást, hogy ember legyen neki védelmező 
ura; hanem így énekel: „Az Űr az én oltalmazóm, nem 
féléké Zsid. 13,6. És tovább: „Jobb az Űrban bízni, hogy-
sem mint a fejedelmekben", 118, Zsolt.9. És még: „Ne 
bízzatok a fejedelmekben"* 146. Zsolt 3. 

Sokan azt tartják, hogy ezt a könyvet Henrik 
király nem maga írta, Nohát én nem sokat törődöm vele, 
hogy Henczi vagy Kunczi király1, az ördög vagy a pok-
lok országa irta-e azt. Aki hazudik, hazug az és éppen 
azért nem félek tőle. Én olyan formán gondolom, hogy 
Henrik király adott hozzá egy vagy két rőf goromba 
posztót, amelyből azután Leus, a szilaj fickó, aki Erasmus 
ellen firkált, vagy más valaki, hozzá hasonló kiszabta és 
Jobellelte a sapkát2. Nohát én meg majd kifestem azt és 
iáfuzöm a csörgőket3, ha Isten is úgy akarja! 

De most már az elöljáró beszédből legyen elég ennyi. 
Végzem azzal a kijelentéssel, hogy ha nekem meg kellene 
ijednem azon, hogy egy király ír ellenem, akkor hiszen 
sokkal jobban meg kell vala ijednem azon, hogy a pápa 
— aki minden királyoknak, fejedelmeknek, iskoláknak^ 
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egyházaknak mestere akar lenni — írt vala ellenem. 
Hanem hát én az én tanításomat, Istennek kegyelméből 
nemcsak, hogy a mennyekből nyertem, hanem egyúttal 
annak az Egynek4 érdekeben vettem, aki a kis ujjával 
többet tehet, mint ezer pápa, király, fejedelem és dok-
tor. Ehhez az ón tanításomhoz tehát ne is merjenek 
hozzányúlni, inert annak védelmére Istennek nevében 
minden erőmmel szembe szállok velők. 

Megvallom még, hogy én nagyon szeretném, ha a 
királynak ez a könyve igazán olyan becses volna, hogy 
azt a pápáknak, püspököknek és főiskoláknak megszé-
gyenítésekre megdicsérhetnem, hogy ime egy laikus, hozzá 
még egy király többet tud, mint ok valamennyien és a 
tanítvány olyan jelesen felülmúlja mestereik Óh ti kedves 
pápisták, maradjatok ti csak békén, a jó Istennél nem 
tudtok ti elérni semmik Az Istennek kegyelme legyen 
mivelünk. Ámen. 

* 

Minekelőtte most már az egyes cikkekhez fognék, 
tudtára adom mindeneknek, hogy ebben az iratomban 
kétféle dologról beszéltem. 

Az első csoportban vannak ezek: a hit, a szeretet, a 
jócselekedetek, a reménység, az élet szenvedései és 
keresztje, a meghalás, a keresztség, a bűnbánat, az oltári 
szentség, az Isten törvénye, a bűn, az Isten kegyelme, a 
szabad akarat, Krisztus, az Isten, az utolsó ítélet, menny-
ország és pokol, a keresztyén egyház, a kárhozat és ezek-
hez hasonlók. 

Ezek azok a fő cikkek, melyeket a keresztyén em-
bernek szükséges jól ismernie, mert ezektől függ a mi 
üdvösségünk. Ezek azok, amelyeket ertek, valahányszor 
az én tanításomról beszélek, amelyekről a főiskolák és 
kolostorok sohasem tanították az igazat Mert ezek a 
dolgok teszik a szentírás tartalmát és Isten igéjét. És 
ezeknek a cikkeknek annál az értelménél, amint ón taní-
tottam, mindvégig megállok ós azt mondom: aki ezekben 
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másképpen tanít, mint ahogyan én tanítottam, vagy aki 
ezekben kárhoztat engem, az kárhoztatja az Istent és a 
pokolnak fia. Mert én jól tudom, hogy ez a tanítás nem 
az én tanításom; tudom ezt ós a mellett megállok ellenére 
minden ördögöknek ós embereknek, akik azt igaz valójá-
ból kiforgatják. 

Ebben a részben teljes bátorsággal állítom, hogy én 
ezekben a cikkekben, amióta írok, mindig egy meggyőző-
désben voltam, nem ís tanítottam soha másképpen, nem 
irtam soha önmagam ellen ós soha vissza nem vontam 
©gyet sem. Ennek bizonyságaképpen hivatkozom köny-
veimre és mindazokra, akik könyveimet olvasták,, Ugyan-
azért nagy csudálkozás fog el, hogy Angolország királya 
nem szégyenli magát szivében amiatt a vakmerő hazugság 
miatt, amelyben szememre veti, mintha ón a hitről úgy 
tanítottam volna, hogy a jócselekedetek néni érnek sem-
mik Nem gondolja meg a hazug, hogy meg vannak a 
főidőn emberek és megvannak könyveim, nevezetesen az, 
amely a jócselekedetekről és a keresztyen szabadságról 
szól, amellyel bárki ís megfoghatja őt mérges ós gonosz 
indulati! hazugságában, amivel csak azt árulja el, hogy ő 
könyveimet ugyancsak jól olvasta. Ó milyen rút ós gya-
lázatos dolog is az, ha egy király ós fejedelem ilyen nyil-
vánvalóan hazudik, de meg a leggyalázatosabb, ha azt a 
keresztyén hit védelmezése kedvóért teszi. Váljon ki hiszi 
el azután, hogy máshelyütt igazat mond, aki ehelyütt 
olyan nyilvánvalóan ós szemérmetlenül hazudik? Jele ez 
annak, hogy ebbe a könyvébe hazugságok védelmére fogott. 

De éppen ebben látom Istennek hatalmát, hogy Isten 
igéje elleneben nemcsak a pápának, püspököknek ós 
zoflstáknak, hanem a királyoknak és fejedelmeknek ís 
hazugokká kell lenníök és önmagokat meggyalázniok. 
Mert igy járnak egyéb fejedelmek ís, itt az ón kedves 
szomszédaim,5 akik hazug szájjal rám fogták, hogy 
könyvemben azt tanítottam : ha valamely férfiú az ő fele-
ségének kényes és szeszélyes • kívánságát nem tudja 
kielégíteni, akkor az asszony menjen más férfiúhoz. És 
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szinte azt gondolják, hogy nincs már senkísem a főidőn, 
aki könyvemet olvasná és otromba hazugságukat észre 
venné, Ő kedves pápisták, tudjátok meg, hogy Luther 
ellen hazugságokkal hiába küzdőtök. 0 milyen szánalomra 
méltó is az az egyház, amelyet hazugságokkal védel-
meznek! Avagy nem tudjátok-e ti pápista lovagok, hogy úgy 
kellene felfegyverkezve lennetek, hogy minden szavatok 
a tiszta igazság legyen ós egyre se lehessen a hazugsá-
got rásütni? Amint Pál apostol mondja Tit, 1„ 9. aA te 
beszeded üdvösséges legyen es igaz/' És ti nyomorult 
hazudozók, hazugságokkal akartok fegyverkezni az eret-
nekek ellen 1 Ezzel csak az én ügyemet erősítitek és 
eláruljátok, hogy milyen szellem szól belőletek. 

Az igazság az, hogy az Istennel viszonyban és az Isten-
nel közösségben folyó életre, kiváltképpen pedig arra, hogy a 
szentségekben vele egyesüljünk, egyedül a hitre van szüksé-
günk ós a cselekedet nem használ. Mert az Isten semmit sem 
ád nekünk saját cselekedeteink fejében, hanem ígéreteiben 
való hitet kiván tőlünk, amellyel ingyen való javait elfő-
gadjuk. E mellett a szeretetet igenis kell gyakorolnunk 
embertársaink iránt mindenfele jó cselekedetekben, amint 
ezt majd minden könyvemben a szentirással meg is ala-
pítottam, Csakhogy Angolország királya, egyéb hazugok 
módjára az írást átugorja s elhallgatja és a pókhoz ha-
sonlóan az illatos rózsából csupa mérget szív. Ámbár 
hiszen ha olvasta volna ís, miképpen érthetne meg az 
írást az, aki hazug? Hiszen az összes pápisták egy rakásra 
gyűjtve, kevesbbe tudják, hogy mi a hit ós mik a jó 
cselekedetek, mint a liba, hogy mi a zsoltár. Ezt szántam 
a királynak feleletül a hitről és cselekedetekről szóló 
cikkre, amelyen kívül mást ezek kőzött a cikkek kőzött 
úgy sem bántott. 

* 

A második csopoitban ezek vannak • a pápaság, a 
zsinatok kánonai, a tanítok, a búcsú a tisztító tűz, 
a mise, a főiskolák a papok fogadalmai a püspö-
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kők inai állapotukban, az emberi tőrvények, a szentek 
tisztelete, az uj szentségek és ezekhez hasonlók. 

Ezek a cikkek mind az íráson kívül vannak, mint 
konkoly a keresztyénség szántóföldjén, melyet az ördög 
és annak Rómában székelő bálványa vetett. Mert a keresz= 
tyénség ugyan ellehet mindezek nélkül, sőt jó volna,; ha 
azokról mainap semmit sem tudnánk. Hogy ezekre a cikkekre 
építhessenek, a pápisták az íráson erőszakot követtek el, 
vagy hazugságokkal megkerülgették azt, űgy, hogy pék 
dául ahol az írás a hitről beszél, ott szerintük a pápáról 
kellett beszélnie, akinek pedig nincsen hite; mígnem azu-
tán végezetre az egész szentírást csupa hazugságokra vál-
toztatták. Igy bántak el az írásnak ama nevezetes mon= 
dásával, Máté 16, 1 8: „Te Péter vagy s ezen a kősziklán 
építem fel az én anyaszentegyházamat" 6. Ezen a helyen 
a legyőzhetetlen evangéliomnak és hitnek kősziklájából a 
külső pápaságot csinálták, amelyen nemcsak hogy a pokol 
kapui diadalmat vesznek, hanem amely a pénznek szere-
tetébe, a paráznaságba ós egyéb közönséges bűnökbe maga 
fojtotta bele magát. 

És amikor ezek az oktalan hazudozók már annyira 
elhatalmasodtak és az egész szentírást pellengérre állítot-
ták, akkor az Isten nem nézhette már tovább és elküldött 
engem, minden szándékom ós hajlandóságomon kívül, hogy 
az írásnak a bűnbocsánatról szóló némely mondásait az 
ördög kezéből kiragadjam és azokat a hitnek igazi értel-
mére visszavigyem. Erre azután dühös lett az ördög és 
nem szenvedhette, hogy varjújának pávatollait kiráncigál-
tam, amelyekkel magát felékesítette ós Krisztus helytartó-
jakónt mutogatta volt. 

Akkor eleinte, mondhatom, még szelíden, simán és 
szépen bántam az átkos szörnyeteggel, szívesen meghagy-
tam volna a pápaságot és szerettem volna rajta segíteni, 
hogy valami legyen belőle. Egyedül az írásnak tiszta és 
igaz értelméről igyekeztem bizonyossá lenni akkor is, de 
nem tudtam még, hogy a pápaság az írásnak ellenére van, 
hanem azt tartottam csak róla, hogy az íráson kívül van, 
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mint egyéb világi fel soségek, melyek emberektől származ-
nak, De ezt az én kíméletes tiszteletemet a pápisták sem-
mibe se vették. Ők Istennek trónjára akarták bálványukat 
illtetni ós így gondolkodtak: hiszen a pápa megalázott 
már királyokat, fejedelmeket es püspököket, avagy nem 
tudna-e megalázni egy tehetetlen barátot ís? 

Ámde az Isten vidám lélekkel ajándékozott meg 
engem, amely nem törődött vele, ha megvetik és engedte, 
hogy háborogjanak s nem adott semmit hazugságaikra 
és kifakadásaikrao így azután mindig jobban nekem ron= 
tottak, úgy hogy hovatovább mindig több hazugságra ta-
láltam, Mert minél többet írtak, annál vakmerőbben, ok-
talanabbul és szemtelenebbűl hazudtak, mignem Isten 
kegyelméből a tiszta írásnak vezetése alatt rájöttem, hogy 
pápaság, püspökség, zárdák, kolostorok, főiskolák a pap-
sággal, barátokkal, apácákkal, misével ós egyéb szertar-
tásokkal egyben, mind az ördögnek veszedelmes tévely-
gései, amiről Péter, 2-ik levelének 2-ik fejezete 1-so ver-
sében ezt mondja: „És lesznek, akik becsempésznek ve-
szedelmes tévelygéseket és az Urat, aki őket megváltotta, 
megtagadják." Mert ez a népség mind abban bizakodik, 
hogy megállhat az Isten előtt cselekedetekkel és nem 
egyedül a hltteb Ezzel pedig megtagadták a Krisztust ós 
a hitnek vége. Az istentelen átkos népség kiforgat minden 
dolgokat A cselekedeteket embertársaik irányában kellene 
gyakorolniok; ámde azt nem teszik, hanem gyakorolják 
Isten irányában. És viszont a hitet Isten irányában kellene 
gyakorolniok; ámde azt nem teszik, hanem gyakorolják 
emberek irányában, elhisznek minden emberi tanokat és 
jót mégsem tesznek senkivel sem. 

Innen származott, hogy első irataimat az utóbbiak 
által ki kellett javítanom és visszavonnom, olyan kérdé-
sekben, amelyek az íráson kívül vannak. így például a 
pápaságot nagyon magas tiszteletre méltattam, amit ez-
úttal is visszavonok. És ha Angolország királyát az összes 
pápistákkal egyetemben még úgy bosszantja ís, mégis ki-
mondom, hogy sajnálom mindazt a jót ; a mit a papasag-



3 1 6 1). LUTHER MÁRTON 

ról és az egész papi rendről, amint az most van, valaha 
tartottam vagy írtam. 

Kimondom továbbá, hogy abban a könyvemben is, 
melyet a hazugság királya megtámad, még nagyon keveset 
tettem és nem azt kell vala mondanom, hogy a pápaság-
Nimródnak hatalmas ragadmánya, amely kijelentésemet o 
kegyelmetlen Felsége nagyon erősnek tartja. Mert hiszen 
az ilynemű királyságok, mind az Isten rendeléséből van-
nak, mint Nimródé; kivéve Ángolország mostani hazug 
királyáét, aki a maga királyságát (köztudomás szerint) 
szakasztott olyan becsületes uton szerezte, mint a pápa 
a pápaságot h Hanem így kellett volna szólanom: a pápa-
ság az ördögök fejedelmének legdühösebb szörnyetege, 
amelyet valaha a földre bocsátott. 

Még tovább ezt mondom: sajnálom, hogy Wormsban 
a császár előtt annyira megaláztam magamat, hogy'kész 
voltam tanításom felett bírákat eltűrni és meghallgatni, 
ha valaki valamely tévedésemre rámutat. Mert igazán kár 
volt ilyen bolondos alázatosságot tanúsítanom, amennyiben 
ón a magam ügyében bizonyos- voltam és a zsarnoknak 
mégsem használt az semmit. Szükséges, hogy dolgainkban 
olyan bizonyosak legyünk, hogy, ha mindjárt az egész 
világ ellenünk volna is, mégis megállhassunk azokban, 
Erről elég legyen ennyi. Áttérek most már arra, hogy fe-
leljek a király hazugságaira és dőreségeire és ebből a cél-
ból az egész királyi könyvet három cikkbe foglalom, elle-
nem felhozott főokai szerint. 

* * 

E l s ő o k . 

Mindenek előtt azzal vádol a király, hogy önmagam 
ellen írtam; éppen azért nem lehet az én tanításom igaz, 
mint amely maga magával nem egyezik. Ezt az okot 
kiváltképpen nagyra tartja, újra meg újra előrántja ós 
nagy fáradsággal minden módon forgatja, űgy hogy nekem 
úgy tetszik, hogy szeretett volna mindenáron nagy könyvet 
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írni5 de kifogyott a tudománybői ós a szavakból Azért 
eregeti egyfolytában ugyanazt a mérges nyálat, hogy a 
papiros ne maradjon üresen. 

Erre ón ezt felelem : Először is, ha a király azt érti, 
hogy ón olyan kérdésekben irtani önmagam ellen, amelyek 
a keresztyen életet ós a szentírást illetik, amint erre már 
fentebb ís utaltam, akkor hazudik ós nem beszól úgy, 
mint jámbor, becsületes ember, annál kevesbbó, mint feje-
delem, vagy király. S erről nein is győz meg soha, ennek 
minden erőmmel ás igazammal ellene szegülök. Hanem 
ebbeli hazugságairól én fogom őt összes könyveimnek és 
olvasóimnak bizonyságtételével meggyőzni. Ha Angol ország 
kriályának szabad a maga hazugságait ilyen szemérmetlenül 
kiönteni, úgy nekem viszont szabadságomban áll, hogy 
azokat nyugodtan az ő nyakába borítsam. Mert ezzel egész 
keresztyen tanításomat ócsárolja ős a maga piszkát az 
én királyomnak; a dicsőség királyának, t, L Krisztusnak 
koronájára keni, — akinek tanítását ón hirdetem. Ezért 
azután ne csodálkozzék, ha én meg a piszkot az ón Uram-
nak koronájáról az ő koronájára kenem ós az egész világ 
előtt hirdetem, hogy Ángolország királya hazug ós nem 
jóravaló ember. 

De azután másodszor úgy ítél, hogy azokban a kérdé-
sekben irtain önmagam ellen, amelyek az íráson kívül 
vannakG így azt mondja, hogy a pápát, a búcsút, az emberi 
tanokat, a miset sat. eleinte még becsültem valamire, 
későbben pedig elvetettem, — amint fentebb már elmon-
dottam volt. Nohát ebben csudálom az ő nagy ós goromba 
ostobaságát és elbizakodottságát, hogy annyira nem gon-
dolja meg, hogy vannak ám meg a főidőn okos emberek, 
akik az ilyen üres alakoskodásokat és mocskos beszé-
deket egyszerűen kinevetik. Hiszen ezekkel azt árulja el, 
hogy még azt sem tudja, mit jelent az önmagával ellenkező 
tanítás avagy hogy, mit dadog ő maga, a buta thomista 
fejével8. 

Mert az még nem jelent önmagával ellenkező tanítást,. 
ha valaki későbben másként fog fel valamit, mint ahogyan 
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régebben azt felfogta volt és ezt önmaga beismeri, amint 
én teszem. Hiszen akkor szent Pálnak valamennyi levelét 
egyben el kellene kárhoztatnunk, mert ö csakugyan az 
ellenkezőjét tanítja keresztsége után annak, amit igazi-
nak tartott előbb, amikor az egyházat üldözte volt. Ilyen 
módon kárhoztatnunk kellene szent Ágostonnak Retracta-
tiones című könyvét ís,9 legjelesebb könyveivel egyetemben, 
inert ő is visszavonja sok régebbi könyveit ós másként 
tanít, mint ahogyan előbb tanított vala. Hasonlóképpen, 
akkor nem kellene a keresztyén embernek magát meg-
javítania, sem bűneit megbánnia, mivel különben Angol-
ország királya azt mondaná: íme ezek bűn ós tévedésként 
gyónják meg azt, amit előbb jónak ós igaznak tar-
tottak. 

Á ni de o azt hiszi, ha ő egynémely erkölcstelen 
dolgot mivel es sem nem javul meg, sem nem ismeri be, 
hogy ő nincs magával ellenkezesben, — azt hiszi, 
mondom, hogy ebben az egész világnak követnie 
kell őt és senkisem taníthat, tanulhat s "tehet semmi 
egyebet, mint amit eleitől fogva tett. Igazán csudál-
kozom, hogy az ilyen okos király miért nem a gyermek-
csizmákat húzza fel még most ís, amelyek pedig a férfi-
csizmákkal még sem egyeznek meg I Avagy miért iszik ő 
most bort, holott egykor anyja tejét szopta ? Hát én azt 
hiszem, hogy az ilyen a bolondok házába való. Igazán 
bosszant, hogy ilyen őrült koponyákra időt és papirost 
kell vesztegetnem. 

Én azonban az igazsággal ellenkező tanításnak az 
olyan tanítást tartom, ha valaki egyszerre önmagok-
kal ellenkező dolgokat állit, vall, vagy helyben hágy 
és hozzá azt tartja, hogy mindakettő igaz, Így tesz 
a pápa, az ő híveivel együtt, amikor Máté 16,18 magyará-
zatában azt mondják: a kőszikla Krisztust jelenti, meg 
a pápát; holott pedig Krisztus istenfélő, a pápa gyakran 
bűnös. Istenfélelem pedig a bűnnel csak nem lehet egy 
és nem fejezhető ki ugyanazzal az egy szóvah E szerint 
a pápaság, amint ez minden hazugságnak sajátja, igenis 
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ellenkezik tanításában önmagával és megemészti maga 
magát, amint ezt már gyakran bizonyítottam vala. 

Az okos királynak e szerint azt kell vala bizonyí-
tania, hogy én a pápaságot, búcsút, misét s a t valaha 
egyszerre dicsértem és kárhoztattam. Akkor derék irő 
lett volna. De mit tesz ő? Azt mondja: Luther a pápáról 
és a búcsúról most másképpen ír, mint előbb. Szerencsés 
utat, kegyelmes úrfi! — Ha Angolország királya engem 
ás a világot erre meg nem tanított volna, ágy nem tudnók 
azt; holott hiszen ón magam bevallottam és mindenki 
olvasta,, Ennélfogva dőreséget beszól, ha ezt magával 
ellenkező tanításnak nevezi. Milyen szépen illenek a király-
nak, ha o országát kormányozná ós az ilyen dolgokat 
hagyná, azokra, akik ahhoz értenek ! Avagy mi az, ha a 
zsoltárt akarja olvasni a szamár, amely teherhordásra van 
teremtve ? De hát miért nem kisóri figyelemmel az okos 
király saját tanítását és nem marad állandóan ugyanazon 
a véleményen? íme o megdicsér engem, hogy a pápát 
eleinte tiszteltem; azután pedig korhol, hogy elvetem ők 

Kedves úrfi, méltóztassék megengedni hogy itt saját 
ítéletét alkalmazzam, ezt mondván: íme Angolország 
királya önmaga ellen beszel, korholja, amit előbb dicsért, 
tehát az ő irata nem lehet helyes. 

Ő talán azt gondolta, Luther most száműzve van,10 

úgy hogy nem felelhet nekem ; könyveit elégettek, úgy 
hogy senki sem kaphat rajta a hazugságon; így tehát ón 
nagy király vagyok, a világ azt hiszi, mind igaz, amit 
mondok: azért nyugodtan szórom a hazugságokat a ba-
rátra, mondom, ami kedvemre van ós ellenféltől ment 
puszta harctéren szerzem meg a babért. Ám, kedves úrfi, 
csak mondd, ami kedvedre van, de viszont hallgasd meg 
azt is, ami nincsen kedvedre. Majd én elűzöm a hazudozási 
viszketegedet Ennyi az, amivel Angolország királyának 
haszontalan kifakadásait és mérges csipkedéseit meg-
cáfolni szándékoztam az első okra nézve. 

* * 
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A k i r á l y n a k m á s o d i k o k a , 

Szememre veti a király és megró, liogy gyűlöletből 
és irigységből irtain a pápa ellen, liogy csípős vagyok 
és ócsárlok, liogy fennhéjázó vagyok ós egyedili akarok 
okos lenni s több efféle. Ezekkel a dolgokkal mind-
amellett nem csekély részét tölti meg szeretetreméltó 
könyvének, amit nem ís lehet neki rossz néven venni. 
Hogyan járjon el másképpen a szegény, akinek nagy 
kedve volt írni, de nem tud semmit? Kénytelen így ide 
oda ötölni hatolni és szavakkal dobálózni, hogy az embe-
rek azt gondolják, íme ö könyvet akar írni, 

Ha most már azt kérdezném: kedves nrfi, mit 
tartozik az a dologra, hogy én csípős, gyűlölködő, 
fennhéjázó vagyok? Avagy a pápaság helyén való-e azért, 
hogy én rossz índulatu vagyok és korholom azt ? Ilyen 
módon Angolország királyának bölcs embernek kellene 
lennie, csak azért, hogy én őt bolondnak tartom. Igy, ha 
a világ akarná, ' bizony még szentté tehetné az ördögöt 
is, nem kellene egyéb, csak az, hogy szívéből gyűlölje és 
korholja aztl És megfordítva, ha maga a pápaság jó és 
helyén való annálfogva, hogy a pápát kíméljük és ma-
gasztaljuk, akkor persze hogy a pápaság nem szorul az 
Isten segítségére, hanem elegendő, hogy Angolország 
királya magasztalja a pápát és neki védelmező ura. 

De még különb az, hogy a szeretetreméltó király, 
aki a csipkedésnek és ócsárlásnak olyan nagy ellensége, 
többet és dühösebben ócsárol engem ebben az egyetlen 
könyvében, mint amennyit én összes könyveimben ócsá-
roltam. A pápistáknak leginkább éppen e dühös rágal-
maival nyerte meg tetszését. Mert különben ők maguk 
bevallják, hogy tudomány bizony nincsen abban. Hanem 
hát a dolgot bizonyosan a személyek szerint kell megbe-
csülni Egy király, ám hadd rágalmazzon egy szegény 
barátot; de a pápának mindenki tömjénezni tartozik. így 
azután reményiem, högy az én dolgom is rendjén van 
annálfogva, hogy a király ís dühösen ócsárolja azt, ha 
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ugyan különben Angolország királyának egész eljárása 
helyes. 

A szelid lelkű király azt tűzte maga elé, hogy kár-
hoztassa tanításomat és a szédelgés szelleme oda juttatta, 
hogy kárhoztatja életemet, amelyet én magam még soha-
sem hirdettem szentnek, sőt magam mindenkoron bűnös-
nek találtam. Ámbár azt hiszem, hogy ha a király szinte 
megvizsgálná saját életet, inkább menekülne a templom-
ból, mintsem hogy rám vetné a követő De a nagy urak 
annyira megszokták azt, hogy az emberek tömjénezzenek 
ós hízelegjenek nekik, hogy egyszerre azt hirdetik, vége 
van a keresztyén hitnek, mihelyest valaki megmondja 
nekik az igazat ós férgekkel telt undok sebeikre sót hint. 

De hát a királynak először magát azt a tételt kellett 
volna bebizonyítania, hogy a pápa jogos alapon áll ós én 
ártatlanul kárhoztattam ő t E helyett úgy tesz, mint a 
siránkozó asszonyok; jajgat, hogy én kíméletlenül bánok 
a legszentségesebb pápávah Pedig láthatná a vaksi, hogy 
én a pápát az Antikrisztusnak tartom, akit mindenkinek 
méltán kárhoztatnia ós korholnia kell s ezért előbb be 
kellett volna bizonyítania azt hogy a pápa nem az Anti-
krisztus.11 

De igazán szeretném tudni, mikor látta a kegyes 
király az ón szivemet, hogy olyan nagy mohósággal 
gyülölködőnek és fennhéjázónak csúfol? Én magam azt 
vélném, hogy szivemet senki sem ismeri, egyedül az Isten, 
Hozzá az ón korholásom sohasem volt olyan mérges, 
mint Angolország királyáé, hanem én az írással világítot-
tam meg okaimat s azután neki vágtam, szabadon, min-
den tétovázás nélkül, mint a próféták, Krisztus és az 
apostolok teszik. Ugyanazért fellépésem hatását ne is 
tegye senkise gyűlöletemnek mértékévé, hacsak nem 
akarja a prófétákat, Krisztust és az apostolokat éppen-
ugy elkárhoztatni. Ezenkívül a hazugságoktól mindig tar-
tózkodtam ós soha senkit olyan gyalázatosan és nyilván-
valóan hazugságba nem kevertem, mint ezt Angolország 
hazug királya én velem teszi. Hiszen ez a könyve annyira 

D. Luther ül. müvei. a-t 
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epés és úgy tele van hazugsággal, hogy akkor is elég 
volna, ha Emser12 vagy más hozzá hasonló írta volna 
azt. Ámde csak hadd hazudjék, akinek kedve telik benne. 
Á pápaság hazugságokon épült, hazugságok övezik, hazug-
ságokat tanít: hazugságokkal kell annak vódelmeztetnie 
ís, hogy így mindenütt csupa hazugság legyen. 

Ez szolgáljon feleletül a második okra, hogy gonosz-
élet az igaz tant nem teszi hamissá, — hozzá még a 
király az én gonosz életemet nem ís tudja bebizonyítani, 
hanem ismét csak rám hazudja, amit nem tud. 

* * 

A h a r m a d i k o k. 
Ez a királynak fő argumentuma, ez a hosszú nyárs, 

hogy t. L a vita tárgyára, egész könyven végig meni több, 
mint egyetlenegy helyet idéz az írásból s hozzá — amint 
majd látni fogjuk, — ezt ís hamisan, Hanem egész bizo-
nyításának foglalatja ez : én azt hiszem, így van helyesen; 
igy van ez régóta a hagyományban : olyan sok em-
ber csak nem tévedhet s végül: az egyházi atyák 
egyike, másika ezt vagy azt mondta, Ebben foglal-
tatik Angolország királyának egész tudománya, mintha 
csak azt gondolná, hogy én minderről soha semmit sem 
tudtam s neki kellene engem mindezekre megtanítania, 
hogy miképpen vélekedtek eddig oly sokan; vagy mintha 
a dolog annálfogva már helyes volna, mivel Angolország 
királya így vélekedik 

Valami sok velő eszerint nem igen van ennek a 
királynak agyában, hogy eszére térne és meggondolná, 
hogy hiszen Luther bizonyosan tudja, mit tartottak a 
hagyományban regi idő óta. Hozzá még éppen azt veti 
kifogás alá, hogy hiszen nekem nem szükséges neki meg-
mondanom, hogy ezt vagy azt régóta és sokan tartot ták: 
hanem okát kell neki adnom annak, hogy miért tartották 
azt régóta ós sokan jogosnak és helyesnek. Semmiféle 
írással nem tudom a dühöngő pápistákat annyira vinni. 
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hogy végre megismernék, miről beszelnek, vagy hogy én 
nem vitatkozom velők. Nem azt kérdezem én tolok, mióta 
ós mily sokan tartották így, hanem hogy helyesen tar-
tották-e ; de ők mindig csak azt felelik: olyan régen ós 
olyan sokan tartották, Én inni kerek s ok azt felelik: a 
szamár a zsákot hordja, Nem vak ós esztelen nép-e ez ? 

Én azonban felvetem minden okos embernek azt a 
kérdést: ha a mi hitünk igazságának bizonyítására elég 
az, hogy olyan régóta ős olyan sokan tartották azk — 
mivel cáfoljuk meg akkor a zsidóknak vagy törököknek 
hitet? Ha mi azt mondjuk: a mi hitünket olyan sok 
ember, olyan régóta követi, akkor azoknak, zsidóknak és 
törököknek t. i nyert ügyük van. Mert a törökök hite 
közel ezer esztendős már ós előbb keletkezett, mint 
Németország keresztyenné let t Á zsidók pedig több mint 
kétezer esztendőre hivatkozhatnak Krisztus születése 
előtt. És avagy miért lettünk mi németek keresztyénekké, 
holott őseink itt a nőmet földön azelőtt kezdettől fogra 
bálványokat imádtak? Ilyen okoskodással a pogány vallás 
lesz az igaz ós a keresztyén vallás a téves. Mert a 
pogány vallás sokkal regebben áll ós tízszerte több nép 
követte. 

Hát nem helyre legény-e ez az angol király a pápis-
tákkal egyetemben, hosszú nyársával ? S ha talán ezt 
mondják: Igen ám, csakhogy a mi nyársunkat a Szent-
lélek készítette, a törökökét ós zsidókét pedig nem 1 Erre 
ezt felelem: mivel tudjátok ezt bebizonyítani ? Azzake, 
hogy Angolország királya ezt mondja : én ezt igy hiszem 
és ha ón mondom, az elég? De hisz erre a törők viszont 
ezt mondhatja: Én ís azt hiszem az én nyársamról, hogy 
az a Szentlélektől való, azért elegendő, hogy én ezt mon-
dom. íme igy alapítják ezek a boldogtalan emberek hitün-
ket a fövényre s hazugságaikkal ós balgaságaikkal csak 
a keresztyénség ellenségeinek szolgáltatnak alapot hitet-
lensegők erősítésére. 

Mi hasznunk van igy a szentírásból vagy mi szük-
ségünk van arra hitünk megalapítása végett ? Hiszen ha 

21* 
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azt mondjuk : ezt vagy azt a dolgot sokan régóta tartot-
ták, tehát helyes, — akkor megérjük, hogy a házasság-
törés, gyilkosság, rablás és mindenféle bűnök szinte rend-
jén valók lesznek, mert a világ teremtése óta megvannak, 
íme, ilyen védő urat rendelt az Isten, különös bölcsessé-
géből a pápisták egyházának és a pápai hitnek, hogy 
saját nyelvökbe harapjanak és saját húsokat egyék, amint 
Jelen, 17,16 meg van írva rólok. 

Ennélfogva most, — a királynak címzetten, — újra 
felelni kívánok a pápistáknak. Először is, a hosszú, nyárs 
nem ér semmit Mert igaz a példabeszéd: ami száz eszten-
deig helytelen volt, az nem lett helyes soha egy órára 
sem. És ha az évek igazzá tennének, akkor méltán az 
ördög volna a világon a legigazabb, mert ö már több mint 
ötezer esztendős. Azért valami egyéb okra keli rámutatni, 
mint az idő hosszúságára és az emberek véleményere. 

Másodszor tudják az én jó pápistáim és kénytelenek 
elismerni, hogy a szent atyák gyakran tévedtek; azért 
mondásaiknak nem lehet hitelt adni, hacsak világosan az 
írást nem idézik, amint szent Ágoston gyakran mondja. 

Harmadszor: ha mindjárt nem tévedtek volna ís, 
mégis nekik nincsen hatalmok arra, hogy hítcikkeket al-
kossanak, különben nem volna a hitcikkeknek vége-hossza, 
amint ez így történt már a zsinatok ós főiskolák utján. 
De Henrik király azt gondolja, hogy az már hitcikk, ha 
ő az atyáknak egyetlen mondását idézi. Amint p. o. Ám-
brósiusból13 idézi: a pap áldása után nincsen semmi egyéb 
jelen, mint Krisztusnak teste stb. Ebből következteti, 
hogy a szentségben kenyér nincsen. És nem látja az esz-
telen, hogy ugyanabból a mondásból éppen oly erővel az 
is következik, hogy íz, szin, alak sincs jelen. Mert hiszen 
azt mondja: semmi sincs jelen, egyedül Krisztusnak teste. 
Aki semmit sem hágy meg, az mindent elvesz. 

Azért én az ilyen homályos, bizonytalan mondásokat 
meghagyom Henrik Király és a pápás egyház hitcikkeinek. 
Az én hitemnek cikkelyei Istennek mondásai legyenek, tisz-
tán és egyedül, az embereknek minden hozzátétele nélkül, 



F E L E L E T VIII. HENRIK ANGOL E IRÁLYNAK 325 

— az övé és senki másé. Az Isten nem hazudik, ámha 
minden ember hazug ís. 116. Zsolt. lB — És az összes egy-
házi atyák, ha az íráson kívül beszélnek, éppen úgy mint 
egyéb emberek. Hogy pedig az emberi tanítások kerülen-
dők, azt már előbb egy külön kis könyvecskében meg-
mutattam 14 és ezzel Henrik király könyvével végeztem, 
mielőtt napvilágot látott volna. Most csak egy mondást 
idézek azok közül, Máté 15, 9 : „Hiába tisztelnek engem 
emberek tanításaival és parancsolataival" Ez a mondás 
maga elég erős nekem az emberek összes mondásai elle-
nében, amiket Henrik király felhoz, még ha annyi volna 
is az, mint falevél az erdőben vagy a tenger fövénye. És 
ezzel megfeleltem egész könyvére, amely — amint látni 
fogjuk — emberek mondásain es régi szokásokon kívül 
egyéb okokat nem foglal magában. 

Igaz, idézi ő az írásnak is sok mondását, amikor 
m e l l é k e s dolgokról szól és kijegyezteti azokat a könyv 
szelére, hogy az együgyű tömeg azt higyje, hogy magára 
a dologra idézi azokat; holott valósággal csak engem akar 
ezzel kisebbíteni, vagy más egyebet elérni, ami a dologra 
nem tartozik. Például idéz olyan helyeket, amelyeken az 
írás tiltja a gyűlöletet, irigységet, káromkodást, kevélysé-
gek Azért meg akarom vizsgálni azt az egyetlen mondást, 
amit a dologra illően idéz, hogy milyen hamisan bánik 
vele, amiről már fentebb említést tettem. 

Mivel a papszentelés szentségéről15 azt mondottam, 
hogy annak az írásban semmi alapja nincsen, idézi Pál 
apostol mondását, Titus 1, 5 „Azért hagytalak téged Kré-
tában, hogy teljesen elvégezzed, amit én abban hagytam és 
a városokat, széltében lásd el vénekkel (presbyterekkel), 
amint neked rendeltem vala." Ez az egyetlen mondás az 
egész könyvben, amely némi látszattal a dologra tartozik. 
Mert idézi ugyan ugyanott I. Tim. 4, í 4 mondásait is a 
kezek rátevósóről, de azt már mindenki láthatja, hogy ez csak 
egy Henci fejével vonható ide és semmit sem tartozik a pap-
szentelósre mint Apóst. Csel 8,1 7; 13,3; 19, 6 olvassuk, hogy 
az apostolok rá szokták tenni kezöket minden hivők fejére. 
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Feleletem erre ez: Ha szent Pál ezzel a mondassa 
az ordínatío, vagyis a pappá avatás hatalmát egyedül a 
püspökre ruházza, akkor jogtalan minden, ami ezzel ellen-
kezésben történik, Pedig hát Apóst. Csel. 1, 15 azt olvassuk, 
hogy a tanítványok mind együttvéve választották Mátyást és 
sorsot vetének rája ós őt a tizenegy apostolhoz számítot-
ták, Ez alkalommal szent Péternek, vagy más valamelyik-
nek egyedül kellett volna Mátyást ordinálnia, felavatnia, 
ha t. i. szent Pálnak az volna az értelme, amit Henci mond 
ehhez hasonlóan. Apóst. Cseh 6, 2, nem volt szabad egy apos-
tolnak sem magában, söt az összes apostoloknak együttvéve 
sem az úgynevezett alsó fokú avatásban részesíteni, t. i. a 
hót diakónust felavatni; hanem mint a szöveg mondja, 
összehívták a tanítványoknak egész sokaságát ós meg-
választották s hivatalba iktatták közakarattal a hét dia-
kónust. 

Mindezeknél fogva a Tit. 1, 5 foglalt mondásnak nem-
lehet egyéb értelme, mint az, hogy Titus rendeljen véneket, 
vagy papokat, nem ö egyedül, hanem az egész gyülekezet-
nek hozzájárulása, választása ós beleegyezése utján, — 
vagy pedig különben az előbb említett esetekben az összes 
apostoloknak tóvedniők kellett volna, Ilyen módon avattat-
tak fei később Oyprianus, Augustinus, Ambrosius ós egyéb 
szent atyák sokan, amint ezt könyveik eléggé, bizonyítják, 
úgy hogy Henci királynak szegyelnie kellene magát, hogy 
Ilyesmit kárhoztatni merészel. De hát Henci király minden-
áron védelmezni akarta a pápa zsarnokságát, aki papokat 
beiktat ós őket nyakunkra küldi, akarjuk vagy nem; mint 
hajdanában Jerobeam papokká tette, akiket épen akart, 
amit az írás kárhoztat is I. Kir. 12, 3 l . 

Hogy pedig Henci király azt állítja, hogy az egyház-
nak hatalma van arra, hogy a pappá avatást szentséggé 
tegye, habár az írásban nincs is rá alap; hasonlóképpen 
amint mondám, hogy hatalma van megállapítani, hogy mi 
Isten igéje és mi nem Isten igéje, — erre majd annak 
idején felelek. Mert a nagy fejű buta thomista nem látja, 
hogy az írás egyedül azt a hatalmat ruházza ránk. hogy 
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a tant megvizsgáljuk, amikor Krisztus azt mondja Máté 7, l 5 : 
„Őrizzkedjetek a hamis prófétáktól;" hasonlóképpen Já-
nos 10, 5 : ?5 A juhok idegennek szavára nem hallgatnak." 
De oj tannak és uj szentségnek alkotása nincs meghagyva, 
sőt sokszorosan meg van tiltva* Bizony huta Henci vagy 
te ós Henci maradsz. 

* * 

A z o k az e g y e s k ü l ö n ö s c i k k e k , m e l y e k e t a 
k i r á l y e l l e n e m b e n b i z o n y í t. 

Az első a búcsúról16 szól, amit én ámításnak bélye-
geztem. Ezt Henrik király ágy cáfolja: ha ez igaz volna, 
űgy az összes pápák ámítók lettek volna, maga Leó is, 
akiről pedig Luther többször dicsérettel emlékezik meg. 

Felelet: Mint tetszik neked? Nem valóságos királyi 
ütközet-e ez a híres Luther ellen? Ez a cáfolat bizonyosan 
senkinek sem tetszenék, mint egyedül a bűnbocsátó cédu-
lák árulóínak, akik ezt a királyi könyvet olvassák. Én 
alaposan bebizonyítottam, hogy a búcsú-pápák ámítók 
voltak, amit ma már az egész világ belát. Henrik király 
azonban mégis azt hiszi, elegendő, ha ő minden bizonyítás 
nélkül azt mondja, hogy nem voltak ámítók s különben 
okaimra egy szóval sem felei. Aut regem, aut fatuum, — 
tart ja egy híres mondás17, 

A második cikk a pápaságról szól, amelyet egyik 
iratommal erősen megdöngettem 18

a Ezt az iratomat azon-
ban Henrik király nem is érinti s a pápaságot egyedül a 
maga jó véleményével támogatja, azzal t. i. hogy ő úgy 
hallotta, hogy India lakói ís hódolnak a pápának; nem-
különben Grácia ós szent Jeromos is 19, Mit szóljak erre? 
Avagy a pápaság jogos-e azért, mivel Henrik király ilyes-
mit hall és gondol? Hiszen akkor viszont jogtalan azért, 
mivel én mást hallok s hozzá azt is tudom, hogy Hen-
rik király hazudik, mert szent Jeromos, akire hivat-
kozik, egy szót sem szól a pápaságról, űgy hogy azt kell 
hinnem, hogy Henrik király álmodik, avagy részeg s maga 
sem tudja, mit beszél. 
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A harmadik az úrvacsorának két szín alatt való ki-
szolgáltatása, mire nézve jogtalannak mondom, hogy azok 
egyikét a laikusoktői megvonták. Itt ismét békén hagyja 
az írást s az evangéliomnak ós Pál apostolnak L 
Kor. 11 

523526 világos szavait, melyeket ón idéztem ós abban 
a véleményben van, hogy nem őneki keli felelnie az én 
iratomra, hanem énnekem kell ott hagynom az írást és 
pusztán az o. kirohanásait követnem. Ám hallgassátok 
meg, mit sorol fel A keresztyén egyház — úgymond — 
reggel tart misét, amelyet pedig Krisztus estére tett. 
Továbbá: mi vizet öntünk a borba, holott az evangéliom 
arról nem tesz említési Ha tehát az egyház ezekben jo-
gosan és helyesen jár el, hogy t. i ott változtat, itt hozzá 
tesz, úgy az is rendjén van, hogy az egyik színt (t. L a 
bort az úrvacsorában) elhagyja, amint, hogy hatalma van 
bármi egyebet elhagyni vagy hozzá tenni. Itt fekszik a 
híres Luther leterítve (olvassuk a könyv szélén), mert 
hogy itt győztünk, váljon ki vonhatná azt kétségbe ? 
Nohát igazán, így meg soha senkisem találta el hamarjá-
ban a szegény Luthert. És bármennyire szeretnek is el-
szökni és azt mondani, nem kell vizet önteni bele, mégis 
Angolország vitéze elejbém kerül és kimondja Íteletét, 
nem az írással, hanem saját királyi véleményével, hogy 
az a Luther csak nem lesz mégsem olyan vakmerő, hogy 
a bort megáldaná viz nélkül. 

Felelet : Az embert igazán a guta környékezi az ilyen 
otromba butaság láttára. És ha az egyszerű tisztességes 
híveknek javát nem tekinteném, egy szót sem veszteget-
nék reá. Szégyen gyalázat, hogy ilyen ostoba könyvet 
el kell olvasni, — kivéve Rómában és itt a szomszéd-
ságban. 

Feleletünk tehát a következő: Krisztus mindakót 
színt rendelte, úgy maga, mint Pál, az o apostola;által; 
azért semmiféle teremtménynek nem áll hatalmában, hogy 
azt megváltoztassa vagy az egyiket kiküszöbölje. Idot 
azonban nem rendelt, sem estét, sem reggelt, sem nappalt, 
sem éjszakát. Ennélfogva minden keresztyénnek szabad-



F E L E L E T VIII. HENRIK ANGOL E IRÁLYNAK 329 

ságában áll, hogy a misét tartsa, amikor akarja, este, 
reggel, délben vagy éjiéikor. Azért, ha különben nem 
volna kényelmetlen, bűnnek semmiesetre sem volna mond-
ható, ha valaki este, vagy éjfélkor tartana misét. Idő, 
hely, személy, ruházat, szokások s egyéb ilyen külsőségek 
szabadjára vannak hagyva mindenkinek, hogy azokkal az 
alkalom szerint éljen Semmiképpen sem bűn, ha a kórus-
ban, a templomban, a szobában, a pincében, a mezőn, a 
tengeren vagy a levegőben tartasz misét, — minden hely 
szabad; éppen úgy minden idő, bármely óra is, legyen az 
hat órakor este, vagy tizenkettőkor éjjel, — hacsak meg-
van a hit. Igy van pedig ez nemcsak Henczi királynak, 
hanem minden pápás Kunczinak és minden ördögöknek 
ellenére, — hahogy másképpen bizonyítják. 

Azért jó lett volna, ha Henczi király előbb orrára 
teszi a pápaszemet és utána lát, hogy előbb bebizonyítsa, 
hogy miset csak reggel lehet és máskor nem szabad tar-
tani. Így azonban csak berontanak álmodozásaikkal és 
azután építenek rájuk. Miért nem vonta bele nagy bők 
csesógével azt is, hogy Krisztus 33 éves korában tartott 
misét és osztotta ki a szentséget, csupa felnőtt emberek-
nek, — ami most mégis másképpen van, mert hiszen 
ötven, hatvan, huszonöt éves papok is tartanak misét és 
tizenkét éves koruktól fogva, gyermekek is veszik a szent-
séget. Továbbá a helyet illetőleg azt mondhatná, hogy 
Krisztus nem felszentelt helyen s nem felszentelt ruhában 
tartott misét, ami most szinte másképpen van. Ó az okos 
emberek, igazán a lúdtojásókra kellene őket ültetni! Hát 
hiszen mi szívesen kívánunk a pápás szenteknek még 
ilyenforma jeles hitcikkeket: hiszem, hogy misét reggel 
kell tartani; hiszem, hogy misét a templomban keli tar-
tani ; hiszem, hogy a misemondőnak borotvált fejűnek es 
miseruhában (casula) kell lennie és több ezekhez hasonlót. 

Mi keresztyének azonban hisszük, hogy az ilyen 
hivők nagy bolondok az ő cikkelyeikkel ós nem hagyjuk 
magunkat Henczi király bölcsesógere, hanem Krisztus 
szavaira építünk, amikor azt mondja: ..Hoc facite, — ezt 
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cselekedjetek, akármikor cselekszitek, az én emlékeze-
temre1', Nem említ o itt sem reggelt, sem estét, hanem 
szabadnak hágy, sőt szabadnak rendel minden időt és kár-
hoztat mindeneket, akik azt megszabott időhöz akar-
ják kötni. Hasonlóképpen szent Pál ís I, Kor„ 11,34 vilá-
gosan ezt í r ja: „Ha valaki éhezik, egyék otthon, nehogy 
ítéletre gyűljetek egybe", íme, itt Pál ís megengedi, hogy 
— amint szükséges — előbb egyenek, mielőtt a szentsé-
get veszik ós azt természetesen mindenkorra szabaddá 
teszi. Hogy pedig a pápa, az ő parázna udvarával ebben 
a dologban annyira fogva tartja az emberek lelkiismeretet, 
hogy azt ís kiközösíti, aki egy kortyot, egy falat kenyeret, 
vagy orvosságot, vagy néhány csöpp vizet fogyaszt és 
ennek a szabadságnak ellenére kényszerítő hitcikket alkot 
abból és a lelkiismeretet minden ok nélkül megfojtja, — 
ezért majd megfizet neki az ő istene, az ördög. 

Viszont a mi rajongóinkhoz 20 ís van szavam, akik a 
mi nevünkkel dicsekednek ós mindenféle gyalázatos dol-
got mívelnek, fellepnek ós prédikálnak, mihelyesfc valami 
ujat hallanak, hogy az emberek beszeljenek róiok. Semmi-
esetre sem szándékozom ezzel őket mintegy rászabadítani, 
hogy a nagy csízmákkai előrontsanak, kiabáljanak ós 
tomboljanak: Igen, igen, én kész vagyok este miset tar-
tani, igen, én előtte tele eszem, iszom magamat. Valamint 
a pápisták igen messze buknak bal felé, úgy ezeket az 
ördög igen messze viszi jobbfeló. Azért tudják meg, hogy 
ón nem tartok velők ós rajongásuk sem származik ón 
tőlem.: . 

Hanem az én nézetem az, hogy ón igenis helyesnek 
tartom, hogy reggel tartsunk miset, vagy a szentséget 
éhgyomorral vegyük es a megszokott módon járjunk eh 
De hogy ebből hitcikket alkossunk és kőtelező törvényt, 
mint Henci király ós a pápisták alakoskodva hirdetik, 
hogy aki másképpen tesz, bűnt követ el: ezt nem akar-
juk eltűrni, ennyire bal felé nem akarunk tévedni, hanem 
megmaradunk az arany középúton. Eszerint, ha valaki 
böjtölni nem. tudna ós éhgyomorral nem bírná ki, az ám 
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egyek és ígyék és tartson misét, vagy vegye a szentséget, 
amikor, ahol és ahogyan jónak gondolja; csak arra vi-
gyázzon, hogy illő erkölcscsel, Istennek félelmével és 
háládatossággal éljen, ezzel a szabadsággal Aki ellenben 
éhgyomorral kibírja, az maradjon meg a régi szokás 
mellett, szinte szabadon és ne tűrje, hogy neki bármelyik 
irányban parancsolatot, kényszerű helyzetet, törvényt, 
lelkiismereti kérdést, bűnt vagy uj hitcikkelyt állítsanak fel. 

Ehhez hasonlóan azt ís mondom, hogy nem bűn, ha 
a borba vizet öntünk, vagy nem öntünk, hanem bizassék 
mindenkinek szabadságára, hogy ebben úgy járjon el, 
amint jónak látja és ne tűrjön törvényt; ámbár én azt 
hiszem, helyesebb volna, ha nem öntenénk bele vizet, 
mivel nem olvassuk, hogy Krisztus tett volna bele és így 
ez puszta emberi találmány, Mégis, amint mondáin, ezt 
nem óhajtjuk vita tárgyává tenni, hanem mindenkinek 
szabad belátására bízzuk. Azért Henci király itt nem nézte 
meg jói a dolgot, hogy egy szín alatt való kiszolgáltatást 
es emberi tant akart megalapítani és kötelezővé tenni 
ebből a vízkeverésből, amit hiába, nem tud ő kényszerí-
tően bebizonyítani, kivéve saját véleményével ós gondo-
latával Luther azonban Angolország királyának vélemé-
nyére éppen annyit ád, mint a kakuk madár véleményére. 

Azt ís, amit ő keresztyén egyháznak nevez, amivel 
egész könyve olyan nagyra van soha ni ég be nem bizo-
nyította, hogy az igazán a keresztyen egyház, úgyhogy 
egész fecsegóse nem egyéb, mint a levegőben uszó nyál 
ós ha valaki kérdezne őt, bizony nem tudná megmondani, 
mi az egyház. És ő akar az egyházról irni! 

A keresztyen egyháznak nincsen semmi más tana. 
mint Isten igéje. Aki pedig emberi tant állít fel kötelező 
erővel, az nem az egyház, hanem amint már sokszor be-
bizonyítottam, Babiloniának vörösbe öltözött parázna 
asszonya, az arany kehellyel, amely az ő paráznaságival 
van tele, Jelen. 1? 7. Azért mi megmaradunk Krisztus szavai 
alapján, amelyeket a két szín alatt való kiszolgáltatásra 
idéztem s amelyeket Henci király bizonyosan nem mdat-
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lanságból, hanem királyi kegyelméből foíyólag megoldás 
és felelet nélkül hágy, talán mivel titkon a Krisztus sza-
vánál való megmaradásra sarkal bennünket és csak űgy 
külsőképpen átkoz, a pápának pedig hízeleg. Mert űgy 
vélekedett, hogy ő nem tartozik felelni a mi idézeteinkre, 
hanem minekünk kell meghallgatnunk, amit ő saját fejé-
ből, az írás nélkül mond. Valóban, kedves Henci, ezt jól 
eltaláltad. 

Nagyon kérem ennélfogva, hogy igyekezzék kiki maga 
megbecsülni, hogy milyen értékes része lehet ez a király 
könyvének. Mert ők igen nagyra vannak vele és odaír ják 
a szöveg szelére: itt fekszik leterítve Luther. Ők magok 
ezt tarják az egész könyv legbecsesebb darabjának. Hogy 
azonban én mennyire fekszem leterítve, az a fentebb el-
mondottakból azt hiszem világos; világos nevezetesen, 
hogy ezt a könyvet vagy egy futó bolondnak, vagy oiyan 
embernek kellett irnia, aki maga tartja magát okosnak 
és akik azt magasztalják, még nagyobb bolondok. Én 
pedig azt mondom, hogy együgyűbben még soha senki 
sem írt ellenem, kivéve, hogy itt ott egy kis latinnal van 
felcifrázva. 

De menjünk tovább és lássuk a király bölcseségének 
még néhány példáját, ámbár én az előbbiekkel már eléggé 
jól laktam. 

A negyedik cikk azt a tételemet tárgyalja, hogy a 
szentségben a kenyér és bor Krisztusnak valóságos teste 
és vére, oly módon, hogy nem szükséges hinni, mintha a 
megáldás után a kenyér megszűnnék; ámbár én senkit 
sem kényszerítettem, hogy így vagy másképpen higyjen, 
mert egyáltalában nem akartam abból kőtelező hitcikkelyt 
vagy törvényt alkotni, mely szerint hinnünk kellene, hogy 
kenyér nincs többé jelen. Ennek tárgyalásában Henczi 
király olyan nagy művészetet tanúsít, hogy egyenesen 
Henczi mesternek kell őt neveznem. 

Először is az írásból egyetlen okot sem hoz fel, 
hanem így szól: a világ így tartotta és ő azt hiszi, helye-
sen van, hogy a kenyér és bor nem marad meg, hanem 
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átváltozik Krisztus testévé és vérévé és nem veszi észre 
a buta fejével, hogy hiszen én éppen ezt támadóin meg 
és az írásból merített okot kívánok annak bizonyítására, 
hogy ilynemű átváltozás csakugyan megtörténik. Ilyen 
okokat nem hoz fel, hanem csak azt mondja meg, 
amit o hisz. mintha azt úgyis nem tudtam volna már 
elCbb. 

Másodszor, a vitatkozásnak igazi módja ez: ha az 
egyik vitatkozó fél valamely tételt felállít ós a másik azt 
tagadja, akkor a bizonyítással az tartozik, aki a tételt fel-
állítja, mert a jogtudósok is azt mondják: negatio non 
probatur (a tagadást nem szokás bizonyítani), — Henci 
király azonban olyan okos, hogy o állítja fel a teteit s 
azután reám tolja, hogy ón bizonyítsam a nem-et, 6 maga 
pedig nem hajlandó bizonyítani az igen-t. Ezért én még 
most is nem-et mondok arra, hogy a kenyér és bor át-
változnék és követelem Henci Királytól ós az összes pápis-
táktól, hogy ok az igen-jöket bebizonyítsák; ámbár ón 
nem vagyok az első, aki ezt mondom, hanem saját isko-
láikban Camera 21 bíboros maga ezt í r ja : könnyebben bi-
zonyítható, hogy a kenyér nem változik át. Miért nem 
nyársalja fel Henci király őt, hanem olyan kézzelfoghatóan, 
hazudja, hogy egyedül ón mondom azt? Holott a világ 
sohasem hitte a kenyér átváltozását, míg Aquinói Tamás 
ki nem sütötte azt. 

Én Krisztus szavainak alapjára állottam, amikor az 
evangélista ezt mondja: „Kezébe vevó a kenyeret meg-
áldá és ezt mondá: vegyétek és egyétek, ez az ón testem 
sat." És Pál L Kor. 10,1 6 : „A kenyér, amelyet megtörünk, 
nem a Krisztus testének közössége-e?" Amit most mar 
az Isten kenyérnek mond, azt ne tagadja el senkise, hogy 
kenyér. 

Henci királynak ebben segítségére jön a zoista ós 
azt mondja: Igaz, hogy Krisztus a kenyeret vevó és azt 
áldotta meg, de az mégsem kenyér többé, hanem a meg-
áldás után egyedül Krisztus teste s eszerint a kenyér át-
változott, mert a szavak világosan így hangzanak: ez az 
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én testem, — nem pedig így: ez kenyér, vagy ebben van 
az én testem, hanem, hogy ez az én testeim 

Erre ezt felelem: Nem ágy, kedves zofista olyan 
könnyen nem menekülsz tőlem. Előbb be kellene bizonyí-
tanod, hogy a kenyér átváltozása megtörtént, mielőtt a 
szavakat arra vonatkoztatod. Te pedig rá vonatkoztatod 
a szavakat, mielőtt az átváltozást bebizonyítanád. Mert 
ezek a szavak: ez az én testem, — éppen úgy megtartják 
igazságukat az esetben, ha megmarad a kenyér, mint ha 
nem marad meg. Mert egészen helyesen mondhatom: ez 
az én testem. — Amint Krisztusról azt mondom: az ember 
Isten; de azért nem szükségképpen való, hogy az ember 
eltűnjék és tisztán az Isten maradjon meg. Éppen úgy 
ezeknél a szavaknál ís: ez az ón testem, — ott lehet a 
test ágy, hogy mégis megmarad a kenyér. 

Te azt mondod: világos, hogy a kenyér nem marad 
meg, ha egyszer azt mondja: ez az én testem, Igen, vilá-
gos ez a te fejedben, amelyben csupa sötétség van. Avagy 
azt hiszed-e, hogy, amint te gúnyolódva azt mondod nekem: 
hiszen Krisztus nem mondja, hogy ez az ón kenyerem, 
vagy, hogy megmarad a kenyér; azon módon viszont ón 
nem gúnyolhatnálak-e téged, azt mondván: Krisztus nem 
mondja, hogy íme itt most eltűnik a kenyér, vagy, hogy 
a kenyér átváltozik, amint te előadod? Hol tanultad azt3 
ho^y Krísztns világos szavait így kell magyarázni? 

Te azt mondod: világosak ezek a szavak: ez az ón 
testeim Persze világosak, de azt csak mégsem jelentik, 
hogy a kenyér megszűnik, sőt inkább, hogy marad, — 
Mert a mutató névmás (ez:), a kenyérre mutat; valamint 
ezek a szavak ís, amiket mond: vevé, megáldá, adá stb= 
szinte mind a kenyérre vonatkoznak, melyet kezébe vett 
és ugyancsak a kenyérről, amelyet kezébe vett, megáldott, 
megtört ős kiosztott, — mondja ezt: ez az ón testeim 
Kézzel fogható tehát, hogy ezek a szavak mind együtt-
véve a kenyérre vonatkoznak az összes nyelvekben, kivéve 
a világtalan zofistáknál, akik egyebet sem tesznek, mint 
hogy a nyelveket kiforgatják. 
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Hasonlóképpen nem veszed-e észre, — ha t. i. arra 
törsz, hogy egyedül Krisztus testének kell jelen lennie, 
amikor ezt mondja: ez az én testem, — nem veszed-e 
észre, mondom. — hogy ez a mondás éppen űgy magá-
ban foglalja azt ís, hogy a kenyérnek színe, alakja, szaga, 
íze, vastagsága ás puhasága szinte nem maradhatna meg, 
hanem csupán Krisztusnak teste, amint a szavak hang-
zanak : ez az én testem? Kedves barátom, kelj fel és 
hitesd el velünk, hogy a szentségben nincsen szentség, 
azaz semmiféle külső jel, se szín, se alak, hanem pusz-
tán és egyedül Krisztusnak teste, Mondd meg azonban 
nekem: ha ama szavak (ez az én testem), megtűrhetik a 
test mellett a színnek, alaknak, szagnak és íznek tulaj-
donságait, űgy, hogy nem változnak át ezek ís Krisztus 
testévé, — miért nem tűrhetné meg akkor a kenyér ís, 
ha egyúttal valami egyéb is volna ott, mint puszta kenyér? 
A tüzes vasról mondhatom, hogy az tűz, de a vasat azért 
mégsem szabad eltagadnom. 

Summa siimmaruni, ám ócsárolj és dühöngj óh király, 
az összes pápistákkal egyetemben, bebizonyítani nem fog-
játok soha, hogy kenyér a szentségben nincsen, — ezt 
újra, meg újra szemetekbe mondom. Ámbár, amint meg-
mondám, nem törődöm vele, tartsa kíkí, amint akarja, a 
hitnek ebben semmi veszedelme nincsen. Én megnyugszom 
benne, ha nem alkotnak abból semmi különös hitcikkelyt 
és lelkiismeretem minden ilyen fecsegésüktól és haszon-
talan kigondolásuktól szabad, Azért újra csak azt mondom, 
hogy Henczi király hazudik, amikor azt állítja, hogy a 
keresztyén egyház az, amely ezt a tant megállapította és 
így hiszi S állítását nem ís tudja bebizonyítani Hanem 
igenis a thomisták és a pápisták tanítanak és hisznek 
így. Azokat pedig éppen űgy lehet egyháznak mondani, 
mint a parázna nőt szűzleánynak. Az egyház emberek 
hiábavaló meséivel nem foglalkozik. 

Hogy pedig a király szent Pál szavait I Kor, 10,16? 
ahol fc. i az apostol ezt a szentséget világosan kenyérnek 
mondja, űgy magyarázza, hogy az írás sokszor említ vala-
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mit, ami most nincsen, hanem csak előbb volt, amint 1L 
Móz. 79 í 2 ez áll: „Áron vesszője elnyelé a varázslók 
vesszőit" — k L a kígyó elnyeló azok kígyóit. Nézd a 
szemtelen ördögöt, aki ocsmány szájával azt meri mon-
dani, hogy az Isten hazudik és másképpen mondja, mint 
ahogyan a dolog van, Erre én viszont azt mondom, hogy 
Henczi király zofista Kunczijával egyetemben hazudik. 
Áz írás sohasem beszólt másképpen, mint ahogyan a dolog 
valójában van. Avagy Henczi úrfi talán mindenekelőtt a 
Szentlelket akarná megtanítani, hogy munkáiról miképpen 
beszéljen ? Ki biztatott arra a magyarázatra, hogy Áron 
vesszeje ama helyen nem vesszőt jelent? Kétségkívül az, 
aki itt viszont arra biztat, hogy a kenyérről azt mondjad, 
nem kenyér. Ha nem tudod megérteni, miképpen nyelheti 
el egyik bot a többi botokat, akkor legalább ismerd meg 
gyarló teremtmónyi voltodat, dicsőítsd az Istent ós tartsd 
igaznak az ő beszédét! 

És ha mindjárt megállna is az a hazugság, hogy az 
írás valamit mond, ami nem úgy volna, akkor ís, hogyan 
akarja Kunczi zofista bebizonyítani, hogy így van ez a 
szóban forgó esetben is? Avagy elég talán, hogy ő mondja? 
Akkor hiszen ezzel a hatalommal élve, mindenütt mond-
hatnák ezt, úgy hogy utoljára nem maradna az írásban 
egyetlen szó sem, amely nem valami mást jelentene, mint 
ahogyan hangzik. Ha például az írás azt mondja, hogy 
Krisztus Isten ós ember, — mi azt mondanók: nem, itt 
az írás nem úgy értendő, hogy ő ember ós Isten volt 
vagy emberhez ós Istenhez hasonló. És igy tovább minden 
egyebekben. Valóban, milyen szépen feltámasztjuk ilyen 
eljárással a manicháusokat22 és az egész szentírást gúny 
tárgyakónt vetjük oda az eretnekeknek. 

Ezt az elvet követve, én is felelhetnék a királynak 
ilyen formán: amit te átváltozásnak mondasz, az nem 
átváltozás, hanem csak valami ahhoz hasonló, vagy már 
előbb is olyan volt. Ha erre ő azt mondaná: nem, hacsak 
be nem bizonyítod, hogy az átváltozás itt úgy értendő, — 
úgy ón viszont azt mondanám tovább : mi szükség van 
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bizonyításra? Nem elég-e, hogy ón mondom, amint te is 
csak mondod, hogy szent Pál szavaiban a kenyér csak 
hasonlít a kenyérhez, — de bizonyítani, mm bizonyítasz 
semmit Ebből láthatod kedves királyom, milyen nagy 
különbség az, valamit mondani és azt bizonyítani; ég a 
szédelgés szelleme miként űzi az igazság ellenségeit, hogy 
egy bolond dologból ezeret csináljanak I 

Igy van az is, mikor azt mondja: Ha Luther olyan 
szigorúan ragaszkodik a szavakhoz, akkor azt kell mon-
dania, hogy Krisztus a mennyekben buzakenyór, mivel 
maga mondjai „Én vagyok ama kenyér, amely a mennyek-
ből alászállt", Ján. 6,5l0 És ismét i „Én vagyok m igazi 
szőllőtőke", Ján. 15,18 

Felelet: Ha Henci király is várt volna királyságára 
és mélyebben kutatná az írásokat, nem játszanék ilyen 
együgyű módon Isten igéjével Ján. 6 51»ben Krisztus maga 
megmondja, hogy szellemi kenyérről és szellemi szőllotő-
kéről beszél Azért itt nincs egyetlen sző sem, ami mást 
jelentene, mint ahogyan a dolog valójában van; hanem 
Krisztus igazán szellemi kenyér, szőllőtőke és eledel stb. 
Mert ha a „szellemi" szót a másik szóhoz tesszük, egészen 
uj szó leszen abból, amint a nyelvtudósok a figurákról 
tanítják, juxta illud: Dixeris egregie, notum sí callida verbum 
reddiderit, junctura nóvum, (vagyis: ama mondás szerint: 
igen szépen fejezhetjük ki magunkat, ha a szót megfelelő 
szép jelző hozzáadásával úgyszólván uj szóvá tesszük). 
Igy Pál apostolnak e mondásában: „Vegyétek a léleknek 
kardját" Eph. 617, — a kard nem jelent tőbbó vasat és 
acélt, hanem Isten igéjét. 

A szentségben azonban nem szellemi kenyeret vesz 
kezébe Krisztus, hanem természetit, amely a főidőn ter-
mett. Ennélfogva nem is csinál abból szellemi kenyeret. 
Azért itt másként áll a dolog, mint ahol azt mondja: 
„Én vagyok a mennyei kenyér." Ott Krisztus nem buza-
kenyór, itt pedig az 0 teste nem szellemi kenyér ; hanem 
ott ő szellemi kenyér, itt pedig az 0 teste természetes 
buzakenyér és szent Pál szava sem érthető másképpen. 

D. Luther M„ müvei. 2 2 
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— Itt van tehát Pál apostol, aki ugyancsak derekasan a 
falhoz szorítja és pőrére vetkőzteti Henci királyt az ő 
elavult és esetlen hasonlataival, amiket a kenyérnek és a 
szemfényvesztő munkának hasonlatosságáról mond. 

Amit pedig tovább böífög ós gúnyolódva arról a két 
hasonlatról mond, amit használtam, t. I hogy a vas tűz 
és az ember Isten, hasonlatosképpen a kenyér Is lehet 
Krisztus teste és mégis megmarad mindakettonek a ter-
mészete, — azt most már nem bántom? már megelégeltem. 
Hogy o ezeket a hasonlatokat nem éri fel ésszel és ott 
hagyja s ennélfogva mindent össze vissza hadar, hogy 
semmiféle lényeg nem méltó arra, hogy összekeverhessék 
annak lényegével, aki minden lényeket teremtett, — erre 
azt mondom, hogy az Isten nem kérdezi a lényegnek 
méltó voltát, különben azt ís kellene mondanunk, hogy 
az Isten nem lett emberré. Általában, ha emberi (földi) 
lényeg az isteni lényeghez nem méltó, akkor a kenyér 
sem méltó Krisztus testének lényegéhez. De azért nem 
következik, hogy nincs is jelen, — kivéve hogy Henci 
király és Kunci zofista így következtet. 

És ki tudná elsorolni mind azokat a szörnyűségeket, 
amelyek Henci király ostoba, eszeveszett tételéből követ-
keznek, ha t. i. az Isten munkáját a méltóság vagy mél-
tatlanság szerint mérnök. Avagy nem igazi királyi bői-
cseség-e ez : a kenyér nem méltó, hogy Krisztus teste 
legyen, — tehát nincs is ágy ? Az ember nem méltó, hogy 
Isten legyen, — tehát nincs ís úgy? A bűnös nem méltó 
az Isten kegyelmére, — tehát az Isten nem ís kegyelmes 
iránta? Ejnye Oktondi Jankó, hol jártál vájjon iskolába? 
Mondd meg nekem, vájjon a kenyérnek alakja, színe, íze, 
puhasága ós szaga mennyiben méltó arra, hogy Krisztus 
teste legyen ? Avagy a szín különb-e, mint maga a dolog? 
Vagy az íz különb-e, mint maga a gabona? Adná az Isten, 
hogy neked ezután a kenyérnek puszta színével kellene 
élned ós kenyeret többé nem ehetnél, mígnem eszeveszett 
koponyádat az éhség kisöpörné ós megtisztítaná, hogy így 
talán okosabbá lehetnél. 
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Az ötödik cikk arról szól, hogy én a misét-3 sem 
áldozatként, sem jó cselekedetként nem akartam meg-
hagyni. Itt meg már éppen azt hiteti el magával Hencí 
király, hogy ö a bölcseséget kanállal ette. Itt viaskodik 
ám még csak vitézül Luther ellen 1 Aki egyedül a csillogó 
szavakat halíja, könnyen azt gondolhatná, hogy szegény 
Luthert szoröstokbőröstol felfalta. De ha jobban megnézi, 
ráismer azokra az argumentumokra, amelyeket minálunk 
már régóta a verebek csiripelnek a háztetőn, — t. i. azokra 
az üres bohóságokra, melyeket a ini szomszédaink már 
három éve fülünkbe dúdolnak, hogy ez régi hagyomány, 
sokan így tartották és — amit rendesen mondani szoktak 
-— hogy az egyház (azaz a babilóniai parázna asszonyuk) 
így tartja. 

Igy tesz az én királyom ís, egyetlen szócskát nem 
Idéz az írásból, amire támaszkodnék, hogy engem meg-
döntsön, holott én pedig az íráson állok és azon mara-
dok . Hanem előrántja a mise-kánont24, a csendes misét 
és idézi az atyák mondásaik Ámbár már igazán belefárad-
tam és semmi kedvem sincs hozzá, hogy a király piszká-
ban vájkáljak s bizony volna sokkal szükségesebb 
dolgom is,2 5 mégis nem árt a bolondokat úgy a boldog 
végével néha megtapogatni, ha mindjárt okosabbak bizony 
nem lesznek ís tőle. Fel kell fűznöm nekik a csörgőket 
mindvégig ós még jobban boszantanom az ördögöt, a ki 
itt Henci király által gyilkost kiabál, tüzet okádik és 
dühöng. Ha az Isten csak egy óráig megoltalmaz a haragos 
Hencí királytól, majd csak nyélbe sütjük valahogyan a 
dolgot. 

A többek között, így siránkozik a kegyes király: 
ha a mise nem volna jócselekedet, űgy a laikusok nem 
adnának azért a papoknak világi javakat. Ez azután ki-
rályi vitatkozás ós igaz mondás! És mi elismerjük és 
megerősítjük, hogy a pápisták tanításában csakugyan 
pénzről van szó. Ez tehát Hencí király tudománya szerint 
az első oka annak, hogy a misének jócselekedetnek kell 
lennie, hogy t i. a papok pénzhez jussanak. Ez legalább 

22* 
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őszinte ok* De le ís van ám ezzel a szegény Luther győzve 
és hamarjában ínég senki sem találta ágy fején a szeget, 
mint Henci király,, Igy viszont igaznak kell lennie annak is? 
hogy ha a laikusok nem fizetnének érte, akkora a mise nem 
volna többé jóeselekedet Gondolom ez ís kírályilag van 
mondva és igaz. Mert azt be kell látnod, hogy ha a mise 
annyi adósságot törlesztene, mint amennyi jövedelmet 
hajt, úgy csakhamar azzá kellene lennie, amivé a pénzes 
zsák csak akarja. Mert világos, hogy Henci király az 
egész dolgot a pénzes zsákra alapítja, ha ez akarja, hogy 
az jóeselekedet legyen, vagy ne legyen, akkor így kell 
lennie. Ha kérdezed, hol van ennek alapja az írásban ? 
Felelet: Henci király azt hiszi, hogy helyesen van így, 
azért ezenkívül nincs szükség még az írásra is. 

Ám lásd meg azért, szeretett embertársam, micsoda 
elvetemedett paráznafajzat ez, milyen szellem az, amely 
ezt a könyvet írta ós hogy milyen kevéssé tudja az ördög 
elrejteni búbánatát! Hála Isten, hogy ő kelme ilyen jól el 
van találva0 A babilóniai fogságról írt könyvecském most 
még sokkal kedvesebb nekem. Jól talált, nem hibázta el dol-
gát s egészen elvette az eszöket Mondja meg nekem bárki 
jámbor9 becsületes ember, hogyan tettessem magamat, 
hogy ilyen bálványoktól féljek, vagy őket tudósokként 
becsüljem? Ázt mondják, hogy fennhéjázó és goromba 
vagyok. Hát hogyan is ne lenne az ember gorombává, 
mikor azt látja, hogy ilyen oda nem illő, ostoba ós egy-
ügyű meséket alkalmaznak ilyen komoly dolgokban? 
Nohát csak rajta, — Henci királynak a legerősebb oka, 
amiért a misének jócselekedetnek kell lennie, az, hogy 
jövedelmet hajt. 

Ezek után ékes szavakkal megállapítja, hogy az ón 
egész beszédem nem ér semmit; az alapot azonban beken 
hagyja és megdöntését másokra bízza; o csak azt akarja 
megmutatni, hogy az épület, amelyet arra epituttem, 
magától összedűl Hálásan köszönöm, kegyelmes király, 
hogy az alapot méltóztatott meghagyni Mégis csak bolvs 
király ez, aki ellenem küzd és az alapot meghagyja 
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nekem. Bizonyosan fél, hogy ha hozzá nyúlna, fejér© 
zuhanna és összezúzná ! 

Megmaradok tehát Henci király kegyes engedelmé-
vel amellett, hogy a mise se nem áldozat, se nem jócsele-
kedet, mígnem majd valaki más jövend ós az alapot, 
amelyen ezt állítom, meg nem dönti, mert hiszen Henci 
király meghagyta azt nekem. Ebből folyólag igazán köny-
nyen támadhatna az a gyanú, hogy ezt a könyvet a király 
neve alatt más valaki írta a király szegyenére ós gyalá-
zatára ; vagy azt kellene gondolni, hogy a király eszét 
vesztette, amikor Luther ellen ír és arra kötelezi magát, 
hogy annak alapjához nem nyúl, minél fogva azután át-
kozódással, ócsárlással, szemöldökráncolással és mérges 
csipkelődésekkel tölti meg a könyv lapjait 

Azután még tovább is bizonyítgatja, hogy a mise jó-
cselekedet s ezt mondja : aki fát vág, az cselekedetet vé-
gez ; nem végezne-e tehát cselekedetet az, aki a szent-
séget készíti, vagy átváltoztatja? Ha pedig cselekedet 
ez, úgy rossz csak nem lehet, — tehát jónak kell lennie, 
Következik tehát, hogy a mise jó cselekedet. Erre már 
igazán nevetnem kell ebben a komoly dologban. Valóban 
oly finom mókázás ez Henci király részéről, mintha akár 
az udvari bolond mívelnó. Hogyan lehet az, hogy az ördög 
ilyen kézzelfoghatóan félrebeszól ? 

De hogy a könyv nagyrabecsült írójának megfeleljünk, 
tudnunk keli azt, hogy a mise kétféle. Először — s ebben 
az értelemben vesszük mi — a mise maga a szentség, az 
ígéret igeivel egyben, — vagyis Krisztus valóságos teste 
és vére a kenyérben és borban, ezekkel a szavakkal 
együtt: „Ez az ón testem" stb. Mert ha ez nem volna, 
úgy az egész mise nem volna egyéb, mint csupa hókusz-
pókusz, 

A szentséget pedig ós az igeretet nem mi készítettük, 
hanem Krisztus és készíti most is napról napra. Azért ez 
nem a mi cselekedetünk, nem is a mi szavunk, hanem mi 
csak elfogadjuk azt, — a hit által szellemileg, szánkkal 
pedig testileg. Ez az az alap, melyet Henci király nekem 
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meghagyo Azért ő egészen másként beszéi a miséről, ezt 
mondván: a mise abban áll, hogy Isten igéjét elmondjuk 
s kezünkkel az ostyát vesszük, felemeljük és letesszük. 
Ezek pedig a mi cselekedeteink, amelyekbe mi Isten igéjét 
és a szentséget belefoglaljuk ós kezeljük. Az ilyen királyi 
bolcseseg szerint a kiosztás, az ostyaterítő, a kehely ki-
törlése szinte a miséhez tartozik, sőt talán az is, ha a 
pap az oltár előtt tüsszent, vagy köp. 

Elismerjük e szerint, hogy Henci király miséje 
valóban cselekedet és pedig jó, — ha a pap istenfélő. 
Mert isten igéjét hirdetni bizonyosan nem gonosz dolog. 
De azt nem is álmodtuk s előbb nem is mondta azt 
nekünk senkisem, hogy Henci király ezt nevezi misének, 
— különben jobban védekeztünk volna. S mivel ő olyan 
hatalmas s a szavakat úgy tudja változtatni, szivesen rá 
hagyjuk, hogy a misét borjúfejnek, vagy szamárfejnek 
nevezze, amint neki tetszik. 

Mi megmaradunk amellett, hogy a mise testamentum 
est et signum dei adjectum, — azaz testámentom és az, 
Istennek ahhoz hozzá adott jele. Nem a mi beszédünk, 
avagy cselekedetünk tehát, hanem Istennek beszéde, 
amellyel egyedül ő készíti a szentséget, amikor mi ama 
szavakat elmondjuk. Az Isten beszéde es cselekedete 
pedig csak nem lehet a mienk. Igy nem lehet az a mi jó 
cselekedetünk sem, vagy áldozatunk, hanem az Istennek 
jó beszéde és cselekedete, amelyet ő nekünk ád s mi azt 
a hittel elfogadjuk. íme, milyen gyönyörűen mutatja 
meg a király, hogy a mi épületünk magától összedűl! 

Tovább azt bizonyítgatja, hogyan lehet a mise áldo-
zat és ebben annyira biztos, hogy szóra sem tartja érde-
mesnek azt, hogy engem meggyőzzön, hanem egyszerűen 
így bizonyítja azt: ha a mise igóret volna is, akkor sincs 
semmi akadálya annak, hogy áldozat is legyen. Mert az 
ó-szövetsógben szinte voltak áldozatok, melyek egyúttal 
ígéretek is voltak, mert Ígérték azokat a javakat, ame-
lyekert azokat hozták stb. Itt igazán nem értem Henci 
királyt. Mert ha az a véleménye ezzel, hogy az áldozatok 
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magok ígéretek voltak, akkor hazudik és bolondot beszéh 
Mert az ígéretek az Isten szavai voltak és az Isten sza-
vainak kell azoknak mindvégig lenníök, azért nem lehet-
tek azok emberek cselekedetei, vagy áldozatai. Az igenis 
igaz, hogy az ember áldozat utján jut az ígérethez.-Ezt 
fejezzük ki azzal, hogy Krisztus önmagának feláldozása 
utján szerezte meg nekünk azt az áldást, amelyet az 
Isten Ábrahámban ígért és mi magunk ís saját testünk 
feláldozása és megöldöklése utján érjük el az ígért üd-
vösséget. Világos eszerint, hogy Hencí király mennyire 
nem tudja ; mi az ígéret, vagy mi az áldozat. 

Hogy pedig o csudálkozik, hogy milyen egyházi 
szónokokat hallok én idehaza, — mivel t. L azt irtani, 
hogy itt sohasem prédikált senkisem helyesen a misében 
foglalt ígéretről; holott ö nálunk odahaza unos untig lehet 
ilyen prédikációkat hallani, — erre ezt felelem: ón is 
csudálkozom, hogy, habár o ilyen jeles szónokokat hall, 
mégis semmit sem tanul azok beszédeiből és buta szamár-
fej ű maradt és nem tudja belátni, hogy az ígéret, vagyis 
az Isten beszéde nem lehet a mi cselekedetünk, vagy 
áldozatunk. Mert ahol az Isten beszél, ott hiszen mi sem-
mit sem teszünk s nem is adunk neki semmit; hanem 
csak hallgatunk, felfogjuk és elfogadjuk tőle, amit 5 
mond, amint ezt egy buta szamár is megértheti s Hencí 
király mégsem érti, hanem még dühösködik ellene és azt 
hiszi, hogy ha abból gúnyt űz és engem gyaláz, ezzel 
már a fején találta a szeget. Hozzá még a szája tele van 
hazugsággal. Itt azt mondja, hogy erről az ígéretről unos 
untig hallott; — azután pedig, mikor az urvacsoráról ír, 
megtagadja ezt és azt mondja, hogy Krisztus egész va-
csorájában ígéretről szó sincs. Ennyire őrültté ós esze-
veszetté teszi ezt a nyomorult népséget a gyűlölet. 

Mivel továbbá én minden Írásomat és tanításomat 
arra alapítom, hogy semmit se tanítsunk és semmit se 
tartsunk, ami nem áll az írásban s ennélfogva emberi ta-
nok és hozzátételek vagy semmik legyenek vagy a hívek 
szabadságára bízassanak s ne legyenek kőtelezők: azért 
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Henc! király arra törekszik, hogy az ilyen hozzátételeket 
kőtelezőkké tegye s ne a szabadságra bizza, S először is 
©zt mondja: nincs megírva, hogy Krisztus az utolsó va-
csorán a szentséget vette, tehát a papoknak sem kellene 
a szentséget venniöko 

Felelet: Ejnye kedves Henci, hát hol olvastad, hogy 
a papok tartoznak a szentséget venni ? A te egyházadban, 
azaz a babiloni parázna asszony egyházában-e ? Te buta 
szamárfej!!, hiszen előbb be kellene bizonyítanod, hogy a 
papok tartoznak a szentséget venni De te csak haladsz 
tovább, mintha bebizonyítottad volna, és építesz reá,' mint 
kész alapra. 

Azért én azt mondom : Váljon Krisztus vette-e vagy 
nem vette, azon nem fordul meg semmi, — hidd, amihez 
kedved van, mivel nincs megirva0 Igy a papnak is álljon 
szabadságában, hogy a szentséget vegye, vagy ne vegye 
és a pápa kényszerítésére ós tőrvényere ne adjon semmik 
Szabadok, szabadok, szabadok akarunk lenni ós kell len-
nünk mindenben, ami az íráson kívül van ós szembe szál-
lunk mindenkivel, aki ebben gátol Azért az en főalapom 
szilárdul áll, amiről Henci király azt hiszi, hogy megdőn= 
tőtte. 

Ugyanazért másrészben dőreséget beszól, mikor azt 
mondja, hogy ha Krisztus áldotta meg a szentséget ós 
nem az apostolok, úgy később is nem a apostoloknak 
és a papoknak kellene azt megáldani. Ha pedig erre ón 
azt mondanám, hogy Krisztus azt meghagyta nekik, ami-
kor azt mondja: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, 
— úgy ezeket a szavakat ő haragjában arra vonatkoztatná, 
hogy azokkal Krisztus a szentség elfogadását, nem pedig 
a megáldását hagyta meg tanítványainak. Erre egyenesen 
kimondom, hogy Henci angol király valósággal az eget 
ostromló óriás, akit az ördög annyira elbódított, hogy 
minden törekvése csak arra megy, hogy vak elbizakodott-
ságában a szent Isten igéjét nyilvánvalóan káromolja ós 
meggyalázza. Ne feledd el Sátán, hogy az Isten neked is 
parancsol — miért tombolsz a te urad ós teremtőd ellen ? 
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Ennélfogva állítom, hogy Krisztusnak ama mondása: 
ezt cselekedjétek, — kiterjed az egész hivatalra s meg-
parancsolja mindakettőt, t. i hogy megáldják és vegyék9 
— szabadon, amint jónak látják; amint Pál apostol is L Kon 
11 23 mondja: „Közöltem veletek, amit vettem az Urtóh" 
Mert ezzel ő is azt akarja megparancsolni, hogy mindent 
elvégezzenek, amit o ós tanítványai akkoriban tenni 
szoktak. 

És ha mindjárt igaz volna is Henci király szidalmazó 
beszéde, hogy Krisztus, nem a megáldást parancsolta meg, 
hanem az elfogadást, — hát akkor mondja meg a kedves, 
mi az, amit megparancsolt nekik, hogy elvegyék? Váljon 
minden alkalommal lejönne-e az égből, hogy a megáldást 
elvégezze o maga ? Ennyire nem gondolja meg a hazug 
szájú, hogy mit beszél! Ha azt kell venníök, amit azon 
az esten vettek, akkor bizonyos, hogy a megáldott ke-
nyeret, vagyis a szentséget kell venniök. De hát hogyan 
vegyek, ha előbb meg nem áldották ? 

Ha pedig ama szavaimat, amikor 1 i azt mondottam, 
hogy az íráson kívül semmit sem kell tartani, — annyira 
szorosan veszi, hogy ö szerinte ezzel ón ama megparan-
csolt cselekedeteknek természetes következményeit is 
megtagadom, — mint p. o. nincs megírva, hogy a szent-
ség az apostolok száját, nyelvét vagy torkát érintette, 
vagy megnedvesítette ; — nincs megírva, hogy ők annak 
izét vagy szagát érezték volna, avagy megnézték volna — 
és ha egyéb ilyen következmények vannak, amik az el-
fogadással természet szerint együtt járnak; — ha — 
mondom — ő ama szavaimat ennyire szorosan akarja 
venni s ennélfogva rám fogja, hogy ón az ilyen következ-
ményeket is megtagadom, amikor azt mondom, hogy az 
íráson kivül semmit sem kell tartani: nohát akkor ki ne 
látná, hogy a sárkány epéje mennyire elöntötte az egy-
ház eme keresztyen védő urának elkeseredett, dühös 
szivét, amivel csak arra keres okot, hogy hazudjék ós 
rágalmazzon. 

Eszerint ón is azt mondom, hogy ha Krisztus külön-
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ben nem parancsolta volna már meg1 a szentség megáldá-
sát, — de mivel azt parancsolja, hogy a megáldottat 
vegyük, úgy már a természetes következmény arra kény-
szerít, hogy a megáldás megparancsolását is tulajdonítsuk 
neki. Olyan következményt azonban sohasem fog a királyi 
hazudozó ós rágalmazó a szentségen bebizonyítani, mely 
szerint a szentség áldozat és jó cselekedet s hogy a borba 
vizet kell önteni, — ós ami egyéb ilyen cikkelyeket a 
babiloni parázna, Angolország királyának egyháza költött. 

Mindezeknél fogva az alap, amelyre építettem, áll 
még most is, hogy t. I mivel Krisztus az utolsó vacsorán 
a szentséget nem áldozatként hozta, azért a misében sincs 
helye az áldozatnak s általában nem kell az íráson kívül 
semmi ujat felállítani. 

Amikor pedig Henci király azt mondja: világos, 
hogy a papok a misében nemcsak azt teszik, amit Krisz-
tus az utolsó vacsorán tett, hanem azt ís, amit a kereszt-
fán tett, — erre ezt felelem: lehet, hogy az okosságnak 
kétféle értelme van. Az első, hogy a szentséget áldozniok 
kell Ezt azonban csak hazudja, de bebizonyítani nem 
tudja. Mert a papok nem azt teszik, amit Krisztus a 
keresztfán tett, hanem amit utolsó vacsoráján tett, ahol 
pedig nem áldozza fel magát, mivel általában csak egyszer 
áldozta fel magák A másik, — hogy a papok a szent-
ségben Krisztust feláldozzák és megfeszítik, amiképpen 
a zsidók tették, — no ez világos. Mert akik a szentséget 
áldozatként hozzák, azok szidalmazzák, gyalázzák, meg-
feszítik és megölik Krisztus szent igéjét, amivel ő a misét 
rendelte. 

Ezután a csendes miséről, vagy a kánonról kezd 
szólni a király s előadja, hogy jelenleg sok dolog van 
szokásban, — ezek közé tartozik a kánon is, amelyekről 
az írásban nincs szó ós rám tolja, hogy én ama szavakat: 
valahányszor cselekszitek, — nem az evangóliomból, 
hanem a kánonból vettem, mert hiszen az evangóliomban 
csak az áll: ezt cselekedjétek. Ezért, — ha következetes 
akarok maradni, — el kell fogadnom az egész kánont, 
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amelyben pedig a szentség áldozatnak neveztetik. Oh -te 
szegény ördög, hogyan töröd a fejedet, hogyan keressz 
mindenfelé segítséget! De hiába, nem használ semmi, azt 
nem fogod rám disputálni soha, hogy a mise áldozat volna, 
— tetszik, vagy nem. 

Igenis, én elvetettem a mise-kánont, mivel igen 
otromba módon szól a szentségnek áldozatáról. A hazug-
ság királya azonban viseltethetnék annyi tisztelettel szent 
Pál irányában, hogy öt becsületes embernek tartaná s 
elhinne neki, amit ö maga mond, hogy az ö szavai 
Krisztuséi és ö mindent Krisztustól vett. Ezért nem lehet 
másképpen, mint hogy Krisztus ama szavainak: ezt csele-
kedjétek, — ugyanaz az értelmök van, mint Pál ama 
szavainakvalahányszor cselekeszitek. És aki a gramma-
tikába kissé beleszagolt, az be is látja, hogy ugyanazt 
jelentik, — kivéve Benci királyt, aki nem tudja levet-
kőzni dőreségeit és majmoskodásaít s eltérő értelmet 
szop ki abból és ráhazudja, hogy szent Pálnál más 
szavak vannak. 

Hogy pedig egyes atyáknak mondásait Idézi és gú-
nyolja az ón gőgősségemet, hogy én csak magamat tartom 
bölcsnek, holott a legnagyobb bolond vagyok, — hát 
ezzel éppen nem érzem magamat találva. Nekem elég az, 
hogy Henci király az írásnak egyetlen helyét sem tudja 
idézni a legnagyobb bolond ellen, ő a bölcsek bölcse és 
ő, a bölcs férfiú kénytelen a bolondnak azt a vallomást 
tenni, hogy az atyák mondásai bizonytalanok és gyakran 
tévedtek, — amiből következik, hogy ő reájuk, az írás 
nélkül nem is lehet építeni, — kivéve az ő egyházában, 
amelynek ő védelmező ura. 

Én pedig az atyák mondásaival, az összes angyalok, 
emberek ós ördögök tudományával ós szavaival szembe 
oda állítom az írást és az evangéliomot, amiből világosan 
megismerjük, hogy a mise Istennek igéje és cselekedete, 
amiben az Isten ígéri és láthatóvá teszi az o kegyelmét. 
Ebben állok, ebben maradok és büszkén vallom, hogy az 
Isten igéje nekem mindenek felett való, ón mellettem 
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Isteni felség van, azért egy mákszemnyit sem törődöm 
vele9 ha ezer Augustinus s hozzá még ezer Henci-féle 
egyház volna ís ellenem és biztos vagyok benne, hogy az 
igazi egyház együtt tart velem az Isten igéjében ós nem 
bánja, ha Henci egyháza emberek szavaiba kapaszkodik. 

Ezt a diót törd fel nekem, Angolország királya, erre 
hívlak fel iijra meg újra* Átkozódásod nem használ, 
ócsárlásod semmit sem ér, hazugságaidra ügyet sem 
vetek, fenyegetéseidtől nem felek: mert ezen a kősziklán 
elnémulsz, mint egy tuskó és semmisem vagy, mint csupa 
üres sző! Ahol beszélned kellene, ott hallgatsz; ahol halk 
gatnod kellene, ott jár a szád. Ha el tudod venni tőlem, 
hogy a mise Istennek igerete ós cselekedete irányunkban, 
•—- akkor megadom magamat, hogy nyertéi Akkor el 
fogom ismerni azt is, hogy a mise áldozat. 

Istennek Ígérete és igéje pedig nem lehet a mi cse-
lekedetünk, nem ís hozhatjuk azt áldozatul, hanem azt 
csak elfogadnunk és hinnünk lehet Mutasd meg, aki ebben 
másként ítélhet Valóban gyalázat, hogy egy király ilyen 
nagy könyvet ír es ezt a fő igazságot; amelyen en állok, 
nem is órinti, meg sem közelíti. De nem ís akart ahhoz 
még egy sem közűlök hozzá nyúlni; ha ehhez érnek, mind 
elnémulnak ós kerülik, mint az ördög a keresztet Pedig 
hát tudják, hogy én ezen a kősziklán állok és dacolok 
velők s ők azt hiszik, hogy szemöldők-ráncolással ós 
gúnyolódással majd elűznek róla. Óh milyen keserű nekik 
ez a k i s falat! Mennyire szeretnék azt elnyelni! De Henci 
király okosságát még egyikök sem érte el, ő előre nyil-
vánosan kiköti, hogy ezt az alapot érintetlenül hagyja. 
Köszönetet azonban ezért mégse várjon tőlem. Savanyu 
a szőllő, nem kell, — mondta a róka. 

Amit most már Henci király tovább fecseg, hogy én 
a hitet cselekedetek nélkül a szentségre való legjobb 
előkészületnek hirdettem ós hogy a híveket nem keli 
kényszeríteni a szentséggel való élésre, — mindezt javára 
rovom fel, mint olyan esztelen bolondnak, aki nem tudja, 
mi a hit ós nem érti meg, hogy nem helyes a lelkiisme-
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retet tőrvényekkel kényszeríteni, hanoin inkább ígérettel 
kell biztatni. Mert hiszen o csak ócsárolja, de meg néni 
cáfolja ezt a tanítást. Azért nem ís felelhetek ócsárlásalra 
másképpen, mint így: Deo gratias, kegyelmes urfi! 

Utoljára hagyta azt az okot, amelyet legfőbb ős leg-
erősebb okomnak nevez, hogy t. h ón ezt írtam: a mise 
nem áldozat, különösen mivel a pap maga fogadja el a 
misét. Az áldozatot pedig az Istennek adjuk, Elfogadás 
ós adás pedig egymással ellenkeznek. 

Ebben erős és bátor legénynek érzi magát az én 
Hencim, aki bátran szembe száll velem és azt mondja: 
hol van az ó-szövetségben csak egyetlen áldozat is, ame-
lyet nem az fogadott volna el, aki hozta? Erre ón ezt 
felelem: azokban a bibliákban, amelyeket Henci egyházá-
ban, azaz a vörös parázna asszony egyházában olvasnak, 
— igaz hogy nincsen ilyen áldozat De ha Henci csak 
egy kíssó bele pillantott volna a mi bibliáinkba s megte-
kintette volna, ha egyebet nem, a miserere zsoltárt (56 s 
57-ik zsoltár), melyet a gyermekek is olvasnak, úgy megis-
merte volna az égo áldozatot, amelyet holocaustom és 
juge sacriflcíumnak, az az egészen elégetett áldozatnak ne-
veztek, amiből semmit sem vettek el, hanem mindenestül 
elégették az Isten tiszteletére. Ez volt a legfőbb ós leg-
jelesebb áldozat, amelyben nem lehetett egyszerre áldozni 
is, meg elfogadni is, — adni is, meg venni is. De hát, 
amilyen a védő ur, olyan az egyház s olyan a bibliájuk is. 

Igaz, hogy nem ez nekem a legerősebb okom, mint 
Henci király hazudja, hanem az, amiről fentebb szóltam, 
amelyet Henci király nekem nagy kegyelmesen érintetlenül 
meghágy: mégis tovább is csak azt mondó vagyok, hogy 
nem volt olyan áldozat és nem is lehet, amelyet egyszerre 
adtak is, meg vettek is. Mert igaz. hogy nem minden ál-
dozatot égettek el egészen, egy részét azonban mindig 
elégették és a másik része a papok tulajdonába ment, 
akik azt az Isten Helyett elfogadtak Do erről nem beszé-
lek most tovább. Elég az hozzá, hogy Ansrolorszag Hencije 
bebizonyította, hogy o maga s o vele együtt Kunci zofls-
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tája tisztátalan malacok, akik az írásból semmit sem ok 
vastak s mégis könyvet írnak és szemtelen módon íteletet 
formálnak ós kíkürtölik, hogy ez vagy az nem áll az 
írásban. 

Zárom tehát ezt a részt azzal a kijelentéssel, hogy 
Angolország Hencíje hazudik, amikor azt írja, hogy az 
áldozatokat adták ós el is fogadták egyszerre ós ezt nem 
ís tudja bebizonyítani, •— hanem csak az Istennek adták 
azokat Hogy pedig ez Krisztusban ós mibennünk mikép-
pen vált teljessé, erről most nem szólok. 

Mindezeket összefoglalva, megmentettük tehát a 
magas szentséget ós a misét, — hogy azok nem a mi 
áldozatunk s nem is a mi jócselekedetünk, hanem az 
Istennek kegyelmes igéje ős jeladása, amivel o hozzánk 
leereszkedik, hogy kegyelmet ős életet adjon, amiben 
nekünk hinnünk kell és látnunk, hogy az ördög Angol-
ország Hencíjében futó bolonddá lett az o ellenszegülése 
miat t És én reményiem, hogy minél tovább küzd ez ellen, 
annál nagyobb bolonddá lesz, — legyen ís. 

Ha pedig megtartjuk a misét, tartsuk meg egészen. 
Mert ez a pápaságnak és az egész papságnak fő tétele 
és alapja, amelyen zárdáik, kolostoraik, egyházaik, sőt 
tovább hasuk, egész testük ós életük, minden dicsőségük 
ős pompájuk s mindenük a inijök van felépült. Mindez 
halomra omlik tehát a mi ostromlásunk nélkül 

Óh te Hencinek szegény egyháza, milyen gyarlón 
védelmez ís téged a te védelmező urad ebben a könyvben 
ilyen otromba, eszelős és hazug kirohanásokkal! Bizony, 
rossz helyen találtad betáblázni a búcsút! Igazán, ón 
magam sem tudtam, hogy a babilóniai fogságról írt köny-
vecském ilyen hatalmas és jeles munka volna! 

A többi hat szentség tárgyalását most el kell halasz-
tanom„ Különben is Hencit mindenütt könnyű a nyereg-
ből kivetni, elég ennyit mondani: Henci seholsem szól 
az írásról, hanem csak emberek tanításáról, amelyeknek 
pedig az írás nólkül nincsen értékök. 

Igy a sacramentum szó az egész szentírásban nem 
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fordul elő abban az értelemben, amelyben ők veszik. Mert 
sacramentum vagy mysteríon az írásban tulajdonképpen 
annyit jelent, mint titok, elrejtett dolog. Ők pedig kifor-
gatják és azt mondják, hogy a külső jelet jelenti. De hát 
ez hagyján, — csak azután szabadságomban álljon, hogy 
ezt a .magyarázatot elfogadjam, vagy ne; mivel t. i. az 
írásban nem ezt jelenti. Mert azon nem vitatkozom sen-
kivel, ha valamivel többet, vagy egyebet mond, mint az 
írásban álL Sőt ráhagyom azt is, hogy Heneít Kunéinak 
nevezze. Hanem azon igenis vitatkozom, hogy ne állítsák 
fel kényszerítő igazságként, mintha így kellene lenni és 
az írásnak véleménye az volna, amit ők kifundálnak. 

Igy Pál apostol Efez. 5,31 ,32 ezt mondja: „És ketten 
(férfi és nő) egy testté lesznek. Fontos ez a titok 
(mysteríon, sacramentum). Én pedig Krisztusra és az 
egyházra nézve mondom ezt". Itt tehát Pál a sacra-
mentumot, vagyis a titkot Krisztusra és az egyházra 
vonatkoztatva mondja, hogy ezek volnának a sacra-
mentum és az elrejtett dolog. Ebből világos, hogy 
az írás a házasságot nem nevezi szentségnek, mert férfi 
és nő külső dolgok és csak ráutalnak arra a titokra, 
vagy sacrementumra, amely Krisztusban és az egyházban 
rejlik. 

Amikor Angolország Hencíje ezt a mondást mégis 
a házasságra magyarázza, ezt szokott módja szerint teszi, 
hogy t. í. helyesnek kell lenni, amint ő magyarázza s nem 
szükséges, hogy magyarázatát az írással bizonyítsa. 
Különben előbb olyan példára kellene rámutatnia, — 
amint én tettem, — amely azt bizonyítaná, hogy a sacra-
mentum az írásban külső dolgot jelent. Ilyen példát azon-
ban majd akkor fog találni, ha az ő Istene fog felmenni 
a mennyekbe, Krisztus pedig fekve marad a kopor-
sóban 1 

Ez alkalommal csak egészen röviden szándékozom 
érinteni és rámutatni, hogy a többi szentségek dolgában 
Hencinek egész könyvéről mit kell tartanunk. 

Megírtam, hogy milyen nagy ereje van a hitnek, hogy 
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az magában, minden cselekedet nélkül, megszabadít min-
den bűntől és egyetlen bűnt sem faágy meg kárhozatosnaks 
kivéve a hitetlenséget; — a többi bűnök mind, hacsak a 
hit megmarad, vagy újra erőre jut, egy szempillantás 
alatt elnyeletnek. Erre Henci felkiált és dühöngve azt 
mondja, hogy én nemcsak a jócselekedetek abbanhagyását 
tanítom, hanem neki bátorítom az embereket, hogy vét-
kezzenek. Ej, milyen biztosan le van ezzel szegény Luther 
terítve! Nem gondolja meg, hogy akad meg ember az ég 
alatt, aki könyvemet olvasta, melyet a jó cselekedetekről 
írtam, hanem bátorságot vesz magának, hogy hazudjék 
és gyalázzon, amint szájára jön. 

" De én nem csudálkozom, hogy Henci király ilyen 
eljárást követ; amivel csak azt árulja el, hogy annyira 
sem tudja, mi a hit és mi a jő cselekedet, mint egy 
otromba tuskó, amely természetes módon mégis csak 
érzi az Istent És mintha csak segítségünkre sietne Henci 
király ama példabeszéd igazságának bizonyításában, hogy 
nincsenek nagyobb bolondok a királyoknál ós fejedelmek-
nóL Hanem az ördögöt nagyon csudálom, hogy Henci 
király által annyira vagdalkozik ellenem, holott tudhatná, 
hogy ón azt fel sem veszem. Istennek munkája az, amely 
őt kápráztatja és megbolondítja, hogy így egész gonosz-
sága napvilágra jusson általam0 Ezórt van, hogy az Űr 
most sem engedi őt magát beszélni ós viaskodni, hanem 
ilyen híg velejű, buta, együgyű alakokat rendel neki esz-
közükül, akik azt sem tudják, mit mondok én, vagy mit 
beszélnek ok magok. 

Ha most már Hencitől azt kérdezném: ha nem egye-
dül a hit az, ami a bűnt eltörli, hát vájjon ki teszi azt? 
Erre o bizonyosan azt felelné: a bűnbocsátó cédulák Henci 
egyházában. De hát nem kell e előbb jónak lennie m 
embernek, mielőtt jó cselekedetet tehetne ? Mert a csele-
kedet nem jó, hacsak nem jó a személy, aki azt teszi5 
amint Krisztus mondja Mató 7.18 : „A rossz fa nem terem-
het jó gyümölcsöket". Hasonlóképpen előbb meg kell 
szünniok a bűnöknek, mielőtt jó cselekedetek követkor 
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hetnének, Igen, a jó cselekedeteknek a bűnök elpusztu-
lására következniük kell 1 A bűnöktől pedig kiszabadít-
hatna meg, mint egyedül a hit? S avagy ón tanítottam-© 
ezt? Nem szent Péter mondja-e Apóst, Cseh 15,9, hogy az 
Isten a hit által tisztítja meg a szívet; hasonlóképpen Pál, 
Rom. 10,10 : „Szívvel hiszünk az igazságra" — ős Ján0 3,9 : 
„Aki az Istentől született (azaz L Jám 1 szerint, aki hisz) 
nem vetkezik ős nem vétkezhetik". 

Láthatod tehát ebből, szeretett embertársam9 hogy 
ki az; akit Henci király mérges hazug szájával káromol í 
Az t. i. a hitről szóló fő tantetelünk. Ugyanazért te, ked-
ves, hazugszájű király, pörölj Jánossal, hogy o az, aki 
abbanhagyatja veled a jó cselekedeteket ós gonoszra 
vezet, mikor azt mondja: „Aki hisz, nem vétkezik ós nem 
követhet el bűnt". Mondd meg Péternek, hogy hazudik, 
amikor ezt mondja: ^Az Isten hit által tisztítja meg-a 
szíveket". De lépj fel nyíltan ellene ós mondd meg neki, 
hogy cselekedetekkel kell a bűntől megtisztulni, nem a 
hit áltab — Ám így helyesen védelmezted Henci egy-
házát 1 

Azért figyelj ide, szeretett embertársam, majd én fel-
tárom előtted Henci király szívének borzalmasságát, hogy 
megitólhesd, vájjon keresztyén-e ő, vagy pogány. Ő így 
szól: nem juttat-e kárhozatra a házasságtörés, vagy a 
gyilkosság ? stb. Annyira vak ez a híres thomista, hogy 
azt hiszi, a hit megmaradhat a bűnökkel együtt, ugy hogy 
valaki elkövethet házasságtörést, vagy gyilkosságot s 
mégis lehet hite. Azért gondolja, hogy a bűn eltörlése 
végett kénytelenek a hittől elfordulni, mivel az erre 
gyenge, — és a jócselekedeteket kell megragadniok. Ezzel 
azonban megtagadják Krisztust és kárhoztatják az írásnak 
fentidézett helyeit az egész evangóliommal egyetemben, 
amely a hitnek tulajdonítja minden cselekedetek nélkül, 
a bűnök bocsánatát és a megigazítást. 

De hagyjuk az eszeveszett pogányokat ős Krisztus 
megtagadóit; az istenfélő, egyszerű híveknek röviden 
megmagyarázzuk a dolgot. 

D. I uthe IU művei. 2 3 
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Aki hisz, az nem követhet el házasságtörést vagy 
egyéb bűnt, amint János mondja első levelében, mert 
Isten igéje, amelyhez ragaszkodik, erős és az Istennek 
hatalma (Róm. 1,16), amely nem engedi, hogy elessék és 
elmerüljön„ Ha pedig bűnt követ el, ágy bizonyosan már 
előbb oda volt a hite és ő elhagyta Isten Igéjét s hitet-
lenségbe esett. Ahol pedig hitetlenség van, ott következ-
nek annak gyümölcsei: paráznaság, gyilkosság, gyűlölség 
s minden egyéb bűnök. Azért, mielőtt a látható bűnök 
megtörténnének, megtörtént már a lélekben a legnagyobb 
főbűn: a hitetlenség. Igaz tehát, hogy nincs egyéb bűn, 
mint a hitetlenség, — ez bűn és ez cselekszik bűnt És 
ha lehetséges volna, hogy a hitetlenséget elválaszthatnék 
a gyűlölettől s általában a bűntől, ágy a bűn nem volna 
Mii, Amint tehát egyedül a hit minden igazság ós cselek-
szik minden igazságot, ágy viszont a hitetlenség minden 
bűn és cselekszik minden bűnt. Azért Krisztus nem említ 
egy bűnt sem, egyedül a hitetlenséget, amikor Ján. 16,9 
azt mondja : „Ez pedig az ő bűnök, hogy nem hisznek ón 
bennem", 

De a hit a Henci egyházában éppen olyan hit3 mint 
amilyen védelmező ura az egyháznak Henci király és 
amilyen evangéliom a pápa dekretaléja. Álom az, amelyben 
elszenderedtek az örök halálra! íme, az evangéliomnak 
ez egyszerű igazságát és főtételeit nem tudja ez a sze-
gény bolond! Ebből megítélheti bárki, hogy iní jó lehet az 
egész könyvben. Aki a hit dolgában bolonddá ős tévelygővé 
lesz, annak minden szóban, cselekedetben, érzésben ós gon-
dolatban bolonddá és tévelygővé kell lennie, amint szent Pál 
mondja Tít 1,1 5 : „A hitetleneknek semmi sem tiszta, 
hanem tisztátalan nekik elraéjök ós lelkiismeretük egy-
iránt". Nagyon találó példaként bizonyítja ezt Henci 
király könyve, amely bizonyosan senkinek sem fog tet-
szeni, kivóve a zofistáknak és a mi szomszédainknak, 
hogy amilyen a gyomor, olyan legyen az eledel is, — et 
labris sua lactuca (azaz: ajkának a saláta). 

Summa summarum, Henci király egész könyve em~ 
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berek mondásain ós szokásain nyugszik. Minek tehát sok 
szót vesztegetni? Ha be tudja bizonyítani, hogy emberek 
mondásaira és szokásaira lehet hitcikkelyeket alapítani, 
akkor megadom magamat minden irányban. Ha azonban 
ezt nem tudja tenni, akkor én vagyok a nyertes, mert 
én az emberek mondásai és szokásai ellenében Isten igé-
jére és a szentírásra hivatkozom. Ennél többre nem viheti 
senki, ha ezer esztendeig vitatkozik ís. Azért ne is oktas-
son engem Hencí király és Kunci zofista emberek mon-
dásaira és szokásaira, amelyeket én az ő mesterkedések 
nélkül ís jól ismertem ; hanem bizonyítsák be, hogy azok 
kötelező hitcikkelyeket alkotnak, — így le volnék győzve, 
Ha pedig emberek mondásai ós szokásai csakugyan alkot-
nak hítcikkelyeket, űgy szeretném tudni, miért nem lehet-
nének hitcíkkelyekké az én mondásaim ís, holott én ís 
éppen olyan ember vagyok, mint más valaki? Miért nem 
volna így helyes a törökök, a zsidók és az összes eretne-
kek tana? Hiszen ők is bizonyára derék, értelmes és eszes 
emberek és szokásainak régebben vannak birtokában, mint 
mi németek. Ha pedig azok nem érvényesek, miért vol-
nának érvényesek Henci király embereinek mondásai, 
kivált mivel ezek csaknem éppen űgy Isten igéje nélkül 
valók, mint jobban más emberekéi sem. 

Azért most egyelőre ennyiben hagyom. Mert egyéb 
teendőimen kívül nagyon sürgős munkám van a biblia 
német fordításában, úgyhogy most nem vájkálhatok tovább 
Hencí piszkában. De, — ha Isten ís űgy akarja, — kerí-
tek majd időt máskor, hogy Henci király mérges hazug-
ságaira és gyalázkodásaíra végképpen megfeleljek, űgy, 
hogy a király elmondhassa, hogy Luther megfelelt neki 
ós megérthesse, vájjon én írás és hit nélkül járok-e eh 
Addig is, aki jónak látja, olvassa el a bűnbánatról, a há-
zasságról, a keresztségről, a papi hivatalról irt könyveimet 
ós látni fogja, hogy a hazug Henci nem az írással támad 
ellenem. 

De én úgy látom, hogy a királyt olyan lelki állapot 
bírta e könyvének kiadására, amely az ő lelkiismeretét 

28 
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folytonos rettegésben tartotta. Mert nagyon jól őrzi ő, 
hogy milyen lelkiismerettel van Angolország királyságának 
birtokában, minekntána a királyi nemzetség meggyilkol-
tatott ós a királyi ver eltöröltetett.26 Ugy látszik félti 
a bőrét, hogy a vér szagát megtalálják raj ta érezni Azért 
igyekszik a pápához csatlakozni és neki hízelegni, hogy 
trónján biztosabban üljön. Azért szövetkezett régebben 
majd a császárral, majd a francia királlyal, amint a zsar-
nok ós gonoszlelkíísiiieretű emberek szokták,27 Most hi-
szen jól egymásra találtak, a pápa és az angol Henci. Á 
pápa éppen olyan nyugodt lelkiismerettel örökölte a pá-
paságot, mint ez a királyságot Azért dörgölődzik egyik 
a másikhoz, mint az öszvérek egyik a másikhoz dörgö-
lőzni szoktak. 

Ha pedig valaki netalán szememre vetné, hogy én a 
király ő felségét nem kíméltem és nagyon keményen 
nyúltam hozzá, — az tudja meg, hogy ezt azért tettein, 
mivel ő maga nem kimólte magát. Hiszen ő szántszándókkal 
olyan nyilvánvalóan ós olyan szemérmetlenül hazudik, 
mint a rossz utcagyerekek, továbbá szakadatlanul olyan 
dühösen átkozódik, mint egy utcai dühös ringyó, úgyhogy 
látszik, hogy egy csepp királyi ver sincsen ereiben. Kirá-
lyok mégsem szoktak utcagyerekek módjára így hazudni, 
sem asszonyszemólyek módjára így dühöngeni. Hozzá 
ezeket a hazugságokat és rágalmakat Isten ígóje ellen 
szórja és az ón uramat ós királyomot gyalázza, úgy hogy 
megérdemelte volna, hogy meg jobban elbánjak vele. Ha 
még őszintén korholt volna és nyíltan, s egyenesen engem 
ütött volna, — nem bánnám. De olyan siránkozó, asszonyi 
módon okokat keresni az Isten igéje ellen, — az már 
csak mégsem illik egy férfihoz, nem is említve — egy 
királyhoz. Hát az igaz, hogy bizony én is vagdalkoztam; 
hazugságot azonban nem foghat rám a király egyet sem. 
Ha pedig a könyvét mással csináltatta, úgy vessen arra. 
Minek engedi az ő neve alatt kiadni 1 

Ti pápisták nem fogjátok elórni, amit magatokban 
forraltok, akármit csináltok is. Annak az evangóliomnak. 
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amelyet én, Luther Márton prédikáltam, kénytelen tágítani 
és kénytelen meghódolni pápa, püspök, papok, barátok, 
királyok, fejedelmek, ördög, halál, bűn és minden, ami 
nem Krisztus ós nem a Krisztusban van, — ebben nem 
segíti őket semmisem! 

LEVÉL. 

EGY JŐ BARÁTHOZ,*) 

Kegyelem és békesség Krisztusban. Leveleteket, különösen 
jó barátom, a megváltott Dániel révén megkaptam és örven-
dek, hogy Isten igéjét oly nagyra becsülitek, hogy az ő akara-
táért semmiféle fáradtságtól és feladattól vissza nem riadtok. 

Minthogy pedig tudni akarjátok annak okát, amiért én 
az angol királynak oly kemény feleletet adtam, hogy ellen-
feleimmel szemben helyt állhassatok, értéstekre adom, hogy 
amit tettein, azt jól megfontolva cselekedtem és, hogy többé 
soha nem bánok el szelídséggel a káromlókkal és hazudozókkal, 
mert prédikálásom és irogatásom dolga a tetőpontra hágott 
és végéhez közelit. 

Tudjátok, hogy Krisztus, Péter és Pál sem voltak minden-
kor szelidek. Hányszor mondja Ő a zsidókat: kigyófajzatnak, 
gyilkosoknak, ördög fiainak, bolondoknak ? És különösen Máté 23. 
(l9, 37, 33 v.), mely keményen és rettenetesen korholja őket. 
István, Apóst. Csel. 7. (52 v.) gyilkosoknak és árúlóknak nevezi 
őket. Péter, Apóst. Csel. 8. (20 v.) megátkozza Simont, hogy 
pénzével együtt vesszen el és más egyéb szavakkal. S mely 
keményen korholja őket Pál ? Elnevezi őket kutyáknak, ördög 
követeinek, hazugoknak, csalóknak, hamisítóknak, megtévelyí-
tőknek, ördög fiainak. A prófétákról itt nem is szólok. 

Nos hát, én is írtam, amint tudjátok, egynehány finom 
könyvecskét minden élesség nélkül, barátságos és szelid hangon, 
ráadásul magamat a legmélyebben megalázva, meghódoltam 
nekik, sok költséggel és fáradtsággal megjelentem előttük és volt 
részein bőven az ő hazugságaikban és káromlásaikban. Ámde 
minnél inkább aláztam meg magam, annál inkább dühöngtek 
ők, káromoltak engem és tanomat, végre egészen megkemé-
nyedtek, úgyhogy se nem hallanak, se nem látnak. 

*) E levélben Luther azon okokat adja elő, amik őt arra 
kényszerítették, hogy VIII. Henrik angol királylyal keményen bánjon el. 
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Aki már most olyan gondolkozású, hogy ezt az én nagy 
türelmemet és megadásomat számba sem veszi, sőt megveti, 
mit bántson az engem, ha megbotránkozik is az én szidalmazó 
beszédemen, hiszen ezzel ő maga elárulta, hogy nem talál jót 
bennem, hanem csak okot keres arra, hogy engem megvessen. 
Vele is hasonló dolgoknak kell történniök, hogy szíve hamis-
sága nyilvánvalóvá legyen. Mert aki az én tanomat igaz szív-
vel fogadja, az szidalmazó beszédemen nem botránkozik meg. 

Hát nem visszás eljárás-e az, hogy ők az én ellenségeim 
szitkozodásait és káromlásait nem is akarják észrevenni, holott 
pedig őket, mint a legjobb keresztyéneket magasztalják és 
engem eretneknek tartanak ? Hiszen ők sokkal inkább szitko-
zódtak, mint én; a nagy tömeggel is botorul egyesültek én 
ellenem. ítéljétek meg ti magatok, mely lelkek ezek, akik mind 
azt a jót, ami nálam van, észre nem veszik, és csak abba 
kapaszkodnak, ami szemet szúr nekik ; viszont amazoknál, a 
legtöbbnél oly sok roszat észrevétlen hagynak s a kevés jót 
bennük megtalálják. Ámde amint mondottam, csak hadd érvé-
nyesüljön az Istennek Ítélete, hogy megbotránkozzanak és 
elessenek mindazok, akik ő hozzá nem méltók, amint János 6. 
u v.) szerint sok tanítvány elhagyta Krisztust, mondván: 
Kemény beszéd ez ; kicsoda sziveiheti meg azt? 

Éppen azért kedves barátom, ne csodálkozzatok azon, 
hogy az én írásomon oly sokan megbotránkoznak Hat így 
kell annak lennie, hogy kevesen maradjanak meg az evangé-
liomnál. És az evangéliom senkinek sem oly ellenszenves, 
mint a hamislelkűeknek, akik barátainak adják ki magukat s 
aztán, ha egy kissé nehéz sorba jutnak, elpártolnak attól; 
ngyan hogy áldoznák fel ezek azért éltüket, ha a pillanat, 
vagy az üldözés úgy hozná magával. 

Egyszóval, hogy miért vagyok oly kemény, az majd a 
maga idején kivilágosodik. Aki nem akarja elhinni, hogy ezt 
jóindulatból és jól cselekedtem, hagyjon békét dolgomnak; 
majd beismeri ezt egykoron. Az én kegyelmes uram és sok 
más barátom is figyelmeztetett már engem erre a dologra, ámde 
mindenkor csak azt feleltem, hogy nem akarom és nem is 
hagyhatom abba a dolgot. Az én dolgom nem alku targya, 
ahol engedni vagy egyezkedni, avagy félre állni lehetne; elég 
bolond voltam, hogy eddig megcselekedtem. Ezzel Istennek 
ajánlak titeket. írtam Wittenbergben, Bertalan nap után való 
csütörtökön 1522. 

Luther Márton. 
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BEVEZETÉS. 

A reformációval beállott uj viszonyok igen sok fontos 
kérdést vetettek fel s azokra a feleletet első sorban mindenki 
Luthertől várta és kérte. Igy többek kozott Schvarzenberg báró 
is nem egy kérdést intézett hozzá s ő már 1522 szept. 21-én 
kelt válaszában jelzi, hogy a világi felsőségről, közelebb annak 
evangéliom szerint való megítéléséről nem sokára külön köny-
vecskét fog irni. 

A világi felsőség kérdésével ugyanis Luther maga is már 
régtől foglalkozott. Igy nevezetesen egyik-másik iratában s 
legutóbb 1522 folyamán Weimárban tartott beszédeiben. S 
ekkor szintén felkérték, hogy azt, amit ő Isten országáról s a 
világi felsőségről elmondott, adja ki nyomtatásban is. Igy 
különösen Stein Farkas weimári udvari praedikátor. Luther ez 
iránt a nevezettnek Ígéretet is tett s minthogy beszédeiről még 
jegyzetei sem voltak, pusztán emlékezetből állította össze 
fejtegetéseit. 

Igy született meg a világi felsőségről szóló irata, amelyet 
fejedelme testvérének, János hercegnek ajánlott. Ez iratában 
merészen szembe száll a pápistákkal s szakítva a hagyományos 
joggal, megalapítja a világi felsőségnek isteni eredetét s jelen-
tőségét. Szemben a rajongókkal, akik a fegyver jogát és hasz-
nálatát bűnnek tartották, kijelenti, hogy az igazi keresztyénnek 
nincs szüksége ugyan e hatalomra, mert ő mindenkivel jót 
tesz s a jogtalanságot elviseli, ámde ez a hatalom a gonoszokkal 
szemben épen a jóknak védelmére adatott meg s épen azért 
a keresztyén egészen jó lelkiismerettel vállalhat a világi felső-
ség körébe tartozó hivatalt s egyszersmind élhet is azzal, 
ámde nem a maga, hanem a köz javára keresztyéni szeretetből. 

Luther az evangeliom alapján határozottan kijelenti, hogy 
a világi felsőség isteni rencl s hogy épen ellenkezőleg a 
papi hatalom az, amely emberi eredetű. Azután kimutatja, 
hogy a világi hatalom csakis a külső, a testi életre s vagyonra 
terjed ki s rendeltetése, hogy a békességes együttélést bizto-
sítsa s a gonoszokat megbüntesse. E téren feltétlenül érvényes, 
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mint isteni parancs, a felsőség iránt való engedelmesség. Ámde 
a lelki élet, a hit, nincs alávetve a világi hatalomnak. S ha e 
téren bárki kényszert akarna alkalmazni, úgy inkább kell 
engedelmeskednünk Istennek, mintsem embereknek. Sajnos, 
Isten haragja következtében szinte felfordult a világ sora. álla-
pótja: ma az egyházi hatalom világi dolgokba, a világi zsar-
nokok pedig a lelki dolgokba avatkoznak. Épen azért ott, a 
hol a lelki élet dolgairól, a hit és a lelkiismeret szabadságáról 
van szó, így nevezetesen, ha azt kívánják az alattvalóktól, 
hogy az ujtestamentomot, avagy az ő iratait szolgáltassák ki, 
akkor ne engedelmeskedjenek nekik; ha pedig erőszakot alkal-
maznak, hát tűrjék el s bizzák Istenre a zsarnokok meg-
büntetését. 

Luther e nevezetes irata, amelyben mint Köstlin mondja, 
a világi és egyházi körök eddig ismeretlen szétválaszlásának 
alapvető elveit és a lelkiismeret szabadságának eddig hallatlan 
és végtelenül fontos bizonyitékát találjuk meg s amelyet 
Luther maga is igen kedvelt, 1523 március elején jelent meg 
és hamarosan igen elterjedt s sokféle kiadásban jelent meg. 
Ezek közül legjobb szöveg az eredeti első, Aa kiadás szövege, 
amelyet mi is alapul vettünk. Teljes címe: 

„Uon weltlich- || er vberkeyt || wie weyt man || yhr gehorsam 
|| schuldig sey. || Mart. Luther || Uuittemberg || M. D. XXIII. || " 

26 kvartlapon. Végén: „Gedruckt zu Wittemberg Durch Nickel || 
Schyrlentz, Anno. M. D. XXIII. |] u 



A világi felsőségről. 

hogy meddig tartozik neki az ember engedelmességgel. 

A fenséges s nagyságos fejedelemnek és Urnák János 
szász hercegnek, Thüringia tartomány grófjának ós Müisz.eu 
orgrófjának az én kegyelmes uramnak. 

Kegyelem és békesség a Krisztusban !• Legfensegesebb 
nagyságos fejedelem, kegyelmes uram! A szükség ós sok 
embernek kérelme, mindenekelőtt fejedelmi kegyelmes-
ségtek kívánsága ismét arra kényszerítenek, hogy írjak 
a világi felsőségről s annak hatalmáról, hogy mikép kell 
azzal keresztyónileg élni ós meddig tartozik neki az ember 
engedelmességgel.1 

Mert Krisztusnak ez a mondása eltölti okét, Mát. 5, (39): 
„A gonosznak ne állj ellen gonoszszal, hanem légy enge-
dékeny ellenfelednek" és „aki alsó ruhádat elveszi tőled, 
add oda neki a felső ruhádat is" és Róm. 12, (19) „Enyóm a 
boszúállás, ón fogok fizetni." Ezeket a mondásokat idők 
előtt Volusian fejedelem Szt. Ágostonnak szemrehányás-
ként hozta fel s megtámadta a ker. tant, hogy megengedi a 
rossznak, hogy rosszat tegyen ós hogy a világi hatalommal 
össze nem férhet. Hasonlóan megütköztek a zofisták is 
a főiskolákban,2 amikor a kettőt nem tudták összegyez-
tetni és hogy a fejedelmeket pogányokká ne tegyék, azt 
tanították, hogy Jézus ezt nem parancsolta, hanem a 
tökéleteseknek tanácsolta. E szerint Krisztusnak Hazugnak 
s igaztalannak kellett lennie, csak hogy megmaradj a-
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mák a fejedelmek a magok tekintélyében. Minthogy a 
fejedelmeket nem emelhették. Krisztust kellett letaszk 
taniok, nekik a vak, nyomorult zofistáknak. S ez az ő 
mérges tóvedésök elterjedt az egész világon ágy, hogy 
Krisztusnak ilynemű tanítását mindenki a tökéleteseknek 
szóló tanácsoknak s nem minden keresztyénnek egyetem-
legesen szükséges parancsoknak tekinti. És ez egész addig 
terjed, mig a püspökök tökéletes rendjének s mi több a 
legtökéletesebb rendnek, a pápainak, nem csupán ezt a 
tökéletlen hatalmi jogkört s világi felsőséget kezére 
játszották, hanem senkinek a világon oly szívesen nem 
kívánták azt, mint éppen annak; annyira teljesen hatal-
mába kerítette az ördög a zofistákat ós a főiskolákat, 
hogy magok sem látják, hogy mit és miképpen kelljen 
beszóiniök, vagy tanitaniok. 

Én azonban reménylem, hogy a fejedelmeket és a 
világi felsőséget fel fogom világosíthatni, hogy ők keresz-
tyének maradjanak, Krisztus pedig Űr legyen és mindazon-
által Krisztus parancsai az ő kedvökért ne válhassanak 
tanácsokká. Ezt akarom én tenni fejedelmi kegyelmessé-
gednek alázatos szolgálatára s mindenkinek, akinek erre 
szüksége van, hasznára, Krisztusnak, a mi Urunknak 
dicséretére s magasztalására. Isten kegyelmébe ajánlom 
fejedelmi kegyelmességedet összes gyermekeivel, aki 
könyörületességében tartsa meg kegyelmesen. Ámen. 

Wittemberg, ujév napján 1523. 

Fejedelmi kegyelmességednek 
alázatos híve 

Luther Márton. 

Ennek előtte írtam én egy könyvecskét a német 
nemességhez3 és előadtam, hogy mi az ő keresztyén 
hivatása ós feladata; de, hogy ennek utána miképpen 
cselekedtek, eléggé szemünk előtt lebeg még.4 Ez okból 
most minden ígvekezetemet annak megírására keli fordí-
tanom, hogy mit kell engedniök és mit nem kell tenniök. 
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És én reménylem, hogy a szerint fognak igazodni, mint a 
hogy a másik szerint igazodtak, hogy csak megmaradjanak 
fejedelmeknek és sohase legyenek keresztényekké. Mert 
a mindenható Isten bolonddá tette a mi fejedelmeinket, 
hogy ők máskép nem gondolkoznak, bármit is tesznek s 
parancsolnak az ő alattvalóiknak ós az alattvalók is téve-
désben vannak, amikor hiszik, hogy mindenben elannyira 
tartoznak engedelmeskedni, hogy kezdték az embereknek 
parancsolni, hogy vessék el maguktól könyveiket, higyjenek 
abban s ragaszkodjanak ahhoz, amit ők írnak elő nekik, 
minek folytán dölyfílkben Isten trónját Is elfoglalják s a 
lelkiismeret és hit dolgában erőszakoskodnak ós az ő 
bolond agyuk szerint a Szt. Lelket megleckéztetik. Mind-
azáltal azt hánytorgatják, hogy azért nem szabad nekik 
szemrehányást tenni, hanem meg kegyelmes úr iaknak is 
kell őket nevezni 

írnak s nyomatnak iratokat, melyek szerint a csá-
szár parancsolta azt s ők keresztyén engedelmes fejedel-
mek akarnak lenni; mintha azt tényleg komolyan vennék 
s ki nem látszanék a gonosz lóláb/' Mert szeretnem látni, 
hogyha a császár egy várat, vagy várost elfoglalna tőlük, 
vagy valami más igaztalanságot követne el, nem találnák-e 
helyesnek a császárnak ellentállani és nem engedelmes-
kednie De, mivel szegény ember nyúzásáról és Istennek 
igéje ellen elkövetett megtorlásról van szó, azért csá-
szári rendelet iránt való engedelmességnek kell azt nevezni. 
Az ilyen embereket régebben gazembereknek nevezték, 
most keresztyén, engedelmes fejedelmeknek kell őket 
nevezni s mindamellett senkit sem akarnak engedni ki-
hallgatásra, vagy felelőssógadásra, bármennyire kívánja 
is valaki; pedig ez rájok nézve elviselhetetlen lenne, 
hogyha a császár, vagy más valaki velők így rendelkez-
nék. Ezek azok a fejedelmek, kik a német császárságban 
uralkodnak; ez okból kell a dolgoknak, miként észleljük, 
oly finomul folyniok az összes országokban. 

Minthogy azonban az ilyen bolondoknak tombolása a 
keresztyén hit eltörlésére, az Isten igéjének megtagadására 
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és az isteni fenség gyaláz ás ára vezet, nem akarom és nem 
tudom tovább nézni az én nem kegyelmes uraimnak és 
űrfiaimnak munkáját s legalább szavakkal kell ellentálla 
nom nékiek. És hogyha a pápától, ezen 5 bálványukbói 
meg nem ijedtem, aki azzal fenyeget, hogy a lelkemet es 
az eget elveszi tőlem, meg kell mutatnom ; hogy az o fel-
fúj t söpredék hadától sem felek, amely azzal fenyeget; 
hogy a testemet s a földet elveszi tőlem.6) Adja Isten, 
hogy addig kelljen hazudniok, míg a szürke csuhák eltűn-
nek és segítsen ís meg, hogy a fenyegetósők miatt meg 
ne haljunk. Ámen. 

Legelőször alaposan be kell bizonyítanunk, miszerint 
a világi jog ós hatalom Isten akaratából és rendeléséből 
van a világon. Az iráshelyek pedig, melyek ezt bizonyítják, 
a kővetkezők : Róm, 13. (i-2). „Minden lőlek a felső hatal-
masságoknak engedelmes legyen, mert nincs hatalmasság, 
ha nem Istentől ós amely hatalmasságok vágynák, az Isten-
től rendeltettek; azért valaki ellene támad a hatalmassá-
goknak, az Isten rendelésének támad ellene, akik pedig 
ellene támadnak, ők magok büntetést szereznek maguk-
nak." •— Épen úgy: I Péter 2. (13__14). „Annak okáért 
engedelmesek legyetek minden emberi rendelésnek az Űrért; 
akár királynak, úgymint felső méltóságban helyeztetett-
nek; akár tiszttartóknak, úgymint kik attól bocsáttatnak, 
mind a gonosztevőknek büntettetósekre, mind a jóltévök-
nek dicséretekre/' 

S ez a joga volt a felsősógnek a világ kezdetétől 
fogva, mert, mikor Kain a maga testvérét, Ábelt megölte, 
olyannyira félt, hogy meg fogják ölni, hogy az Isten egy 
különleges tilalmat állított s a büntető hatalmat az ő 
kedvéért felfüggesztette, hogy senkise ölje meg ők Ez a 
félelem nem lett volna benne, hogyha nem látta s nem 
hallotta volna Ádámtői, hogy a gyilkosokat megölni 
kell. 

Azután az Isten határozott szavakkal kifejezte s meg-
erősítette ebben az özönvíz után, amikor így szól L Mózes 
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9., 6» „Aki embervért ont, annak vére emberek által omtas-
sék." S ezt nem kell Istentől a gyilkosok felett kimondott 
kínzóeszköznek s büntetésnek tekinteni, mert sok gyilkos 
bűnbánat és kegyelem folytán élve marad és fegyver nél-
kül bal meg; hanem ez a bűntető hatalomra vonatkozólag 
van mondva, hogy a gyilkos méltó a halálra ós jog szerint 
ki kellene őt végezni Akár a jog akadályoztatásának, 
akár pedig a büntető hatalom mulasztásának tulajdonítandó, 
hogyha egy gyilkos természetes halállal hal meg, az írás 
azért mégsem hazug, mikor ezt mondja : „Aki embervórt 
ont, annak vére emberek által ontassek." Mert az az em-
bereknek hibája, vagy érdeme, hogyha egy ilyen Istentől 
adott törvényt nem hajtanak végre, mint, ahogy más isteni 
parancsolatokat is elhagynak az emberek. — Azután Mózes 
tőrvénye is megerősíti, IL Mózes 21, 14 „Mikor pedig valaki 
felebarátjára szándékozik ós megöli azt álnoksággal, az 
én oltáromtói is elvonjad a halálra." Ugyanott ismét (23—25 
versek) „Életért életet, szemet szemért, fogat fogért, kezet 
kézórt, lábat lábért, sebet sebért, kéket a kékér t" Azon-
felül Jézus is megerősíti, amikor Péternek a kertben szól: 
Aki fegyvert fog, fegyver által vesz is el." Mit ép úgy 

kell érteni, mint L Móz„ 9, (6): „Aki embervért ont, annak 
vére emberek által ontassék.u És kétségkívül ezen mon-
dásával Krisztus épen arra céloz s ugyanazt a mondást 
akarja felhozni s megbizonyítani. 

Igy tanít Ker. János is ; amikor a katonák kérdezték, 
hogy mit tevők legyenek, azt mondá (Luk. 3, l 4 ) : „Senkit 
meg ne rontsatok, senki ellen ne patvarkodjatok ós meg-
elégedjetek a ti zsoldotokkal." Hogyha a fegyveres hata-
lom nem isteni rend lenne, azt kellett volna mondania, 
hogy szűnjenek meg katonák lenni, mert hiszen népét tö-
kéletessé kellett tennie s keresztyónileg oktatnia, Tehát 
biztos es eléggé világos, hogy mennyire akarja az Isten a 
világi büntető hatalmat és jogot gyakorolni a rossznak 
büntetésére ós az istenfélőknek védelmére. 

Másodszor ez ellen hatalmas bizonyítók, hogy Jézus 
Máté 5. 38~~4i í&y szól: ,,Hallottátok, hogy megmondatott: 
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,,Szemet szemért és fogat fogért. Én pedig azt mondom 
néktek, hogy a gonosznak ne álljatok ellene gonosszal: 
hanem, aki téged jobb felül arcul ütend, fordítsad a másik 
orcádat ís; és aki akar veled törvénykezni és el akarja 
venni a te alsó ruhádat, engedd néki felső ruhádat is. És 
ha téged egy mérföldre kényszerít menni, menj el vele 
kettőre." Ép űgy Pál Róni. 12, (19) : „Magatokért bosszút ne 
álljatok, Szereim esi m; hanem adjatok helyt az Isten bősz-
szúállásának, mert meg vagyon írva : ,,Enyém a bosszú-
állás, én megfizetek, ezt mondja az Űr.u Épűgy Máté 5, (44) 
Szeressétek ellenségeiteket, jót tegyetek azokkal, akik tite-

ket gyűlölnek stb.u Azután I Péter 3, (9): „Senki se fizessen 
gonosszal a gonoszért, vagy szidalommal a szidalomért.u 

Ezek és ezekhez hasonló mondások keményen hang-
zanak mindig, mintha a keresztyének az újszövetség 
szerint semmiféle világi büntető hatalommal nem bírhat-
nának. 

Ezért mondják a zofisták ís, hogy Krisztus ezzel 
feloldotta Mózes törvényét s a parancsolatokból tanácso-
kat csinálnak a tökéletesek részére s a keresztyén tant és hi-
vatást két részre osztják : az egyiket nevezik tökéletes-
nek s annak ezen tanácsokat adják, a másikat tökélet-
lennek s annak a parancsolatokat Ítélik oda7. S teszik 
azt tisztán saját gonoszságukból s engedetlenségükből 
minden irási megokolás nélkül s nem látják, hogy Krisz-
tus ugyanazon helyen a maga tanításával oly szigorúan 
ránk parancsol, hogy még a legcsekélyebb előírást sem 
akarja eltörültetni és pokolra kárhoztatja mindazokat, 
akik ellenségeiket nem szeretik. 

Ezért nekünk máskép kell a dologhoz hozzászól-
nunk, hogy Krisztus beszéde mindenkire egyformán köte-
lező legyen, akár tökéletes, akár tökéletlen, mert a töké-
letesség és tökéletlenség nem a cseleketekben áll ós nem 
képez semmi különös külső hivatást a keresztyének kö-
zött, hanem áll szívben, hitben és szeretetben, hogy aki 
többet hisz és szeret, az tökéletes, legyen] bár külsejére 
nézve férfi, vagy no, fejedelem, vagy paraszt, szerzetes, 
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vagy világi ember; mert szeretet és hit nem csinál sec-
tákat, sem külső különbségtételeket 

Harmadszor Ádám gyermekeit és az összes embere-
ket két részre kell osztanunk ; egyik részét Istenorszá-
gába, másik részét a világ birodalmába. Kik Istenorszá-
gába tartoznak, ezek azok, kik Krisztusban igazán hisz-
nek s ezek Krisztus alattvalói, mert Krisztus az úr s király 
Istennek országában, miként azt a Il-ik zsoltár (6) ós az 
egész írás mondja; s ő azért jött, hogy Istenországát 
kezdje s e világban létesítse, — Annálfogva mondja Pilá-
tus előtt is: „Az én országom nem e világból való, ha-
nem, aki az igazságból van, hallja az én beszedemet/ S 
az evangéliomban mindig felvonultatja az Istenországát 
ós így szói: „Térjetek meg, mert eljött a mennyekor-
szaga", s épűgy: „Keressétek előbb a mennyekországát 
s annak igazságát". És nevezi az evangéliomot Istenor-
szága evangólioinának, mivelhogy Istenországát tanítja, 
kormányozza és fenntartja. 

Lám ezeknek az embereknek nincs semmi szüksegök 
sem világi hatalomra, sem jogra. És ha az egész világ 
igazi keresztyénekből, azaz igazi hívőkből állana, akkor 
semmiféle fejedelemre, királyra, úrra, büntető hatalomra, 
vagy jogra, nem lenne szükség es nem ís lenne hasznos; 
mert mely okból lenne erre szüksegök? holott szivükben a 
Szt Lélek van, aki őket tanítja és eszközli, hogy senki se kö-
vessen el jogtalanságot, mindenkit szeressen, mindenkitől 
szívesen, vidám lélekkel szenvedi el a jogtalanságot, meg 
a halált ís. Ahol a jogtalanságnak csupa eltűrése ós csupa 
jogos cselekvés van, ott nincs helye semmi civódásnak, vesze-
kedésnek, perlekedésnek, bíráknak, büntetésnek, jognak s 
hatalomnak. Ez okból képtelenség, hogy a keresztyének 
között világi hatalom vagy jog tenni valót találna, mivel-
hogy maguktól sokkal többet tesznek, mint amennyit 
minden jog és tan követelhet. Mint Fái mondja I. Tim. 1, (9): 
„A törvény az igazaknak nem adatott, hanem az igaztalan-
nak". Miért van az ? Azért, mert az igaz magától min-
dent ós többet tesz, mint amennyit minden jog követet 

ü. Luther M. művei. 2 4 
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De az igazságtalanok nem tesznek semmi jogosat, azért 
szükségők van a jogra, hogy őket tanítsa, kényszerítse 
ós sürgesse a jő cselekedetre. A jó fának nincs szüksége 
semmi tanításra, vagy jogra, hogy jó gyümölcsöt terem-
jen, hanem természete hozza magával, hogy minden jog 
ős tan nélkül terem, amint az neki tulajdonsága. Mert 
ostoba embernek kellene lennie annak, aki az almafa ré-
szére egy törvény- s jog-könyvet csinálna a célból, hogy 
miként kelljen teremnie almát es nem tüskét, mikor ter= 
mészeténól fogva jobban termi, mint ahogy ő azt as ősz-
sses könyvekkel leírni es parancsolni képes. Az összes 
keresztyenek ugyanis a lélek és a hit által oly termesze-
tüekke vannak alkotva, hogy önként tesznek jót és jo-
gosat sokkal könnyebben, mint a hogyan őket erre az 
összes törvényekkel tanítani lehet es önmagukra nézve 
nincs szükségők sem törvényre sem jogra. 

Erre te azt feleled: Miért adott az Isten az összes 
embereknek annyi sok törvényt ós Krisztus ís a maga 
evangóliomában soknak megtartására taní t? Erről már 
a postillában ós másutt sokat írtam. Most lehető legrövi-
debben irok: Pál mondja: a törvény a bűn miatt adatott; 
azaz, hogy azok, akik nem keresztyének, a törvény által 
külsőleg kényszeríttessenek a rossz cselekedetektől való 
tartózkodásra, iníkóp alább hallani fogjuk. Mivel pedig a 
természettől fogva egy ember sem keresztyén, vagy ke-
gyes, hanem mindnyájan bűnösök ós gonoszak, azért az 
Isten a törvény által tiltja őket attól, hogy a magok go° 
líioszságát tetszés szerint cselekedeteikkel külsőleg nyil-
vánítsák. 

Ezenfelül Pá! a törvényhez még egy hivatást fűz: 
(Róla. 7, (7); GaL 2, (21), hogy a bűn beismerésére tanít, hogy 
az az embert kegyelemre ós Krisztusban való hitre szorítsa, 
Igy tesz Krisztus itt ís: Mát. 5, (39) amikor azt tanítja, hogy 
a gonosznak nem kell ellentállam; amivel a törvényt ma-
gyarázza ős azt tanítja, uiíkep lehet és keli egy Igaz k©= 
resztyón embernek ügyeskednie, amint tovább olvasni 
fogjuk. 
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Negyedszer: a világi birodalom, vagy a törvény alá 
tartoznak mindazok, akik nem keresztyének, mert, miután 
kevesen hívok s az embereknek legkisebb része él keresz-
tyén módon, úgy, hogy a gonosznak ellent ne álljon, sőt 
hogy maga rosszat ne tegyen, ez okból az Isten ezek ré-
szére a keresztyen hivatáson s Istenországán kívül egy 
más kormányzatot rendelt s őket a fegyveres hatalom alá 
vetette, hogyha szívesen akarják ís a gonoszságot, még-
sem tehetik; ós hogyha teszik ís, mégsem tehetik sem 
feleleni nélkül, sem bekével és szerencsével Mint ahogy 
egy vad állatot lánccal ós kötelekkel fogva tartanak, hogy 
természetének megfelelően ne haraphasson s ne téphessen, 
jóllehet azt örömmel tenné ; mire pedig egy szelíd s enge-
delmes állatnál nincs szükség, mert láncok és kőtelek 
nélkül ís ártalmatlan. 

Mert hogyha ez nem lenne, holott az egész világ 
gonosz ós ezrek között alig akad egy igaz keresztyén, 
akkor egyik a másikat felfalná, ugy hogy senkísem nevel-
hetne feleséget s gyermeket ; nem táplálkoznék es Isten-
nek nem szolgálhatna, miáltal a világ pusztasággá változ-
nék. Ez oknálfogva rendelte az Isten a kétféle kormányzatot, 
a szellemit, amely keresztyén ós kegyes embereket nevel 
a Krisztus alatt Szt. Lélek által és a világít, amely arra 
nézve rendelkezik, hogy a nem keresztyenek és a gono-
szok külsőleg békében éljenek s csendesen legyenek há-
lálkodások nélkül így értelmezi Szt. Pál a világi hatóságot 
Róm, 13, (3) ós szól 1 „Nem a jó, hanem a rossz cselekedetek-
nek kell fólniök." És Péter (I. Pót. 2,14) mondja: „A rossznak 
megbosszűlására s az Istenfélőknek dicséretére adatott/ ' 

Ha tehát valaki az evangéliom szerint akarná kor-
mányozni a világot s minden világi törvényt és hatalmat 
megszüntetni s előadná, hogy mindenki meg van keresz-
telve és keresztyén, s közöttök az evangéliom semmi igaz-
ságszolgáltatást s büntető hatalmat nem engedne s nem 
is lenne reá szükség, találd ki, kedvesem, mit tenne az 
ilyen ? Nem egyebet, mint hogy széttépné a vad s rossz 
állatoknak kötelékeit s láncait, hogy mindenkit széttépje-

24* 
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nek ós szétmarcangoljanak s amellett előadná, hogy azok 
csupa finom, szelíd, engedelmes állatocskák; ón azonban 
nagyon jól éreznem azt az én sebeimen. Ily módon a go-
noszok a keresztyén név alatt visszaélnének az evangéHo-
rn í szabadsággal, folytatnák garázdálkodásukat s monda-
nák, hogy ok keresztyének ós semmiféle törvénynek, vagy 
hatalomnak nincsenek alávetve, amint most egyesek őrjön-
genek és bolondulnak. 

Ezeknek azt kellene mondani: Igaz ugyan, hogy a 
keresztyének önmagokért semmi törvénynek, vagy hata-
lomnak nincsenek alávetve, s nincs ís szüksegök, hogy 
legyenek ; ámde előbb láss hozzá s tedd a világot teljesen 
keresztyénné, mielőtt azt keresztyén ós evangóliomi módon 
kormányzod ; 'csakhogy azt soha nem fogod tenni, inert 
a világ s a tömeg nem keresztyen ós az marad, jóllehet 
mindenki meg van keresztelve s keresztyénnek nevezte! ik. 
Ámde azt mondják, a keresztyének messze laknak egy-
mástói. Ez okból lehetetlenség a világon, hogy a ke-
resztyen kormányzás általános Jegyen az egész világ felett, 
avagy csak egy ország, vagy tömeg felett ís, mert sokkal 
többen vannak a gonoszak, mint az istenfélők. Ez okból 
egy egész országot, vagy világot meghódítani az evangéli-
ommal s kormányozni olyan vállalkozás, mintha egy pásztor 
egy istállóba hajtana farkasokat, oroszlánokat, sasokat, 
juhokat s mindegyiket szabadon hagyná a többi között 
járni ős mondaná : itt legeljetek, legyetek szelídek s béké-
sek egymás iránt, az istálló nyitva áll, legelőtök van elég, 
kutyáktól s bunkótól nem kell félnetek. Itt a juhok béké-
ben leimének ugyan s békésen legelnének s kormányoz-
tatnák magukat, de nem sokáig élnének s egy állat sem 
maradna meg a másiktól. 

Ez okból ezt a két kormányzatot szándékosan el keli 
választani egymástól s mind a kettőt meghagyni; az egyi-
ket, amely istenfélővé tesz, a másikat, mely a külső bókét 
szerzi s tiltja a rossz tet teket ; egyik sem elég a másik 
nélkül a világban, mert Krisztusnak lelki uralma nélkül; 
világi hatóság által senkisem lehet kegyes az Isten előtt. 
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Krisztusnak országa e szerint nem vonatkozik az összes 
emberekre, hanem mindenkor arra a kevés keresztyenre, 
a kik közte vannak a nem keresztyének között, Ahol csu-
pán a világi hatalom, vagy törvény kormányoz, ott csupa 
képmutatásnak kell lennie, ínég ha azok Istennek tör-
vényei lennének is ; mert ha nincs a szívben a Szt Lélek, 
a nélkül senki sem lehet kegyes, bármily tiszta .cseleke-
deteket tesz is. Ahol pedig egyedül a szellemi hatalom 
uralkodik ország és emberek felett, ott leveszik a gonosz-
ságról a zabolát s szabad minden istentelenség, mert a 
közönséges világ be nem fogadhatja s meg nem ért-
heti, Ebből látod tehát, hová céloznak Krisztusnak 
szavai, amelyeket feljebb felhoztunk Máté 5, (39) fejezetéből, 
hogy t L a keresztyének nyomják el a jogot és a világi 
hatalmat, Tulajdonkóp csak az o kedves keresztyén hívei-
nek mondja ; ok azt önkénytelenül is elfogadják ós úgy 
is cselekszenek, nem csinálnak belőle tanácsokat, mint a 
zofisták, mert már a szívük a Szt, Lélek által oly ter-
mészetűvé lett, hogy senkinek sem tesznek rosszat s min-
denki részéről nyugodtan eltűrik a rosszat, Ha tehát az 
egész világ keresztyénekből állana, akkor ezek a szavak 
mindenkit köteleznének s az emberek így cselekedőének= 
De mivel nem keresztyének, e szavak nem vonatkoznak 
reájuk és nem is cselekszenek azok szerint, hanem tar-
toznak egy más kormányzat alá, amely a nem keresztye-
neket külsőleg kényszeríti ós hajtja bekére ós jóra. 

Azért nem viselt Krisztus fegyvert ós nem is ren-
delt a maga országában, mert ő a keresztyéneknek 
királya s uralkodik törvény nélkül csupán a Szt. Lélek 
által. És jóllehet a fegyvert meghagyja, mégsem használta, 
mert az nem az ő országának szolgálatára van, amelyben 
csupa istenfélők vannak. Ez oknál fogva Dávid sem épít-
hette időnek előtte a templomot, mivelhogy sok vert 
ontott s háborúskodott; nem mintha ezzel igazságtalan-
ságot követett volna el, hanem mivel nem lehetett 
Krisztus képviselője, akinek fegyver nélkül békés or-
szággal kellett bírnia; hanem Salamonnak kellett azt 
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tennie, kinek neve magyarul annyit teszen: békében 
gazdag, vagy békés, vagy akinek békés országa volt, 
amivel Krisztusnak, az igazi Békésnek és Salamonnak 
békeországa volt jelezhető,8) Ép úgy az egész templomépí-
tésnél sohasem lehetett hallani vasat, beszéli a szöveg; 
mindez azért történt, hogy minden kényszer és sürgetés 
nélkül, minden tőrvény és fegyver nélkül békés népe 
legyen a Krisztusnak. Ezt értik a próféták: CX. Zsolt. (3 v.) 
„A te néped iószen szabad akarata szerint." Ézs. 119 (9) „Nem 
ártanak ós senkit el nem veszítenek az én egész szent 
hegyemen." Ézs. 2, (4) „Az ő szabiyájokből kapákat ós az ő 
dárdájokból sarlókat csináljanak, ós egy nép más nép 
ellen fegyvert ne vonjon, se pedig többé hadakozást n© 
tanuljanak," 

Aki ezeket ós hasonló mondásokat oly nagy körre 
vonatkoztatná, a meddig Krisztus nevet hangoztatják, az 
ugyancsak kiforgatná az Írást, Ezek csupán az igaz keresz-
tyenekre voatkozólag mondattak, akik bizonyára így ís 
cselekszenek egymás között. 

Ötödször. Te erre ezt mondod: Mivel keresztyéneknek 
a világi rendre ós törvényre szüksógők nincs, miért szól 
Pál Róm. 13, az összes keresztyénekhez í g y ? : „Minden 
lelek a felső hatalmasságoknak engedelmes legyen." 
És Szt. Péter I. lev. 2, 13. „Annakokáórt engedelmesek 
legyetek minden emberi rendelésnek . . ." stb., mint 
feljebb mondottam. Válasz: Most mondottam, hogy a 
keresztyéneknek egymás között, magukban véve és maguk-
ért nincs szükségük sem törvényre, sem hatóságra, mert 
sem szükségét nem érzik, sem hasznát nem látják. De 
mivel az igaz keresztyén a földön nem önmagának, hanem 
felebarátainak el és szolgál, az okból ezen szellemnek 
megfelelően cselekszi azt is, amire neki nincs szüksége, 
de a felebarátjának hasznos és szükséges. Mivel pedig a 
hatóság nagyon szükséges ós hasznos az egész világra 
nézve, hogy a béke fentartható, a bűn büntethető s a 
gonoszok akadályozhatók legyenek; ez okból a legkész-
ségesebben alárendeli magát a hatalom uralmának, szive-



A "VILÁGI FELSŐSÉGRŐL 3 7 5 

sen enged neki, tiszteli a felsőségef, szolgál s mindent 
megtesz, amit csak képes s ami a hatóságnak javára 
válik, hogy legyen tekintélye és félelemmel viseltessék 
iránta mindenki, jóllehet ezek egyikét sem igényli ós 
szíikségli, mert o abban szorgalmatos, ami másoknak 
hasznos ós jő, mint Pál tanítja (Efez. 5,(4). Mint ahogy minden 
más szeretetműveit ís végzi, amelyek egyikére sincs szük-
sége. Mert ő látogatja a betegeket nem azért, hogy attól 
ő maga egészséges legyen; senkit sem etet azért, mivel 
neki szüksége lenne ételre; hasonlókép nem azért szol-
gálja a felsőséget, mivel szüksége van reá, hanem, mivel 
másoknak van szükségők reá, hogy őket védje és a 
rosszak rosszabbak ne legyenek. Mert ő ezzel semmit sem 
veszít s az ilyen szolgálat semmit sem árt neki, a világ-
nak pedig hasznára van. Ha pedig nem tenne, igy nem 
cselekednek keresztyén módon, sőt a szeretet ellen csele-
kednék, másoknak is rossz példát adna, akik hasonlóan 
semmi felsőséget nem akarnának elismerni, következés-
képen nem lennének keresztyének. Ebből pedig az evan-
góliomra szegyen származnék, mintha lazításra tanítana 
és dacos embereket nevelne, akik senkinek sem hasznára, 
som szolgálatára lenni nem akarnak, holott a keresztyén 
embert mindenkinek szolgájává teszi. Igy fizetett Krisztus 
adót (Máté 17,27), hogy az embereket ne haragítsa, holott 
nem volt kényten azt tenni. 

Igy tehát valóban látod Krisztus szavaiban (Mát. 5,39) 
is kifejezve azt a tanítást, hogy a keresztyéneknek 
nem szabad egymás között semmiféle világi hatalommal, 
vagy törvénynyel birniok; ámde nem tiltja azt, hogy 
szolgáljunk s engedelmeskedjünk azoknak, akiknek kezé-
ben világi hatalom s kormányzás vágyom De sőt annál-
inkább, mivel neked arra szükséged nincsen s nem is keli, 
hogy legyen, tartozol szolgálni azokat, akik nem emel-
kedtek oly magasra, mint te s akiknek arra szükségők 
van. Jóllehet neked nincs szükséged, hogy ellenségedet 
büntessék, de szüksége van a te beteg felebarátodnak, 
akin segíteni tartozol, hogy bókéje legyen és ellenségének 
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ne adózzon; s ez nem történhetik, hogyha a hatalom és 
felsőseg nem részesül tiszteletben és félelemben. Krisztus 
nem így szói: ne szolgáld a hatalmat, sem hogy ne enge-
delmeskedjél neki, hanem így: ne állj ellen a gonosznak; 
mintha azt mondaná: élj úgy, hogy mindent eltűrj, hogy 
a hatóságra ne legyen szükséged, hogy rajtad segítsen s 
szolgáljon, használjon, vagy szükségletedet képezze, hanem 
ellenkezőleg, hogy te segíts neki, szolgálj, használj és 
szükséges légy. Én tégedet magasabban állónak és sokkal 
nemesebbnek akarlak tartani, semhogy reá szükséged 
legyen, hanem ő neki legyen szüksége te reád. 

Hatodszor: Azt kérded, hogy vájjon a keresztyén em-
ber viselhetne hivatalt s bííntethetke a rosszakat, midőn 
Krisztus szavai oly egyszerűen s világosan hangzanak : 
„ne állj ellen a gonosznak", hogy a zoflstáknak ebből 
tanácsot kellett csinálniok ?9) A felelet : te most kétféle 
esetet hallottál, az egyik az, hogy a keresztyének kőzött 
a világi hatalomnak nincs helye; ez okból a keresztyének 
felett ós között nem viselhetsz hivatalt, mert erre szük-
ségük nincs. Ez okból a kérdéssel a másik félhez kell for-
dulnod, azokhoz, akik nem keresztyének, hogy vájjon azt itt 
keresztyéníleg alkalmazhatod-e ? Ez a másik eset, amikor 
a hatóságot szolgálnod s javát előmozdítanod kell, ameny-
nyire lehet, ha kell testtel, anyagi jóval, becsülettel s lé-
lekkel Mert ez oly intézmény, melyre neked nincs ugyan 
szükséged, de hasznos ós szükséges az egész világnak s 
felebarátodnak. Ez okból, ha azt látod, hogy hóhérokban, 
hopmesterekben, bírákban, urakban s fejedelmekben van 
szükség ós képesnek tartod magadat, vállalkoznod ós ke-
resned kellene azt, hogy a hatóság, mely szükséges, ne 
legyen megvetve és lanyha, vagy elpusztuljon, mert a vi-
lág nem tud s nem akar az ő szája íze szerint igazodni. 
Oka: Mert ebben az esetben teljesen idegen szolgálatra 
ós munkálkodásra vállalkoztál s az sem neked, sem va~ 
gyónódnak, sem becsületednek, hanem csupán felebará-
todnak s másoknak használ és nem tennéd abban a véle-
ményben, hogy bosszút állani, vagy rosszat rosszal fizetni 
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akarsz, hanem a te felebarátodnak javára és mások vé= 
delmének s békéjének fentartására. Mert te magad ra-
gaszkodói az evangélíomhoz s Krisztus tanítása szerint 
élsz, s hogyha téged ós a te dolgodat jogtalanság érne, 
szívesen szenvedsz még egy más arcúlütőst ís s a felső 
ruhádat is oda adod az alsó ruháddal. 

Igy egyeztethető össze szépen a kettő, hogy eleget 
tesz ugy az Istenországának, mint a világi hatalomnak 
külsőleg és belsőleg s egyúttal rosszat s jogtalanságot 
szenvedsz s rosszat ós jogtalanságot büntetsz; viszont a 
rossznak nem állsz ellene s mégis ellentáilsz. Mert egy-
felől nézed magadat s a te javadat, másfelől felebarátodat 
s az ő dolgait. Magadat ós ami a tied gondozod az evan-
géliom szerint ós szenvedsz jogtalanságot, mint egy igaz 
keresztyén magadért; másra s dolgaira viselsz gondot a 
szeretet szerint s nem szenvedsz semmi jogtalanságot fe-
lebarátodért, a mit az evangéliom nem tilt, de sőt más 
helyütt megparancsol 

Ily módon hatalmat gyakoroltak az összes szentek a 
világ kezdetetői kezdve, Ádám s az ő utódai. Igy gyako-
rolta Ábrahám, amikor Lotot, testvérének fiát megszaba-
dította s megverte a négy királyt (L Móz. 14,15), holott pe-
dig tetőtőktalpig evangeüomi ember volt. Igy verte le 
Sámuel a szent próféta Agag királyt (I. Kír. 15,33) ós Ilyes Baál 
prófétált (L Kk\ 18, 40). Igy gyakorolták azt Mózes, Jósue, 
Izráel fiai, Sámson, Dávid s az ószövetségnek minden ki-
rálya ós fejedelme, Épúgy Dániel s az ő társai, Ananias, 
Asarias, Misaei Babilóniában, Épúgy József Egyiptom-
ban stb. 

De ha valaki kifogásolni akarná, amennyiben az ó-
testamentom el van törülve s tőbbó nem érvényes s ezért 
a keresztyén embereknek ily példát felhozni nem lehet, 
annak azt válaszolom, hogy nem oda Buda; mert Szt. 
Pál I. Kor. 10,3 igy szól: „Mindnyájan egy lelki eledelt 
ettek ós mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a 
lelki kősziklából, amely a Krisztus, mint mi", azaz ők a 
Kiisz,tusban ugyanazt a lelket és hitet bírták, amely ben-
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nünk van ós ópenúgy keresztyének voltak, mint mi. Ez 
okból, amiben helyesen cselekedtek, abban minden keresz-
tyén jól cselekszik a világ elejétől végig; mert idő ós 
külső életlefolyás semmit sem határoz a keresztyéneknél. 
Azután meg nem is igaz, hogy az ó=testamentom annyira 
el lenne tőrülve, hogy nem kellene megtartani, vagy hely-
telenül cselekednek, aki mindig megtartaná, mint Szt. 
Hieronymus ós sokan mások tévedtek10 ; hanem úgy van 
eltörülve, hogy szabad tenni ós megengedni s nem szük-
séges a lélek üdvének elvesztése mellett megtartani, mint 
akkor volt. 

Mert azt mondja Pál í. Kor, 7,19. Gal. 6, l5, hogy „sem a 
kürülmetéletlenség, sem a körül metéltség valami, hanem 
új teremtés a Krisztusban/" azaz nem bűn, ha valaki kö-
rülmetéletlen, mint a zsidók gondolták, ép úgy nem bűn 
körülmetéltetni magát, mint a pogányok gondolták, ha-
nem mindkettő szabad ós jó, ha az ember úgy teszi, hogy 
nem gondolja, hogy ennek alapján istenfélő ós boldog 
lesz. Igy áll a dolog az ó^testamentom minden más elő-
írásaival is, hogy nem helytelent cselekszik az ember, ha 
elmulasztja s nem helytelent, ha megtartja, hanem szabad 
és jó azt megtartani s elmulasztani. Igen, hogyha az fele-
barátainknak boldogságához hasznos, vagy szükséges, ak-
kor mindezt meg kellene tartani, mert mindenkinek kö-
telessége tenni azt, ami felebarátjának hasznos ós szük-
séges, legyen az ó- vagy új-szövetségi, legyen az zsidó, 
vagy pogány dolog, mint Pál tanítja I. Kon 12,13. Mert a sze-
retet mindeneken győz s mindenek felett van s csak arra 
tekint, ami hasznos ós szükséges másoknak s nem kér-
dezi, hogy ó-, vagy új-e. 

A hivatalra vonatkozó példák ís olyanok, hogy sza-
badon követheted, vagy nem ; azonban hogyha látod, 
hogy felebarátodnak szüksége van valamiben, akkor sze-
reteted ösztönöz, hogy tedd meg, a mi szükséges, amit egyéb-
ként tenni vagy elmulasztani szükségtelen volna, vagy tet-
szésedtől függne. Csak azt ne gondold, hogy ennek alapján 
istenfélő, vagy boldog leszel, mint ahogy a zsidók önhit-
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ten vélték, hogy tetteik által érik azt el; hanem a hitre 
hízzad, mely cselekedetek nélkül űj teremtménnyé tesz 
tégedet. 

S hogy azt iij-testamentom által ís bebizonyítsuk, 
biztos tanú erre nézve Ker. János (Luk. 3, í4), akinek hiva-
tása volt Krisztus mellett tanúskodni, bizonyítani s tanítani, 
más szóval az o tanításának ujtesta mentőminak s evan-
géliomi nak kellett lennie, mint hogy neki Krisztushoz tö-
kéletes népet kellett vezetnie. Ez a János megerősíti a ka-
tonai hivatást es azt mondja, hogy : legyenek megelégedve 
a zsoldjukkal Hogyha keresztyéntelen dolog lett volna 
fegyvert viselni, korholta volna őket s arra hívta volna 
fel, hogy hagyják mindkettőt: a zsoldot, s fegyvert, vagy 
pedig nem tanította volna őket keresztyén életre, Épúgy 
Szt. Péter, mikor Corneliusnak prédikál (Apóst. Cseh 10,48) a 
Krisztusról, nem hagyta meg neki, hogy hagyja el hivatalát, 
amit mindenesetre meg kellett volna tennie, hogyha Cor-
neliusnak keresztyen vallási állásával nem férhetett volna 
össze; azonkívül mielőtt megkereszteltetett volna, leszáll 
reá a Szt. Lélek s Lukács maga is dicséri, hogy istenfélő 
ember volt már Péter beszéde előtt s nem feddi rajta azt, 
hogy katonáknak és pogány császárnak századosa volt. 
Amit tehát a Szt. Lélek Corneliuson nem kifogásolt ós 
nem korholt, méltányos, hogy mi se feddjük s kifogásoljuk. 

Hasonló példát mutat a szerecsen százados Eunuchus 
(Aposi Cseh 8,39), akit Fülöp evangelísta megterített ós meg-
keresztelt s megengedte, hogy hivatalában maradjon s 
haza menjen, aki pedig a napkeleti szerecsen királynőnek 
fegyver nélkül nem lehetett volna hatalmas századosa. 

Igy volt Cyprus szigetének kormányzója Sergius Paulus 
is (Apóst Cseh 13.12), akit Szt. Pál megtérített s mégis kor-
mányzónak hagyott a pogányok között és fölött. Epugy tett 
sok s/ent martyr is, akik a római pogány császároknak 
engedelmesek voltak, vezetósők alatt harcba szálltak s 
kétségtelenül embereket is öltek, hogy a bókét fentarthas-
sák ; mint ahogy Szt. Móricról, Achatiusról, Gereonról ós 
sok másról írnak Julianus császár alatt. Ezenfelül előttünk 
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van Szt. Pál világos s határozott szövege, Rórn. 13, 1 mely-
ben ezt mondja: „a felsöség Istentől van rendelve." Épűgy 
(4 vers): „a felsőseg nem ok nélkül viseli a fegyvert. 
Istennek szolgája s bosszújának megállója azon, ki gonoszt 
cselekedendik." 

Kedves barátom! ne légy oly vakmerő és ne mondd 
azt: a keresztyen ne tegye azt, ami különben Istennek 
tulajdon műve, rendelése és teremtése, mert különben azt 
is kellene mondanod: a keresztyénnek nem keli ennie, 
innia, sem házasodnia, holott ez is isten műve és rende-
lése. S ez jól van űgy, még pedig annyira jól, hogy min-
denki keresztyén módon s boldogan élhet vele, mint Szt. 
Pál mondja I. Ti un 4,4 : „Isten minden teremtett állata jó 
és semmit sem kell megvetni, ha hálaadással élnek azzal." 
— Isten összes teremtményei között neked nemcsak evést, 
ivást, ruhát, csizmát, hanem fegyvert, engedelmességet, 
védelmet és büntetést ís kell engedned. 

Egy szóval, mivel e helyütt Szt. Pál azt mondja, hogy 
a felsőség Istennek szolgája, azért engedni kell, hogy az 
nemcsak a pogányoknak, hanem az összes embereknek 
is hasznára váljék. Mit is mond ez állítással ? azt, hogy Isten-
nek szolgája s nem mást, mint azt, hogy : a felsőség termé-
szeténél fogva olyan, hogy Istennek szolgálhatunk általa. 
Nagyon keresztyéntelen beszéd volna az, hogy lehetséges oly 
istentisztelet ís, amelyet keresztyén ember nem végezhetne, 
vagy végeznie nem volna szabad, holott az istentisztelet 
tartása senkihez sem illik annyira, mint keresztyénekhez; 
nagyon jő és szükséges lenne, hogy az összes fejedelmek 
igaz, jó keresztyének legyenek, mert felsőség es hatalom, 
mint különleges istentisztelet a keresztyéneket első sorban 
mindenek előtt illeti meg a földön. 

Ez okból a fegyveres hatalmat, vagy a felsőséget 
becsülnöd kell, mint akár a házasságot, vagy földmívelést, 
vagy más foglalkozást, melyeket szintén az Isten rendelt 
Miként tehát az ember házas életet folytatva szolgálhat 
Istennek, a földmívelésben, vagy kézműiparban másoknak 
hasznára és szolgálnia kellene, ha feleb-uatjának arra 
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szüksége lenne; ép így szolgálhat Istennek a hivatalban ís, 
és szolgáljon ís benne, ahol azt felebarátjának szüksége 
követeli, inert Istennek szolgái ok, akik a rosszat bünte-
tik és a jót védik. Ez azonban ugy legyen berendezve, 
hogy ne legyen ott, ahol nincs reá szükség, mint ahogy 
házasnak lenni es földet művelni kinek-kinek tetszésétől 
függ, ha külső kényszer alatt nincsen. 

Te erre így felelsz : Miért nem viseltek fegyvert 
Krisztus és az apostolok? felelet: mondd meg nekem, 
iniórt nem házasodott meg, vagy cípószsze, szabóvá nem 
lett ? Vájjon azért nem lehet jó egy állás, vagy hivatal, mert 
Krisztus maga nem töltötte be? Mi lenne az összes hiva-
talokból -és hivatásokból, kivéve az igehirdetést, amelyet 
ő egyedül töltött be? Krisztus betöltötte hivatalát s hiva-
tását ; ezzel senkinek másnak hivatását el nem ítélte, Ő 
hozzá nem illett a fegyverviselés ; mert neki csak azt a 
hivatalt kellett betöltenie, amely által az ő országa kor-
mányoztatik s illetőleg, a inelylyel országának javára szolgál 

Országához nem tartozik, hogy ő házas, varga, szabó, 
földmíves, fejedelem, hóhér, vagy hopmester legyen, sem 
pedig a hatalom, vagy világi jog, hanem csupán Isten igéje 
ós lelke, miáltal övéi belsőleg vezettetnek. Bármely hiva-
talt viselt ós visel most ís, Isten lelkét és igéjét adja. És 
ebben a hivatásában az apostoloknak követniök kellett őt, 
valamint minden lelki vezetőnek ; mert nekik az Isten igé-
jén, a szellemi fegyveren annyi sok a tenni valójuk, hogy 
ezt a mesterségüket folytathassák, a világi hatalomról 
lemondaníok s másokra bízniok kell, akiknek nem köteles-
sógök prédikálni. Áz ugyan hivatásukkal nem áll ellentét-
ben, hogy azt is igénybe vegyék, mint mondottuk, mert 
minden egyesnek kötelessége a maga működésének s hiva-
tásának élni. 

Ez okból jóllehet Krisztus fegyvert nem viselt ós 
nem tanította, hogy nem kell viselni, mégis elég nekünk 
az, hogy nem tiltotta s nem szüntette meg, hanem meg-
erősítette a fegyverviselést. Mint ahogy az is elég, hogy 
a házasságot nem törülte el, hanem megerősítette annak 
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dacára, hogy nem nősült s róla nem tanított, mert o 
csak olyan hivatásokkal s feladatokkal lehetett elfoglalva, 
amelyek tisztán csak az o országának szolgálatában ál-
lottak, nehogy abból ürügyet ós szükség esetén példát 
vegyenek annak tanítására es hívesere, mintha Istennek 
országa nem állhatna fen házasság és fegyver nélkül ós 
hasonló külső dolgok nélkül, (inert Krisztus példái szük-
ség esetén kötelező erővel bírnak) holott Isten igéje ős 
lelke által létezik, s ebben állott Krisztus tulajdonképeni 
hivatása s abban kellett állania, mint ezen ország leg-
főbb királyának. De, mivel nem minden keresztyénnek 
ugyanaz a hivatása (jóllehet lehetne), helyes dolog, hogy 
valamely más külső hivataluk legyen, amellyel szintén 
szolgáihatják az Istent. 

Mindezekből tehát következik, hogy mi a helyes ér-
telme Krisztus ezen szavainak: Mát. 5: „ne álljatok ellen 
stb., nevezetesen az, hogy a keresztyén embernek képes-
nek kell lennie minden gonoszságnak s jogtalanságnak 
elviselésére, ő maga ne álljon bosszút, a bíróság előtt 
sem védekezzek, hanem úgy viselkedjek, hogy a maga ér-
dekében általában ne legyen szüksége világi hatalomra ós 
törvényre. De mások részére lehet, sőt kell megtorlást, 
jogot, védelmet és segítséget keresnie s tennie mindent, 
amit lehet. Hasonlóképen kell a hatóságnak ís, vagy ön-
magától, vagy másoktól indíttatva, a kárvallottnak pa-
nasza nélkül keresnie, mozgatnia, segítenie s védenie. 
Hogyha azt nem teszi, szidássá s gyaláztassa magát és 
semmi rossznak ellent ne álljon, mint Krisztus szavai 
mondják. 

Te meg légy biztos abban, hogy Krisztusnak ezen 
tanítása nem tökéletesek rószóre szóló tanács, mint ami 
zofistáink Istent káromolva állítják ós hazudják, hanem 
egyetemes szigorú parancs az összes keresztyének részére 
g tudd meg belőle, hogy azok mind pogányok, a kik ke-
resztyen nevezet alatt magukat megbosszulják, vagy a 
bíróság előtt vagyonért s becsületért perlekednek s ve 
szekszenek ; de hogy ebből semmi sem lesz, azért jót öi 



A "VILÁGI FELSŐSÉGRŐL 3 8 3 

lok. S te ne igazodj a tömeg és az általános szokás szerint 
mert a földön kevés a keresztyén, te abban semmit - se 
kételkedjél azonfelül Isten igéje valamivel több, mint kö-
zönséges szokás. 

Mert ebből látod, hogy Krisztus a törvényt nem töri! 
©1, a mikor azt mondja: „Hallottátok, hogy megmondatott 
a régieknek : szemet szemért stb., én pedig azt mondom 
néktek: senkinek se álljatok ellent" . . . stb., hanem meg-
magyarázza a törvény értelmét, hogy mikép kell azt fel-
fogni, mintha így szólana: Ti zsidók azt vélitek, hogy 
Istennek tetsző ós szép dolgot míveltek, mikor jog alap-
ján visszakívánjátok, ami a tiétek s bíztok Mózes ezen 
mondásában: „szemet szemért" stb. Én azonban azt mon-
dom néktek, hogy Mózes azt a parancsolatot azért adta 
a rosszak ellen, akik Isten országához nem tartoznak, 
hogy ok magok bosszút ne állhassanak, vagy még ennél 
roszszabbat ne tegyenek, hanem ily külső törvény ós erő ál-
tal kényszerítve legyenek a rosszat elhagyni, hogy külső 
jog s törvény által alárendelve legyenek a felsosógnek; 
ti azonban úgy éljetek, hogy ily jogra ne legyen szük-
ségetek, sem ilyet ne keressetek. Mert jóllehet a világi 
hatóságnak keli birnia oly törvénnyel, amely szerint a 
hitetlenek felett ítéletet mond s jóllehet ti azt igénybe 
vehetitek másoknak megítélésében, még sem kell azt ma-
gatokért s magatok ügyében sem keresni, sem igénybe 
venni, mert tietek a mennyekországa; ez okból hagyjátok 
a földi dolgokat annak, aki azokat elveszí tőletek, 

íme ebből látod, hogy Krisztus a maga szavainak 
nem azt az értelmet adja, mintha Mózes törvényét eltö-
rülne, vagy a világi hatalmat tiltaná,. hanem kiveszi azok 
alól a maga híveit, hogy a maguk érdekében ne használ-
ják, hanem hagyják azt a hitetleneknek, akiknek tehát még 
ezzel az ő jogukkal is szolgálatot tesznek, mert itt nem 
keresztyének ís vannak és senkit sem lehet arra kény-
szeríteni, hogy keresztyén legyen. — De hogy Krisztus 
szavai csupán övéire vonatkoznak, kitetszik abból, hogy 
alább így szól: „Szeressetek ellenségeiteket s legyetek 
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tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes k De aki 
szereti ellenségeit és tökéletes, as hagyja a törvényt 
törvénynek s nem követei szemet szemért. De a nem ke-
resztyénektől sem tiltja, akik ellenségeiket nem szeretik 
s azt ígénybevenni akarják, sot a segítségökre siet, hogy 
a törvényhez folyamodjanak, nehogy valami roszszab-
bat tegyenek, 

Igy tehát nézetem szerint Krisztus beszéde egyezik 
azon szentírási helyekkel, amelyek a fegyveres hatalmat 
elrendelik s hogy nézete ez : Egy keresztyén se használ-
jon, vagy segítségül ne kérjen fegyveres hatalmat a maga, 
vagy ügyei érdekében, hanem másért lehet és kell hasz-
nálnia s ígénybeveiiníe, hogy a gonoszság akadályozva, az 
istenfélelem védve legyen. Mint ahogy az Űr ugyanazon 
helyen mondja: ?7a keresztyén ne esküdjön, hanem az ö 
beszéde legyen igen, igen, nem, nem", azaz önmagáért és 
saját akaratából s tetszése szerint ne esküdjék. De ha a 
szükség, a közjó és boldogság, vagy Isten dicsősége kö-
veteli, akkor esküdjön. Ily módon másnak szolgálatában 
éljen a tiltott esküvel épűgy, mint ahogy egy másnak ja-
vára használja a tiltott fegyveres hatalmat. Mint a hogy 
Krisztus és Pál gyakran esküsznek, hogy a maguk taní-
tását és bizonyságtételét az emberek előtt elhíhetove 
tegyék, mint ahogy szokás és lehet tenni a kötelezvé-
nyeknél és szerződéseknél, miről LX1L Zsolt, 12 szól: „di-
csértetnek, akik az ö nevére esküsznek". 

Tovább kérded azután, vájjon a hopmester, hóhér, 
jogászok, ügyvédek s amilyen e nemű népség csak van, 
lehetnek-e keresztyének s tiszteséges-e foglalkozásuk? 
Felelet: Hogyha a felsőség és hatalom, mint feljebb bizo-
nyítottam, Istennek tisztelete, akkor mind annak is isten-
tiszteletnek kell lennie, amire a felsőségnek szüksége van: 
tehát a hatalomnak is. Mindig kell olyannak lennie, aki 
a gonoszat befogja, vádolja, megfojtja ós kivégezi; a jókat 
védi, felmenti, felelősség alól megszabadítja ós kiszabadítja. 
Ez okból, hogyha azt abban a nózetben teszik, hogy nem 
o magok hasznát keresik, hanem csupán segítségére van-
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nak a hatalom érvényesítésének, hogy a gonoszok féken 
tartassanak, az nem rejt veszélyt rájok nézve s élhetnek 
vele, mint más ember más foglalkozással s szolgáljon fen-
tartásukra. Mert, mint mondottam, a felebarátaink iránt 
való szeretet nem nézi a maga hasznát, azt sem nézi, mily 
nagyok, vagy kicsinyek egyes ügyek, hanem mennyire 
hasznosak felebarátainkra, vagy pedig a közjóra nézve. 

Kérded : Plogyan ? Nem használhatnám-e a hatalmat 
maga mert és az ón ügyemórt azon ürügy alatt, hogy azzal 
nem a magam ügyet szolgálom, hanem a gonosznak bün= 
tetését, eszközlöm? Felelet: Ily csodás eset nem lehetet-
len, de nagyon ritka s veszedelmes. Ha a lelek nagyon 
gazdag, megtörténhetik. Mert így olvassuk ezt Sámsonról 
Bír. 15, ( n ) hogy így szól: ,,Űgy tettem velők, mint ők tettek 
velem,a de ez ellen szól Póld. 24, (29) „Ne mondd : úgy akarok 
vele tenni, mint ő ón velem tet t ;" és 20, (22) „Ne mond-
játok : én meg akarom neki fizetni a rosszat." Sámson 
ugyanis Istentől fel volt hatalmazva arra, hogy a filiszteu-
sokat megkínozza ós Izráel fiait megszabadítsa, jóllehet 
volt oka, hogy a saját baját ürügynek használja az ő bün-
tetésökre ; azért mégsem tette azt azon okból, hogy magát 
megboszúlja s a maga hasznát keresse, hanem hogy má-
soknak szolgáljon és a filiszteusokat megbüntesse. De ezt 
a példát senki sem fogja követni, hogyha nem igaz ke-
resztyén és nincs telve Szt. Lélekkel. Ahol az ész is így 
akar cselekedni, bizonyára megtalálja az ürügyet, mintha 
nem a maga hasznát akarná keresni; ez azonban alapjában 
véve hamis dolog, mert az kegyelem nélkül lehetetlen. 
Ez okból légy előbb olyan, mint Sámson, akkor tehetsz is 
úgy, mint Sámson. 

A MÁSODIK RÉSZ. 

A f e l s ő s ég h a t á s k ö r é n e k h a t á r a i u l 
Evvel ez értekezésnek főrészéhez jutottunk. Mert, 

minekutána szólottunk arról, hogy világi felsőségnek 
kell lennie a földön és arról, hogy mikópen kell azt 

D. Luther 31. művei. o r 
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alkalmaznunk keresztyén módon ós boldogítva, azt ís ki kell 
fejtenünk, hogy mily hosszú a karja s mily messze nyújtsa 
azt, hogy túlságos messze ne nyújtsa s Isten országába s 
kormányozásába ne avatkozzék. S azt nagyon szükséges 
tudni, mert elviselhetetlen ós rettenetes kár származik 
abból, hogyha nagyon tág teret engednek neki és veszé-
lyes, ha szűk határok között mozog. Itt enyhén, amott túl 
szigorúan büntet. Jóllehet elviselhetőbb a baj, ha ez irányban 
vét s enyhén büntet, mintha abban az irányban vet es 
túl szigorúan büntet, mert mindig jobb, ha egy utonállót 
életben hagynak, mint ha egy istenfélő embert megölnek, 
minthogy a világnak van és lesz utonállója, istenfélő embere 
pedig kevés van. 

Legelőször meg kell jegyeznem, hogy Ádám gyermekei 
kétfélék, ezeknek egyike Istenországában Krisztus alatt 
másika a földi országban, amint feljebb mondottuk, földi 
hatóság alatt áll s kétféle törvénnyel bírnak. Mert minden 
országnak saját törvényeívek s jogaival kell bírnia s 
törvény nélkül semmiféle birodalom, vagy hatóság nem 
lehetséges, mint ahogy azt a mindennapi tapasztalás iga-
zolja, Á világi hatalomnak vannak törvényei, amelyek 
tovább nem terjedhetnek, mint a testre, vagyonra s arra ; 
ami külsőleg létezik a földön. Mert az Isten nem engedheti 
s nem akarhatja, hogy kívüle más valaki kormányozzon, 
a lőlek felett. Ez okból, ahol a világi hatalom arra vete-
medik, hogy törvényt alkot a leieknek, Istennek jogkörébe 
nyúl s csak ámítja, rontja a lelkeket Ezt oly világossá 
akarjuk tenni, hogy az emberek megértsék, hogy a mi 
lovagjaink, fejedelmeink es püspökeink lássák, mily osto-
bák, ha az embereket törvényeikkel s parancsolataikkal 
kényszeríteni akarják, hogy ily, vagy oly módon higyjenek. 

Hogyha emberi törvényt hoznak a lelkekre, hogy 
ilyen, vagy amolyan módon higyjenek, mint ahogy azt egy 
vagy más ember előadja, ott bizonyosan hiányzik az Isten-
nek igéje. Ha Istennek igéje hiányzik belőle, kétséges hogy, 
vájjon akarja-e azt az Isten, mert amit nem ő parancsol, 
arra nézve nem lehetünk bizonyosak, hogy tetszik-e neki, 
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sőt bizonyosak vagyunk, hogy Istennek nem tetszik. Mert 
o a mi hitünket csupán s tisztán az ő isteni igéjére akarja 
alapítani, mint Máté 16, (l8) mondja : „Ezen a sziklán építem 
fel anyaszentegyházamat," És Jám 10, (4,5) ;?Az én juhaim 
hallgatnak az én hangomra és ismernek engemet, másnak 
hangjára nem hallgatnak, hanem futnak előle/' stb. Ebből 
következik, hogy a földi hatóság ily merénylet-paranccsal 
őrök halálba kergeti a lelkeket, mert olyasminek hívősére 
kényszeríti, ami helyes ós Istennek bizonyára tetszik § 
mind az által kétséges, de sőt bizonyos, hogy nem 
tetszik, mivel semmiféle világos Isten igéjén nem alapszik, 

Mert, aki helyesnek hiszi azt, ami helytelen, vagy 
bizonytalan, az megtagadja az igazságot, ami maga az 
Isten s hisz a hazugságokban és tévedésekben, igaznak 
tart ja azt, ami nem igaz. 

Azért nagy oktalanság az, amikor azt rendelik, hogy 
engedelmeskedni keli az egyháznak, atyáknak, zsinatoknak, 
jóllehet annak alapjául nem szolgái Isten igéje, ördög-
apostolok parancsolnak ilyet s nem az egyház, mert az 
egyház semmit sem parancsol, csak amiről biztosan tudhatja, 
hogy Isten igéje, mint Szt. Péter (L Pót. 4, u ) mondja : „aki 
beszel, mint Isten szavát beszelje," Ők azonban semmikép 
sem fogják bebizonyítani, hogy a zsinatok határozatai 
Istennek igéje. Sokkal bolondabb dolog azonban az, ha 
arra hivatkoznak, hogy a királyok, fejedelmek s a tömeg 
így hisz. Kedvesem! mi nem vagyunk keresztelve sem 
királyokra, sem fejedelmekre, sem a tömegre, hanem magára 
Krisztusra és Istenre: nem is hívnak bennünket királyok-
nak, fejedelmeknek, vagy tömegnek, hanem hívnak ben-
niinket krisztusiaknak, A léleknek senki se parancsoljon 
s nem is parancsolhat, még ha az égbe vezető útat tudná 
is neki mutatni. Azt pedig egy ember sem teheti, egyedül 
az Isten. Azért azokban a dolgokban, melyek a lélek 
üdvére tartoznak, semmi mást, csupán Isten igéjét kell 
tanítani ós követni 

Épűgy, ha meg nagy szamarak is, be kell látniok, 
hogy a lelkek felett semmi hatalmuk sincsen. Mert egy 

25* 
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ember sem képes megölni a lelket, vagy élővé tenni, az 
égbe, vagy a pokolba vezetni És hogyha azt nem ís 
akarnák nekünk elhinni, Krisztus mindig eléggé fogja azt 
bizonyítani, mert Máté 10, 28 így szol : „Ne féljetek azoktól, 
kik a testet ölik rneg, a lelket pedig nem ölhetik meg;, 
hanem inkább féljetek attól, aki mind a lelket, mind a 
testet elveszítheti a gyehennában Én azt tartom, hogy itt 
világosan ki van véve a lélek minden emberi kézből és 
csupán az Isten hatalma alá van rendelve. 

Mondd meg ez okból nekem, mennyi belátás van. 
abban a fejben, amely azon a helyen parancsot talál, 
ahol semmi hatalma nincs ? Ki nem tartaná esztelen-
nek azt, aki a holdnak parancsolni akarna, hogy világít-
son, ha akar ? Mily szépen hangzanék, hogyha a lipcseiek 
nekünk Wittenbergben, vagy pedig mi wittenbergíek 
parancsokat osztogatnánk a lipcseieknek? Hálából bizo-
nyosan fekete hunyort ajándékoznának a parancsolónak, 
hogy az agyát megtisztítsák és a náthát elfojtsák.11) Igy 
cselekszenek még a mi császárunk, okos fejedelmeink ís § a. 
pápák, püspökök és zofisták, űgy vezettetik magukat, 
vak a világtalant, hogy alattvalóiknak megparancsolják, 
hogy higyenek Isten igéje nélkül, amint ok jónak találják 
s mégis keresztyén fejedelmeknek akarnak neveztetni^ 
pedig az Isten csak ürügy nekik. 

Azonfelül meg kellene érteníők azt, hogy minden, 
hatalomnak csak ott kell és lehet cselekednie, ahol láthat,, 
ismerhet, bírálhat, ítélhet, mondhat, cselekedni s változ-
tatni tud. Mert micsoda bíró lenne az, aki vakon akarna 
ítélni oly dolgok felett, amelyeket sem nem hall, sem 
nem lát ? Mondd meg nekem, mikép képes egy ember 
a sziveket látni, megismerni, vizsgálni, ítélni s változtatni ? 
Mert ez egyedül az istennek van fenntartva, amint VII Zsol-
tár (10 v.) mondja: „Isten vizsgálja a szíveket és a veséket." 
Épűgy: „Isten ítélő bírája az embereknek." Apóst. Csel. 1,24 
Az „Isten szívet ismerő." És Jer. 17, (9): „Gonosz és kipuhatol-
hatatlan az emberi szív, ki vizsgálhatja meg? Én vagyok 
az Űr, aki a szíveket és veséket vizsgálom." A törvény-



A "VILÁGI FELSŐSÉGRŐL 389 

széknek nagyon biztosnak kell lennie és mindent világosan 
látnia, amikor ítélnie keli De a léleknek gondolatai^ 
fogalmai senki előtt sem lehetnek világosak, csupán Isten 
előtt; minélfogva hiába való s képtelen dolog valakinek 
parancsolni, vagy valakit erőszakkal rábírni, hogy így, 
vagy amúgy higyjen. Más kellék szükséges ahhoz; az 
erőszak nem teheti, S én csudálom a nagy szamarakat, 
hiszen ok magok mondják: De occultís non iudicat eccle-
sía, vagyis a titkos dolgok felett nem itél az egyház. Midőn 
tehát az egyház is a maga lelki-hatóságával csak nyilván-
-való dolgok felett ítélhet, míkép vállalkozhat arra tudat-
lan világi hatóság, hogy ily titkos, szellemi, elrejtett dolog 
felett, mint a hit, ítéljen és kontárkodjék? 

Különben is kinek-kinek dolga, hogy milyen a hite 
s neki magának kell törekednie valódi hitre; mert, 
amily bizonyos, hogy senki más nem mehet helyettem a 
pokolba, vagy az égbe, ép oly kevéssé hihet, vagy nem 
hihet helyettem s amilyen kevéssé nyithatja, vagy elzár-
hatja előlem a mennyet, vagy a poklot, ép oly kevéssé 
kényszeríthet hitre, vagy hitetlensógre. Mivel tehát min-
denkinek lelkiismeretétől függ, hogy mikóp hisz, vagy 
nem • hisz, s ebből a világi hatóságnak semmi rövidsége 
nincsen, ez okból legyen ő is elégedett s intézze a maga 
dolgait s hagyja az embereket, hadd hígyjenek úgy, vagy 
amúgy, amint lehet és tetszik nekik ós senkit erőszakkal 
ne kényszerítsenek, mert a hit az egyéniség szabad el-
határozása, melyre 'senkit sem lehet kényszeríteni. Isten-
nek műve az az emberi lélekben, amiért azt semmi külső 
hatalomnak nem lehet kierőszakolni, vagy teremteni. Innen 
ered az a közmondás, mely Augustinusnál is található: 
hitre senkit sem lehet és szabad kényszeríteni. Ezenfelül 
ezek a vak, nyomorult emberek nem látják, hogy meny-
nyire hiába való képtelen dologra vállalkoznak. Mert 
bármily szigorúan parancsolják s bármennyire dühöngnek, 
többre mégsem kényszeríthetik az embereket, minthogy 
szájjal és kézzel kövessék őket; a szívet nem kénysze-
ríthetik, mégha széjjel is tépik magukat. Mert igaz a 
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közmondás: a gondolatok vámmentesek. Mert, mit hasz-
nál az, hogy kényszeríteni akarják az embereket, hogy 
szívben higyjenek, holott látják, hogy az lehetetlen? Ezzel 
a gyengébb lelkiismeretiteket erővel kényszerítik, hogy 
hazudjanak, tagadjanak és máskép beszéljenek, mint 
ahogy a szívük szerint gondolkoznak és megterhelik mago-
kat rettentő idegen bűnökkeh Mert mindazon hazugságok és 
hamis hitvallások, melyeket az ily gyönge lelkiismeretnek 
tesznek, azt terhelik, aki őket azokra kényszeríti. Sokkal 
könynyebb volna rájok nézve, hogy amennyiben alattvalóik 
tévelyegnek, inkább hagynák őket hibás tévelygésekben, 
mintsem hogy hazugságra ós másnemű beszédre szorít-
ják, mint a hogy a szivökben éreznek, de még nem is 
helyes, hogy rosszat rosszabbat akarnak elhárítani. 

De akarod-e tudni, miért rendelte azt az isten, hogy 
minden világi fejedelemnek gyalázatos módon kell buknia? 
Meg akarom azt neked mondani Áz Isten őket hamis fel-
fogásuakká tette s le akar velők számolni, mint az egy-
házi uracsokkal Mert az ón nem kegyelmes uraim, a pápa. 
és püspökök, püspökök tartoznának lenni és Isten igéjét 
prédikálni; ők azonban azt hagyják s világi fejedelmekké-
lettek s uralkodnak oly törvényekkel, melyek csak a 
testre és vagyonra vonatkoznak. Gyönyörűen fordították 
meg a dolgot; belsőleg kellene kormányozniok a lelkek 
felett Isten igéje által? hát kormányoznak külsőleg vára-
kat, városokat, országot s népeket ós kínozzák a lelkeket 
kimondhatatlan öldökléssel. 

Hasonlóan kellene a világi uraknak külsőleg kormá-
nyozniok országot és embereket; azt azonban hagyják 
és egyebet nem tudnak, mint húzni s nyúzni, vámot vámra 
szedni, kamatot kamatra halmozni, itt egy medvét, amott 
egy farkast kibocsátani: ezenfelül semmi jogot, hűseget,, 
igazságot nem lehet náluk találni és akként cselekszenek, 
hogy azt még a rablók és útonállók is megsokallják s 
világi kormányzásuk oly mélyre sülyed, mint a lelkészi 
zsarnokok kormányzása. 

Ez okból az Isten az ő eszüket is elforgatja, hogy 
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ószellenesen cselekednek ós lelkileg akarjanak uralkodni 
a lelkek felett, mint viszont amazok testileg akarnak 
uralkodni, hogy magukra vegyenek idegen bűnt, Istennek 
és minden embernek gyűlöletét, míg pusztulásnak indul-
nak püspökökkel, papokkal és szerzetesekkel együtt, 
egyik lator a másikkal ós ezután mindezekért az evan-
géliomot vádolják s megbánás helyett Istent káromolják 
és mondják: mindezt a mi prédikálásunk okozta. Pedig 
ezt az o istenellenes gonoszságuk eredményezte s ered-
ményezi megszakítás nélkül: mint a rómaiak is tették, 
mikor tönkre mentek.12 íme látod Istennek végzését a 
nagy tökíilkók felett. Ámde ne gondolják, hogy meg nem 
akadályozható az Istennek ezen komoly végzése az o 
magába szállásuk áltah 

Te azt mondod, hogy hiszen Pál mondotta, Róm.13, ( J : 
„Minden lélek engedelmeskedjék a hatalomnak ós felsoség-
nek.u És Péter így szól: „Legyünk engedelmesek minden em-
beri rendelésnek," Felelet: Jó helyen jársz, mert e mondások 
mellettem szólanak. Szt, Pál szól a felsősógről és hatalomról, 
Te pedig imént hallottad; hogy a lélek felett senkinek sem 
lehet hatalma, csupán Istennek. Ezért Szt, Pál sohasem 
szólhatott más engedelmességről, mint arról, mellyel a 
hatalomnak tartozunk. Ebből következik, hogy nem szól 
a hitről, hogy a világi hatalomnak ne lehessen a hit felett 
parancsolnia, hanem külső javakról, amelyeket rendben 
tartani s kormányozni kell a földön. Ezt fejezik ki kő-
vetkező szavai is érthetően ős világosan, amikor mind a 
kettőnek, a hatalomnak és felsősógnek célját meghatározva 
így szól: „Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok, 
akinek adóval, adót, akinek vámmal, vámot, . akinek tisz-
telettel tiszteletet.u Ebből látod, hogy a világi engedelmes-
ség és hatóság csupán külsőre, adóra, vámra, tiszteletre 
s félelemre vonatkozik. Ugyanígy, mikor mondja: A ható-
ságtól nem kell félniök a jó, hanem csak a rossz tetteknek; 
azonban korlátozza a hatóságot, hogy ne mesterkedjék a 
hitben és Isten igéjében, hanem rossz tetteket javítgasson. 

Ezt akarja Szt. Péter is, amikor mondja: „Legyünk 



3 9 2 D. LUTHKR MÁRTON 

engedelmesek minden emberi rendelésnek.u Emberi rendelés 
azonban nem terjeszkedhetik felfelé az égbe és a lélek 
fölé, hanem csupán a földön az embereknek egymás között 
való külső életére, ahol az emberek látni, ismerni, vizs-
gálni, ítélni, büntetni és menteni tudnak. Mindezt maga 
Krisztus ís finomul megkülönböztette s röviden kifejezte, 
iáikor igy szól Mák 22, (21): „Adjátok meg a császárnak, ami 
a császáré és Istennek, ami az Istené k Hogyha a császári 
hatalom Isten országára és hatalmára ís kiterjeszkednék, 
és nem lenne külön álló, akkor nem kellett volna azt így 
megkülönböztetnie. Mert miként mondottam, a lélek nem 
áll a császár hatalma alatt, ő azt sem nem taníthatja, 
sem nem vezetheti, sem meg nem ölheti, sem élővé nem 
teheti, sem nem kötheti, sem nem oldhatja, sem nem 
Ítélheti, s£m vissza nem tarthatja, sem szabadon nem 
bocsáthatja. Ezzel pedig kellene bírnia, hogyha volt ha~ 
taima felette parancsolni s neki törvényt hozni; hanem 
igenis van joga ezt tenni test, vagyon és becsület felett, 
mert ez az ő hatalma alatt álL " . 

Mindezt már régen azelőtt Dávid egy rövid mondatban 
kifejezte, amikor így szólt CXV. Zsolt (16, v.): „Mert az eget 
az ég urának adta, de a főidet a föld fiainak adta;" as az, ami 
a földön van és ídeigvaló, földi országhoz tartozik, a felett 
van az embereknek hatalma Istentől, de ami az éghez és 
örökkévaló országához tartozik, az egyedül a mennyei Űr 
alatt vagyon. Mózes sem felejtette el ezt, mikor így szól I. 
Móz0 L : „Mondá Isten: Teremtsünk embert a mi ábráza-
tunkra és a mi hasonlatosságunkra: es uralkodjék a ten-
gernek halain, az égen repdeső madarakon stb/5 Ezek 
szerint az embernek csak a külső uralkodás adatik. Általában 
véve ez a közfelfogás, amint Szt. Péter mondja Apóst Cseh 
5, (29): „Inkább kell Istennek engedelmeskedni, mint embe-
reknek". Amivel világosan meghatározza a világi hatalom 
célját — Mert hogyha mindenben meg kellene tartani azt, 
amit a világi hatalom akar, hiába mondanák akkor: „In-
kább kell Istennek engedelmeskedni mint embereknek". 
Ha tehát a te fejedelmed, vagy világi urad azt parancsolja^ 
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hogy a pápával tarts, így, vagy amúgy higyjól vagy azt 
parancsolja, hogy dobd el a könyveket magadtői, így kell 
válaszolnod: Lucifert nem illeti meg, hogy Isten mellett 
-üljön! Kedves uram l tartozom önnek engedelmeskedni 
testemmel s vagyonommal; parancsoljon hatalmának mér-
téke szerint e földön, hát fogok engedelmeskedni. De ha 
•azt parancsolja, hogy az ön hite szerint higyjek és köny-
veimet eldobjam magamtól, akkor nem tartozom engedel-
meskedni, mert ön ebben zsarnok és túllépi hatáskörét, pa-
rancsol ott, hol sem joga, sem hatalma nincsen stb. •— Ha 
•ezért vagyonodat elveszi ós megbüntet az engedetlenségért, 
boldog vagy ós köszönd meg az Istennek, hogy méltó 
vagy Isten igéjéért szenvedni. Hadd dühöngjön az esztelen, 
majd ítél felette az Űr. Mert én azt mondom neked, hogy-
ha te nem állsz neki ellent, s megengeded, hogy hitedet, 
vagy könyveidet elvigye, valóban megtagadtad az Istent. 
Mint ahogy, — hogy erre példát felhozzak —, Meiszenben, 
Bajorországban, Márkában13 és más helyeken a zsarnokok 
parancsot adattak ki, hogy az új testamentomokat át kell 
adni a hivatalokban. Ezen helyeken az alattvalók így te-
gyenek : Egy lapocskát, egy betűcsket se adjanak át, ha 
nem akarják lelki üdvössógöket veszélyeztetnie Mert aki 
azt teszi, Heródesnek kezébe adja Kisztust, mert úgy 
tesznek, mint a Krisztus-gyilkosok, mint Heródes, Hanem 
mindezt el kell szenvedniök, akárha házaikat is megtá-
madják akárha azt elrendelik, hogy erőszakkal elvegyék 
tőlük akár könyveiket, akár javaikat, A merényleteknek 
nem szabad ellentállani, hanem elszenvedni kell őket; nem 
szabad azokat helyeselni, annál kevósbbólehet szolgálni, vagy 
követni, vagy engedni akár egy talpalatnyit vagy egy hajszál-
nyit. •— Mert az ilyen zsarnokok úgy cselekszenek, mint 
ahogy a világi fejedelmeknek kell, ők pedig világi fejedel-
mek. A világ azonban ellensége Istennek ; azért azt kell 
tenniök, ami Isten ellen van, de a világnak mindegy; csak-
hogy becstelenekké ne váljanak, hanem világi fejedelmek 
maradjanak. Ez okból ne csudálkozzál azon, hogy az evan-
géliom ellen tombolnak és örjöngenek. Címöknek és ne-
vüknek eleget kell tenniök. — 
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És tudnod kell, hogy a világ kezdetétol fogva ritka 
madár az okos fejedelem, de még ritkább madár a kegyes 
fejedelem. Általában ok vagy igen nagy szamarak, vagy 
igen nagy gézengúzok e főidőn, minélfogva az em-
bernek nálok a legrosszabbtól kell tartania, kevés jót 
várnia, kiváltkópen a lelkiekben, amelyek a lőlek üdvére 
tartoznak. Mert ők Istennek börtönőrei és hóhérai s az o 
isteni haragjának szüksége van reájok a rosszak meg-
büntetése s a külső béke fentartása céljából. A mi Iste-
nünk nagy Űr, ez okból szüksége van ilyen nemes, elő-
kelő, gazdag hóhérokra és hopmesterekre ós akarja, hogy 
legyenek gazdagok, tiszteletben s félelemben részesülje-
nek mindenki részéről, legyen katonaságuk s népök. 

Az ő isteni akaratának tetszik, hogy mi az ő hóhé-
rait kegyelmes uraknak nevezzük, lábaik előtt leboruljunk 
s teljes alázattal engedelmeskedjünk nekik, hogyha mes-
terségükben nem lepik át a kellő határokat, hogy hóhé-
rokból pásztorok akarjanak lenni. Ha a fejedelem beválik,, 
okos, istenfélő, vagy keresztyén, az egyike a legnagyobb 
csodáknak és legszentebb jele az isteni gondviselésnek 
az illető ország felett. Mert a dolog rendes lefolyása sze-
rint Ézs. 3,4o mondása áll: „Adok nekik gyermek feje-
delmeket és gyermekek uralkodnak őrajtok". És Hózs, 
13, ( n ) : „Haragomban fogok neked királyt adni es kegyelem 
nélkül ismét elvenni". — A világ nagyon rossz és nem 
méltó arra, hogy nála sokkal okosabb ős kegyesebb fe-
jedelmei legyenek. A békáknak gólyákra van szükségők. 

Erre ismét azt mondod: Igen, a világi hatalom nem 
kényszerít hitre, hanem csak külsőleg ved, hogy az em-
bereket hamis tanítással senki félre ne vezesse; különben 
mikep lehetne az eretnekek ellen védekezni? Felelet: azt 
tegyék a püspökök, akiknek ez a hivataluk s nem a fe-
jedelmek. Mert eretnekséget sohasem lehet erőszakkal el-
nyomni, ahhoz más eszköz kell; itt más kérdésekről van 
szó, semhogy azokat fegyverrel lehetne elintézni. Istén 
igéje intézkedjék ebben; ha az nem elegendő, elintézetlen 
marad a világi hatalom előtt, meg ha vérrel tölti is meg 
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a világok Áz eretnekség lelki baj, azt nem lehet semmi-
féle karddal vágni, semmiféle tűzzel elégetni, semmiféle 
vízzel megfulasztani. Egyedül Istennek igéje az, amely ezt 
megteszi, mint Pál mondja Ih Kor. 10,4-5: 5,A mi vitéz-
kedésünknek fegyverei nem testiek, hanem Isten ereje 
által erősek -a nagy erősségeknek lerontására, mikor t. 1 
minden . emberi okoskodásokat elfordítunk és minden 
nagyságot, mely felemelkedik az Istennek Ismerete ellen 
és az embereknek minden gondolatjokat foglyul viszik, 
hogy a Krisztusnak engedjenek". — Ezenfelül a hitnél s 
eretnekségnél nincs nagyobb erő ott, hol Isten igéje nél-
kül, csupán erőhatalommal ellene dolgoznak. Mert arról 
meg van győződve mindenki, hogy az erőhatalomnak 
nincs igaza ós jogellenesen cselekszik, mivel Isten igéje 
nélkül nyul hozzá ós máskép nem tud segíteni magán, 
mint csupa nyers erőhatalommal, mint ahogy az észnél-
küli állatok cselekszenek. Mert a világi dolgokban sem 
lehet erőszakkal boldogűlni, hacsak a jog előbb a jogta-
lanságot meg nem győzte. Mennyivel képtelenebb ezekben 
a magas szellemi dolgokban erőhatalommal, jog nélkül s 
Isten igéje nélkül cselekedni ? u — Ezért lám! mi-
lyen finom okos uracsok ők, kiakarják űzni az eretneksé-
get az emberekből és semmi egyebet nem tesznek, csak 
azt, amivel az ellenfelet erősítik, önmagokat gyanúsakká, 
azokat pedig igazakká teszik, Kedvesem, ha te ki akarod 
irtani az eretnekséget, akkor mindenek előtt meg kell talál-
nod a módját, hogy a szívekből kitépjed s beleegyezésük-
kel alaposan elhajlítsad okét tőle; ezt erőhatalommal 
nem fogod elérni, csak erősíteni fogod. Mert mit használ 
neked, hogyha az eretnekséget a szívben erősíted s csak 
külsőleg a nyelvében gyengíted s hazugságra készteted ? 
Ellenben Istennek igéje megvilágosítja a szíveket s ezzel az 
összes eretnekségek és tévedések elmúlnak a szívből. 

Az eretnekségnek ilyen megrontásáról jósolt Ézs. 
próféta 11 4 szólván: „A földet megveri szájának vessz-
ejével és ajkainak lelkével megöli a hitetlent". Láthatod 
tehát, hogy száj által kell az istentelent megölni ós meg-
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térítenio Egyszóval ezek a fejedelmek ős zsarnokok nem 
tudják, hogy eretnek ellen harcolni annyi, mint az ördög 
ellen harcolni, aki a szíveket tévelygésben fogva tartja, 
mint Pál mondja Efez. 6,1 2 : „Mert nincsen nekünk tu-
sakodásunk a vér ós test ellen, hanem a birodalmak 
ellen, hatalmasságok ellen, e világnak urai ellen, az élet 
setétségónek vezérei ellen stb/6' — Ez okból, míg az ör-
dögöt ki nem vetjük ős a szívből ki nem űzzük, az neki 
épen annyi, ha fegyverrel, vagy tűzzel az ő edényeit el-
pusztítom, mintha szalmaszállal villám ellen küzdök, — 
Mindezt Jób 41, (1S) bőven igazolta, mikor így szól: ;;Mint 
ahogy az ördög a vasat csak mint szalmát becsüli ós 
semmi hatalomtól a földön nem fél". A tapasztalás ís 
igazolja; mert hogyha az összes zsidókat és eretnekeket 
erőszakkai elégetik ís, ez által egyik sem téríttetett 
meg s nem ís fog meggyőzetni, vagy megtéríttetni. 

Ámde ennek a világnak olyan fejedelmek kellenek, 
hogy hivataluknak egy részét se töltsék be. A püspökök 
hagyják az Igét békén s ne kormányozzák vele a lelke-
ket, hanem hagyják meg a fejedelmeknek, hogy azok 
kormányozzanak helyettők fegyverreh Viszont a világi fe-
jedelmek engedjék, hogy az uzsorát, rablást, házasságtörést, 
gyilkolást s más hasonló rossz cselekedeteket ők űzze-
nek, a püspököket pedig átoklevelekkei büntessék, 
Ilyképen szépen kicserélik a szerepeket, a lelkeket 
vassal, a' testet lélekkel kormányozzák úgy, hogy a 
világi fejedelmek lelkileg, a lelki fejedelmek világilag kor-
mányoznak. Mi dolga van egyébként az ördögnek a földön, 
mint hogy a népével képmutatóskodjék ós bohóckodást 
űzzön. Ezek azok a keresztyén fejedelmeink, kik a hitet 
védik s a törököt falják! Valóban kitűnő emberek, akik-
ben igazán bízni lehet; ők a magok remek okosságával való-
ban ^ sokat érnek el: t. i. hogy a nyakukat szegik és 
országaikat, s népeket szenvedésbe s nyomorba taszítják! 

Én azonban ezeknek az elvakúlt embereknek hűségesen 
azt tanácsolom, hogy figyeljenek meg egy kis mondást, 
mely a OVII. Zsoltárban (40. v.) van: ,,effundit contemptum 
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super principes" — („kiönti megvetését a fejedelmek felett.") 
Istenemre, hogyha ti ezt a kis mondást nem veszitek 
figyelembe, és nem szereztek neki érvényt, el vagytok 
veszve, mégha min elegyítek olyan erős lenne, mint a tőrök; 
a ti d ű 1 á s t o k - fű 1 á s t o k s dühöngéstek semmit sem fog hasz-
nálni. Egy nagy része megkezdődött már, — Mert nagyon 
kevés olyan fejedelem van, akiket nem tartanak bolon-
doknak, vagy betyároknak. Ez azt jelenti, hogy ők ilye-
neknek bizonyúlnak ís s hogy a közönséges ember kezd 
eszmélni s a fejedelmek sanyargatása, (mit az Isten eon= 
temptum-nak — megvetésnek nevez) hirtelen megszűnik 
a népség s közönséges ember előtt ős azt gondolom, hogy 
nem lesz szükség védelemre; a fejedelmek azután fej e= 
clelmi módon fognak viselkedni s ismét ésszel, tisztán kez-
denek kormányozni. 

Az emberek nem fogják, nem tudják, nem akarják a 
ti zsarnokságtokat ős esztelenségteket sokáig tűrni. Ked« 
ves fejedelmek ős urak tudjátok, íme e szerint keli iga-
zodnotok; az Isten nem akarja ezt tovább tűrni. Most 
már nem az a világ járja, mint régente, amikor a népet,, 
mint a vadat űztétek s hajtottátok. Ez okból hagyjátok 
a merényleteiteket és erőszakoskodástokat és törekedjetek 
arra, hogy törvény szerint cseledkedjetek s engedjétek, hogy 
Isten igéje szabadon terjedjen, mert arra szüksége van, 
ő azt kénytelen s meg fogja szerezni s nektek hiányozni 
fog, — Ha van eretnekség, azt, mint illik, Isten igéjével 
kell meggyőzni. De ha sok fegyver-rángatással töltitek az 
időt, vigyázzatok, hogy ne jöjjön valaki s rátok paran-
csolja, még pedig nem Istennek nevében, hogy dugjátok be. 

Te azonban erre azt mondhatod, hogy miután a 
keresztyének kőzött semmi világi hatalomnak nem keli 
lennie, míkép lehet őket külsőleg kormányozni ? Valami 
felsőségnek a keresztyenek kőzött is csak kell léteznie?• 
Felelet: keresztyenek kőzött ne legyen s nem lehet 
semmi felsőség, hanem minden egyes a másiknak egyűt= 
tal alárendeltje, mint Pál módja: Rom. 12, (l0): „Mindenki 
tartsa embertársát a maga fejőnek." És I. Pét. 5, (5): 
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„Legyetek mindnyájan egymás között engedelmesek." Ezt 
akarja Krisztus Luk, 14, (10): „Mikor valakitől menyegzőre 
hivattatol, ne ülj a főhelyre." A keresztyének közt nincs 
feljebbvaló, csak maga a Krisztus egyedül És micsoda 
felsőség lehet ott, ahol mindnyájan egyenlők, egyenlő jog-
gal, hatalommal, jóval és tisztelettel bírnak; s mi több 
senki sem akar másnak a feje lenni, hanem mindenki 
másnak alárendeltje akar lenni? Ahol ilyen emberek van-
nak, ott nem lehet felsőséget felállítani, még ha szívesen 
tennék ís, mivelhogy a keresztyénség lényege s termé-
szete nem tűri, hogy felsőség legyen, amikor senki sem 
akar s nem tud legfőbb lenni. Ahol pedig nem ilyen emberek 
vannak, ott nincsenek is igaz keresztyének. 

Mik tehát a papok és a püspökök'? Felelet: Az ő 
kormányzásuk nem felsőség, vagy hatalom, hanem szol-
gálat ás hivatás, mert ők nem állnak magasabban s nem 
jobbak más keresztyéneknél Ez okból sem törvényt, sem 
tilalmat nem szabhatnak másoknak az ő akaratuk s enge-
délyük nélkül Az ő kormányzásuk semmi más, mint Isten 
igéjének terjesztése, hogy a keresztyéneket vezessék, az 
eretnekeket meggyőzzék. Mert, mint mondottuk, a keresz-
tyéneket semmi mással sem lehet vezetni, mint csupán 
Isten igéjével Mert a keresztyéneket hit által kell kormá-
nyozni § nem külső cselekedetekkel A hit pedig semmi-
féle emberi szó, hanem csupán Isten igéje által támadhat, 
mint Szt. Pál mondja Ró un 10, (17): „A hit a hallásból va-
gyon, a hallás pedig Isten igéje ál tal" Ez okból, akik nem 
hisznek, azok nem keresztyének, nem ís tartoznak Krisztus 
országába, hanem a világi hatalom alá, hogy hatalommal 
és külső kormányzással kényszerítsék és kormányozzák 
őket. A keresztyének maguktól, kényszerítés nélkül tesz-
nek jót s önmagokra nézve elég nekik az Isten igéje. No 
de erről különben gyakran ós sokat írtam. 
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A HARMADIK RÉSZ. 

De ideje már, hogy miután tudjuk, meddig terjed a 
világi hatalom, lássuk mikép kell a fejedelmeknek hatal-
mukkal élniök azoknak kedvéért, akik keresztyén feje-
delmek is és urak is lenni akarnak és a jövő életbe is 
akarnak kerülni, aminők, sajnos nagyon kevesen vannak. 
Mert Krisztus maga leírja a világi fejedelmek tulajdon-
ságait Luk. 22, (25); mikor így szól: „A világi fejedelmek urak 
kodnak és akik fejedelmek, erőszakkal dolgoznak..u Mert 
Ők másként nem gondolkoznak, mint úgy, hogyha uraknak 
születtek, vagy 'választattak, joguk van hozzá, hogy ma-
gukat kiszolgáltassák s erőszakkal kormányozzanak. 

Aki tehát keresztyén fejedelem akar lenni, annak 
valóban meg keli változtatnia felfogását, hogyha uralkodni 
és erőszakkal eljárni akar. Mert kárhozott és átkozott 
minden élet, amelyet valaki a maga hasznára ól ős keres, 
Átkozott minden tett, amely nem szeretetből való. Sze-
retetből valók pedig a tettek akkor, hogyha nem az egyéni 
kívánság-, haszon-, tisztelet-, kényelem- s boldogságból 
fakadnak, hanem teljes szívből mások hasznára, dicsőségére 
és boldogságára irányulnak. 

Ez okból nem akarok itt szólani a hatóság világi 
tetteiről s törvényeiről, mert ez nagyon terjedelmes tárgy 
és arra valók a nagyszámú jogi könyvek,, Ámbátor hogy-
ha a fejedelem nem okosabb, mint az ő jogászai és nem 
•ért többet, mint amennyi a jogi ' könyvekben van, bizo-
nyosan Féld. 28, (iG) mondása szerint fog kormányozni :„ Az 
értelem nélkül való fejedelem sokakat igazságtalanúl 
nyom eb" Mert bármennyire jók és méltányosak is a 
törvények, mégis mindnyájoknak egy lényeges tulajdon-
ságuk van, hogy a szükség ellen nem kényszeríthetnek, Ez 
okból a fejedelemnek a törvényt jobban kell kezelnie, mint a 
fegyvert ós saját eszével mérlegelnie, mikor ós hol kell 
a törvényt szigorúan alkalmazni, vagy enyhíteni olykóp, 
hogy az esz mindenkor minden törvény felett kormányoz-
zon s minden törvénynek legfőbb törvénye ós mes-
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tere maradjon. Épen ágy, mint a családfő, jóllehet a maga 
cselédsége és gyermekei részére határozott munkaidőt és 
életrendet állapít meg, mindazonáltal kell kezében lennie 
oly szabálynak, mely szerint ő azt szükség eseten, amikor 
p. o. valamely cselédje beteg, el fogatik, akadályozva s meg-
csalva van, vagy más módon vísszatartatík, megváltoz-
tathassa ós elhagyhassa és ne bánjék a betegekkel oly 
szigorúsággal, '"mint az egészségesekkel Ezt azért mondom,, 
hogy senki se gondolja, hogy rendkívüli dolog az, ha va-
laki az írott jogot és jogászi tanácsokat követii Sok kell 
meg ahhoz! 

Míkép cselekedjék a fejedelem, hogyha nem annyira 
okos s kénytelen magát vezettetni jogászok s jogi köny-
vek által ? Felelet: Ez okból mondottam, hogy a fejedelmi 
hivatás veszedelmes hivatás s hogyha nem elég okos,, 
hogy a jogát megtartsa, és tanácsosait vezesse, ott 
Salamon mondása (Pród. 10,1G) szerint folynak a dolgokr 
„Jajj az országnak, amelyiknek gyermek fejedelme van." Azt 
felismerte Salamon is, ez okból megijedt minden jogtól, 
melyet Mózes előírt neki Isten által s minden fejedel-
meitől s tanácsosaitól és fordált magához az Istenhez s 
kért tőle bölcs szivet a népnek kormányzására. 

E példa szerint kell cselekedniők a fejedelmeknek, 
is. Isteni félelemben cselekedni és nem bízni magát sem 
holt könyvekre, sem élő fejekre, hanem csupán Istenhez 
ragaszkodni, folyton reá figyelni s bírni jó ószszel, mely-
minden könyvek és mesterek felett áll, hogy alattvalóit 
okosan kormányozza. Ez okból nem tudok semmiféle-
törvényt előírni fejedelem részére, hanem csak szívót 
akarom kioktatni, hogy mily érzésű ós járatos legyen min-
den jogaiban, tanácsokban, ítéletekben s tettekben, hogy 
a mennyiben ilyenképen él, az Isten bizonyára megadja 
neki, hogy minden jogot, tanácsot s tettet jól s istenesen 
intézzen el. 

Legelőször ís figyelemmel kell lennie alattvalóira m 
szívét nékik szentelnie ; azt pedig akkor teszi, ha egész-
tehetségét ráfordítja, hogy hasznos ós szolgálatra késs: 
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legyen. És ne gondolkozzék ekkép: ország és népe enyém, 
űgy akarok cselekedni, mint nekem tetszik; hanem így : 
én az országé és népé vagyok, űgy kell cselekednem, 
mint ahogy nekik hasznos és jő ; nem azt kell keresnem, 
Fiiikép dölyfősködöm és uralkodom, hanem azt, hogy mikép 
orizhetok s védhetők meg ők jő békével s Krisztus legyen 
előképe és így okoskodjék: íme Krisztus a legfőbb fejedelem 
eljött s nekem szolgált; nem kereste, mikép legyen 
h^alrna felettem és kincseket s tiszteletet mikép szerezzen 
j^álarn, nanem csak az én Ínségemet nézte s mindent el-
követett, hogy legyen hatalmam, kincsem s tiszteletem 
berne és ő általa. Igy akarok cselekedni én is; nem 
keresem alattvalóimnál, ami nekem jő, hanem azt, ami 
nekik jő ; s az én hivatásomban ís így akarom őket 
szolgálni, őket őrizni, meghallgatni, megvédeni s csupán 
csak űgy kormányozni, hogy jó dolguk s hasznuk legyen 
belőle nekik s nem nekem A fejedelem tehát szívével 
mutassa a maga hatalmát s felsőségót s vegye pártfogásba 
alattvalóit az ő insógökben s ágy cselekedjék, mintha a 
saját ínsége lenne. Mert űgy tett velünk Krisztus ós ezek 
az igazi keresztyen szeretetművek. 

Azt fogod erre mondani: Ki akarna ily körülmények 
között fejedelem lenni? Ily módon a fejedelmi állás a 
legnyomorúságosabb lenne a földön, mert csak sok fárad-
ság, munka ós fájdalom jár vele* Hová lennének a feje-
delmi vígságok tánccal, vadászattal, futtatással, játékkal 
s hasonló világi örömökkel? Erre ezt válaszolom: Most 
nem azt tanítjuk, mikép keli élnie a világi fejedelemnek, 
hanem azt, hogy milyen legyen egy világi fejedelem, hogy 
keresztyén legyen s az égbe jöjjön. Ki nem tudja azt, 
hogy a fejedelem az égben ritka, mint a fehér holló? Arról 
sem szólok, mintha hinném, hogy a világi fejedelmek ezt 
megfogadják; hanem arról, hogy akadna-e egy, aki szíve-
sen akarna lenni keresztyén is s tudni akarná, mikép kell 
cselekednie? Mert ón egészen bizonyos vagyok abban, hogy 
Istennek igéje nem fog alkalmazkodni ós igazodni a feje-
delmek után, hanem a fejedelmeknek keli igazodniok utána. 

JD. Luther M. müvei. o c 
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Nekem elég, ha kimutatom, hogy a fejedelemre nézve 
nem lehetetlen dolog keresztyénnek lenni, habár az ritkán 
s nehezen történik. Mert ha úgy rendezkedhetnének be, 
hogy az ő táncuk, vadászatuk és futtatásuk nem járna 
kárral az alattvalókra ós szeretettel gyakorolnák velők 
szemben hivatalukat, akkor az Isten nem lenne velők 
szemben oly szigorú, hogy nem lenne engedékeny az ő 
táncuk, vadászatuk s futtatásukkal szemben. Hanem magától 
értetődő lenne, hogyha hivatásukból kifolyólag alattvalói-
kat védeni s gondozni kénytelenek, hogy nem egy kedves 
táncnak, vadászatnak, futtatásnak és játéknak kellene 
elmaradnia. 

Másodszor, vigyázzon a nagy betyárokra, az o ta-
nácsadóira s akkép viselkedjék velők szemben, hogy sen-
kit sem vessen meg ós senkiben sem bízzék annyira, hogy 
mindent rájok hagyna, mert az Isten ezek közül egyet sem en-
gedhet meg. Egyszer (IV. Móz. 22,29) szamár által szólt; ezért 
egy embert sem kell megvetni, bármily kicsiny legyen is. 
Viszont még a legfőbb angyalt ís lebuktatta az égből. Ez ok-
ból egy emberben sem kell bízni, bármennyire okos, szent, 
vagy nagy legyen ís; hanem meg kell hallgatni minden-
kit s vigyázni, hogy ki által akar az Isten szólni ős cse-
lekedni, Mert az a legnagyobb baj az uraknál ós udva-
roknál, hogy a fejedelmet a maga nézetében udvari 
emberei ós hízelgői megvesztegetik s o elnézové lesz. 
Mert nem embert súj t az, ha a fejedelem téved ős esz-
telenséget elkövet, hanem országnak és népeknek kell az 
Ilyen esztelensógtől szenvedniök. 

Ez okból a fejedelem a maga hivatalnokaiban úgy 
bízzék és úgy engedje okét cselekedni, hogy a féket o tartsa 
a markában ; ne bizakodjék el, ne aludjék, hanem nézzen 
utánok ós (mint Josafát II. Krón. 19,4 tette) jár ja be az orszá-
got lóháton ós figyelje meg mindenütt, mikőpen kormányoz-
nak és bíráskodnak; akkor személyesen meg fog győződni ar-
ról, hogy egy emberben sem lehet teljesen bíznia. Mert nem 
szabad azt gondolnod, hogy más ember is oly nagyon 
törődik veled és a te országoddal, mint te magad, meg ha 



A VILÁGI FtíLSŐSEGKŐL 4 0 3 

Szentlélekkel is van telve és jó keresztyen. Természeti ember 
nem teszi azt. Mivel pedig te nem tudod, keresztyen-e, 
s mily bosszú ideig marad az, azért nem is bízhatod ma-
gadat reá biztosam 

Különös en azoktól óvakodjál leginkább, akik azt 
mondják neked: Kegyelmes Uraiul nem bízik bennem ke-
gyelmességed oly sokat? Ki akarja kegyelmességedet 
szolgálni ? stb. Az ilyen ember bizonyára nem tiszta lelkű 
ós űr akar lenni az országban s tégedet lóvá akar tenni 
Mert hogyha igazságszerető ós istenfélő keresztyén lenne, 
nagyon szívesen venné, hogy nem bízol benne s dicsérne ős 
szeretne, hogy annyira utána nózesz, — Mert amint isten-
félőén cselekszik, úgy akarja ős tudja elviselni ís, hogy 
az ő munkálkodása előtted ős mindenki előtt nyilvánvaló 
legyen, mint Krisztus mondja Jan. 3,21: „Aki igazán cse-
lekszik, a világosságra megyen, hogy az ő cselekedetei 
nyilvánvalók legyenek, hogy azok Isten szerint valók". 
Amaz azonban port hint a szemed közé ós sötétben akar 
cselekedni, mint ahogy Krisztus ugyanott mondja: (20 
vers) „Valaki gonoszul cselekszik, gyűlöli a világosságot, 
nem megyen a világosságra, hogy az ő cselekedetei meg 
ne feddettessenek". 

Ez okból óvakodjál tőle és hogyha e miatt morog, 
mondd meg neki: Kedvesem! semmi jogtalanság, sem 
esik rajtad. Isten nem akarja, hogy ón önmagamban, 
vagy egyetlenegy emberben bízzak; perlekedjél majd ma-
gad vele azért, hogy ő azt akarja, vagy, hogy tégedet 
nem többnek, mint embernek teremtett Mindazáltal még 
akkor sem akarnók benned nagyon bízni, hogyha angyal 
lennél, mert hiszen Luciferben sem lehetett bízni ;15 mert 
egyedül Istenben keli bízni. 

Gondold meg, hogy egy fejedelem sincs, aki oly ked-
vező viszonyok közt lenne, mint Dávid, aki minden feje-
delemnek példaképe. Volt neki egy oly bölcs tanácsadója, 
név szerint Akhitofei hogy a szöveg így szól róla16: 
„Amely tanácsot pedig akkor Akhitofei ád vala, mintha 
valaki az Isten szavát kérdette volna". Mégis bukott és 

26* 



4 0 4 D. LUTHKR MÁRTON 

oly mélyen sülyedt, hogy saját urát, Dávidot elárulta, 
megölni s megsemmisíteni akarta ős Dávidnak meg kel-
lett tanűlnia azt, hogy egy emberben sem lehet bízni. 
Mit gondolsz, miért engedte az Isten, hogy ily borzasztó 
példák történtek és megírattak, hacsak nem azórt; hogy 
a fejedelmeket ós urakat óva-intse a legveszedelmesebb 
szerencsétlenségtől, amely őket érhetne, hogy i b senki-
ben se bízzanak? Mert nyomorúságos állapot az, hogy az 
uraknak udvaraiban hízelgők uralkodnak, vagy a fejede-
lem másokra bízza magát s azok hálójába kerül s engedi 
hogy Mki ugy cselekedjek, amint neki tetszik. 

Erre azt mondod : Hogyha senkiben sem lehet bízni, 
mikép akarnak országot s nópet kormányozni ? Fedelet: 
Parancsolnod ós merned kell; bizalommal lenned s ma-
gadat valakire rábíznod nem szabad, kivévén csupán csak 
az Istenre. A hivatalokat mindig kell bíznod valakire s 
ebben kell merned ; de azontúl nem szabad bíznod embe-
redben, mert természeténél fogva tévedhet, minélfogva őr-
ködnöd kell s nem szabad aludnod. Mint a kocsis bízik 
lovaiban s kocsijában, amelyeket hajt, de azért nem engedi 
őket szabadjára, hanem kezében tartja a gyeplőt és os-
tort s nem alszik. 

S tartsátok meg a régi közmondásokat, amelyekre két-
ségtelenül a tapasztalás tanított mert igazságot tanítanak : 
95a gazda szemeitől hízik a ló/' Épűgy: ,.a gazda léptei jól 
trágyázzák a szántóföldet" Ez azt teszi, hogy ahol a gazda 
maga nem néz utána és tanácsosokra, szolgákra bízza 
magát, ott nem folynak jól a dolgok. Az Isten ís csak 
azt akarja és akaratából történik, hogy az urak szük-
ség által kényszerítve lássák el hivatalukat, mint ahogy 
minden ember kénytelen a maga hivatását s minden te-
remtmény a maga rendeltetését betölteni; különben hízó 
disznók és hasznavehetetlen emberek válnának az urak» 
ből9 akik senki másnak, csak maguknak használnak. 

Harmadszor, legyen gondja arra, mikép bánjon el a 
gonosztevőkkel. Ebben különösen előrelátónak és bölcsnek 
kell lennie, hogy mások megrontása nélkül büntessen Es 
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itt ismét nincs jobb példám, mint Dávid. Volt o neki egy 
Joab nevű hadnagya, a ki két álnokságot követett el és 
árűlő módon két istenfélő hadnagyot ölt meg, amivel két-
szeresen rászolgált megérdemelt halálára; életében még-
sem ölette meg, hanem az o fiának, Salamonnak hagyta 
azt meg, kétségkívül azért, hogy nem tehette azt nagy 
kár s zavar nélkül. Ily módon kell egy fejedelemnek is 
büntetnie a gonoszokat, nehogy a mikor a kanalat felemeli, 
tálba lépjen s ©gy ember koponyájáért ínségbe juttasson 
egy országot s népeket, s megrakja az országot özvegyek-
kel és árvákkal 

Ez okból nem szükséges követnie a tanácsosokat ős 
vasgyűrókat, akik felbíztatják s ingerlik, hogy kezdjen 
háborút s azt mondják : keik© nekünk ily szavakat s igaz-
ságtalanságot szenvednünk ? Nagyon rossz keresztyen^ aki 
egy vár kedvéért pusztává teszi az országok 

Röviden szólva, itt a közmondáshoz kell ragaszkodni °0 
aki nem tud elnéző lenni, az nem tud kormányozni Es 
okból az legyen a szabálya, hogy ahol az igazságtalanságot 
nem büntetheti a nélkül, hogy egy nagyobb igazságtalan-
ságot el ne kövessen, ott engedjen jogából, bármennyire 
méltányos lenne is érvényesítése, mert nem arra kell te-
kintenie, mi az o kára, hanem arra, hogy mily igazságtalan-
ság származik ebből másokra, a kiknek azt az ő büntetés© 
miatt eltűrniök kell Mert mivel érdemiette meg a sok 
asszony és gyermek, hogy özvegyekké s árvákká legyenek 
csak azért, hogy megbosszuljad magad egy haszontalan 
száj, vagy gonosz kéz miatt, amely neked fájdalmat okozott ? 

Te erre ezt mondod: E szerint a fejedelemnek nem 
szabad háborút viselnie, vagy alattvalói nem tartoznak 
őt követni ? Felelet: ez igen nehéz kérdés; de hogy minél 
rövidebben, keresztyén módon feleljek reá, azt felelem, 
hogy egy fejedelemnek sem szabad a maga főura, mint a 
minő a király és császár, vagy általában hűbérura ellen 
háborút viselnie, hanem hadd vigye, a ki tőle valamit elvenni 
akar. Mert a felsőséggel szemben nem szabad erőhatalom-
mai ellentállani, hanem csupán az igazság megismertető-
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sével; ha az megtéríti, akkor jó, hogyha nem, mentve vagy 
és szenveded az igazságtalanságot az Istenért 

De ha az ellenfeled veled egyenlő, vagy kisebb rangú, 
mint te, mindenekelőtt ajánld fel neki, ami igazság szerint 
őt megilleti és a bekét, a mint erre Mózes Izrael fiait 
tanítja. Hogyha ö azt nem akarja, akkor fontold meg, mi 
válik javadra s az erőszak ellen erőszakkal védd magad, 
mint ahogy azt mind Mózes szépen megírja V. Móz. 20, 10 
— Ebben aztán nem a te hasznodat kell nézned, valamint 
azt sem, hogy mikép maradhatsz te űr, hanem a te alattvaló-
idnak javát, akiknek te védelemmel ós segítséggel tarto-
zol, hogy az ilyen inű szeretetben folyjon. Mert minek-
utána a te egész országod veszedelemben van, meg kell 
kísérelned, hogy vájjon nem segítne meg az Isten, hogy 
ne pusztuljon el egészen. És hogyha meg nem akadályoz-
hatod, hogy ennek folytán egyesek özvegyekké s árvákká 
legyenek, még is meg kell akadályoznod azt, hogy egész 
országod ne legyen földdel egyenlővé és mind özvegyekké 
és árvákká váljanak. 

Ebben az alattvalóknak kötelességük engedelmes-
keöni testöket ós javaikat kockára tenni. Mert ilyen 
esetben köteles az egyik a másikért vagyonát ós önmagát 
feláldozni. Ilyen háborúban keresztyén feladat és a szere-
tet műve az ellenséget szó nélkül megölni, rabolni, égetni 
s mindent megtenni, ami kárára van, míg a háború által 
le nem győzetik ; azonban óvakodni kell a bűntől, asszo-
nyokat ős hajadonokat nem szabad megbecstelenítőn! ós ha 
az ellenség legyőzetett, azoknak, akik megadják ős meg-
alázzák magukat, kegyelmet ós bókét kell adni, hogy az 
ily esetben érvényesüljön a mondás : „Az Isten segíti a 
legerősebbet" Épúgy, mint Ábrahám tett, mikor a négy 
királyt legyőzte L Móz. 14, í 5 amikor természetesen sokakat 
megölt s nem sok kegyelmet gyakorolt, míg legyőzte 
őket. Mert az ily esetet olybá kell venni, mintha Isten 
küldte volna, hogy az országot megtisztítsa ós a gazokat 
kiűzze. 

Hogyan ? Hát ha a fejedelemnek nincs igaza, akkor 
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Is tartozik a népe neki engedelmeskedni ? Felelet: nem, 
mert az igazság ellen nem tartozik senki sem cselekedni, 
hanem inkább kell engedelmeskedni Istennek, akinek kell, 
hogy inkább legyen igaza, mint az embereknek, Hogyan? 
Hátha az alattvalók nem tudják van-e igaza, vagy nincs ? Fe-
lelet: mivel nem tudják és a legnagyobb szorgalom mellett 
sem tapasztalhatják, hogy van-e igaza, azért lelkik veszé-
lyeztetése nélkül engedelmeskedhetnek, Mert ilyen esetben 
Mózes törvénye iránytadó II. Móz, 21, í 3 amelyben azt írja, 
hogy a gyilkos, aki nem tudva s nem szándékosan öl 
valakit, meneküljön szabad városba s a bíróság mentse 
őt fel a vád alól. 

Mert, amelyik fel megveretik akár neki van igaza, 
akár nem, Istentől való büntetésnek keli azt vennie. Amelyik 
pedig ezt nem tudva leveri a másikat és győz, csatáját 
olyannak kell tekintenie, mintha a tetőről leesik valaki 
és embert öl és Isten ítéletére keli hagynia a dolgot. Mert 
Isten előtt mindegy, akár igazságos, akár igazságtalan űr 
által foszt meg vagyonodtól és testedtől Te az ő teremt-
ménye vagy s ő azt teheti, veled, amit akar, ha csak a 
te lelkiismereted tiszta. Ilykóppen felmenti az Isten magát 
Abimélech királyt ís I. Móz. 20,6 mikor Ábráhain feleségét 
elvitte, nem, mintha joga lett volna hozzá, hanem, mivel 
o azt nem tudta, hogy Ábrahámnak felesége. 

Negyedszer, aminek tulajdonképen elsőnek kell lenni 
s amiről feljebb is szólottunk, a fejedelemnek Istenével 
szemben is keresztyéni módon kell viselkednie; azaz teljes 
bizalommal kell magát alávetnie s bölcsességet kérnie, 
hogy jól kormányozhasson, mint Salamon tette. Csakhogy 
hitről és bizalomról annyi sokat írtam már másutt, hogy 
itt nem szükséges róla többet szólni. 

Ez okból hagyjuk abba a tárgyalást s röviden össze-
foglalva befejezzük azzal, hogy a fejedelemnek négyfelé 
irányúi a kötelessége. Először igaz bizalommal ós őszinte 
imádsággal tartozik Isten iránt. Másodszor szeretettel ós 
keresztyen szolgálattal az alattvalók iránt. Harmadszor éles 
észszel és elfogulatlan okossággal tanácsosai és hatalma 
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viselőivel szemben. Negyedszer a gonosztevők ellen szerény 
komolysággal és szigorral Ily módon aki állásában kifelé és 
befelé igazságos, az tetszeni fog úgy az Istennek, mint az 
embereknek. Csakhogy sok szenvedést és irigységet kell 
e miatt elviselnie. Ilyen elhatározáson rögtön ott terem a 
kereszt terhe. 

Végűi ráadásul még egyre kell itt felelnem azoknak, 
akik a restitutióról azaz a jogtalanul elszedett javak 
visszaadásáról vitatkoznak- Mert ez, mint közügyi ténykedés, 
világi karhatalmi eljárás, melyről sokat írtak és amely sok 
fájdalmas keserűséget fog okozni. Én azonban mindazt rö-
vidre akarom fogni s az összes törvényeket s keserűségeket, 
melyeket okoztak egy rakáson következőképen lenyelni: 
Semmiféle más biztos törvényt nem lehet ebben találni, mint 
a szeretet törvényét. Először, hogyha oly ügy kerül elődbe, 
amelyben egyik a másiknak visszaadni tartozik valamit: ha 
mindketten keresztyenek, az ügy rögtön el van intézve, 
mert egyik sem fogja kívánni a másét s így egyik sem 
fogja visszakövetelni a magáéi — De, ha csak egyíkök 
keresztyén, nevezetesen akinek vissza kell kapnia, könnyű 
határozni, mert az nem kérdezi azt, hogy lesz-e ismét az 
öve. Hasonlóképen áll, ha az keresztyén, aki visszaadni tar-
tozik, mert mégis fogja azt tenni — Akár azonban keresztyen 
az egyik, akár nem keresztyén, a visszaadást következő-
leg kell elbírálni. Ha a vétkes szegény és nem képes vissza-
adni, a másik meg nem szegény, akkor kell, hogy a sze-
retet joga érvényesüljön s a vétkest fel kell mentened ; 
mert a másik szintén a szeretet joga alapján tartozik 
ilyenfélét neki elengedni ós elnézni, hogyha Ínségbe kerül 
De ha a vétkes nem szegény, akkor vissza kell adatnod 
vele, amennyit képes; legyen az az egész, a fele, harmad-
vagy negyed része; úgy azonban, hogy mégis meghagyod 
lakását, enni valót és takarót a maga, felesége és gyermeke 
részére, mert te ezzel különben is tartoznál neki, ha mó-
dodban állana; annál kevósbbé kell azt tőle elvenned, mivel 
neked nincs reá szükséged, ő pedig azt nem nélkülözheti 

De ha mindketten nem keresztyének, vagy pedig az 
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egyik nem akar a szeretet joga alapján Ítéltetni azok 
hadd keressenek magoknak más bírót, akinek te megjelen-
ted, hogy Isten ellen s természeti jog ellen cselekszenek, 
mégha az emberi jog szerint éles s szigorú ítélettel súj-
tatnak ís. Mert a természet azt tanítja, ' amit a szeretet 
cselekszik, hogy azt kell tennem, amit akarok, hogy az 
emberek velem cselekedjenek. Ez okból senkit sem szabad 
kifosztanom, bármennyire igaz jogom lenne reá, hogyha én 
magam nem akarok kifosztva lenni; hanem amiként én 
óhajtanám, hogy ily esetben más ember a maga jogában 
velem szemben engedékeny legyen, akként kell nekem ís 
az én jogomból engednem,, 

Akként kell tehát minden igazságtalan vagyonnal 
cselekedni, legyen az titkos^ vagy nyilvános, hogy mindig 
a szeretet és természeti jog legyen az írányítóo Mert ha a 
szeretet alapján ítélsz, nagyon könnyen fogsz tudni minden 
dologban határozni s ítélni minden könyvek nélkül Hogyha 
azonban szem elöl téveszted a szeretetnek és a termé-
szetnek törvényét, soha nem fogod úgy eltalálni az ítéletet, 
hogy az az Istennek tessék, mégha az összes jogi köny-
veket és jogászokat felfaltad volna ís; hanem annál nagyobb 
tévedésbe ejtenek, minél többet okoskodoh Egy igazán 
jó ítéletet nem szükséges és nem ís lehet könyvek alapján 
hozni, hanem elfogulatlan belátás alapján, mintha semmi-
féle könyv nem léteznék0 De ilyen elfogulatlan ítéletet 
hoz a szeretet és természet törvénye, amellyel minden 
értelem telve van. A könyvekből bonyolódott és ingadozó, 
ítéletek erednek, mire nézve egy példát akarok nektek 
elmondani. 

Károly, burgundi hercegről a következő történetet 
beszélik: egy nemes elfogta az ellenségét; akkor hozzá 
jött az elfogottnak a felesége, hogy férjét megszabadítsa; 
a nemes ember megígérte férjének szabadon bocsátását, 
hogyha vele aludni akarna. Az asszony istenfélő volt, fér-
jét mégis szerette volna megszabadítani; elmegyen a fér-
jéhez s megkérdezi, hogy megtegye-e azt szabadon bocsá-
tásáért. A férj nagyon szeretett volna szabaddá lenni s 
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meg akarta tartani az életét, megengedte tehát feleségének. 
Mintán a nemes ember aludt volt az asszonnyal, másnap 
levágatta a férjének fejét s holtan adta át a feleségének. 
Mindezt elpanaszolta Károly hercegnek, aki maga elé ren-
delte a nemes embert s megparancsolta neki, hogy vegye 
feleségi! az asszonyt. Amint a házasság megtörtént, te-
lítette a nemesnek fejét s az asszonyt helyezte birtokaiba, 
visszaadta becsületét és ily módon fejedelmileg bűntette 
meg a gyalázatot. 

Lám ilyen ítéletet nem adhatott neki semmiféle pápa, 
jogász, vagy könyv, hanem es a minden könyvjog felett 
álló elfogulatlan észből eredt, oly találóan, hogy azt min-
denki kénytelen helyeselni s mindenki úgy érzi, mintha 
szivébe lenne írva, hogy igy van az helyesen. Hasonlóképen 
ír Szt. Ágoston: ín sermone Dominí In monte (az Űrnak a 
hegyen tartott beszédében). Ez okból az írott törvényeket 
az értelem vezetése alatt kellene tartani: ahonnan inkább 
eredtek, mint a jogi forrásból s ne-in kellene a forrást 
patakjaihoz kötni s az észt a betű által iogva tartatni. 
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P A U L I K J Á N O S . 





BEVEZETÉS. 

Á reformáció szelleme a kolostorokba is belopódzott s 
lakóikban felköltötte a szabadulás utáni vágyat. Luthernek 
szabadságot hirdető szavaira azoknak a szegény apácáknak a 
szíve is megdobbant, akiket szüleik s rokonaik többnyire aka-
ratuk ellenére taszítottak a zárdába ; azért csak titokban azzal 
a kérelemmel fordultak Lutherhez, hogy szabadítaná még őket 
kellemetlen fogságükból S Luther kezükre is járt a dologban 
s talált is nemsokára vállalkozókat, akik e tekintetben való 
tervét megvalósítsák. Koppé Lénárd, torgaui városi tanácsos, 
unokaöcscsével és egy Domnits Farkas nevű barátjával 1523. 
április negyedikérőhötödikére virradó éjjel kilenc apácát szök-
tetett meg a Grimma melletti nimptsi zárdából s azokat fedeles 
kocsikon Wittenbergbe szállította, Áz apácákat, mind csupa 
előkelő nemesi családok, sarjait, Luther pártfogásba vette s 
tisztességes űri családoknál helyezte el Három közülők, Luther 
közbenjárása folytán, nemsokára rokonaihoz távozott, a többi 
hat azonban, akiknek otthona a pápás érzelmű György herceg 
országának területén feküdt, továbbra ís Wittenbergben maradt. 

Luther tisztában volt azzal, hogy ez a szöktetés nagy port 
fog felverni s ellenségei fel fogják azt használni úgy ellene, 
mint az illető szökevények ellen, s különösen, hogy ez utóbbiak-
nak női becsületét kikezdjék. Miért is a sok mencle-mondának 
elejét veendő, öt nappal a szöktetés után, 1523. április 10-én, 
megírta az itt következő iratát, amely külső alakjára nézve 
levél, de tulaj donképen nyilvánosság elé szánt röpirat. Ezen 
röpirat elején először is a roszindulat részéről jöhető gyanúsít-
gatásoknak igyekszik útját vágni, rámutatván arra, hogy az 
illető apácák együttesen, a tisztesség minden követelményeinek 
betartásával hagyták el zárdáikat s azóta is tisztességes helyen 
vannak ; ennek utána pedig felsorolja azokat az okokat amelyek 
az ő szökésüket s a jövendőben kilépő minden apácáknak 
ilyetén eljárását Isten s világ előtt igazolják. Az egész irat 
tulajdonképen egy rövid, talpraesett polémia a zárdai élet ellen. 
Számos érvei közül különösen az emelkedik ki, amelyet Luther 



4 1 4 1). LUTHER MÁRTON 

a szentírásból merít s amely szerint a zárdai fogadalom 
semmis, mivel Isten a férfiút s az asszonyt családi életre s 
nem holmi meddő magányos elhervadásra teremtette s az em-
bernek a természet Istentől megszabott ezen törvénye ellen 
való minden mesterkedése hiú s elhibázott erőlködés, — Az 
íratnak további célja, hogy a szülőket gyermekeiknek a zárdából 
való kivételére ösztönözze, amely ösztönzésnek tényleg meg 
ís volt a maga jó eredménye, mivel nemsokára az irat meg-
jelenése után, pünkösdkor, három nemesi családból származott 
apácát vettek ki szülei a zárdából, a rákövetkező János napkor 
pedig újra 18 apáca hagyta el a mansfelcli zárdát. 

Ez iratka 1523. április havában jelent meg s szintén igen 
különböző szövegben maradt ránk, amelyek közül legjobb az 
A1: „Vrsach. [so] vunt antt- |) wortt. das iungk- |] frawé. Kloster. 
got- || lich v'lassen muge. |] Doctor Martin || Luther. || Wittemberg. 
|| M. D. XXIII. || " cirnű szöveg, amelyet mi is alapul vettünk. 



Megokolása s megvilágítása annak9 hogy a i apá= 
©ák a zárdákat isteni jog alapjául elhagyhatják 

Az e l ő r e l á t ó é s b ö l c s K o p p é L é n á r d n a k 
T o r g a u b a n, 111 e g k 111 a n b ö z t e t e 11 b a r á t o m n a k . 
K e g y e l e m é s b é k e s s é g i — L u t h e r M á r t ó ru 

Kegyelem és békesség a Krisztusban I Valóban űgy 
áll a dolog, ahogy az írás mondja, hogy senki nem hasz-
nálhat, se nem árthat, hacsak arra Istentol nem rendel-
tetett, amint a próféta (IL Kir, 5, a szíriai Naárnánról 
mondja, hogy Isten általa szerencsét és áldást hozott egész 
Szíriám Viszont Mózes Fáraó királyról azt írja, hogy ö 
nem a saját hatalmából sanyargatta Izrael fiait, hanem 
mert Isten az ö szívét inegkeinényítte, a mikor néki azt 
mondotta: Azért támasztottalak, hogy megmutassam raj-
tad hatalmamat és hogy hirdettessék az én nevem az 
egész földön. (IL Méz. 9, 16). Azért száll perbe Ézsaiás is 
(41,23.) az istentelenekkel és azt mondja: Dacoljatok és 
míveijetek jót vagy gonoszt, lássuk mire, mentek!? És. I. 
Makkabeusok 5, 62 ez áll megírva: Nem azon férfiak mag-
vából valók voltak, a kik által Izraelre áldás és szerencse 
háramlott 

Azt fogja Ön talán mondani: Hova lyukad ez k i? 
Oda, hogy ön ujabban egy olyan dolgot mivelt, a melyről 
széltében-hosszában beszélni és zengedezni fog ország-világ 
s a melyet sokan végtelenül károsnak fognak kikiáltani, 
de azok, a kik Istennel tartanak, nagy áldás gyanánt üd-
vözlik, hogy arról győződjék meg ön, hogy azt az Isten 
rendelte így, és nem a saját mun^aja vagy tanácsa, s 
hogy rá se hederítsen azoknak a lármájára, akik azt a 
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legnagyobb gaztettnek bélyegzik és sem Istentol rendelt-
nek, sem parancsoltnak nem tartják. PM5 pfuíl — fogják 
es utóbbiak mondani, az a hóbortos Koppé Lénárd elbolon-
díttatta magát azzal az átkozott eretnek baráttal s fogja-
kapja magát és egyszerre kilenc apácát szöktet meg a 
gárdából és támogatja őket abban, hogy fogadalmukat 
megszegjék s zárdai életüket elhagyják. 

Itt ismét azt fogja Őn mondani: No ez ugyan jól el 
van rejtve, ós eltitkolva, sőt elárulva ós dobra ütve, hogy 
r á m 1 uszítsák az egész nimpscheni zárdát, mivel most 
megtudják, hogy ón voltam a rabló. Erre azt felelem: 
Igen, valóban boldog egy rabló, a minő Krisztus volt annak 
Idején, a mikor halála által a világ fejedelmének vértjét 
és házifelszereiesót elvette s őt magát fogságba vetette. 
Igy mentette meg Őn is azokat a szegény lelkeket az 
emberi zsarnokság tőmlöcéből, épen a legjobbkor, 
húsvét idején, a mikor Krisztus is elfoglalta öveinek 
tömlöcet. 

Hogy azonban ón ezt a dolgot így kikiáltom s titok-
ban nem tartom, azt becsületes Indokból teszem. Teszem 
először azért, mert a mikor én ezt a mozgalmat megindí-
tottam, nem azért indítottam meg, hogy az titokban ma-
radjon. Mert a mit teszünk, azt Isten nevében tesszük és 
nem félünk miatta a nyilvánosságtól Adná Isten, hogy 
©zen vagy más úton az összes rabságba ejtett lelkiisme-
reteket sikerülne kimentenem s az összes zárdákat kiürí-
tenem, aminek végeztével — mindazokkal, akik ebben 
segédeim voltak, — nem vonakodnám kifejezést adni azon 
boldogító bizalmamnak, hogy Krisztus, aki most evan-
gőlloinát ismét napvilágra hozta s az Antikrisztus birodal-
mát feldúlta, oltalmam ebben, — ha ez mindjárt életembe 
kerülne is. 

Teszem ezt másodszor azért is, hogy azoknak a 
szegény gyermekeknek s baráti körüknek a becsületét 
megvédjem. Mert bármennyire eretnekségnek ós pártütés-
nek bélyegezzék ís ezen tettünket a vak gazbirák (a mi 
szintén megtalálja majd a maga biráját), nekünk szinte 
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volt gondunk arra, hogy senki ne mondhassa. hogy azok 
holmi pajkos fickók által tisztességtelenül szökteted-
tek meg s szűzi erényük vessedalembe jutott; mivel 
Onrs o társaira, lehet hivatkozni Ázt mindenkinek meg 
kell engednie, hogy a dolog tisztességesen intéződött, s hogy 
n-em egyenkcnt egyik erre, másik arra ; futottak szét, ha-
ntnn borosan együtt, minden tisztesség és becsület meg-
ŐV-é-e 'el, s tisztességes helyekre és körülmények közé 
jutcütslr, hogy a gonosz szájaknak ne legyen okuk arra, 
hogy hasrg nyelvüket ártatlan gyermekeken köszörüljek. 
Mert hogy est Isten es fogadalmuk ellen valónak bélyeg-
eik, azt elviseljük s szívesen kockáztatjuk. 

Harmadszor azért teszem est, hogy a nemes urakat 
s minden jámbor tisztes embert, a kiknek zárdában gyei-
nehílk van, arra figyelmeztessek, hogy e tekintetben ők 
maguk is segítségünkre legyenek s gyermekeiket onnan 
kivegyék, hogy a dolognak roszabb következménye ne 
legyen. Mert jól ehet sok nemes s tisztes polgárember, 
Isten kegyelme által a dolgokról felvilágosítva szívesen 
kivenne gyermeket vagy barátnőjet a zárdából, de fel e 
tekintetben megtenni a kezdeményező lépest: most azon-
ban látván azt, hogy annyi becsületes gyermek, a tisztes-
ség és becsület megőrzésével, megtörte már az utat s azt 
he ís vallja: jobban megemberelik magukat § bátrabbak 
lesznek/2 S hogy viszont egyesek dühösebbek lesznek, 
azzal nem kell törődni, sem rajta csodálkozni. Hisz ezek 
azt gondolják, hogy az helytelen dolog, mivel őket eddig 
félrevezették s nem máskép tanították; idővel majd javul 
a helyzet. Ez szolgáljon Ön előtt mentségemre azon vét-
kemért, hogy Önnek ezt a tettét elárultam s nyilvános-
ságra hoztam. 

De hogy mindnyájunk mondani valóját elmondjam, 
— egyrészt a magamét, ki a dolognak értelmi szerzője ós 
sürgetője voltam, másrészt az Önét s társaiét, a kik azt 
végrehajtották s végül az ifjú hajadonokót, a kik a sza-
badulást várták, — egyúttal számot akarok adni ós meg-
felelni Isten és emberek előtt arról, — a mint má r külön-

D. Luther M. nűívei. nn 
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ben más irataimban is bőven megtettem, — hogy minden 
keresztyén ember megszívlelje, hogy mi nem a magunk, 
hanem mindenek előtt Isten dicsőségét s felebarátaink 
javát kerestük e dologgal Ám maradjanak meg a keress-
tyénietlen szívek a magok véleményénél, a míg jobb meg-
győződésre nem jutnak! 

Először ís azt hozom fel, hogy azok a gyermekek 
előzőleg a legalázatosabban magok keresték s kérték 
szüleiknek s barátjaiknak a segítségét, hogy kijöhessenek, 
észszerű s alapos érvekkel mutatván ki, hogy ők as ilyen 
életet lelki üdvösségük szempontjából tovább nem tűr-
hetik s a mellett hajlandóknak nyilatkoztak megtenni g 
elviselni mindazt, a mit megtenni s elviselni a jámbor-
gyermekeknek kötelessége, mindezzel azonban eliitasittat-
tak, kérelmük megtagadtatott s így mindenkitől el voltak 
hagyatva; minek folytán igaz és alapos okuk volt sőt 
utalva és kényszerítve voltak arra, hogy — a hol lehetett, 
— másutt keressenek tanácsot és segítséget, és hogy 
azok, a kik e tekintetben nekik segítséget ós tanácsot 
nyújthattak, a keresztyen szeretet kötelességénél fogva 
tartoztak a lelkeket és lelkiismereteket kiszabadítani. 

igen nagy és fontos ok és kényszerítő körülmény e-
tekintetben másodszor az is, hogy — sajnos — gyermekeket, 
különösen gyönge asszonynópet s ifjú leányokat zárdába 
taszítanak, odacsábítanak és belépni engednek, holott ottan 
az Isten igéje naponként nem gyakoroltatik, sőt ritkán, 
vagy talán soha az evangéliomot igazában nem hallják 
s mégis a legnagyobb megpróbáltatásnak tétetnek ki, ne-
vezetesen annak, hogy a szüzességért küzdjenek, a mely-
ben azok is csak alig s nagyritkán állják meg helyüket, 
a kik az Isten igéjével mindenképen fel vannak szerelve 
s nagyfokú, kiváló és csodás kegyelemmel vannak arra 
kiválasztva. Megerőltetésbe kerül a házassági tisztaságot 
még az istenige támogatása mellett is megtartani s ez a 
fiatal, bohó és tapasztalatlan asszonynép oda taszittatik, 
a hol a küzdelem legkeményebb s leghatalmasabb. Ja j 
azoknak a szívtelen szülőknek s barátoknak, a kik övé-
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íkkel ily kegyetlenül s borzalmasan bánnak I Jaj azoknak 
a vak és eszeveszett püspököknek és apátoknak, a kik e 
tekintetben nem látják s nem érzik, hogy azok a szegény 
lelkek mit szenvednek s tönkre miként mennek I 

Az as ok5 hogy as ember kénytelen isten igéje nélkül 
szűkölködni, másnak híján ís elegendő arra, hogy nekünk 
mindnyájunknak mentségünkre, sot Isten és emberek előtt 
dicséretünkre § dicsőségünkre szolgáljon a tekintetben, 
hogy a kolostorokból menekülünk, mások menekülését 
előmozdítjuk s azt tanácsoljuk, hogy a lelkek onnan 
kiszakittassanak, elszöktessenek, ellopassanak, elraboltam 
sanak, űgy a mint lehet, tekintet nélkül arra, hogy akár 
ezer esküt és fogadalmat tettek légyen ís. Tudvalevő-
dolog ugyanis, hogy a kolostorokban, különösen a női 
sárdákban, as Isten igéje naponként — sőt a legtöbb he-
lyütt soha — nem gyakoroltatík, hanem folyton csak 
holmi emberi törvényekkel és dolgokkal kínozzák mago-
kat s vesződnek, S viszont az ís bizonyos, hogy Isten igéje 
nélkül az ember naponként Isten előtt nem élhet és 
semmiféle fogadalom Isten előtt nem érvényes, g 
meg nem állhat, a mellyel az ember olyan helyhez köt-
tetik, a hol az Isten igéjét nem gyakorolják, s azt a helyet, 
a hol Isten igéjét gyakorolják, elhagyja. Mert az ilyen 
fogadalom egyenlő az Isten megtagadásával, mivel mi 
mindnyájan az Isten igéjére vagyunk kötelezve. 

Harmadszor nyilvánvaló s világos az is, hogy az 
ember esetleg kényszeríthető arra, hogy a világgal szem-
ben ter:yen olyasmit, a mit nem szívesen tesz, de Istennel 
szemben s Isten szolgálatában semmi dolognak, sem szol-
gálatnak nem szabad s nem lehet kikényszerítve s ked-
vetlenül történnie. Mert Isten nem kedveli s nem óhajtja 
a kikényszeritett s kedvetlen szolgálatokat, a mint Szt, 
Pál IL Kor. 9,7-ben mondja: A jókedvű adakozót szereti 
az Isten. S kétség kivül viszont ellensége ő a rosszkedvű 
s kelletlen adakozónak. Azért Szt. Pál ís a szüzesség 
erényét nem óhajtja ott, a hol azt. kényszerűségből s 
kelletlenül tart ják meg. (L Kor. 7,37.) Az Isten szolgálatán 
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bán való e né mű jókedvet azonban sem a kolostor, sem 
a csóka, sem a fogadalom, sem a cselekedet nem adja 
meg, hanem egyedfii a Szentlélek. 

Mit gondolsz azonban, hány olyan apáca van a zár-
dákban, amelyekben az Isten igéje naponként nem gyako-
roltatik, a kik szívesen és jókedvvel végzik s viselik 
Isteni szolgálatukat ? Bizony ezer kőzött alig egy! S mire 
való az, hogy te egy Ilyen gyermeknek életét s minden 
cselekedetet így elveszni s a mellett aszal még a poklot 
is kiérdemelni engeded? Nem volna-e jobb. hogy, ha már 
kell valamit kedvetlenül s jószánta nélkül tennie, inkább 
férjhez menjen s azt a fáradságot- és kedvetlenséget 
külsőleg a házas életben tanúsítsa, az emberek, férje, 
gyermekei, cselédjel s szomszédjai iránt stb. 

Miután tehát Istennek semmi olyan szolgálat nem 
tetszik, a mely nem jó szívből s jókedvből ered, ebből 
az következik, hogy semmi fogadalom ne legyen érvényes, 
ne tótessék s meg ne tartassék, csak a mennyiben szere-
tetből s jókedvből vagyis a Szentlélekbol ered. Mivel 
pedig az e nemű fogadalmakat jókedv s benső hívatottság 
nélkül teszik. Isten azokat semmibe sem veszi, velük nem 
törődik: a mi tehát elegendő ok arra, hogy a fogadalma-
kat s a kolostorokat elhagyjuk s belőlük mindenkit vala-
mely más állásba segítsünk. 

Negyedszer, bár ezt az okot szinte szégyenlenünk 
kell, mégis egyike a legfontosabbaknak a tekintetben, 
hogy miatta a kolostorokat s a csuhákat elhagyjuk s ez 
az tudniillik, hogy lehetetlenség, hogy a szűziesség ado-
mánya olyan általános legyen, aminők a kolostorok. Mert 
egy asszonynak nem az a hivatása, hogy hajadon marad-
jon, hanem, hogy gyermekeket szüljön, amint Isten I. 
Mőz. 1,28-ban nemcsak Ádámnak, hanem Évának is mon-
dotta : Szaporodjatok ós sokasodjatok; miként azt a női 
testnek Istentől e célra berendezett különös alkata Is 
mutatja. És ez nem egy nőnek, sem kettőnek, hanem 
mindamiyiának van mondva s egy sem képez kivételt 
alóla, hacsak Isten nem tesz kivételt vele, nem a mi 
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fogadalmaink s szabad elhatározásunk, hanem a maga 
hathatós tanácsa és akarata á l ta l Ahol 0 nem tesz így, 
ott as asszony asszony maradjon, gyümölcsöt teremjen, 
amire Istentol teremtve van, § ne akarjon javítani az Isten 
munkáján. 

Továbbá, amikor Évát megátkozta, nem vette el 
asszonyi testét, sem asszonyi testalkatát, nem vonta 
vissza a reá kimondott s termékenységét biztositő áldását 
sem róla, de sőt azt megerősítette, mondván: Megsokasí-
tom a te fájdalmaidat mefaedbe való fogadásodnak idején. 
(I Móz. 3,16)0 EZ a szenvedés sincs csak egy-két asszonyra 
kimondva, hanem valamennyire, úgy hangozván e szavak, 
mintha Isten biztos lenne abban, hogy valamennyi asszony 
méhébe fog fogadni s ezt a szenvedést viselni, kivéve, 
amelyikkel ő maga tesz kivételt. Ezzel szemben ugyan-
csak semmi fogadalom és kötelezés nem érvényes s meg 
nem állhat, mivel Isten szava és rendelése az, 

E helyütt kőt ellenvetéssel találkozunk; az első az; 

hogy a fogadalmat meg kell tartani. S az tényleg igaz, 
ha isteni törvény szerint olyasmire teszesz fogadalmat, ami 
rajtad múlik s ami hatalmadban áll Erre vonatkozólag 
egyszer egy tudós férfiútól a következőt h a l l o t t a m Á s 
én anyám megfogadta, hogy püspökké kell lennem, de 
hát hogy tartsam én azt be? Nem rajtad áll az azonban, 
hogy a természet törvényei ellenére hajadon légy, mert 
az, — amint Szt. Pál I. Kor. 7,7 mondja — Isten ado-
mánya. S amint en Istennek semminémű adományára 
fogadalmat nem tehetek, úgy a szüzességre nézve sem 
tehetem az t Annak előbb mind enyémnek kell lennie, 
mielőtt rá nézve fogadalmat tehetnék. Miként Sámuel 
anyja is fiára nézve megfogadta, hogy Istennek szenteli, 
amennyiben az neki előbb megadatik, (L Sám. l , 3 l ) úgy 
a szüzességre nézve is csak annyiban volna szabad foga-
dalmat tenni, amennyiben azt az Isten megadná ; ahol nem 
adja meg, a fogadalom semmis. 

Azt olvassuk ugyanis L Sámuel 14,24.44., hogy Saul 
esküvel kétszer is megfogadta, hogy (táborában) egész 
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nap senki nem fog enni és hogy (ezen fogadalom meg-
szegése esetén) a saját fiát ís megöli, — mégis kénytelen 
volt engedni, Isten a nép és saját fia által ebben ntját 
állotta. Amivel Isten eléggé megmutatta, hogy a keresz-
tyénieden és káros fogadalmakat nem kell megtartani, 
ha annak csak as élet vallaná is kárát ; mennyível inkább 
fogja o azokat a fogadalmakat kárhoztatni, amelyek a 
lélekre károsak és vészthozök, S ez a példa jól meg-
szívlelendő, hogy nem elég azt mondani: Igen, én est 
megfogadtam, tehát meg kell tartanom l Kedveseim! nézd 
meg előbb, hogy vájjon lehetséges-e s Isten törvényével 
egyező-e az, amit megfogadtál; mert ha a lehetetlen foga-
dalomnak ís volna érvénye, akkor azt ís megfogadhatnád, 
hogy Isten anyja leszesz, mint Mária. — Erre ismét azt 
mondják: Ha mindjárt lehetetlen volna is3 imádsággal 
mégis elérhető, amint Szt, Jeromos taní t Felelet: Először 
is as Isten lehetőleg őrizzen meg engem Szt, Jeromos 
szüzességétől, aki maga ís beismeri, hogy saját testének 
háborgásait s időnkénti fellobbaoásaít semmiféle böjttel és 
erőlködéssel nem tudta megfékezni. Mennyivel jobb lett 
voki? azért neki, Pál apostol tanácsa szerint, megháza-
sodnia, mint így égnie § e tekintetben as ő példája épen 
nem követésre méltó. Mert a szüzesség tényleg kísértéssel 
j á r ; es a naponkénti érzéki fellobanás és háborgás pedig 
világos tanújele annak, hogy az Isten nem mindenkinek 
adta § kívánta adni a szüzesség nemes erényét, amelyet 
most erőnek-erejével minden szükség nélkül megakarnak 
tartani. 

Igaz másrészről az ís, hogy az ember imádsággal 
mindent elérhet az Istennél, de isten viszont azt akarja, 
hogy ne kísértsük. Krisztus a templom párkányáról bizo-
nyára leereszkedhetett volna, amint az ördög késztette, 
d© nem akarta megtenni, mert arra nem volt szükség, 
hisz más úton is lejöhetett onnan. Én imádságommal 
szintén elérhetném talán azt, hogy ne egyem, se ne igyam 
a föld terményeiből, mivel azonban erre semmi szükség 
nincs s Isten különben annyifélét teremtett eledelemül: 
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nem szabad őt kísértenem, mellőzvén azt, amit adott s 
szükség nélkül olyasvalamit óhajtván, amit nem adott. 
Mert ezzel az Istent kísérteném. Ép úgy itt is, mivel ő 
fér M l ós asszonyt teremtett együttélés céljából, nern 
szabad nekem más állapotra magamat elhatároznom s 
amazt csupa szeszélyből ós akaratosságból mellőznöm, 
Mert ezzel minden szükség és ok nélkül neki megyek a 
veszedelemnek s kísérteni az Istent, holott egy másik 
Isteni eredetű helyzet áll rendelkezésemre, amelyben a 
veszedelmet s kísértést elkerülhetem, Mi szükségem van 
nekem a szüzességre, amikor érzem, hogy arra sem tehet-
ségem nincs, sem Isten arra különösen ©1 nem hívott, 
sőt todorn, hogy engem házas életre teremtett, 

Azért, ha Istentől valamit kérni akarsz, azt kérjed, a 
mire szükséged van s a mire a szükség kényszerít. Ha 
azonban nincs rá szükséged, úgy imádságoddal csak kísér-
ted őt. Mert az 5 neve ^Adjuíor ín oportumtcbtibus, in 
zríbulationeu Bajban segítő (Zsolt, 10, l4) vagyis ő egyedül 
csak ott nyújt segélyt, a hol előzőleg semmi segítségről 
és mentő eszközről nem gondoskodott. 

A másik ellenvetés az, hogy az megbotránkoztató az 
általános, régi szokással ős tanítással szemben ós hogy a 
gyenge lelkiismereteket kímélni kell Feleletem: Botrány 
Ide, botrány oda! Szükség törvényt bont s nem ismer 
botrányt. Én a gyenge lelkiismereteket kímélni óhajtom, 
amennyire azt lelkem veszélyeztetése nélkül tehetem, de 
a hol nem tehetem, ott lelkem tanácsára hallgatok, bot-
ránkozzék meg bár azon ország és világ. E téren pedig 
a lélek veszedelme mindenben nyilvánvaló, azért senki se 
kívánja tőlünk, hogy őt ne botránkoztassuk meg, de sőt 
azt kívánjuk, hogy ügyünket méltányolja s ne botrán-
kozzék meg. Ezt követeli a szeretet. 

Ezt akartain, kedves barátom, ez alkalommal rövi-
den felvilágosításul felhozni Önnek, magamnak s az illető 
hajadonoknak és mindazoknak, a kik ezt a példát követni 
akarják; s biztos vagyok benne, hogy mi ezzel Isten és 
világ előtt kifogástalanul állhatunk meg. Ellenlábasaink-
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nak s a megátalkodott koponyáknak azonban, a kiknek 
maga az Isten se tud eleget tenni, mi sem reményiünk 
eleget tehetni, azért hagyjuk okét tombolni és káromkodni, 
míg csak bele nem faradnak, Yan felettünk bíró, majd az 
igazán ítéL 

Meg akarom az illető hajadonokat ís nevezni, hogy 
minden nyíltan álljon a világ előtt. Ezek ugyanis a kö-
vetkezők ; 3 Staupic Magdolna, Eanic Erzsébet, Zeschav 
Veronika s nővére Zeschav Margit, Nemes Golisz Lanéta, 
Gross Éva, Nemes Bora Katalin, Nemes Schönfeld Éva és-
nővére Nemes Schönfeld Margit. Vajha a mindenható Isten 
kegyesen megvilágítaná minden barátját azoknak, a kik 
veszedelem és kedvetlenség között még a zárdákban 
vannak, hogy- őket onnan híven kisegítsek! Azokat azon-
ban, a kiknek lelke rátermett s a zárdai életet hasznosan 
tudják felhasználni s szívesen idődnek benne, ott kell 
hagyni as Isten nevében. 

Ezzel Istennek ajánlom Önt § tiszteltetem az Ön 
kedves iiőö7-ját4 s a Krisztusban való minden barátainkat 

Keli Víiienhergben, -152841.r évben húsvét beiének 
péntekjén? 
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I. A „T é t e l 3K a f o g a a a í 111 a k r ő 1" c, s a a k a s s h o s . 

1 Az első tábla alatt a tízparancsolat első, vagyis az Isten iránt 
való kötelessegekről szóló felét kell érteni. 

2 Á vestalok Yesta istennő papnői voltak. Ezek szintén szüzességi 
fogadalmat tettek. 

3 Manasse királyra vonatkozólag 1. IL Kin 20,21. 
4 Moloclira vonatkozólag 1. II. Kir. 23,13. Egyébként Moloch, volta-

kép Molek vagy Melek, héber nyelven annyit jelent, mint király. Való-
színűleg ama moabitáktól és ammonitáktól tisztelt ős akkadiai tűzisten, 
akinek izzó torkába hányták a különösen neki szentelt gyermekeket, mint 
áldozatot, innét, hogy a gyermekeit elnyelő görög és föníciai Szaturnusz-
szal azonosították. A zsidóknál az ő tisztelete még a Bál tiszteletét is 
felül multa. 

5 Bea Hiimoinra vonatkozólag 1. Józsiié 15, s és II. Kir. 16, 
21, 10; voltakép annyit jelent, mint Hinnom fia völgye, vagy Hinnom 
völgye. Ott tartották ugyanis a Moloch istentiszteletét, miért is ezt a 
helyet később tisztátalannak tartották s oda hányták a város szemetjét 
és a kivégzett gonosztevők holttesteit, amiknek elégetése végett ott örökös 
tűz égett. Ez alapon vált a Hinnom völgye, vagyis a gyehenna, a pokol 
tüze jelképévé. 

6 A római katholikusok különbséget tesznek az u. n. evangéliomi 
parancsolatok és tanácsok (consilia et praecepta evangelica) közt. A pa-
rancsok mindenkire nézve kötelezők, a tanácsok ellenben senkire sem 
kötelezők; éppen azért, aki azokat is teljesíti, felesleges jót mivel és 
érdemre tesz szert. Ilyen tanácsok: a szegénység, szüzesség, engedelmesség. 

7 A ferencrendi szerzeteseknek arra is fogadalmat kellett tenniök, 
hogy pénzhez nem nyúlnak. 

II. „A m i s é v e l v a l ó v i s s z a é l é s r ő l " 
c. szakaszhoz.*) 

1 Baá l = Ű r ; a föniciaiak legáltalánosabban tisztelt istenének 
neve. Tisztelete Kanaánban a zsidóknál is igen elterjedt, Izraelben kiilö-

*) Ez iratot Hamvas József akadályoztatása miatt a 60-ik laptól 
(2-ik bekezdés) a szerkesztő dr. Masznyik Endre fordította. 
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nősen Ahab, Júdában Ahas idejében. Eredetileg Baál a napisten volt s 
mint ilyen a napnak űgy áldásos, mint káros hatását jelezte; utóbbi tulaj-
donságánál fogva, engesztelésül, különösen gyermekáldozatot kívánt 
Egyébként különböző néven fordul elő, mint: Baál Berith, Baál Peor, Baál 
Zebub, sőt mint Beelzebub. 

2 Á párizsi Sodorna alatt Luther a párizsi és Sodorna meg Gomora 
alatt a párizsi, löweni és kölni egyetemeket érti, mint amelyeknek tudós 
tanárai az egyház tanának megvédelmezésére és az ő tételeinek meg-
cáfolására és elkárhoztatására vállalkoztak. A kölni és löweni egyetemek 
1520-ban, a párizsi pedig 1521 ápr. 15. nyilatkozott. Luther egyiknek sem 
maradt adós a felelettel. 

3 L. különösen V. Móz. 4, 9, f. stb. 
4 Az atyák alatt az egyházi atyákat és tudósokat érti, le egészen a 

saját koráig* 
5 Berná t alatt szt. Bernátot, vagy Clairvaux Bernátot, a középkor 

legnagyobb római katholikus mysticusát; Gergely alatt pedig valamelyik 
nagy római pápát. 

6 Krisztus testének ünnepe az Űrnapja5 melyet az ostyának Krisztus 
testévé való csodálatos elváltozása, vagyis az u. n. transsubstantiatio 
emlékére ülnek. Ez ünnep Németalföldön keletkezett s IV. Orbán (1264) s 
V. Kelemen (1311) rendelték el, mint az egész egyház egyik legnagyobb 
ünnepét. 

7 A pápisták azt tanítják, hogy a transsubstantiatio következtében as 
ostya lényege szerint megsemmisül s annak csakis színe és külső alakja 
marad meg. 

8 A misekánon azon imádságokat és formulákat foglalja magában, 
amiknek elmondása alatt a transsubtantiatio végbe megy, az ostyát mint 
áldozatot felmutatják és abban a jelenlevő Urat imádják. Ezeket csen-
desen olvassák, innét a — csendes mise — kifejezés. 

9 A halottakért mondott mise a megholt lelkeknek a tisztítótűzből 
való kiszabaditását célozza. 

10 Gergely egy barát halálos ágyában néhány pénzdarabot talált 
és ezért őt azzal a pénzzel együtt a trágyadombba ásatta e l Ámde mikor 
aztán 30 misét mondott a holtakért, megjelent az illető egyik baráttár-
sának s jelentette, hogy kiszabadult a tisztító tűzből. 

11 Szt. Szeverinusz noricumi misszionárius volt s a thaebai pusz-
tából isteni szózat indítására jött öda, hogy a rugóktól szorongatott római 
népen segítsen. Megh. 482-ben. 

12 A római kath. egyházban minden papnak kötelessége, hogy a 
nap bizonyos órájában bizonyos imádságokat elmondjon, úgy, amint azt 
a római Breviárium rendeli. Ez a Breviárium Romanum seu liturgícum3 

mint a papság hivatalos imakönyve, a 11-ik századból, YII. Gergely pápától 
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való, A papok említett kötelessége azonban még az ókori egyházból 
származik. Különben a mai papoknak elfoglaltság esetén meg van engedve 

ami még Szt Szeverirmél súlyos vétség volt. 

15 Btatiita s jaöílal ia alatt a zsinati tételek és határozatok értendők. 

14 Á romai kath. egyház tanítása szerint az egyház két, egymástól 
lényegileg különböző részből áll: az egyik a klérus (xlr^og = sors, sor-
solás útján kiosztott rész, különösen örökségnél az örökség, átvitt érte 
lemben, ami épp ez alapon el van különítve) vagyis a néptől egyenesei, 
ennek gondozása végett Istentől elkülönített, kiválasztott papság, mini a 
Szentlélek, s minden üdvjavak birtokosa s közvetítője, szóval a lelki 
emberek, klerikusok; s másik a laos vagyis a közönséges nép, az érzéki 
emberek, laikusok. Amaz 2 -roltaképení actív egyház, illetőleg az egyház 
as egyházban. 

K> A mise alapítás úgy történik, hogy bizonyos pénzösszeget adnak 
át az egyháznak azzal a megbízással, hogy annak kamataiból évenként 
bizonyos számú misét mondjanak különösen elholtakért vagy magáért 
as alapítóért ennek halála után, leiküknek a tisztítótűzből való kiszaba-
dítása végett. 

16 Célzás a „Scrinium pectoris*-ra, vagyis a pápa szívszekrényére, 
VIIL Boniíacius pápa mondotta ki, hogy Rom amis pontifex jura omnia 
in scrinio pectoris sui censetur hab ere, vagyis hogy a pápának minden 

jog szive szekrényében van; miért is ő minden kánonjogot önkénye 
szerint felforgathat, helyébe más jogot állíthat. 

17 L. I. szakasz 6. jegyzet. 

18 Albrecht mainzi érsek mitsem törődve azzal a támadással, 
mely őt 1517-ben a búcsúlevelek árulása miatt érte, 1522-ben újra búcsút 
hirdetett a székvárosában, Halléban őrzött ereklyék tiszteletére. E miatt 
Lutherrel igen érdekes levélváltása is volt s meghátrált előtte. 

19 Áz ebioniták (szegények) egy őskeresztyén korabeli szekta voltak, 
akik Jézust csak prófétának tartották. 

A montanisták Montanus frigiai szektaalapitó követői voltak a 
második században, akik Krisztus 1000 éves birodalmának közeli felállítását 
hitték és szigorú aszketikus életet éltek. 

A pelagianusok Pelagius britt barát követői voltak az 5 ik században, 
akik az eredendő bűnt tagadták s a szabadakaratot elegendőnek tartották 
.az üdvösség megszerzésére. 

20 Odolla és Olibama a kölni és löwení egyetemek gúnynévéi. 
Itt Luther Ezekhiel 23. 4-re gondol, ahol is az Úrtól elpártolt Samaria és 
Jeruzsálem, mint kihágó testvérpár az Ohola (a latin bibliában Oolla, 
Luthernél később Ahala) és Oholiba (a latin bibliában Ooliba) szókkal 
jelöltetik: de vaiószinüleg még másra, nevezetesen Ézsau feleségére Ooli-
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barnára (I Móz. 36,2) és az első névnél talán a kananita királyvárosra 
Odoliam-ra (vagy Adullam-ra Jőzs. 12, l5) is gondolt. 

21 A latin szövegben helyesebben áll: IV. Henrik fiát uszította 
atyja ellen a pápa. Az itteni helytelen adat tollhibából csúszhatott be. 

22 Betliáveii = a gonoszság háza, vagy a bálványozás bünháza, 
(Hózs. 4,15; 10,5.) 

23 Baal Fegor = Baal Peor (IV. Móz. 25, 18.) L. 1. j. 
2± §zte Benedek alatt Nursiai Benedek, az első szabályozott szer-

zetes rend megalapítója értendő. Megh. az általa alapított Monté Gassinoí 
kolostorban 529. 

25 Ágoston alatt Szt. Ágoston, az ókori nagy egyházatya értendő. 
L. II. kötet I. szakasz, 12. jegyzet. Ágoston nem volt szerzetrend alapító. 

26 Antonius alatt az úgynevezett nagy Antonius értendő, aki az ti. 
n. társas kolostori életet szervezte szemben a remete élettel. Megh. 356. 

27 Á moloch tiszteletet különösen itt tartották, (Jerem. 7,31.) 
28 Az ős, eredeti szövegben ez áll: „A tűz gyehennájába". 
29 A közreműködő papok egyes esetekben megjelenésükért bizonyos 

pénzösszeget kaptak. 
3© Eapsake assyr vezér volt, ki a kegyes izraelita király, Hiskia 

ellen harcolt. 
31 A wittenbergi vártemplom a „Mindenszentek" temploma volt; 

Frigyes szász választófejedelem tette azzá és látta el gazdagon alapítvá-
nyokkal és ereklyékkel, hozzácsatolva a szomszédos parochiákat is. Az 
alapítványi helyeket s azok jövedelmét az egyetemi tanszékekkel kapcsolta 
össze. Ez alapítványi urak szegültek Wittenbergben legtovább ellen minden 
újításnak. 

32 Bötel = Bethel, a hamis istentisztelet székhelye (I. Kir. 12? 29; 
Amos 3; 14.) épúgy, mint Bethaven. 

38- Tény, hogy a választófejedelmek a spanyol Károly és a francia 
Ferenc helyett Frigyest akarták császárnak megválasztani, de e törekvésük 
az ő határozott ellenállásán hajótörést szenvedett. 

III. Á ??Hű i n t é s a z a v a r g á s o k t ó l é s l á z a d á -
s o k t ó l v a l ó o v a k o d á s t á r g y á b a n " c. szakaszhoz, 

1 A rókafark (cauda vulpina) rendszerint az enyhe büntetés képies 
jelzése. 

2 L. II. Thessz. 2,8 . 
3 Eckre és Emserre vonatkozólag 1. II. Kötet, Jegyzetek, II. szakasz 

5. s 6-ik jegyzetét. 
4 Lange János az ágostonosok főnöke Erfurtban; a többiek erfurti 

prédikátorok. 
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IV. „Az Ú r v a c s o r a b u l l á j a " c. s z a k a s z h o z . 

1 A garazok eretnekségét kinyomozni nem tudtok. 
A „patarenok" elnevezés a 11. század közepe táján merült fel. Leg-

először Arialdus milanói diakónusnak adták, mint a papok házassága, 
szenvedélyes harcosának. Végre a házasságot egyáltalán kárhoztató katha-
rusok viselték azt Hogy maga a szó honnét ered, azt biztosan nem 
tudjuk. Legvalószínűbb, hogy a milanói „Pataria"-tól, amely Arialdus 
kővetőinek s általán a város tivornyázó népségének gyülőhelye volt. 

A „lyoni szegények" alatt Wald Péternek, a reformáció .egyik elő-
futójának hívei értendők, akiket III. Ince átkozott ki (1215) s akik ellen 
IV. Sixtus keresztes háborút is hirdetett (1477). 

A wiklefiták Wiklefnek, a reformáció angol, a husziták pedig 
Húsznak, a reformáció cseh előfutójának hívei. 

Az opiniós fratricellók (lat.: Fratres de paupere vita, olaszul: Fratri-
celli della opinione) eredete iránt szintén sokáig nem voltak tisztában; 
közönséges nézet szerint nem voltak egyebek, mint rajongó franciská-
nusok. Ujabban azonban amellett a nézet mellett állapodtak meg, hogy 
ezek az V. Coelestin pápa által engedélyezett s VIII. Bonifacius által 
megszüntetett remete rendből (Pauperes eremiti Domini Coelestini) épen 
a megszüntető rendelet következtében váltak ki és szervezkedtek Fratri-
celli cimen pápaellenes rajongó felekezetté s mint ilyenek szigorú szegény-
séget fogadva különösen azt hirdették, hogy Coelestin óta nem volt 
igazi pápa, 

2 A .Grammartzy" jelentését szintén nem tudtuk kinyomozni. 

3 „Breve" alatt a formáját tekintve kevésbbé ünnepélyes kiáliitásű 
pápai kiadványokat értik. A bullákat ó-gall betűkkel irják, rajta a pápa 
nevéhez odateszik a „servus servorum Bei" kifejezést, ellátják ólomból, 
vagy ritkán aranyból való. selyemből vagy lenből font zsinoron függő 
pecséttel; a breveket pedig közönséges latin betűkkel irják s az u. n. 
halászgyűrűvel, (annulus piscatorius) pecsételik le. Mindkettőt kezdő szavai 
után szokták elnevezni. 

4 E tanácsokra vonatkozólag 1. I. szakasz 6. jegyzet. 
5 Az annátákra vonatkozólag lásd II. kötet, 1. szakaszr 30 jegyzet 
A reservatákra vonatk. pedig lásd ugyanott 60, 75, 76 jegyzet. 

V. „Az ú r v a c s o r a m i n d k é t s z í n a l a t t v a l ó 
v é t e l é r ő l s e g y é b n j í t á s o k r ő 1" c0 s z a k a s z t ó z0 

1 Sátán eredetileg héber szó s = ellenfél, ellenség (Máté 16, 23; 
Márk 8.33. v. ö. II. Sám. 19,23), utóbb azonban a gonosz angyalok fejét 
jelölték vele s így egy jelentésűvé lett az ördöggel. 
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2 Még 1522-ben adott ki Luther egy külön iratot e cím alatt; 
„Büchlein von Menschenlehre zu meiden". Ez iratot ugyanezen kötetben 
mi ís közöljük. 

£ Laikus^ vagyis közönséges, nem felszentelt, tehát nem szent papi 
kézzel, 

4 A nürnbergi birodalmi gyűlést, melyre itt Lutlier hivatkozik, 
épen ss év tavaszán tartották. 

5 EiiQ]iigtraiitias a latin monstrare = mutatni szótól származik s & 
lőmai katholikusoknál azt az aranyból, vagy ezüstből készült s gyakran 
drágakövekkel kirakott edényt jelenti, amelyben az ostya-szentséget tartják 
s bizonyos napokon a főoltárra imádás végett kiteszik. Istentisztelet alkal-
mával szzei áldják meg a gyülekezetet. Egyébként azonban a főoltárban 
elzárva tartják és azt csakis felszentelt papi kézzel szabad megérinteni. 

5 Lilö-eíiimi áe yotis, vagyis a fogadalmakról szóló könyvecskéjére 
céloz, amelyet mi is közöltünk e kötet legelején. 

? Castorok alatt a Dioscurok (Zeus és Léda fiai) az iker Castor és 
Pollux értendők Ok voltak a hajósok védő isteneu 

VI. nkz e m b e r i t a n í t á s o k k e r ü l é s é r 5 1" 
Co szafcaszhos-

í áe aranyi)ojt vagy négy arany- illetőleg szükség-bojt alatt a 
Ouatemberbőjí (Kántorbőjt) értendő. 

2 JL Kart&aiisi r e a i e t 1086-ban a kölni Szent Bruno alapította a 
grenoMei püspöktől, Hugótól átengedett Chartreuse pusztán. Á pápa 
1170-ben erősítette meg. örökös hallgatás és magány jellemzik. 

8 Tatíaiiiig keresztyén apologéta a Il.-ik században. Justirms Martyr 
térítette meg, de aztán gnostikussá lett s szigorú aszketikus életet ' élt. 
0 és kővetői a házasságot. elvetették. 

4 A maiiicliaeiigolc Manes (szül 215) perzsa szektaalapító követői, 
aki a keresztyénséget a parsismussal keverte össze s magát a Parakletnek 
tartotta. (L. bővebben VIIL szak. 22. j.) 

VIII. A „ F e l e l e t VIÍL H e n r i k a n g o l k i r á l y n a k " 
c0 s z a k a s z h o z . 

1 Heinz oder Kunz. — Heinz a Henrik névnek, Kunz a Konrád 
névnek kicsinyített, becéző jelentésű alakja. Á Heinz nevet Luther szinte 
állandóan használja Henrik helyett a király megnevezésére és bizonyos, 
hogy a névnek ezzel az alakjával gúnyos, becsmérlő értelmet köt össze. 
A Kunz név ritkábban fordul elő és pedig annak a zofistának neveként, 
akit Luther a furfangos bölcseség képviselőjeként, mint költött alakot a 
király mellé ád, aki azonban tulajdonképpen nem más, mint a királynak 
mintegy második énje. Mivel a Henrik és Konrád nevek nem magyar 
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nevek s népünk azokat nem használja1 azért természetes, hogy azoknak 
megfelelő kicsinyített, népies alakjuk a magyarban nincsen, olyan, aminő 
p. o. Istók vagy Jankó. Azért a fordításban alig tehettünk egyebet, mint 
hogy meghagytuk azokat eredeti alakjukban, csak a kiejtést kissé meg-
könnyítő magyaros végzettel ellátva, így: Henci, Kunci. 

2 Ez a hely mutatja, hogy Luther is osztotta kora tudósainak azt 
a gyanúját, hogy Henrik király nem maga irta a neve alatt megjelent 
könyvet. De ezzel, mint előbb mondá, nem sokat törődik. 

3 Itt az udvari bolondok által viselt csörgős sapkára gondol Luther. 

4 Ez az Egy t. i. Jézus Krisztus. 

5 Itt a szomszédos lipcsei szász hercegi családra, nevezetesen György 
szász hercegre, a választófejedelem nagybátyjára céloz Luther, ki a refor-
mációnak ellensége volt s kivált Lutherre különösen is haragudott, mivel 
a fiatal wittenbergi egyetemet a régibb lipcsei egyetem rovására nagy 
hírnévre emelte. 

6 Máté 16,15 teszi Simon Péter, Jézus kérdésére azt az erős hitről 
tanúskodó nevezetes vallomást: Te vagy Krisztus, az élő Istennek fia". 
Erre a vallástételre vonatkozólag mondja neki Jézus a 18-ik versben az 
itt idézett szavakat, melyekben az előbb nyilvánult szikla-szilárd hite 
alapján mondja őt Petros-nak, zsidóul Kéfásnak, ami annyit jelent, mint 
k.'szikla s amelyekben bizonyos, hogy ama kősziklán, melyen anyaszent-
egyházát felépitendőnek mondja, nem a tanítvány személyét érti (nem a 
hust és vért a 17-ik vers szerint), hanem a vallástételében megnyilvánult 
hitet. A r. kath. irásmagyarazok 'azonban támaszkodva ar a enyre is, 
hogy a tanítványt ezóta mar az újszövetségi könyvek is majd Simon 
Péternek, majd egyszerűen csak Péternek nevezik, — a tanítvány szemé-
lyére értették Jézus e mondását; miután pedig a hagyomány a római 
püspököt megtette Péter apostol püspöki utódjává, kiterjesztették azt a 
római pápaságra is. Erre céloz ehelyütt Luther. 

7 Lásd alább a 26,-ik jegyzetet. 

8 Aquinói Tamás (f 1274), Domonkos szerzetes, a középkori scholas-
tica theologiának a r. kath. egyház által legnagyobbnak tartott képviselője, 
akit az egyház akkor ,.doctor angelicus" címmel tisztelt meg s akit leg-
újabban is XIII. Leo pápa az egyház hivatalos theologusának deklarált. 
Ennek a Tamásnak követőit, az általa képviselt theol. irány híveit nevezik 
thomistáknak. A reformáció korában is ez a thomista irány volt uralkodó 
a főiskolákon és az egyházi tudományokban. 

9 Szent Ágoston, latin néven Augustinus (354—420), közönségesen 
a legnagyobbnak tartott atya, a kegyes Monica fia. Ifjú korában nemcsak 
az erkölcsök utján, hanem a vallási tudományok mezején is sokat 
tévelygett, amint ezt „Confessiones" című, igen tanulságos önéletrajzában 

D. Luther 1U. művei. OC 
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maga bevallja. Több kiváló műveivel Lutherre is nagy befolyást gyakorolt. 
Egyik jeles munkájának címe: „Retractat.iones" (Visszavonások), melyben 
saját munkáit birálja s azokban kifejtett több régebbi tanítását helyre-
igazítja, illetőleg visszavonja. 

10 Luther ezidőtájt élénkebb összeköttetésben állott a csehországi 
huszita hívekkel. Áz angol király ellen irt jelen munkáját is egy előkelő 
cseh nemesnek, Schlick Sebestyén grófnak ajánlotta. Így támadhatott az a 
hír, aminek Henrik király is kifejezést ád munkájában, és pedig vádul 
használván azt Luther ellen, hogy Luther a cseh huszita eretnekekhez 
menekült, — talán az egyházi és birodalmi átok súlya elől?! Ugy látszik 
erre a hirre és vádra céloz itt Luther. 

11 Antikrisztus, annyi mint Krisztus ellensége, aki minden erejével 
Krisztus országának megdöntésére tör. Az újszövetség, kiváltképpen János 
Jelenéseinek könyve a Sátánt, mint az ördögök és a poklok országának 
fejedelmét érti az Antikrisztuson, aki itt a földön állandóan különféle 
hatalmasságok alakjában küzd Krisztus országa ellen. Ilyen hatalmasságot 
lát Luther a pápaságban, amely a keresztyénség fejének mondja magát, 
holott a Sátánnak legveszedelmesebb organuma, — maga az Antikrisztus 
— az igaz keresztyénség megdöntésére. 

12 Emser Jeromos előbb Erfurtban tanár, ez időben György szász 
herceg titkara Lipcsében, Luthernek, kivált a lipcsei vita óta dühös 
ellensége s tobb iratban támadja őt. Mivel irataiban rendesen családi 
címerét is, — amelyben egy bak feje volt — használta, azért Luther 
gúnyosan elnevezte őt lipcsei baknak, vagy Emser-baknak, 

IS Ambrosius (335-397) Milánó hires püspöke, akinek döntő befo-
lyása volt Augustinusra, hogy eretnek tévelygéseiből az igaz hitű egy-
házba tért. Egyike a tekintélyes egyházi atyáknak, kit a későbbiek sokszor 
idéznek. Egyik hiresebb munkája a „Szentségekről" szól „De sacramentis," 
melyben az itt idézett mondás foglaltatik, — egész terjedelmében így: 
„Panis iste panis est ante verba sacramentorum; ubi accesserit con-
secratio, de pane fit caro Christi." 

14 Luthernek egy kis vitázó irata ezt a címet viseli: „Büchlein 
von Menschenlehre zu meiden", — melyben az irásbol vett idézetek 
alapjan fejtegeti és bizonyitja, hogy az emberi tanok, melyek a lelkiis-
meretet terhelik és aggasztják, — kerülendők. L. ez iratot ugyané kötetben. 

15 Papszentelés, pappá avatás (ordinatio) a róm. kath. egyház hét 
szentségének egyike, melyről Luther a babilóniai fogságról írt könyvében 
részletesen szól. Ez a szentség a 12-ik század közepe óta lett az egyházban 
általánossá I. Tim. 4. u ; 5. M és II Tim. 1. lg-ra való hivatkozással. Ezt 
a szentséget csak a püspök személyesen oszthatja. 

16 A búcsúról 1. I. Kötet, Jegyzetek, II. szakasz 1. jegyzet. 
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17 Idézet Seneca hires római irónak „Ludus de morte Claudii" c. mű-
véből. Az-egész mondás így hangzik: „Aut regem, aut fatuum nasci 
oportere • —magyarúl: Legjobb, ha az ember királynak, vagy bolondnak 
születik", — azért t. i. mert akkor mindent megengedhet magának, — a 
többek között idevágólag azt is, hogy bolondokat beszéljen. 

18 Itt Luther bizonyosan „A német nemzet keresztyén nemes-
ségéhez-4 cimű 1520-ban kiadott hires munkájára céloz, melyben nemcsak 
erősen döngeti, hanem valósággal le is rombolja azt a hármas kőfalat, 
mellyel a pápaság hivei, a romanisták a pápaságot körül vették, hogy 
annak hatalmát minden támadás ellen biztosítsák. L. II. Kötet. 

19 Szent Jeromos, latinul Hieronymus (332 420), Augustinus kor-
társa. Tudós írásmagyarázó. Neki tulajdonítják a biblia latin fordításának, 
az u. n, Vulgata-nak készítését. 

20 Rajongók, szekta-felekezetek, akik kivált a Luther által hirdetett 
lelkiismereti szabadsággal visszaéltek, a népet üres és téves jelszavakkal 
lázították, a fennálló egyházi és állami rendet erőszakos módon felfor-
gatták. Szerettek a nép előtt kivált Lutherre hivatkozni, ami ellen Luther 
itt is tiltakozik. 

21 Gardinalis Cameracensis neve Petrus von Alliaco, vagy d'Ailly 
Péter (1350--1425), mint Cambray püspöke az átlényegülés tanát elvetette. 

22 Manichausok, egy a 3-ik században Manes nevű, perzsa szár-
mazású ' tanítónak követői. Maivs az Isten igaz prófétájának, a Jésus 
által igért paraklétosznak (Ján. 16.7) hitte és hirdette magát, s így azt 
tanította, hogy ő vari hivatva a teljes igazság kijelentésére, amit Jézus 
Krisztus még nem jelentett. Dualisztikus világnézetével kapcsolatban, 
követőitől szigorú aszkétai. életet követelt. Az egyház eretneknek nyilvá-
nította Manest és követőit ü dözte, akik mindamellett különféle nevek alatt 
egész a 12-ik századig fenntartották magokat. 

23 A mise, amint ismeretes, a r. kath. istentiszteletnek fő alkotó 
része, sőt modhatjuk a tulajdonképpeni istentisztelet, ami mellett' az 
istentisztelet egyéb részei, nevezetesen az igehirdetés (prédikáció) nagyon 
alárendelt jelentőségűek. A tulajdonképpeni cselekvény különben a misében 
az urvacsorai elemek elkészitése, amit azután a pap maga magának 
kiszolgáltat. Az urvacsorai elemeknek ez az elkészitése azonban az átlé-
nyegülési tan (transsubtantiatio) értelmében azt jelenti; hogy a pap a 
kenyeret és bort átváltoztatja Krisztus valóságos testévé és vérévé, úgy 
hogy a miséző pap valóságos csudát mivel, akárcsak maga Krisztus, 
mikor p. o. a kánai mennyegzőn a vizet borrá változtatta. Igy nyeri a 
mise azt a jelentését, hogy az áldozat és a . pap áldozó, aki megáldozza 
Krisztust és minden misében újra, meg újra ismétli Krisztusnak a keresztfán 
hozott áldozatát s ebben a jelentésben képezi a mise a papság rendkivüli 
hatalmának alapját. 

2 8 * 
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. Á misének az a másik jelentése, hogy az jócselekedet, a r. kath. 
egyház megigazulást tanával összeköttetésben nyeri rendkívüli jelentőségét. 
A r. kath. egyház ugyanis azt tanítja, hogy az ember cselekedetek által 
igazul meg; a jó csetekedetek, mint megfelelő elégtétel által nyeri el bű-
neinek bocsánatát s végső eredményként az örök üdvösséget. A mise 
tehát, mint jócselekedet, az örök üdvösség elnyerésének leghathatósabb 
eszköze, élőknek és holtaknak egy iránt, amivel azután az ember üdvössége 
teljesen az egyháznak, illetve a miséző papnak hatalmába jut. S aki saját 
üdvösségét szivén viseli, avagy sajnálhatja-e annak érdekében a miséért 
kiszabott árt megfizetni ? így lesz a mise, mint jócselekedet az egyháznak 
dús jövedelmi forrásává. 

Ilyen visszaélések lévén a misével összeköttetésben, nem csudálhat-
juk, hogy Luther eleitől fogva erősen harcolt a misének kivált e kettős 
jelentése ellen, mely szerint a mise áldozat és jócselekedet volna. 

24 Á misekánonra vonatkozólag 1. II szakasz, 8-ik jegyzet. 

25 Ebben az időben Luthernek legfőbb dolga volt a bibliai német 
fordítása. 

26 Itt Luther arra a történeti eseményre céloz, hogy Vili. Henrik 
király atyjával, Yll. Henrikkel, a Tudor ház erőszakos utoo, a régebbi 
Plantagenet uralkodóháznak gyilkosságokkal való kiirtása utján jutott 
Angolország trónjára. 

27 Y. Károly császárnak L Ferenc francia királylyal folytatott har-
caiban Vlih Henrik eleinte a császár, később a francia király pártján állott, 
mígnem később újra a császárral szövetkezett. Luther ezt az ingadozást is 
a lelkiismeret nyugtalanságának jeleként veszi. 

IX. „A v i l á g i f e l s ő s é i r ő l " c szakaszhoz 
1 Hivatkozás Luthernek Weimarban tartott beszédére, mely alka-

lommal János szász herceg kérte Luthert, hogy beszédét a világi felső-
ségről nyomassa ki. 

2 Értendők a scholasztikusok, a középkori tudomány s bölcsészet 
képviselői s mivelői. 

3 „An den christlichen Adel deutscher Nation" cimű munka, melyet 
dr Masznyik Endre fordításában az előző kötetben közöltünk. 

4 Célzás arra, hogy a nemesség Reuchlin és Sickingen alatt felkelést 
kezdeményezett, mely vérben fojtátott el s csak kárára vált a reformációnak. 

5 Az 1522. évben komolyan kezdték venni a wormsi edictumot 
s bántották a reformáció híveit, elszedvén tolok Luther iratait s uj 
szövetségét és sok helyütt börtönbe vetvén egyes igehirdetőket. Elől halad-
tak a püspökök. 
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6 Célzás a pápai átokra, melyet 1521-ben a wormsi birodalmi gyűlés 
Mmondott Lutherre és híveire. 

7 A róm. kath. egyház tanítása különbséget tesz parancsolatok és 
tanácsok között. A parancsolatok minden keresztyén emberre kötelezők, a 
tanácsok csak a tökéletesekre vonatkoznak. A mit Krisztus tanit a fentebbi 
idézetekben az csak a tökéletesekre vonatkozik, a közönséges keresztyé-
nekre nem; azokra az ó szöv. törvények vonatkoznak ! 

8 Balom a héber nyelvben békét jelent, innen Salamon = Békés. Az 
ó szövetség elbeszélése szerint az Isten nem engedte meg, hogy a külön-
ben kegyes szívű Dávid a jeruzsálemi templomot felépíthesse, mert 
sokat háborúskodott és sok vért ontott, — Allegorikus irásmagyarázattal 
a Krisztusra vonatkoztatja, a mi az ó szövetség szerint Salamonnal történi 

9 A mit itt Krisztus követel követőitől, az szerintök csak a tökéle-
tesekre kötelező; a közönséges keresztyén halandókra nem. 

10 A vulgatának hires fordítója meghalt 420 Kr. u. 
11 A németben szójáték : »Man. würde gewisslich Niesswurz den 

Gebietern zum Dank schenken dass sie das Hirn fegten und den Schnupfen 
büsseten.« — Prüszköltető növényt adnának nekik ajándékul, hogy prüsz-
kölés által megtisztuljon az agyuk. A nátha, s prüszkölés, mint agyvelő 
tisztító szerepel a népies felfogásban. 

12 A római állam bukását annak tulajdonították a pogányok, hogy 
a birodalomban a keresztyénség elterjedt s a pogányistenek e felett való 
haragjukban magára hagyták a birodalmat és népét. 

18 Bajorországban, György szász herceg tartományában s egyes püs-
pöki területeken különösen kikeltek Luther és hívei ellen 1522 óta, amikor 
a regensburgi birodalmi gyűlés szorgalmazása folytán nemcsak Luther 
iratainak kiadatását s elégetését, köztök az uj testamentomét követelték, 
hanem egyeseket ki is végeztek. 

14 Luthernek kezdettől fogva ez volt a felfogása e kérdésben. Tel-
jesen egyező e felfogás a bibliával. Sajnos, a katholikusok részén más 
volt a nézet. Azt hitték, nekik kötelességök az eretnekekeket, ha szükséges, 
fegyverrel kényszeríteni a r. kath. egyházba való visszatérésre (Coge in-
irare ad maiorem dei glóriám). 

15 Lucifer is egykor az angyalok sorába tartozott; a ki az ő jóságában 
hízott, az tévedett. 

16 II. Sám. 16,2S. 

X. „Az a p á c á k k o l o s t o r b ó l v a l ó k i l é p é s é r ő l " 
c. szakaszhoz. 

1 Rám, t. i. Koppé Lénárdra ; őt beszélteti itten Luther. 
- S tényleg ez be is következett, mert — amint az előszóban jelez-

tem — a rákövetkező pünkösdkor három nemesi családból származott apácát 
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vettek ki szüleik a zárdából s június 24-én .újra 18 - apáca hagyta el a 
mansíeldi zárdát, • 

3 Az itt névsz érint felsorolt iíjú nőkről a következőket tudjuk: 
Stanpic Magdolna nővére volt az ismertnevii Staupic Jánosnak. 

1569-ben született Mottervicberi a 1510-ben lépett a zárdába. Szegény 
leány volt: zárdába való lépésekor összes vagyona 2 forintból állott. 1529-ig 
Wittenbergben maradt s ekkor Grimmába költözött, ahol egy az Ágoston-
nevű szerzet tulajdonát képezett házat engedtek át neki a reformátorok 
nagynevű bátyja iránti kegyeletből, a melyben 1548 évben bekövetkezett 
haláláig leányiskolát tartott fenn. 1537-ben férjhez ment egy Geuder Tibor 
nevű oltani polgárhoz s gyermektelenül halt meg. 

Dallviczi Dallyicz-Kanicz Erzsébet nemesi család sarja, kit Luther 
arra ösztönzött, hogy leányneveléssel foglalkozzék, de ő ezt nem vállalta. 
Grimmában élt 1537-ig. 

Züscliau Veronika és Margit nővérek a Grimma melletti Obernisch-
kából, mindkettőt nyolc forint vagyonnal helye/.ték el szülei a zárdába. 
Szökésük után Wittenbergben maradtak. További sorsuk ismeretlen. 

Laneta yon Goles 152B-ben férjhez ment egy Zwetschau nevű lel-
készhez, aki azonban nemsokára meggyilkoltatott. 1527-ben újra férjhez 
ment a leisnigi lelkészhez: Kind Henrikhez, akivel hét esztendeig élt há-
zasságban. 

Grosse Éva bátyjához Dr. Grosse Keresztéiyhez ment Trebsenbe 
s 1538 körül férjhez ment egy Marx János nevű úriemberhez. ' : 

Bora Katal in egy elszegényedett nemesi család sarja, született 
1499 január 29-én Meissenben. 1525 junius 27-én Luther vezette oltárhoz. 
1552 december 23-án halt el. 

Sclionfeld Éva Kleinwölkai születésű, 1512-ben lett apáca, később 
Axt Basil felesége lett, ki később Albrecht porosz hercegnek lett udvari 
orvosa. 

Bcliömfelcl Margi t , előbbeninek idősebb nővére, szintén 1512-ben 
lett apáca s később férjhez ment egy név szerint ismeretlen úriemberhez 
Braunschweigba. 

4 Koppé nejének becéző neve, valószínűleg az Audencia névnek 
rövidített alakja. , . ;S 

5 Április 20-ika. 


