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BEVEZETÉS. 

Luther 1530 ápr. 23-án költözködött be Kóburg várába. 
Mint kiátkozott nem jelenhetett meg a birodalmi gyűlésen, 
amely mint tudjuk, 1530 máj. 1-én nyilt meg Ágosta városában, 
hogy többek közt a vallás ügyét is rendezze. V. Károly csá-
szár magában a meghívóban kifejezést adott ezen óhajtásának, 
kérvén a rendeket, hogy a vallás ügyében egymás véleményét 
szeretettel és jóakarólag meghallgatva, az egy és igaz vallást 
keressék s valamint mindnyáján egy Krisztus alatt vannak és küz-
denek, azonképen mindnyáján egy azon közösségben, egyházban 
és egyességben éljenek. Azt, hogy Luther is megjelenjen, maga 
a császár sem akarta. Azért a János szász választófejedelem 
részére kiállított menlevélben világosan kijelentette: „Kiveszünk 
minden személyt, ki császár ő felségének békéjét megzavarná, 
hatalmunk nem terjedvén odáig, hogy pártfogásunkban része-
sítsük azokat, akiket a császár elitélt." De maga a fejedelem 
sem óhajtotta azt. Kitűnik ez Luther ama leveléből, melyet 
Kóburgból Hess Erban barátjához irt s melyben tréfásan oda-
veti : „Négy eleven levelet, Jónást, Melanchthont, Spalatint és 
Agricolat küldöm hozzád; ötödiknek készörömest elmennék én 
magam, de valaki azt mondotta nekem : hallgass, neked rossz 
hangod van." . 

Luther tehát Kóburgban maradt s onnét erősítgette s 
irányította hiveit. Legelső műve, amelyet ott megírt éppen az : 
„Intés az ágostai birodalmi gyűlésen egybegyűlt papokhoz," 
amely az evangéliomi protestáns szellemnek, a személyes hit 
szabadságának és függetlenségének egyik legremekebb megnyi-
latkozása s örök példaképp szóló joggyakorlata. Már április hava 
végén szorgalmasan dolgozott rajta, május 12-én pedig jelenti 
Melanchthonnak: „Ego meam invectivam contra Ecclesiasticos 
iamdudum absolvi et Wittenbergam misi.u Ekkor tehát már 
kézirata a nyomdában volt. S hogy június 5-e előtt már ki is 
került onnét, azt ugyanaz nap Melanchthonhoz irt levele eme 
kitételéből következtetjük: „De meo libello si varient iudicia, 
nihil te moveat." S tényleg már június 7-én az első 500 példány 
Ágostában egy pár perc alatt elkelt, úgy hogy az ágostai városi 
tanács, a császári kormány utasítására, a könyv további terjesz-
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tését egyenesen betiltotta. Aminek azonban nem volt foganatja, 
mert Justus Jónás június 12-én azt írja Luthernek Ágostából, 
hogy: „Liber tuus vere propheticus legitur ab omnibus piis, diis 
et hominibus applaudentibus, stomachante et dentibus infren-
dente Satana.u 

Luther e műve nemcsak keletkezésénél hanem tartalmá-
nál fogva is ellenpárja a Melanchthon Ágostai Hilvallásának, 
közelebb ama hitvallas második részének, mert Luther az abban 
előforduló hitcikkeket szintén rendre tárgyalja, csakhogy beha-
tóbban. És tulajdonképpen ez az irat is védőirat, csakhogy nem 
fejtegetésekbe, hanem tényekbe foglalva. Luther egyszerűen 
rámutat a római egyház azon állapotára, a melyben fellépése 
előtt volt és azután arra az állapotra, a mi jelenleg az evan-
gélikus országokban látható. Ez utóbbi az ő ügyének igazo-
lása. S mindezt feltárja, hogy intésével a birodalmi gyűlésen 
levő papokhoz és általában mindazokhoz fordulhasson, a kik 
a birodalmi ügyek tárgyalása végett egybegyűltek. Ez az 
intés röviden: Hirdessétek tisztán és igazán az evangeliomot. 

Hogy Luther e műve, mely nagy feltűnést keltett Agos-
tában, azt Mauch Dánielnek, Campegis kisérete egyik tagjanaK, 
Richárd Farkashoz, ulmi városi orvoshoz 1580. jún. 21-én inté-
zett egyik leveléből tudjuk, amelyben is ezt olvassuk: „Lutherus 
scripsit nescio quam adhortationem ad Principes Ecclesiasticos 
in lingua Germanica; illám Cardinalis me latinam facere iussit. 
Est autem summa totius Lutheranismi. bi totum Lutherum 
videre vis, emere poteris." Ezt a latin fordítást azonban nem 
ismerjük. 

A mű eredeti kiadása Wittenbergben Hans Lufftnál jelent 
meg valószínűleg május végén. Nem sokkal utóbb azonban már 
uj kiadást ért, még pedig Klug Józsefnél ugyancsak Witten-
bergben. 

Az eredeti kézirat Dresdában van. 
Mi a fordításnál a Lufftféle kiadást vagyis az u. n. A szö-

veget vettük alapúi, amelynek teljes címe ez: 
„Vermanung (| an die geistlichen || versamelt auff dem || 

Reichstag zu Augs || burg, Anno 1530. || Mart. Luther. || Witten-
berg. || Psal. 2. || Et nunc reges intelligite, || Erudimini Judices 
terrae. II á h 36 levélből, kvart alakban. A két utolsó lap 
üres. Végül az áll: ,.Gedruckt zu Wittemberg, || durch Hans 
Lufft.1) || M. D. XXX01|.u 

*) „Vagyis: Azért, királyok, legyetek eszesek és okuljatok földnek 
bírái!' (2. Zsolt. 10.) 
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Luther Márton intése az 1530. évi birodalmi gyűlésen Ágos-
téban egybegyűlt összes papokhoz. 

Kegyelem és békeség, is tentől a mi Atyánktól és az 
Ur Jézus Krisz tus tól ! 

Noha kedves urak nem illet meg engem, hogy ezen. 
a birodalmi gyűlésen személyesen jelen legyek, s habár 
kellene, vagy a jánla tos volna is azon jelen lennem, még-
sem lendíthetnék ott semmit, mer t az ott k i fe j te t t pompa 
és tárgyalási ügyek közepet te ügyet sem vetnének rám : 
mégis elhatároztam, hogy lélekben való ottani jelenlétemet, 
(melyet tel jes szívemből Istenhez való imádkozással és 
fohászkodással Isten segítségével megbizonyítani akarok) 
bár csak Írásban is megbizonyítsam, és ezen néma és 
gyenge üzenetemmel közte tek legyek. 

Még pedig azért, mer t lelkiismeretem ösztökél, hogy 
mindnyája tokat bará tságosan szívből kér je lek, ne mulasz-
szátok el, sem haszontalanul elmúlni ne engedjé tek ezt a 
birodalmi gyűlést. Mert az Isten kegyelmet, lehetőséget, 
időt es alkalmat ád néktek, hogy legkegyelmesebb urunk. 
Karoly császárunk réven ezen birodalmi gyules altal sok 
nagyon udvos dolgot cselekedhessetek es elerhessetek, ha 
csak akar tok . így szol hozzatok, miként Pal apostol II. 
Kor. 6-ban: intünk is, hogy hiaba ne vet te tek légyen az 
Istennek kegyelmét. Mert o mondja: kel lemetes időben meg-
hallgat talak, es az üdvösség napjan megsegítet telek. íme 
i t t a kellemetes idő, íme it t az üdvösség napja." Lá t juk 
is, hal l juk is, a mint mindeneknek szive lesi és vár ja ezt 
a birodalmi gyűlést, erősen reménykedvén, hogy jó végre 
vezet. 

De ha ez a birodalmi gyűlés becsületes ha tá roza tok 
hozatala nélkül feloszlanék és a birodalmi gyűlésekkel és 
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zsinatokkal már nagyon soká bíztatott és hitegetett világ 
reménységétől megfosztatnék, félő, hogy kétségbeesés szár-
maznék abból, és senkisem lesz hajlandó bizakodni és vá-
rakozni, és a hiábavaló hosszas leses türelmetlenséget és 
rossz vért fog szülni Mert jobban tudjá tok és érzitek ti, 
mintsem én azt megmondhatnám, hogy egyéni ügyetek, 
közősségtek és életmódotok nem maradhat meg az eddigi 
renden. Azért ezzel is, a mit most mívelek, javatokat szol-
gálom a békeség és egyetértés kedvéért. 

Vakmerőségemet némelyek rossz szemmel nézhetnék 
ugyan és mondhatnák: ki szorult te reád, ki kér te valaha 
is intelmedet vagy í rásaidat? Sok tudós és kegyes férfié 
van itt, kik jobban értenek hozzá, mint te bolond stb. Hát 
hiszen szivesen elhiszem ezt, és adná Isten, hogy úgy is 
legyen. Elválik ma jd ; vakmerőségemet majdan szivesen 
megszenvedem és kárhoztatom. De az is igaz, hogy nem 
lehet eléggé munkálkodni a jóban, és hogy bolondok már 
sokszor adtak jobb tanácsot, sem mint számos bölcs; 
valamint hogy bölcs emberek köztudomás szerint a legtöbb 
ká r t okozták e földön, különösen mikor sajá t bölcsese-
gükben bizakodtak s nem istenfélelemtői vezet tet ték ma-
gukat, sem alázatos szívvel isteni segedelmet és kegyelmet 
nem kértek. 

Mindennemű történet tele van ilyen peldakkal, úgy 
az írásban, mint az íráson kívül. Sot, ha egyeb példa 
nem volna is, eléggé tapasztalható ez eppen a ti példáto-
kon. Mert hiszen vagy tiz esztendőn át próbáltatok ki 
bölcseségteket e körül, annyi birodalmi gyulessel. annyi 
tanakodással, annyi csellel és kísérlettel, annyi Diztatassai 
és reménykedéssel, sőt erővel és haraggal, gyilkolással és 
büntetéssel is, úgyhogy csodálkozásra és bánkódásra kel-
tettetek, s mégsem értétek el az óhaj tot t eredményt. Onnan 
van ez, mert a bölcseség, istenfélelem és alázatos ima 
nélkül, önmaga akar ta ezeket a magasztos nagy dolgokat 
elintézni, de vakmerőségében megszégyenült. És ha ezentúl 
sem félitek az Istent, és nem alázkodtok meg előtte abba-
hagyván a fenyegetést és bosszúállás szomjuhozását, és 



INTÉS AZ ÁGOSTÁBAN EGYBEGYŰLT PAPOKHOZ 7" 

nem kér tek buzgón segedelmet és tanácsot az Istentől, 
mégsem fogtok elérni semmit, ha mindjárt oly bölcsek 
lennétek is3 mint akár Salamon király. Mert azt mondja 
az írás, L Péter 5 , 5 o : „az Isten a kevélyeknek ellene áll, az 
alázatosaknak pedig kegyelmet ád." 

Mi ellenben a mi részünkön szorgalmatosan imádko-
zunk és Isten kegyelméből ismerjük is az imádkozásnak 
helyes m ó d j á t Bizonyosak is vagyunk benne, hogy imád-
kozásunk kedvesen vétetik és meghallgattatik, a mire ti 
— tar tok tőle — súlyt nem helyeztek. Buzgón imádkozunk 
értetek, világosítaná meg és indítaná meg egyszer a min-
denható Isten sziveiteket, hogy igéjét féljétek és alázatosan 
cselekedjetek az o akarata szerint. Kedves mi nékünk ez 
az imádkozás, de adná Isten, hogy konokul ne szegüljetek 
ellene, és ne kelljen visszatérnie saját kebelünkbe, mint a 
mely ra j ta tok kárba vész és megvetésre talál. Mert lá t juk, 

- hogy az ördög a törökkel ezt célozza és lázongást 
szít egymás után és mindent meg akar semmisíteni. Már 
mégis csak sok és mindenképen elviselhetetlen lenne, ha to-
vábbra is ki tar tanátok a megrögzöttségben és konokságban. 

Mindjárt eleve kijelentem, hogy rólam és az enyéímek-
rol semmi tanácskozni valótok nincsen, mert minket es 
ügyünket az igazi segitő ós tanácsadó segítette ennyire ós 
helyezte arra a polcra, a melyen meg kell maradnia, es a 
melyen mi is meg akar juk hagyni. Nincsen nekünk szük-
ségünk semmiféle birodalmi gyűlésre, sem tanacsra, sem 
kioktatásra, a mit nem is kérünk tőletek, mivel tudjuk, 
hogy ti sem igazíthatjátok el jobban, söt meg ennyire sem. 
Mert bár a törökök ós tatárok, bár a pápa vagy ordog ha-
talma alá kerül jünk is, bizonyosan tudjuk, hogy mit kell 
hinnünk és hogyan éljünk, mit tanítsunk es tegyünk, mi-
ként szenvedjünk ós imádkozzunk, hogyan g \ógyul junk 
és haljunk meg, honnan remélhetünk és kérhetünk ós 
nyerhetünk mindent ós hogy végül, hol a mi maradásunk 
szt. Pál igéje szerint. Róma, 8, 2g.: „ tudjuk pedig, hogy azok-
nak, a kik Istent szeretik, minden javokra van." Istennek 
bőségéből vettük ezt a mi Urunk által, a Jézus Krisztus 
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által, és már sok kegyes léleknek vér© és szenvedés© által 
(kiket ti gyilkoltatok meg) nyilvánvalóvá és bizonyítva 
lett. Nem mondom, hogy már elértük, vagy hogy már 
tökéletesek volnánk, de miénk' a helyes szabály (miként 
s z i Pál tanít) a helyes út. a helyes kezdet és a tanításban 
semmi szűkölködésünk nincsen, életünk folyása bármilyen 
legyen is. 

De rólatok és a köztetek élő szegény, föl nem vilá-
gosított vagy kétségeskedő népről viselünk gondot és 
segíteni szeretnénk ra j t a imádkozással és intéssel. Ez a 
legjobb, a mit tehetünk. Mert nagyon félek, hogy hivatás-
tokról és az Isten előtti alázatosságról megfeledkezve, a 
húrt túlfeszítettétek és a jámbor paripát agyonnyargaljátok, 
hogy ismét zendülés támadjon, mi által mindketten, mi is 
és ti is, keservek és inség közé jutunk, a mint már ezelőtt 
is megtörtént. Hiszen kétségen kivül tudjátok, hogy ama 
zendülés előtt mily nagy vigasztaló reménységgel hívták 
össze1) a speyeri birodalmi gyűlést, úgy hogy mindenki 
nagy mohósággal nézett eléje és szorongva leste, hogy ott 
minden jóra forduljon. De elő álltatok merő bölcs tanács-
tokkal, és az ugy elrontotta a dolgot, hogy ugyanazt a 
birodalmi gyűlést ostoba, csúfos és gyalázatos módon 
visszavonták. De nyomban reá előkerült az ostor, tudni-
illik Müntzer az ő zendülésével, és rá tok csapott ; a mit 
még nem hevertetek ki, nekünk pedig sajnos még nagyobb 
ká r t okozott. 

Mindezt az erőszak és a konokság eredményezte. 
Lám Wormsban a nemes sarj , jó Károly császárunk ugy 
kényszerűit cselekedeni. a mint ti aka r tá tok : átok alá 
kellett vetnie engem és összes tanaimat, melyeket eleddig 

*) A nürnbergi birodalmi gyűlés (1524) végzése ugyanazon évre 
tűzte ki a speyeri birodalmi gyűlést, ahol az iránt kellett megállapodni, 
hogy mihez tartsák magukat a vallás ügyében az egyetemes zsinatig. Ez 
alkalomra kivonatot kellett készíteni az uj tanokból a tárgyalás alapja-
ként. A császár össze is hivta a gyűlést, de aztán abba maradt; ahelyett 
tartottak a következő évben gyűlést Ágostában, de ennek tárgyai közé a 
vallási ügyek elintézését nem vették fel. 
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ti ís sok tekintetben titkon elfogadtatok és betartotok. 
Prédikátorai toknak nem Is lenne mit prédikálniok, ha 
Luther könyvei mm léteznének. Mert prédikációs könyvö-
ket, és amit azelőtt hangoztattak a szószéken, sutba dob-
ták, . és versenyt kezdenek prédikálni velünk a hitről és 
jócselekedetekről és effélékről, a miről azelőtt senki nem 
hallott és nem tudott semmik Ezen felül kierőszakoltatok 
akkor egy törvényt a lutheránusok megöletésére, oly iszo-
nyút, hogy utóbb magatok is sem megtartani, sem tűrni 
nem akartátok, a miért azután a nürnbergi birodalmi gyű-
lésen meg is kellett vál toztatni Sőt néhány fejedelem 
kénytelen volt magától megtiltani, hacsak népestül, orszá-
gostul nem akart veszedelembe jutni.1) 

Nem azért említem ezt, hogy gúnyt és csúfot űzzek 
veletek (már amúgy is nagyon meg vagyok boszulva ra j -
tatok), hanem hogy szívből kérjelek és intselek, okulnátok 
végre sajá t tapasztalatotokon és szerencsétlenségteken és 
tennétek le a konokságról és fenyegetésről, az erőszakos-
kodásról ós követelődzésről és cselekedjetek isten irányá-
ban félelemmel és alázatossággal, és elbizakodottságtokat 
elhagyván, buzgó imában keressétek az ő segedelmét ós 
kegyelmét. Bizony, bizony felette magasztosak ezek az 
ügyek, emberi hatalom ós bölcseség el nem igazíthatja 
őket. Kell, hogy az Isten segedelme jöjjön közbe, különben 
bizonyos, hogy botrány lesz belőle. Mert ha konokságtok 
és követelődzéstek mellett megmaradtok, hát tudjátok meg. 
hogy ól még Muntzer szelleme is, és tar tok tőle aimyna 
hatalmasan ós vészthozón, hogy el sem hiszitek, sem meg 
nem érthetitek. Inkább irányul ellenetek, semmint mi 
ellenünk, noha nekünk nagyobb ellenségünk, mint nektek. 

*) A wormsi ediktum (1521) Luthert „mint Isten egyházától ele ett 
tagot és elvetemült rombolót és nyilvánvaló eretneket* birodalmi atok 
alá vetette, megparancsolván mindenkinek, hogy őt fogja el, követőit és 
pártolóit szintén fogja el és azok javait vegye el és Luthernek és köve-
tőinek iratait semmisitse meg. Nürnbergben a rendek (1523) ennek végre-
hajtását megtagadták, mert — úgymond — különben félni lehet a nép láza-
dásától és a háborútól. 
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De nekünk van fegyverünk ellene, Istennek őrökké hála 
legyen érte, és adná Isten, hogy ti is bírnátok © fegyvert, 
tudniillik a hamisítatlan igét és igaz imát. 

Jól tudjátok mily bízvást és szilárdan megállottunk 
a tévelygők ellenében. Ha dicsekednem szabadna, majdnem 
azt mondanám, hogy mi voltunk a ti oltalmazóitok, és a 
mi érdemünk, hogy eddig még megállhattatok. Ha nem 
lettünk volna, félek bizony, hogy a ti tudósaitok nem 
bírták volna a viaskodást és a tévelygők hamarosan ve-
geztek volna veletek. Ezért nekünk nagyobb ellenségeink, 
és azzal vádolnak minket, hogy beadjuk derekunkat és 
visszavonjuk tanainkat. El kell ezt tűrnünk és megtapasz-
talnunk a közmondást : segíts le valakit a bitófáró), téged 
ju t ta t rá. A tévelygők egyetlen dologban sem tudták volna 
támadni a pápát, de hogy most a mi révünkön megszabadul-
tak tőle és a mi kenyerünket eszik, lábbal t ipornak minket, 
a mint Krisztus mondja árulójáról, Judásról. (Ján. 13, 18). 

Erre némelyek azt fogják mondani, hogy ez mind a 
te bűnöd, te kezdted el, a te tanításodnak gyümölcse ez 
stb.1) Hát ezt el kell tűrnöm. Jól tudom, hogy így beszélnek 
rólam. De ismerek KozteteK sok kegyes embert is, akik 
tudják, hogy ez nem igaz. Ugy all a dolog, hogy tanúim, 
a tévelygők az en tanításomat mindenkor megvetették és 
inkább üldözték, mint a ti tanitastokat . Keményebben is 
kellett ellenük küzdenem és hatalmasabban védekeznem, 
mintsem a pápa ellen valaha is. Hogyan is származhatnék 
ez az én tanításomból ? Miért nem tamadt ilyen ellenkezés 
az enyémeknél, kiknek naponként prédikaltam és ugyan-
azt tanítottam, es a hol legelsobben es leginkább kellett 
volna kavarodásnak tamadni, ha az ilyen pocsékság az én 
tanításomból származnék 

*) Az ágostai birodalmi gyűlésen a róm. kath. teologusok, cáfolatuk-
kal együtt Luther állítólagos eretnekségeinek lajstromát és egy „Des 
Lutherischen Evangeliums grausame und schádliche auch verdammte 
Frucht" c. iratot is adtak át, amiben Luthert és az o tanait mint a 
lázadás szerzőjét vádolták, és ezen kivül minden egyéb bajért is őt tették 
felelőssé. 
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Megfeledkeztetek már arról, hogy a német nemesség 
Wormsban négyszáz sérelmet ter jesztet t a császár Ő felsége 
©lé,1) melyekben felpanaszolták a papság túlkapásait, és a 
melyekről nyíltan kimondották: ha császári felséged ezt 
be nem szünteti, akkor magunk tesszük meg, mert tovább 
már nem t ű r h e t j ü k ? Mit gondoltok? Ha ez megtörtént 
volna (a mint utóbb a lázítók meg is cselekedték) ós csak 
egy prédikátor is felállott ós javasolta volna, hol volnátok 
most ti papság ? A pokolban ! Akkor pedig az ón tanításom 
virágjában volt, ós nem kezdődött sem zavargással, sem 
arra nem vezetett, hanem arra tanította a népet, hogy 
maradjon bókén és engedelmeskedjék a felsőbbségnek. Ha 
akkor tanításom nem lett volna, bizony nagy galyibát oko-
zott volna a papság elleni panasz. Persze most már az ón 
tanításom az oka. Ez a köszönet illet meg engem, mást 
nem is vartara Minden próféta és apostol ós a Krisztus 
maga is így jar t . 

Megfeledkeztetek továbbá arról is, hogy tanításom 
ülemte milyen kud es volt majdnem mindnyájatok előtt ? 
His én a ossz.es püspökök szívesen látták, hogy a pápa 
zsarnokoskodasanak nemileg gátat vetek. Akkor örömmel 
neztek engem, hallgattak, nyugton maradtak ós lestek, 
nem kapjak-e vissza ismét teljesen püspöki fenhatósagukat. 
Akkoriban Lutüer pompás tanító volt, a ki oly igazaban 
nekirontott a bunbocsanattal való uzerkedesnek. Mert akkor 
a püspökök es parochusok kenytelenek voltak eltúrni, 
hogy akarmilyen barat vagy vadidegen gazfickó a bűnbo-
csátó cédulakkal keresztül-kasul bejarja egyházmegyéjüket 
és fara jukat . es aljasan fosztogassa a nepet, es moccan-
niok sem volt szabad. Nem volt akkor egy doktor sem 
semmifele foiskolan, vagy kolostorban, a ki tudott vagy 
mert volna fölszólalni ez ellen a fortelmesseg ellen. Luther 
volt az a jó fiu, aki megtisztította az egyhazmegyeket es 

1) Yoltaképen csak száznégy vádat emelt a római szék és a hozzá 
ragaszkodó papság ellen a wormsi birodalmi gyűlésen (1521) a német 
nemzet. 
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fárákat ©ttői a zsibvásártól ós tar to t ta a püspököknek a 
kengyelvasat, hogy ismét nyeregbe jussanak, és tuskót vetett 
a pápa út jára . Miért nem tekintet ték ezt is lázongásnak? 

És mikor utóbb a kolostori életet támadtam és ke-
vesebb lett a barát, egy püspököt vagy parochust sem 
hallottam fölötte siránkozni. Tudom, hogy soha nagyobb 
szolgálatot nem élveztek a püspökök és parochusok, mint 
hogy ilyenformán megszabadultak a barátoktól. Bizonyos 
is vagyok benne, hogy senki nincsen, a ki most Ágostá-
ban pártfogolná a barátokat és kérné, hogy visszahelyez-
tessenek.1) Sőt a püspökök tűrni sem fogják, hogy ilyen 
poloskák és tetvek ú j ra bekerüljenek bundájukba. Örvende-
nek ők, hogy bundájukat a tetvektől megtisztítottam. De 
az igazság kedvéért meg keli mondanom, hogy a barátok 
voltak kénytelenek a pápa fenhatósága alatt az egyházakat 
kormányozni és a püspökök semmivel sem járul tak hozzá, 
hanem csak adták az urat. No pedig nem lázítással pusz-
títottam el a barátokat, hanem tanításommal, és ez ínyükre 
is van a püspököknek. Ők ezt nem is tudták volna elérni, 
sem a királyok hatalmával, sem az összes főiskolák mes-
terkedéseivel. Miért nem tekintik ezt is izgatásnak ? Hej, 
de tetszik nekik, hogy a barátoknak vége és a pápa 
bennük jóformán jobb kezét veszítette. Hanem Luther irá-
nyában, kinek tanítását oly remekül kihasználják e tekin-
tetben, dehogy vannak köszönettel. 

Mivel éppen ott tartok, hogy feledésbe ment, hogyan 
is festett a világ, mielőtt tanításom bekövetkezett volna, 
és most senkisem akar bűnös lenni, kénytelen vagyok a 
régi álarcokat előkeresni és a papoknak elfeledett erköl-
cseit2) kitárni, hogy lássák, vagy újból meggondolják, vajon 
hová ju to t t volna a világ, ha a mi evangéliomunk fel nem 
támadt volna. Mi vígasztalásunkra lá t juk is, hogy Istennek 

*) Campeggius pápai legátus is azt irja az ágostai birodalmi gyűlés-
ről Rómába: „Nem is hinnétek, mennyire terhemre vannak a barátok, 
óhajtásunk volt, hogy csuhájukat levessék, mert a nép gyűlöli valamennyit. 

2) Ez gúny. 
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igéje mily sokféle nagyszerű gyümölcsöt érlelt. Éppen azon 
kezdem, a mivel tanításom megkezdődött, tudniillik a bűn-
bocsánaton. 

A bűnbocsánatról. \ 

Ha evangéliomunk semmi egyebet nem cselekedett 
volna, mint hogy a lelkiismereteket felszabadította a bűn-
bocsánat gyalázatos undoksága és ördöge alól, akkor is el 
kellene ismerni róla, hogy bizony Istennek igéje ós hatalma. 
Mert mindenkinek be kell ismernie, hogy semmiféle emberi 
bölcsesóg erre nem lett volna képes, semmiféle püspök, 
semmiféle káptalan, semmiféle főiskola, sem jó magam. 
Semmiféle értelem ezt a botrányt sem meg nem értette, 
sem fel nem ismerte, annál kevésbbó volt képes gátolni, 
vagy ellene támadni, hanem kénytelenek voltak • mindent 
helyeselni és üdvös tannak tartani, s a drágalátos püs-
pökök és pápák bízvást pénzeltek belőle ós alaposan ki-
használták. Tudniillik: -

I. Árusították a bűnbocsánatot isteni kegyelem gya-
nánt, mely megbocsátja a bűnöket, úgy hogy általa meg-
tagadva ós káromolva lett Krisztusnak vére és halala, a 
szent lélekkel és evangéliommal egyetemben. 

II. Kiváltották általa a lelkeket a tisztító tűzből al 
nokul, magának az isteni felségnek nagy gyalázatára, ha-
nem hát pénzt bőven hozott. 

III. A pápát istenné te t ték vele a mennyben, a ki 
megparancsolhatta az angyaloknak, hogy a római zarán-
dokúton elhalt zarándokok lelkeit a mennybe vezessék. 

IV. Az evangéliomnak, mely pedig az egyetlen igazi 
bűnbocsánat, el kellett némulnia a templomokban a bűn-
bocsánatkereskedés érdekében. 

V. Az egész világot becsapták vele mérhetetlen 
összegig, ós nyúzták pimasz kapzsisággal ós hazugság-
gal, mondván, hogy a tőrök elleni harcra készülnek. 

VI. Az előző bűnbocsátó cédulákat mindig érvény-
telenítették az ujabbak kedvéért, ós az egyházban a régi 
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bűnbocsánatot mindig beszüntették,, és já tékot -.űztek', az 
aranyeszfcendovel,1) csakhogy pénzt szerezzenek, persze is-
mét a törők ellen. 

VIL Az aranyesztendovel való szemfényvesztés merő 
mese és szemtelen hazugság, hogy megsemmisítsék vele 
a Krisztusban való hitet és Krisztusnak naponkénti arany-
esztendejet; meg is tévesztettek vele számtalan ezer lelket 
és galádul bolondították a népet a Rómába való futkozásra, 
elcsalták pénzüket és vagyonukat, a haszontalan fárasz-
táson és költségeskedésen felül. 

VIII. Az egész keresztyénségnek jó cselekedeteit el-
adták a bűnbocsanattal való kereskedésben es ráadásul 
adták a feloldozást, mint valami különleges dolgot, a mit 
pedig az evangéhom már eleve és mindig is az egész 
világnak ingyen oszt. Ezzel a lelkiismereteket az evangé-
liomtól . és a Krisztustól elcsalták emberi intézményhez. 
- . IX. A bűnbocsánatot jobban magasztalták, mint a 
szeretet összes jócselekedeteit. 

X. A bűnbocsánat kincséhez csatoltak a szentek érde-
meit, mint a melyekkel tisztára ok rendelkeznek, . mintha 
Krisztus szenvedése nem volna elegendő az összes bűnök 
bocsánatára. Ez is megrontja a Krisztusban való hitet. 

XI. Annyira felmagasztaltak a bűnbocsánatot, hogy 
azt tan í to t ták: ha valaki mindjárt az istenanyát is meg-
szeplősítette volna, . bocsánatot nyer a bűnbocsánat . által. 

XII. Hirdették, hogy mihelyt a . pénz a szekrényben 
cseng, a lélek a mennyországba száll. 

XIII. Hogy a bűnbocsánat elnyeréséhez nem szükséges 
a megbánás és furdalás, elegendő a fizetség. 

XIV. Hogy a bűnbocsánatnál nagyobb kegyelmet 
maga szt, Péter sem adhatna. 

*) Az aranyesztendő pompás bevételi forrás volt. Akik ilyenkor a 
Péter és Pál templomba zarándokoltak, teljes búcsút nyertek a pápától. 
Legelőször VIII. Bonifacius rendelte el e 100 esztendős ünnepet (1300), 
de már 50 év múlva újra ünnepelték, azután hamarosan minden 33. év-
ben, 1470-től minden 25- évben különös búcsút hirdettek e mellett azok-
nak, akik a hitetlenek ellen léptek, fel. ; 
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XV. Hová lett már most az a mérhetlen pénz, kincs 
és vagyon, melyet a bűnbocsánat révén annyi időn keresztül 
összelopkodtak és gyalázatosan eltulajdonítottak. 

Egy szóval ki sorolhatná el mindazt . a botrányt, 
melyet a káptalanokban, kolostorokban, templomokban, 
kápolnákban, remeteségekben, oltároknál, képeknél, képes 
tábláknál és majdnem minden házban és szobában, hacsak 
pénz volt, csupán a bűnbocsánat, mint valami hatalmas 
ördög okozott. Űjra el kellene olvasni a könyveket, a 
melyek vagy tíz esztendőn át ellene Írattak. Lássátok 
kedves urak, ebben a kimondhatatlan tolvaj lásban és pénz-
rablásban, a megcsalt szíveknek és lelkiismereteknek ezen 
hihetetlen mennyiségében, és ezen ijesztően gálád hazudo-
zásban, és a Krisztus szenvedéseinek, az evangéliomnak, 
magának Isten kegyelmének káromlásában, mely a bűn-
bocsánat által elkövettetett, ti papok valamennyien vétke-
sek vagytok; nem csupán ti, a kik pénzeltetek belőle, ha-
nem ti is, kik hallgatagon tűr té tek ezt az ördögi dühöngést. 
Lázongásról, kolostorok elfoglalásáról, törökökről beszél-
nek. Milyen csekélységek ezek csupán veletek bűnbocsánat-
szatócsokkal szemben, ha ugyan elmélkednétek fölötte. 
Valóban törökös had támadt volt az igazi keresztyén hit 
ellen. 

De ki az mindnyájatok kozul. a ki e borzasztó bot-
rányt csak egyszer is megbanta, felette csak egyszer is 
sajnálkozott, csak egyszer is sírt volna? Igen! konokul és 
megrögzötten állítjátok, hogy soha semmi gonoszat nem 
cselekedtetek. Ide jot tok Agostaba es el akar já tok ve-
lünk hitetni, hogy veletek van a szent lélek, és általatok 
(kik mindig csak vesztére voltatok a keresztyénségnek) 
nagy dolgokat fog cselekedni és azután mindezekkel a meg 
nem bánt, sőt védelmezett botrányokkal egyenest a mennybe 
száll, mintha örvendeznie kellene ra j ta tok, hogy hasisten-
teknek oly pompásan szolgáltatok, az egyházat oly förtel-
mesen pusztítottátok. Ezért nem lehettek boldogok, ne is 
legyetek, hacsak meg nem bánjátok bűneiteket - és meg 
nem tértek. íme ' ez az egyik csalástok. így ' állottak a 
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dolgok, mielőtt az én tanításom jött. Hogy most már nincsen 
így, m a bűne az én lázító evangóliomomnak. A bűnbocsá-
natot méltán követi a második vásározás, az ügynevezett 
confessionalia. 

A confessionaliákróL 

Ezek azok a vajas cédulák, melyekben a pápa keres-
kedik a szabadsággal, hogy • lehessen vajat, sajtot, tejet, 
tojást enni, ós engedélyt ád a házi misére, t i l tott fokon 
való házasságra, a gyóntatóatya megválasztására, a ki a 
hányszor csak tetszik neki, az életben es a halál vesze-
delmei között a bűnhődés ós vétek alól feloldozhasson stb. 
Kedveseim, nem volt ez is gyalázatos vásározás szerte e 
világon, a pénzelés végett kieszelve ? Mintha Isten mind-
ezekkel az evangóliom által nem ajándékozta volna meg 
már előbb a világot, vagy mintha Isten eltiltotta volna ezt, 
ós ők lennének azok a hatalmasak, kik Istennek parancso-
latait pénzen vesztegethetik. Az evangóliomot semmivé 
tették, Istent pedig cégérükké. Ezt a zsarolast, vásározást 
ós káromlást is a lázító evangóliom döntötte meg, de hát 
már feledésbe ment, és nincsen olyan püspök vagy pap, 
a ki bánkódnék fölötte, vagy Isten bocsánatát kérné. Nem 
is volt olyan püspök vagy doktor, a ki ezt büntette volna, 
hanem valamennyien hallgattak és megengedték. De mi is 
meglát juk majd, hogy Isten hagyj a-e magát bolondítani, 
miként ők gondolják. 

A gyónásróL 

Megvannak még könyveitek, melyekben a gyónást 
tanítot tátok. A legnagyobb csapások egyikének tartom a 
földön. Mindenkinek lelkiismeretét megzavartátok vele, sok 
lelket kétségbe kergettetek, ós minden ember hitét a Krisz-
tusban gyengítettétek és elnyomtátok. Mert hiszen semmit 
sem szóltatok a feloldozásban rejlő vigaszról, a mi a fő 
és a legjobb a gyónásban és a Krisztusban való hitet ós 



INTÉS AZ ÁGOSTÁBAN EGYBEGYŰLT PAPOKHOZ 17" 

bizodalmat is erősíti, hanem erőszakosan végrehajtot t 
parancsok által kikényszeríttettétek a ' szívekből és zsar-
nokságtok öregbítésére használtátok, ós utóbb az összes 
bűnök felsorolásával, a mi lehetetlen igyekezet, megfélem-
lítéssé, kínzássá és ostorozássá tettétek, a szivek nyugal-
mát és békéjét mindenkorra megzavartátok. Mikor men-
titek meg ezeket a lelkeket, és mikor teszitek jóvá ezt a 
gyilkos ós feneketlen kár t ? Ezt a gyónást is rendbe hozta 
az én evangéliomom5 ós újból megerősítette a gyámoltalan 
lelkiismereteket Semmiféle püspök, doktor vagy főiskola 
nem tudott róla semmit, nem is éreznek most megbánást, 
sem furdalást e gyötretós fölött. 

A bűnbánatról. 

Ez az igazi seprű ós maga a pokol. És ha minden 
botránytokat meg is lehetne bocsátani és elnézni, de ezt 
az egyet soha megbocsátani nem lehet. Ez töltötte meg a 
poklot ós iszonyúbban pusztította Krisztus országát, mint 
a mennyire a török, vagy akár az egész világ tehetné. 
Mert azt tanítottátok, hogy cselekedeteinkkel eleget tehe-
tünk bűneinkórt még Isten előtt is. Ezt nevezitek bűn-
banatnak. Cselekedetként megkívántátok ugyan a meg-
bánást ós a gyónást is, de nagy jelentőségűvé nem tet tétek. 
A bűnökért eleget tenni mi mást jelent akkor, mint : hogy 
meg kell tagadnod a Krisztust; keresztsógeüet vissza kell 
szívnod, az evangeliomot gyalaznoű kell, Istennek kijelen-
teseit hazugsagnak kell venned, a bűnök bocsánatában 
nem szabad hinned. Krisztus vérét és halalat semmibe sem 
kell venned, a szent lelket gyalaznod kell, önmagad által 
kell a mennybe szallanod ilyen erkölcs gyakorlasaval. Oh 
merre vannak a nyelvek es szajak, melyek erről elegendő-
képen szólnának ? 

Mennyiben más ez a hit, mint a törökök és pogányok 
hite, kik valamennyien szintén cselekedeteik által akarnak 
eleget tenni? De hogyan is lehetséges, hogy kétségbe ne 
essünk, mikor a bűn ellenében semmi más vigaszunk nin-

D. Luther M. művei. 2 
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csen, mint tulajdon cselekedetünk? Semmit el mm tagadhat-
tok. Megvannak könyveitek, melyekben nem tanít tok sem-
mit a hitről, sem a gyónásről vagy bűnbánatiról, hanem merő-
ben a tulajdon cselekedetekről. Nincsen olyan püspök vagy 
pap, a ki csak egy könnyet is ontana Krisztusnak ezen 
irtóztató pokoli gyalázása fölöt t Tiszták ők és bizonyosak 
dolgukban, lázítóknak szidnak minket és a sa já t egyházi 
joguk ellenére öldösik a nos papokat ; boszankodnak raj ta , 
hogy a lutheránusok nem tettetik a bőjtölést ugy, mint ők, 
nem hordanak pilist. Embertelen álnokságukon fölül dacol-
nak az Istennel is. 

Ebből a botrányból származott és ellenállhatlanul 
kellett is származniok a többi botrányoknak, tudniillik a 
kolostoroknak és apátságoknak különleges szent jellege 
sajátlagos istentiszteletükkel, az alamizsnás misék, a tisz-
tító tűz, a vigiliák, a testvérszövetkezetek, a búcsújárások, 
a bőjtőlés, a szentek imádása, szentek intézménye, rajongás 
és a kereszt pokoli meghordozásának egész processziója. 
Hogy is lehetne máskén t? Mikor a lelkiismeret a saját 
jócselekedetekre támaszkodik és ezekre épít, futó homokon 
áll, a mely folyton mozog, és hová tovább annál inkább 
kénytelen ujabb és ujabb cselekedeteket kieszelni, míg 
végre előkerítik a halotti barátsüveget, hogy azzal 
szálljanak a mennybe. Jóságos Isten, mit is tehettek volna 
a szegény lelkiismeretek ? Cselekedetekre kellett támasz-
kodniok, és ezért kellett oly keservesen keresgélniök, és 
megragadni azt, a mit épen előtaláltak, és ily nagy okta-
lanságot elkövetniök. 

Ezen felül megvetették es megsemmisítették e 
gyalázatos tannal az Isten altal rendelt összes igazi 
dolgokat. Mint például: hatósag. alattvaló, apa. anya. fiu 
leány, szolga, szolgáló. Ezeket nem tekintettek udvos dol-
goknak, nem is ter jedt ki ra juk a bunbanat, hanem világias 
dolognak, veszedelmes allapotnak es haszontalan íntez-
menyeknek mondták. Teljesseggel megvetette ez a tantetel 
úgy a keresztyen, mint a világias dolgokat, és nem adta 
meg sem Istennek, sem a csaszarnak. a mi megilleti, ha-
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nem ujat-ós önkényeset költött, a mi sem isteni, sem világi 
sőt maguk sem tud ják hogy micsoda, mert nem alapul 
Istennek Igéjén; miként Mózes mondja : isteneknek szol-
gálnak, pedig nem is ismerik őket. Nem is lehet ezen 
csodálkozni. Hiszen az evangéliomot sem prédikálták akko° 
riban másképen, mint hogy példákra és cselekedetekre 
utaltak, ós soha egyiklink sem hallott olyan evangéliomot, 
mellyel a lelkiismeretet vigasztalták, a Krisztusban való 
hitet és bizodalmat élesztették volna, a mit pedig méltán 
kellett volna tenniök, ós a mint hála Istennek most ú j ra 
prédikálni halljuk. Ilyenformán a világ ugyan benne volt 
az evangóliomban, de evangéliom nélkül. 

A bűnökért való elégtételben bölcsen különbséget 
kellett volna tenni akópen, hogy az ember ós nem az Isten 
kedvéért történik, miként Jézus Máté 7-ben ós 18-ban 
mondja. így cselekedtek régente a szent atyák is, ós a 
keresztyének, kik vétkeztek, eleget igyekeztek tenni az 
egyház és az atyafiak kedvéért, a mint ezt azok a szavak 
mutat ják, hogy két, három, hót évig tartó bűnbánatot 
rendeltek stb. Krisztus így az ő értünk való elégtételével 
a mennyben maradt volna, de nem jöt tek volna szokásba 
az apátságokban ós kolostorokban a különleges istentisz-
teletek és a bűnbocsánat és a hasisten nem lett volna 
akkora bőségben. Ezért kellett a ket tőt összeelegyíteni es 
utóbb a bűnbocsánatot úgy odaállítani, mint a mely csupán 
az Isten kedvóért szükséges. Igaz ugyan, hogy ez a tévtan 
nagy emberek révén is, mint például Origines, szt. Hie-
ronymus, szt. Gergely réven is kísértett a keresztyónség-
ben, de nem hatalmasodott el és nem ju to t t el Istennek 
zsámolyáig oly mórtékben, mint a papasag alatt. Ez a tév-
tan a legrégibb a világ kezdete óta ós megmaradni készül 
a legujabbnak a világ vógóig. Netiány folyományát íme 
elmondom. 

Elősször a vásári miséről vagy zugmisérőL 
Jól tudjátok magatok is kedves uraim, hogy milyen 

gyalázatos zsibvásárt ós üzérkedóst csináltatok a sacramen-
2* 
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tumból Mindnyájatok közös foglalkozása volt, hogy az egész 
világon naponként sok ezer miset írusitottatok, egyet-
egyet hol egy garason, hol nyolc, hol hat filléren stb. Nem 
segít ra j ta tok sem a mentegetődzés, sem a tagadás. Ha 
nem is neveztétek ezt kereskedésnek, mégis jól tudjá tok, 
hogy valósággal nem volt egyéb mint kereskedés. Pénzért 
adtátok. Ha nem fizetett a nép, miset nem kapott . Ez a 
bűn egymagában is oly irtózatos, hogy nem volna csoda? 
ha Isten ezért az egész világot vagy törökké válni, vagy 
elsulyedni engedte volna. Nagy csodálkozásomnak egyik 
tárgya, hogy Isten oly soká tűr te ezt. Megfoghatlan ez a 
türelem, noha haragja nem maradt el. Igen, ti cselekedte-
tek ezt és ilyen állapotok voltak nálatok, mielőtt eljött 
volna a mi evangóliomunk, csak ne szépítsétek magatokat. 
Szinte bizonyos, hogy akkoriban magatok is megborzadtatok, 
de azért mégis tűr tétek ós nem tekintet tétek új dolognak. 

Tudósaitok mosakodnak most ós régi kánonokkal és 
az egyházi atyák mondásaival hozakodnak elő, hogy ők 
a misét áldozatnak nevezték. Csak mosdjál cica, szabad-
ságodban áll. Ha még oly régi kánonokra es mondasokra 
hivatkozol is, — mi haszna ? Mi itt a vasari miséről és 
zugmiserol1) szólunk, a kánonok pedig a közönséges vagy 
urvacsorai miséről és nyomatókkal kívánják az urvacso-
razast. A vásári misék ezt nem teszik ós ugy viszony la-
nak a közönséges vagy úrvacsorai miséhez, mint egy titkos 
papi szajha egy kegyes, becsületes, nyilvános menyasszony-
hoz. Ilyen finomul értik a nagytudasuak a kanonok keze-
leset. Es ez meg sokkal finomabb: a regi kanonok szépen 
elkülönítik az aldozatot az urvacsoratól, ok még szebben 
összeelegyítik; mert a keresztyénség kezdetén a régi tör-
vény szokását követték, mikor miséztek, ós a keresztyének 
meghoztak minden terményből a zsengét, tejet, mézet, almát 
és körtét stb., ezt azután megáldotta a pap, a in int Mózes 
meghagyta volt a zsidóknak ). Ezért a misét sokáig áldo-

1) Egyesek lelki üdvéért olvasott külön misék. 
2) Móz. 3. 23, 10. 18. 20. 5. 26, 2 - 4 . 
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zatnak nevezték. Hanem ©zt követte azután az úrvacsorázás, 
vagyis a saeramentummal való élés, a mit nem áldozatnak, 
hanem közös étkezésnek neveztek De a mi vásári misóink 
a sacramentumból csinálnak áldozatot, az űrvacsorázást 
meg elhagyják. 

Erről beszélnem kell veletek kedves urak, kik azt 
kiabáljatok, hogy nem kell tűrni semmiféle újítást . Mond-
já tok csak, nem gyalázatos ujitás-e a vásári mise? Miért 
engedtétek szokásba jönni, ós miért védelmezitek még most 
is ? Bizony, ha semmi új í tást nem hagytatok volna meg, 
vajon — kedvesem — mit lehetne nálatok találni abból, 
a mit a régi kánonok ós egyházatyák rendel tek? Szinte 
beleszorítanám egy dióhéjba, ellenben újításaitok betöltik 
az egész világot. Sőt többet mondok, Mi egyéb volt «gy 
házatok állapota evangóliomunk előtt, mint naponkent 
merő új í tás ; egyik követte a másikat, tömegesen, felhő-
szakadás módjára. Majd szt. Annát, majd szt. Kristófot 
majd szt, Györgyöt, majd szt. Borbálát, majd szt. Sebes-
tyént, majd szt. Katalint, majd más közbenjárókat hoztak 
divatba. És ki tudná elmondani az ezen szenteknek kijáró 
t iszteletet? Nem újí tások ezek? Hol voltak akkor a püs-
pökök ós a lármázok, kiknek nem lett volna szabad ezt 
megengedni ? Az egyik behozza az olvasót, egy másik a 
Mária koronáját1) ; amaz Mária zsoltárát2), emez a pater-
noster könyvecskéket3) az ajtókon, amaz szt. Brigittaimajat. 
ez ezt az imát, az azt az imát, számtalan változatban ós 
minden mértéken felül, ós minden könyv ilyenekkel van 
telve. Hol az a püspök vagy doktor, a ki az ily újí táson 
csak egy kissé is boszankodott volna ? 

*) Harminchárom miatyánk emlékeztetésül harminchárom életévére 
és öt ave Mária, öt sebének tiszteletére. 

2) Így nevezték a dominikánusok olvasóját. Tulajdonképen a 150 
zsoltárnak travestiája 150 Mária imádságra, melynek szerzőjéül tévesen 
Bonaventurát tartották. 

s) A miatyánknak is nevezett olvasó kövecskéi, amiket a templom-
ajtókra szoktak kifüggeszteni. A ferencrendiek hozták divatba és az illető-
imák elmondásáért nagy búcsút Ígértek. 
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No meg a bucsujáróhelyek! Napról-napra u jak támad-
tako Grimtalban, Eichenben, Birnbaumban3 Regensburgban,1) 
és oly sok Máriaszobor, Alig volt kápolna vagy oltár, hová 
biicsut nem jár tak volna. És a nép rohant, mintha meg-
bolondult volna. Ott hagyták hivatalaikat és szolgálatukat 
ugy hogy kézzelfogható volt az ördög mesterkedése. De 
a püspökök és kolostorok és főiskolák hallgattak. És ha 
meg nem jön a m i evangéliomunk, nem maradt volna már 
hely, hová ujabb bucsut já rha t tak volna. És nem kiválóan 
mesteri ronditás volt az, a mit Urunk köntösével míveltek 
Trierben2), mikor utóbb a gyalázatos hazugság nyilvánvalóvá 
lett ? Vajon mi rosszat míveltek az összes lutheri újitások, 
szemben ez egyetlen csalással és ámítással ? De senkisem 
volt, aki ezen újí tás miatt lármázott vagy panaszt tet t 
volna. Luther ellenben igenis újit , —• ő, ki ezeket az újí-
tásokat felpanaszolja és ostorozza. 

És hányféleképen újul meg napról-napra csak a bűn-
bocsánat, hányféle új fraternitást létesítenek a papok és 
barátok minden céhben, az összes szentek neveinek fel-
használásával? Naponként árusí t ják céduláikat a fraterni-
tásoknak és pénzért adtak jó cselekedeteket és szent életet; 
el adtak vigiliákat, évszaki kötelmeket, halotti miséket a 
ravatal3) körüli látványossággal. Egyesek kieszelték az 
arany misét4), mások az ötös misét5), majd ilyen meg amolyan 
miséket, melyeknek szintén nem volt szeri száma. Erről bi-
zony nem találunk semmit sem a régi egyházatyákban. Az 

*) Látogatott bucsujáróhelyek abban az időben, különösen a^Regens-
burgi, ahol 1519. épült meg a „Miasszonyunk a szép Mária" fakápolnája. 

2) Helena császárnő Konstantin anyja ajándékozta állítólag Krisztus 
varratlan köpenyét a trieri dómnak, de először csak 1512-ben állították 
ki s csődült hozzá a nép. 

3) Különösen nagy halotti misék alkalmával, amiket előkelő sze-
mélyek emlékezetére tartottak, a templomban katafalkot állítottak fel, és 
azt a papság ünnepélyesen körüljárta. 

4) Az arany mise az a mise, amelyet az aranyvasárnapon vagyis 
a pünkösd után való első vasárnapon (nálunk szent Háromság ünnepe) 
tartottak, vagy mint itt a minden szombat este tartott mise. 

5) Karácsony első ünnepnapján öt misét olvasnak. 
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ereklyékről inkább nem is szólok. Uram Istenein I 
Újítás új í tást köve te t t Volt köztük vastag, kézzelfogható 
hazugság, például a szent keresztről, egyazon szent sok-
szoros testéről, egyazon szent sok-sok ujjáról, ós vógre 
szt. Ferenc alsónadrágját is tisztelni kezdtek, és női haja t 
s z t Katalin haja gyanánt, szóval nem volt sem hossza, 
sem vége. Utóbb már magatok is nevettetek raj ta, de 
büntetlenül tovább tar tot t a dolog és egy püspök sem 
látott benne újítást. 

Ha meg rátérnék a szószékekre ós prédikátori emel-
vényekre, még feneketlenebbé válna a dolog. Napról-napra 
prédikáltak ezeken a barátok új látomásaikról, álmaikról, 
ötleteikről, új csodákról ós példákról, garmadával. Alig 
volt barát, a ki nem írt volna új beszédtárt, ' ha egyszer 
két vagy három évig prédikátor volt, ezek a beszédek jó 
ideig hangzottak azután a szószékről. Tele volt a világ 
ilyen könyvekkel. Krisztusról ós a hitről nem volt bennök 
semmi, hanem csak saját cselekedeteinkről ós érdemünkről 
ós buzgóságunkról szólottak, sok hamis gyalázatos példát 
említve. A legfőbb az volt bennök, hogy a szenteket segít-
ségül kell hívni, ós hogy rendjükről ne feledkezzenek meg 
az emberek: vegei a s~eiit és nemes leányzót, szűz Máriát 
úgy állítottak a világ ele, mint a ki a szegény bűnösök 
közbenjárója, fianal. a Krisztusnál is. Mindnyájan tudjuk, 
hiszen magam is épp annyira benne voltam, mint mindenki 
más, hogy arra voltunk szoktatva, hogy a Krisztus helyett 
Máriát tiszteljük. Krisztust haragvó biranknak tar to t tuk, 
Máriát ellenben a kegyelem zsámolyának, hol vigasztalást ós 
menedéket kerestünk, ha ugyan ketsegbe nem akar tunk 
esni. Nem volt ez gyalázatos ujitas ? Akadt-e puspok, ki 
megbüntette volna Krisztusnak ez uj gyalazóit ós árulóit, 
a kik Krisztustól megvonták a tiszteletet es Mariának 
jut ta t tak, ós a kik arra tanítottak, hogy féljünk a 
Krisztustól, a ki megvesszőz minket ós szokjunk előle: az 
igazi istentisztelet gyanánt neki tartozó bizodalmat pedig 
helyezzük másba. Mero bálványimádást tanultunk ez 
árulóktól. 
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Ezt támogat ták a doktorok a főiskolákon, kiknek 
egyéb dolguk sem volt, mint hogy újabb és újabb véle-
ményeken jár tassák eszüket. Nem is lehetett volna egyikük 
sem becsülettel doktor, ha nem eszelt volna ki valami 
újat . Legfőbb dolguk mégis az volt, hogy megvetették a 
szentírást, és ott hevertet ték a pad alatt. Szavuk járása 
vo l t : biblia ide, biblia oda, a biblia eretnekkőny v0 A dok-
torok könyveit kell olvasni, ott az igazi igazság. Tudom, 
hogy nem hazudok, hiszen kőztük nőttem fel, náluk lát-
tam és hallottam mindezt Scotus1) írja, hogy az írásból 
nem lehet bebizonyítani ezt a té te l t : descendit ad inferos2). 
Kedves mesterem Occam3) azt írja, hogy az írásból nem 
lehet bebizonyítani, hogy az embernek a jócselekedetek 
végrehajtásánál isteni kegyelemre van szüksége. Ez a ket tő 
még a javából való, Mit várhassunk a többitől'? Valamen-
nyin túl tesz Thomas Aquinas4), a mesterek mestere (a 
barát prédikátorok méltán így nevezik), a ki szerint a 
barátruha felőltóse egyórtókű a megkeresztelósseL így 
lehessen tisztelni Krisztus vérét ós halálát. De ez azért 
nem újítás, ós tetejébe a pápa ós az összes püspökök még 
kanonizálták is. Kínos és fájdalmas volt ez a prédikálás 
és tanítás és a püspökök hallgattak és nem láttak semmi 
újat , most pedig a napban is meglátják a muslicát. Minden 
olyan tarka barka volt, merőben ellentétes ós különös 
vélemény, hogy már nem tudhatta senkisem, mi bizonyos 
vagy bizonytalan, ki keresztyén, ki pogány. Semmibe se 
vették a régi tanokat a Krisztusban való hitről, a szere-

x) Duns Scotus János (f 1308.) Aquinói Tamással együtt a középkor 
virágkorában a teologiai tudomány (scholastika) élén állott és irányadó 
befolyást gyakorolt a ferencrendiek teologiai gondolkozásmódjára. 

2) Száll alá a poklokra. 
s) Occam Vilmos (f 1349) ferencrendi szerzetes, Duns Scotus tanít-

ványa, Bajor Lajos alatt a császárság jogainak védelmezője a pápasággal 
szemben, az u. n. „Nominalismus" teol. irány megteremtője. Luther, kolos-
tori tartózkodása alatt, különösen az ő műveit tanulmányozta. 

4) Aquinói Tamás (1227-1271) a középkori teologusok legkiválób-
bika. A dominikánusok rendjéhez tartozott és ez a rend feltétlen követője. 
XIII. Leo a róm. egyházban szabályozó tekintéllyel ruházta fel. 
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tétről, az imádságról, a keresztről, a keservekben való 
vigaszról. És nem volt doktor e világon, a ki a teljes kátét, 
vagyis a miatyánkot, a tízparancsolatot ós a hiszekegyet 
tudta volna, arról nem is szólva, hogy meg is kellett volna 
órteniök ós tanítaniok, a mint most már hála Istennek 
még a kis gyermekeknek is tanítjuk, es ők meg is ta-
nulják. Ennek igazolására összes könyveikre hivatkozom, 
úgy a theologusokóira, mint a jogászokéira. Kerékbe tőre-
tem magamat, ha helyesen lehet megérteni belőlük a káté-
nak csak egy részét is. De azért amott nincsen újítás, ez 
ellenben szükségképpen újítás. 

Azt mondjá tok: úgy ám, ezek a tótelek most el van-
nak fogadva és átmentek a köztudatba. Hát mondjad csak 
kedvesem, vajon milyen régi a szt. Annatisztelet? Milyen 
régi az olvasó és a Máriakorona ? Milyen régiek a mezít-
lábas barátoknak páternosterkönyvecskói az ajtókon ós ka-
pukon ós minden zugban ? Milyen régi a búcsújárás Grim-
talba, Regensburgba, hát a trieri köntös stb., nem voltak 
újak tíz, husz, harminc évvel ezelőtt? Ellenezte akkoriban 
valaki az újí tást ? Hát csak engedjétek, hogy evangóliomom 
is fennálljon annyi ideig. Mibe fogadunk, hogy szintén ma-
gas kort é r ? A te ú j evangóliomod hiszen jó — mondjátok 
— de van benne sajátságos ujitas, a mi nekünk nem tet-
szik. Mi volna az? Hát ár talmara van — így mondják a 
kanonokok Magdeburgban1) — az erszénynek ós a kony-
hának. No ez érthető beszéd. Csak tudtam volna ezt előre. 
Minek is vesztegetünk rea annyi szót. Már most suttyomban 
kimondjuk, hogy uj tan az, a mi árt az erszénynek ós a 
konyhanak, régi tan pedig az. a mi az erszényt és a kony-
hát megtölti. Csak írd meg ezt kedvesem ós pecsételd 
le, felküldjük majd a birodalmi gyűlésnek Ágostába, 
hadd lássuk, mit szólnak hozza az u r ak ! 

Isten lat ja lelkemet, nem akarlak ti teket ezzel gyalázni. 
Romlastok nekem nem hasznom. Inkább szeretném, ha 
ügyetek jobban allana. De magatok is jól fontolóra vegyétek, 

*) A magdeburgi kanonokok nyakasan ellenszegültek az új tannak. 
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ha ezeket a botrányokat eltagadni, feledésbe borítani és 
még hozzá mosakodni és szépítgetni akar já tok magatokat; 
lesznek bizony férfiak, kik nem felejtik el és mosdatlan 
szájjal szólnak majd róluk. Mert nem lehet tűrni azt a 
kihívó káromlást, mintha űji tás lenne az, a mit ti annak 
neveztek, az pedig nem lenne űjitás, a mit ti nem akartok 
annak tekinteni; ezzel meggyőzodéstek ellenére elnyom-
játok az igazságot, Ez visszaterelne minket az ugy elejére 
és jobban kellene ti teket szorongatnunk, mint annak előtte. 
Mert rettenetes, hogy ezeket a keserveket eltitkolni és 
magatokat még igazolni is akarjátok, másokat káromolva 
és üldözve- Megátalkodott és töredelem nélküli szívnek, 
ós annak a jele ez, hogy rövidesen el fogtok pusztulni. 
Mert semmiféle bűn nem bántja ós nem sérti jobban az 
Istent, mint mikor nyilvánvaló álnokságot eltagadni, szé-
píteni ós eltitkolni akarnak, a hogyan Kain ós Saul csele-
kedtek. Nem úgy! Ne így tegyetek kedves urak ? Adjátok 
meg Istennek, legalább néhányan, az őt megillető tiszteletet, 
és ismerjétek be tiogy gonus ul cselekedtetek alázzátok 
meg magatokat e^ o fül magas tal titwl wt kér je tek és o 
meg fogja adm nektek ja uljatok meg ós u támogatni fog 
titeket. 

De ha nem alazkodtok meg, Hanem azt akar ja tok, 
hogy ezek a dolgok mintegy elasva. agyonhallgatva. veze~ 
keletlenul ós büntetlenül maradjanak es tetejebe meg a 
szegény lutheránusokat üldözni és elnyomni szándékozzátok, 
hat állunk . elebe. Ha valamilyen csapas zudul rátok (a 
mint hogy nem is lehetseges másként), akkor jusson esze-
tekbe, hogy elegge lettetek intve. Nem lesztek az elsők, 
kik felibekerekednek az Istennek, azt bizonnyal tudom. 
Javatokat akarom, hatha néhányatokat mégis jobb belá-
tásra birhatnam. Mert az a remenyem. hogy Sodomatokban 
akad meg egy ket Lót. A többiek, kikben toredelem nin-
csen, nemcsak ezeket a botranyokat ne ismerjek be. mi 
által pedig többször mint ezerszer is megerdemeltek a 
halált, hanem azon felül még az ártat lanokat is (kik ezt 
a bunt ós gyalazatot nem akar ják magasztalni) csak hadd 
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gyilkolják; foj tsák vízbe, akasszák fel és égessék meg stb., 
a mit hiszen alaposan meg is tesznek. 

Igen sok dolog ju t eszembe. Visszatérek inkább a 
zugmisére, és a botrányokat, melyek eszembe jutnak, arra 
az időre tartogatom, míg meglátom, hogy ezen a birodalmi 
gyűlésen mennyire fogtok megjavulni, vagy mennyire mos-
sátok és égetitek magatokat tisztára. Akkor bemutatom 
azután igazi jellemteket, és kívánok majd hozzá jó étvágyat, 
ha Isten is úgy akarja . A vásári miséről legyen ezúttal 
ennyi elég. Ha nem is pénzen, hanem Isten nevében helyesen 
szolgáltatnék ki, akkor is olyan áldozatnak és jócseleke-
detnek tekintenétek, a mellyel Istennek szolgálunk, és a 
mellyel úgy érettünk, mint másokért, legyenek élők vagy 
halottak, a bűnöket jóvátesszük, leginkább mégis a halot-
takért , a mint hogy tudjuk is, hogy a misének a halottak-
ért a tisztító tűzzel szinte tusakodnia kellett. A püspök, 
ki engem pappá avatott, mikor kezembe adta a kelyhet 
nem is szólt másképpen, mint így: „accipe potestatem sacri-
ficandi pro vivis et mortuis1)." Hogy akkor mindkettőnket 
el nem nyelt a föld, az helytelen dolog volt, és Istennek 
túlnagy kegyelme. Az élők azt a hitet merítették belőle, 
hogy ha valamely napon misét látnak, úgy arra a napra 
egészségesek maradnak, biztonságban lesznek és boldogok. 
Erre használták a misét leginkább. Ezt nem tagadhat já tok; 
kérdezzétek csak meg az összes kereskedőket ós az uta-
sokat ós a kegyes polgárokat ós polgárnőket a városok-
ban, legkevésbbé a rorate-misékről. 

Nem ijesztő újítás ez? Nem mondják régi apostoli 
kánonaitok2), hogy senki olyan ne legyen a misénél, a ki 
nem akar úrvacsorázni vagy a sacramentummal élni ? Nem 
szerezte a Krisztus az élvezés, ós az ő róla való emlékezés 
végett, az ő benne való hit erősítésére, mikor azt mondja : 

*) Vagyis „Vedd az áldozás hatalmát élőkért és holtakért." így szól a 
Pontificale De ordinatione presbyteri. 

2) A Ganones Apostolorum-ban, vagy az állítólag apostoloktól származó 
rendeletek gyűjteményében a hatodik kánon jobbára a klerikusok eljárására 
vonatkozik. 
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ezt cselekedjétek az én emlékezetemre? Ti ellenben nem 
szóltok erről az emlékezésről, nem is engeditek meg; a 
népet az élvezéstől eltiltjátok, a hitet nem szorgalmazzátok, 
hanem beéritek azzal, hogy csak álljon ott és lássa a miset, 
mellyel, suttyomban áldoztok, ós meghagyjátok a szegény 
bámészkodót a hazugságban és a hamis bizodalomban, 
mintha jól tenné, hogy csak néz titeket, a nélkül, hogy akár 
testileg, akár szellemileg élvezné a sacramentumot, a mint 
pedig a Krisztus ós apostolai kívánják. Mondom néktek, 
a kik azon panaszkodtok, hogy az apátságok ós kolostorok 
vagyonát elkobozzák: a misével való ezen botránkoztatás 
és káromló visszaélés miatt agy kellene tenni az apát-
ságokkal ós kolostorokkal, a hogyan Joziás, Juda királya 
te t t az oltárokkal Bethelben1), ugy hogy nem maradna kő 
kövön. Ez volna a megerdemelt és igazságos büntetés, ha 
e tekintetben meg nem javultok. 

Fennen kérdi tek: mi jó származott Luthernek új 
tariaiból? Én viszont azt kérdem : mi jó maradt meg ti 
n<ilat)k? Egy tételt sem hagytatok meg elrontatlanul. A 
miset, legfőbb kincsünket, számtalan bálványozással ós 
botránkozással megrontottátok, ós az igazi keresztyén 
hitet lábbal tapostátok, a hitet tönkretet te tek es az Iget 
elhallgattátok. A keresztség a gyermekeknek megmaradt, 
noha eléggé ügyetlenül ós nem eppen szándékosán, de mi-
helyt a gyermek felnőtt és értelmes lett. menten meg-
fojtottátok, túllicitálván a torokot is. es ismét megfosztot-
tátok a keresztsógtől. kényszeredett bunbanatotok es csele-
kedetekről szóló tanotok altal, melyből azt tanulta, hogy 
a bun altal eljátszott és semmisse lett keresztseget meg-
vesse es az üdvösséget ezentúl sajat cselekedetei altal 
keresse, mintha bizony megkeresztelése muló emberi csele-
Kedet lett volna, — a mint az újrakeresztelők tanítanak 
— es nem Istennel való örök szövetség. Mondjátok csak : 
mi jó maradt meg ná la tok? Arról nem is szólok, hogy 
mi jó származott belőle, hogy keresztsógünket, sacramen-

*) II. Kir. 23. 15. 
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tumunkat , evangólíomiinkat, hi tünket ós Krisztusunkat 
miat ta tok nem ta r tha t tuk meg, mert hiszen nyilvánvaló, 
hogy ti nem tanítot tatok semmit sem helyesen, hanem 
mindent csak a keresztség, sacramentum ós bűnbánat ellen. 

A török előnyben van veletek szemben, mert ha valaki 
meg is lett keresztelve^ nem a keresztsége elleni gyűlö-
letre nevelik, hanem a gonosz törökös életmódra, ós a 
példák veszedelmesek ós botránkoztatók; de ha még a 
keresztség elleni gyűlöletre nevelnék is, érthető, mert lám 
a török nem egyenlő a keresztyénnel ós a keresztyén előtt 
tanításával megvetés tárgya. De nálatok nemcsak a példa 
ós az állapot veszedelmes, hanem tanít tok is ellene, szóval 
ós cselekedettel harcoltok ellene, és teszitek ezt a Krisztus 
nevében, mint kedves lelkiatyák és a keresztség barátai. 
Olyan ez, mint az éles olló, miként a zsoltár mondja (52,4), 
ós a miről szt. Péter is panaszkodik, II. Péter 2 : „hiába-
valóság kevély szavait szólván, testi kivansággal, bujál-
kodással elhitetik azokat, a kik valóban elszakadtak a 
tévelygésben eloktol." Viszont az ón tanításomból az a jó 
származott, hogy ezen botránkozásaitok és káromlásaitok 
napfényre kerül tek es kárhoztatvák. a mi valóban nagyon 
üdvös, és napról-napra több jó is fakad belőle és fog még 
fakadni. Nálatok ellenben minden jó megromlott és nem 
maradt meg semmi sem. 

Az egyházi átokról. 

Elsőben is ismeritek azt a nagy rablást ós ká-
romlást, hogy ' a nagy átkot, a úgynevezett excommuni-
catio maiort (mely a világi hatóságot illeti) magatokhoz 
ragadtátok s eleddig egyes pápák arra is vetemedtek, hogy 
császárokat, királyokat és fejedelmeket elűztek a trónról 
és önmagukat te t ték világi hatalmasságokká. Engedjétek 
meg kedves, urak, nem helyes dolog ez. A ti á tkotokat 
kicsinynek kellene nevezni, a mely nem a világot, hanem 
a mennyet zárja el, ós különválaszt a keresztyónségtől ós 
a sacramentumtól, a mint Krisztus mondja Máté 18-ban (17) 
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„legyen előtted olyan, mint a pogány", és szt. Pál I Kor. 
5-ben (12): „mi közöm a kivülvalókhoz" stb. Ha más tóté-
leken javítani kell, ezen is javítani kellene. Mert miként 
Ézsaiás mondja (61,s)? as Űr gyűlöli a gazsággal szerzett 
ragadmányt. 

Különben is arra való a kiátkozás, hogy vele a nyil-
vánvaló bűnöket büntessék, a rablást, házasságtörést, pa-
ráználkodása gyilkosságot, gyűlölséget, uzsorát, iszákos-
ságot, azután az eretnekséget, káromlást ' ós efélékets 

miként Krisztus urunk tanít ja Máté 18-ban (17), az átok 
azokat érje, a kik az egyháznak, vagy az o gyülekezetének 
nem akarnak engedelmeskedni. Ha az egyház így tanítana, 
nem tanítana másként, mint az Istennek igéje. Hanem 
mondjuk csak, mi helyes ós eredeti maradt meg nálatok 
az átokból ? Mi mindenféle új káros visszaélés történt e 
tekintetben 1 Arról hallgatok, hogy ártatlan kegyes embe-
reket eretnekek gyanánt megégettetek, megátkoztatok, 
kárhoztat ta tok és meggyilkoltatok. Semmire másra nem 
használták az átkot, mint hogy terhe mellett kamatokat ós 
tartozásokat behajtottak, ós a szegény népnek sok keservet 
okoztak. Hogy azok a fickók, a püspöki helytartók és bizto-
sok önkénykedtek, azt tudjátok, ós utóbb majd (ha ezen a 
birodalmi gyűlésen nem fogtok igyekezni ezt korlátozni) 
szolgálunk egy bűnlajstrommal, hogy belássátok, miszerint 
eszrevettük abbeli visszaéléseiteket, és a világ elé fogjuk 
tarul 

De ott. ftol az atoknak teljes hatalmara és gyakor-
lasara lett volna szükség, ott tisztán bűnbocsánatta ós 
mero áldássá lett. es teljesen hatástalanná, tudniillik a 
püspökökkel, kanonokokkal es a papakkal es kardinali-
sokkal szemben. Szeretnem látni az egyházjognak azt a 
doktorát, a ki megmondana nekem, hogy a papak, kardi-
nálisok, püspökök apatsagok, kolostorok simonia es mas 
vetsegek miatt Hányszor lettek a kánonok es egyházi 
rendszabályok alapjan átok ala vetve es kiatkozva V Vajon 
ki tekintette okét atok alatt levőknek ? A deklaració az o 
érdeküket szolgálja es ekkép hangzik: az van átok alatt, 
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a kire ki akar ják terjeszteni, a kire pedig* nem akar ják 
kiterjeszteni, az nincsen átok alatt. Hát csak folytassátok 
így kedves urak. Ha a ti akaratotok a jog, akkor a ke-
resztyénség bátran ellehet ilyen püspökök ós pápák nélkül. 

Szeretném tudni, hogy kicsodáknak kelljen tartani 
titeket. Keresztyének nem akar tok lenni, mert hiszen 
Krisztus igéjét ós rendelkezéseit nem fogadjátok e l Pápis-
ták sem akartok lenni, mert még sokkal kevésbbó akar tok 
alkalmazkodni a kánonokhoz és egyházi rendszabályokhoz, 
a mint hogy sokkal nehezebb is ezeknek betartása, mint 
az evangéliom szerinti élet. No de nem különös újdonság 
ez, hogy a pápásak nem akarnak pápásak lenni ? Mégis 
pápistáknak mondják magukat. Az egyházi vagyont ós 
rendelkezési jogot bírni óhajt ják, de kényükre kedvükre 
akar ják használni és nem az egyház javára. Ezek össze 
nem férő dolgok. Hát csak legyetek epikureisták ós törö-
kök, a mint hogy bizonnyal azok vagytok is. De mivel 
hát epikureisták vagytok ós most lám oly keservesen ja j -
gattok, hogy a kolostorok és apátságok javai elvétetnek, 
kénytelen vagyok veletek kissé suttogva barátságosan 
elbeszélgetni. 

Igaz, nekem sem tetszik, hogy ezeket a javakat igy 
eldarabolják ós elprédálják, noha ezt leginkább a nem-
lutheránusok cselekszik, ós nagyobb is a hasznuk belőle, 
semmint azoké, kiket lutheránusoknak csúfolnak. Könnyű 
ezt bebizonyítani. Különösen nem tetszik, mikor gazfickók 
kapják meg (a mit igen jól tudok), a kik meg nem érdemlik; 
mert az nem bánt, ha olyanoknak is ju t belőle, a kik dol-
goznak ós híven szolgainak. Szeretném azonban, ha egy 
kérdésemre válaszolnátok. Nyivánvaló ugyanis, hogy két -
féle alapitványtolvaj es kolostorzsivány létezik. Melyik a 
ket tő közül méltán a nagyobbik ? 'Vannak némely kivül 
lévők, ós némely bent levők. A kivül levők azok a gono-
szok és órdemetlenek. a kikről fentebb szólottam. A kik 
bent vannak, azok maguk a püspökök, kanonokok ós ba-
rátok, a kik ezeket a javakat mindenféle erkölcstelenségre 
ós komiszságra hasznaijak fel. fogadalmaikat szemtelenül 
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megszegik es meg nagyobb gazfickóknak nagy összegeket 
küldözgetnek Rómába, mi által az apátságokat gyalázatosan 
fosztogatják. Nem gondolod, hogy ha a császárok, királyok, 
fejedelmek és urak, kik ezeket a püspökségeket ós kolos-
torokat alapították, ezzel bordélyházakat, vagy a rómaiak-
nak zsivány templomokat szándékoztak volna építeni, lett 
volna bizony annyi eszük, hogy pénzüket ós vagyonukat 
ne ju t tassák szajháknak, sem gazfickóknak, sem római 
tolvajoknak ós zsiványoknak. Mivel már most az apátsá-
gokat és kolostorokat ilyen fickók foglalják el, és a va-
gyont olyan személyek élvezik, a kikre az alapítók nem 
is gondoltak, sem nekik nem szánták, ós igy ezeknek 
alapítása ós akarata ellenére birtokolják, kárhozatosan 
elköltik, ós gyalázatosan tékozolják, és ezért átok alá 
valók és mint szabályellenesek1) kiváltkópen átkozot-
tak, mondjad csak, kik a leggonoszabb alapítványi zsivá-
nyok ós templomtolvajok ? Láthatod, hogy a pápa ül leg-
elői a kardinálisokkal, püspökökkel, kanonokokkal, apá-
tokkal ós barátokkal egyetemben. Mert sehol sem cselek-
szik azt, a mire rendelve vannak, hanem annak éppen 
ellenkezőjét teszik, mint a megháborodottak, ós mégis úgy 
rendelkeznek ezekkel a javakkal , a hogyan csak akarnak. 
Lám kedvesem, ha meglátod a szálkát más szemében ós 
ja jgatsz az egyházi javak csonkításán, a gerendát is meg 
kell mutatni a saját szemedben (a melyet nem akarsz 
meglátni). Ha mondhatod az egyiket, halljad meg a másikat 
is, hogy megtudjad : más embernek is van szeme, ők is 
észreveszik, ők is szimatolnak, ők is hallanak. 

Ha már most azt kívánjátok, hogy ne vegyék, el a 
mi a tietek: hát persze, hogy ne vegyék el, ami a tiétek. 
Hanem mégis kijátszom ellenetek egyházjogotokat, mely 
elitéi, kirekeszt, kiátkoz es felfüggeszt t i teket azt mondván: 
nem a tiétek, hanem deponatur ') a neve. Mert ti nem tar t -

*) Ez alatt azokat érti, akiknek valami vétség miatt papi hivatalt 
vállalniok és viselniök nem lehetett. 

2) „Letétetik 
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já tok be az alapítványi rendelkezést és kötelezettséget, és 
ezzel önmagatokat függesztettetek fel. Ezért sa já t jogfel-
fogástok szerint már régen elvesztettétek a javakat, de 
mindeddig birtokoltátok, átkozott zsiványok módjára jog-
talanul. Mert ha a deponatur igét per omnes personas1) 
deklináljuk ós konjugál juk, vajon hol marad a pápa, kar-
dinális, püspök ós kanonok ? Bizonyosan verbum imperso-
nale'2) lesz belőle, mely senkinek sem kellene. Ha viszont 
móltányosnak vélitek, hogy elnézéssel legyenek irántatok, 
noha nem cselekesztek kőtelességtek szerint, ti is méltán 
nézzétek el, ha tőletek bűnbánatnélküli simonistáktól3) ós 
átkozott zsiványoktól elveszik a javakat, mert részükön 
a ti jogfelfogástok a deponatur elvénél fogva. Legyen 
kivansagtok szerint; hagyják meg néktek a magatokét, 
tudniillik a paráználkodást ós huncutságot, de a mi nem a 
tiétek, a jövedelmet ós a vagyont, tőletek zsiványoktól 
ós tolvajoktól ismét vegyék el. 

Nem akarok ezzel senkinek védelmére kelni. Mórle-
gelje mindenki maga, hogy mely szolgálat alapján, vagy 
mi okon élvezi a javakat . Ellenben különbséget teszek az 
egyházi javak élvezetet illetőleg. Azt mondom: ha az 
apátságok ós kolostorok vagyonát álnokul Rómába raga-
dozzak, itt pedig szajhákkal ós gazfickókkal gyalázatosan 
elköltik, és az alapítók szándókát oly kevésbe veszik, sok-
kal jobb szeretném, ha a császárok, királyok, fejedelmek és 
urak inkább nem létesítették volna az alapítványokat, 
Hanem jobb célra fordították volna pénzüket. Mert bizonyos, 
hogy az alapítók kegyes, tisztességes keresztyén emberek-
nek szánták, nem pedig olyanoknak, kik csak ácsorognak 
ós korn} lkainak4), vagy sólyomvadászatra járnak, hanem in-
kább azoknak, kik tanulnak, olvasnak és imádkoznak, hogy 
tudós férfiakat lehessen nevelni belőlük püspökökké, 
papokká, prédikátorokká, tanítókká, kancellárokká, irno-

*) ,,Minden személyben". 
2) Személytelen ige. 
3) Az egyházi javak vevői és eladói. 
4) A buzgóság nélküli misézést jelzi ezzel Luther. 

D, Luther művei. 3 
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kokká ' stb., a hogyan kezdetben tőrtént is. De. hogy most 
ezt a munkát és hivatást nem teljesítik és megvetik, sőt 
még gúnyolják és üldözik is, és sokszorosan átok alá 
estek, bizony nem sírok felette, ha a bért és jövedelmet 
is elveszítik. A közmondás így szól: beneficium propter 
officium, ós nem így: beneficium propter maleficium1). Ezt 
taní t ja sa já t egyházjogotok ós sú j t ja is iszonyu átokkal 
és simoniának nevezi. 

Mondjad: melyik pápa, püspök, apátság vagy kolostor 
bánta vagy sajnálta meg valaha is, hogy ezeket a szolgá-
latokat megszűnni engedték, vagy melyik igyekezett azon, 
hogy újból teljesítsék ? De a javakat élvezték. így éltek 
a kettős templomtolvajok és dupla kolostorrablók. Mert 
nemcsak birtokolták a javakat , melyek pedig mások javára 
lettek hagyományozva, hanem meg is lopták ós megrabol-
ták az egész keresztyénséget, megakadályozták, hogy 
legyenek kegyes, tudós, keresztyén püspökök, papok, 
prédikátorok ós hasonló szükséges személyek, kiket nem 
lehet nélkülözni, ós a minőket az alapítványok célja ós 
akarata szerint kellett volna is nevelniök. Kedvesem, az 
alapítók nem arra a kötelességre gondoltak, hogy hosszú 
kabátot, karinget, miseruhát hordozz, vagy hogy casulákat2) 
ós szentelt ruhákat ölts. Ilyent hordhatnak a tuskók és 
kövek is. Olyan embereket akar tak nevelni, kik a keresz-
tyénsógnek vigasztalására ós üdvére legyenek. 

Ha most nektek áll feljebb, hogy az alapítványokat 
és kolostorokat ismét visszakapjatok, ós mindent ismét 
visszaadjanak, méltán mondjak nek tek : kedves urak, adjá-
tok előbb vissza, a mit duplán elraboltatok, személyekben 
es javakban. A személyektől megraboltak a keresztyénséget, 
a javaktól meglopták az alapítványokat. Ha visszaadjátok, 
és a köteles szolgálatok ismét létesülnek, méltán megillet-
nek t i teket a javak. Mert a keresztyénség többre becsüli 

1) Szójáték, amit magyarban bajos utánozni, szószerinti értelme az 
elsőnek: jótétemény a hivatalért, a másodiknak: jótétemény a gonoszságért. 

2) Gasula alatt a misénél használatos nehéz himzésű felső ruha 
értendő. 
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az ilyen személyeket, mint az egész papságnak dicsőségét. 
Ha nem teszitek meg, nem egyezhet a számadás, mikor ti 
csak a kiadást akar játok felszámolni, a bevételt ellenben 
elsikkasztani Helyesebb számolásra kell felhívni titeket, 
és jobban kell a körmötökre nézni Bevételeztétek az urak 
javait, hogy a személyeket eltartsátok és neveljétek. De 
hová lettek? Adjátok elő! A szegény fiúiskolákat is tönkre 
hagytátok menni, hogy végképpen megrontassék a keresz-
tyénség, csakhogy hízzék epikureus hasatok. Azért emlí-
tettem ezt, hogy k i tűnjék : mit nyernek a szálkán rágódók, 
ha vacakjukkal előhozakodnak. Kérjétek azért Istent, en-
gedné, hogy valami jót cselekedhessetek ezen a birodalmi 
gyűlésen. Nagyon fontos ós nehéz ügyek ezek ós sajna 
mélyre sülyedtek ós eliszaposodtak, úgyhogy emberi hata-
lom és értelem nem segíthet raj tuk. Az átok hiszen szük-
séges, hanem Uram Istenem nem szükséges, hogy a szú-
nyogot megszűrje, a tevét • meg elnyelje, mert különben 
nem lesz belőle semmi. 

A bűnbánatról, miséről, keresztségről, hitről ós cse-
lekedetekről szóló tételekkel, félek, hogy nagyra vagytok, 
azért kevés is a reményem, hogy valami helyeset hatá-
roztok. Mert tudósaitok maguk sem értenek hozzá, és ezek 
a dolgok emberi hozzájárulás nélkül egyedül maga a 
Krisztus ós az ő szent lelke által tar thatók meg. Azért 
az első zsinat 15-ik tótelén kivül alig is szól róluk egy 
két zsinat. Nem szűnöm még azért kérni, könyörögni es 
inteni azon tótelek tekintetében, melyekhez nem szukse-
ges a szent lélek által való különleges megvilagositas, 
hanem melyeket minden keresztyén megérthet, és a melyek 
bizonyosan ós az értelem által is felfoghatók. Elsőben is : 

A szentség mindkét színéről. 
E tárgyban hiszen jól tudjátok, hogy az egy szín 

alatti kiszolgáltatás botránkoztató újítás. Ellenkezik Krisz-
tus világos ós félreérthetlen szavaival ós az egész keresz-

- tyónsógnek régi, sokáig tartott szokásaival. Ez sok Írásbeli 
3* 
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helyből meggyőzően órtestekre lett adva. De ti5 minden újí-
tásnak hatalmas ellenségei, ezt az új í tást nemcsak elfogad-
tátok, hanem irtózatos dühvel ós üldözéssel merő önkényből 
védelmére is keltetek, mi által Istent felette nagyon kísér-
tet tétek, igéjét gyaláztátok és á tkoz tá tok Adja Isten, hogy 
meg is bánjátok és vólemónyteket az ő igéjének aláves-
sétek. Semmiféle ige segítségével meg nem védelmezhetitek. 
Ha merő káromlással ós erőszakkal az ige ellenére is fen-
tar t já tok, nem jó vége lészen. Nem segít ra j ta tok, ha mond-
já tok , nem kell újítani, sem változtatni. Mert hiszen hallot-
tátok, hogy ez a dolog újítás, és hogy ti vagytok azok, 
kik folytonosan merő új í tást ós változtatást eszközöltetek 
a keresztyénség között. A mi változtatás történik is tennek 
igéje alapján, az nem újitás, ós keli hogy minden szokás, 
ha még oly jó is, engedjen neki. Ezt követeli egyházjogo-
tok is. Isten és az ő igéje idősebb nálatok és bizonyosan 
ifjabb és újabb is marad, mint ti és mi, mert hiszen örök. 
Azért kell, hogy a regit ós az ú ja t az rendezze ós igazgassa, 
és ne engedje magát rendeztetni ós igazgattatni, sem valami 
új, sem valami régi dolog által. 

Azt állítjátok, hogy az egyház beleegyezése nélkül 
nem szabad semmin sem valtoztatni vagy újítani. Ki az 
egyház ? Ti vagytok talán ? Mutassátok azt az okiratot, 
vagy pedig bizonyítsátok be telteitekkel es gyümölcsei-
tekkel. Miért ne volnánk mi is az egyház, a kik ep úgy 
meg vagyunk keresztelve, mint ti. tanítunk, prédikálunk, 
bírjuk a sacramentumokat. hiszünk, imádkozunk, szeretet 
van bennünk, reménykedünk es szenvedünk, inkább mint 
ti. Avagy talan azért vagytok ti az egyház, mert uji t tok, 
Istennek igejet megmásítjátok, szidalmazzatok, üldözitek ós 
öldösitek, ós templomrabló létetekre az apatsagokat es ko-
lostorokat bírjatok ? Bizony az ordog egyhaza vagytok ; az 
az a mely Isten igejóvel szemben Hazudik es a mellett gyil-
kol is, mert látja, hogy istene, az ördög, szintén hazug ós 
gyilkos. Bizonyosan az az igazi egyház, mely Istennek igéje 
szerint cselekszik ós e miatt szenved, a hogyan mi teszünk, 
a kik senkit nem gyilkolunk, sem Isten igéjétől el nem 
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tántorítunk. Azért ne sokat mondogassátok: egyház, 
egyház, egyház; bizonyítsátok be, hogy ti vagytok az 
egyház. Ez a fő, Az ördög is mondhat ja: Isten vagyok, 
imádj engem, Máté 49. A farkas is mondhat ja ; én vagyok 
a pásztor, Máté 7 l 5 , Ján. 1012. Magunk is jól tudjuk, hogy 
az egyháznak engedelmeskedni kell, de k é r d j ü k : ki az 
egyház, és hol van ? 

Adná Isten, hogy megjavuljatok e tekintetben. Ha 
nem javultok meg, mi azért Isten kegyelméből mégis úgy 
fogunk eljárni, mint eddig. Sőt többet mondok : ha Isten 
úgy akarja, hogy követeléseitekből engedjetek valamit ezen 
a birodalmi gyűlésen, nem úgy vesszük azt majd, mintha 
az a ti engedelmetekkel most már helyes, eddig pedig 
helytelen lett volna. Sokkal kevesebbre becsülünk titeket, 
semhogy elismernők, mintha a ti kényetek kedvetektől 
függne, és a ti hatalmatokban állana annak megállapítása, 
hogy az Isten mikor és meddig igaz vagy hazug, és igéje 
mikor vagy meddig helyes vagy helytelen. Mert nagy ön-
hittség és keresztyénellenes fenhéjázás lenne, ha t i teket 
többre becsülnénk, mint Istent és az ő igéjét, és minden 
tanunkat és cselekvésünket visszavonnék. Hanern Istennek 
igéjével akar juk azt kikényszeríteni tőletek, és t i teket 
káromlókat, üldözőket ós gyilkosokat arra akarunk szori-
tani, hogy alázkodjatok meg Isten előtt, hogy Istennek igéje 
ellen elkövetett bűneiteket, öldöklésteket ós káromlástokat 
beismerjétek ós megjavuljatok, mint a kik eddig helytelenül 
cselekedtetek, Istennek igéjét üldöztétek ós ártatlan vért 
ontottatok. Nem engedjük elfedni ezeket a bűnöket és för-
telmeket, és nem egyezünk bele az elhallgatásba és eltit-
kolásba, hogy ne váljunk ezeknek a botrányoknak része-
seivé. Akár mindent is kockára teszünk, és megvívunk 
veletek, bízva Istennek igéjében, melyet ti üldöztök. Mert 
miként mar kezdetben mondottam, semmifele szükségünk 
nincsen birodalmi gyulestekre ós határozataitokra. Vagyunk, 
a kik vagyunk, hozzajárulástok nélkül, sőt tombolastok 
es űuhongestek ellenere is. Hanem a ti kedvetekert ós a 
szegeny nep kedvóért tesszük ezt, a mit most cselekszünk. 
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Hátha sikerülne raj tatok, vagy legalább néhányon köz t -
ietek es a népen is segíteni, hogy tiszteljétek az Istent a 
keresztyénség javára. 

A házasságnélkiili állapotról. 
A eoelibatus, a házasságnélküli vagy tiltott házassági 

állapot (miként tudjátok) szintén pápás újí tásai toknak 
egyike. Ellenkezik Istennek igéjével és a keresztyénségnek 
régi üdvös szokásával, a természettel is és Istennek terem-
tésével. Beteljesedett ezzel Dániel jövendőlése (12, 37), 
mikor azt mondja királytokról: nem gondol sem Istennek, 
sem a nőnek szerelmével. Bizony nagy bűn nőt nem sze-
retni, mert a próféta a bálványimádás mellett az Anti-
Krisztus különleges förtelmének nevezi. A régi translatio1) 
azt mondja : erit in concupiscentiis feminarum, elmerül a 
nők iránti szerelembe. De ez nem volna antikrisztusi hiba, 
hanem így kellene hangzania: erit in concupiscentiis mascu-
lórum2), mivel erre céloz is, mikor ezt m o n d j a a f f e c t u m 
erga mulieres non curabit3) ós ez a helyes szöveg. 

Ha kegyesek akar tok lenni kedves urak, ós helyesen 
akar tok cselekedni, törekedjetek bűnbánatra az egész vi-
lágon uralkodó faj talanságnak undorító, kimondhatatlan 
siralmassága fölött, mely ebből az átkozott pápás újitásból 
származott, a melynek jármában vagytok és maradtok ti 
is, ha nem tesztek róla és meg nem változtatjátok. Hall-
já tok íme, hogy antikrisztusi förtelem ós gyötrelem a nok 
szerelmének megvetése, vagyis a házassági tilalom. Mert az 
Isten nőket is teremtett , hogy támogassák a férfit, és azért 
nem akarja, hogy a szerelem tiltott és megvetett legyen. 
Csupán a test ós az ördög tanítja, hogy a nőkkel becs-
telenül kelljen élni, hogy egyiket a másik után meg kelljen 
gyalazni, a mint eddig a ti drágalátos házasságnélküli 

*) Translatio a régi biblia fordításnak vagyis vulgátának a róm. kath. 
egyházban hivatalosan elismert biblia fordítása. 

2) Vagyis : elmerül a férfi szerelembe. 
3) A nők iránt való szerelemmel nem törődik. 
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(majdnem azt mondtam : becstelen) állapototok cselekedett 
ós még cselekszik. Ez nem_ no iránti szeretet, hanem a 
paráznaság* és gyalázat szeretete ós keresése a nőkön, ós 
a nőnek nem mint nőt megillető, hanem mint szajhát meg-
illető megbecsülése, úgyhogy többé senkisem szereti es 
tiszteli őket. De Isten azt akarja , hogy megbecsüljük őket, 
mint nőket, ós hogy ezt szívesen ós szeretettel tegyük. 
Ez azt jelenti, hogy legyenek házastársaink ós házastársi 
szeretettel legyünk mellettük. Ez kedves az Isten előtt, 
de ez nagy dolog ós kegyelem. 

Tudjátok-e, hogy a hatodik parancsolat azt mondja : 
ne paráználkodjál ? Ez a parancsolat (mint valamennyi 
többi is) nem tesz különbséget a személyek között, legyenek 
egyháziak vagy világiak, papok vagy laikusok, nem szabad 
paráználkodniok, vagyis: nem szabad más nejét illetniök. 
Mivel pedig mindenkit a más nejétől eltiltott, bizonyos, 
hogy mindenkinek saját nejét átengedi, sőt hogy senkise 
illesse a más nejét, egyhez, a saját nejéhez kényszerít 
mindenkit. Ha már most igaz lenne (miként a kánonok 
káromolva mondják), hogy valamely pap képtelen saját 
neje mellett Istennek szolgálni, akkor ezt a hatodik paran-
csolatot egyáltalában be kellene szüntetni, hogy ne érje a 
különböző személyek közösséget, megengedvén a saját nőt. 

Ilyen értelemben szólhatnék a többi parancsolatról 
is : ne legyen saját pénzed, sem vagyonod, különben nem 
szolgálhatsz Istennek, noha pedig a hetedik parancsolat : 
ne lopj, megengedi, hogy saját pénzünk ós vagyonunk 
legyen; csak a más vagyonára vonatkozik tilalma. Sőt 
hogy ne lopjunk, elrendeli, hogy legyen sajá t vagyonunk 
Még nem vagyok bizonyos benne, mikor nagyobb a bűn 
kísértése, mikor saját pénzünk van, vagy mikor sa já t nőnk 
van-e ? A fösvénység, a mammon valóban hatalmas legé-
nyek. Bizony nagy a Kanon csalafintasága, mikor azt mondja, 
hogy nem lehet szolgálni Istennek sa já t nő mellett, ellen-
ben sajat mammon, pénz, vagyon, kastélyok és városok 
birtoklasa mellett lehet neki szolgálni. Ennek az ellen-
kezője igaz. hogy tudniillik inkább lehet szolgálni Istennek 
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sa já t no mellett, mintsem saját vagyon mellett (noha egyik 
sem gátolja benne a keresztyént). Mert ha van nőnk, akkor 
nincsen gondmik rá, hogyan szerezzünk egyet, o pedig 
maga óvhatja magát. De a pénzzel sohasem lehet betelni, 
szünetnélküli a gond, hogyan lehetne szaporítani ós meg-
t a r t an i És épen ez a gond ós szeretet az igazi akadálya 
az istentiszteletnek. Ettől a gondtól a no megmentheti a 
papot, úgy hogy 6 maga gondoskodik, fórjót pedig Istennek 
hagyja szolgálni. 

Szintúgy lehetne ily értelemben az ötödik parancsolat 
ellen is botorai kikelni, mondván: nem lehetséges, hogy 
fegyvereid, puskáid és egyéb védő eszközeid legyenek, ós 
a mellett Istennek is szolgálhass. Mert gyilkolhatnál, ká r t 
okozhatnál velük, ós meggátolhatnak az Istennek való 
szolgálatban. Pedig az ötödik parancsolat csak a gyilkos-
ságot tiltja, a fegyverek tar tását ellenben megengedi. Sot 
hogy megakadályoztassók a gyilkolás, megkívánja, hogy 
fegyvereink legyenek. De mire való házasságnélküli szent-
jeinknek mindkettő, a sa já t pénz ós saját fegyver, miért 
építkeznek és viaskodnak oly bízvást ? Nem gátolja ez. okét 
az isteni szolgálatban ? Nem bizony, hanem a feleség persze 
hogy gátolná okét. Bolond volt, a ki ezt a kánont csinálta. 
Bolond csinálta a többi bolondnak, és mégis félrevezette 
az egész világot, a tudósokat is. 

Az ordog azt akarta elerni ezzel a kánonnál, hogy 
iiazassagnelkuli híveinek ne legyen sajá t nejük, hanem 
helyette bírják mindenkinek nejet, leanyait. szolgálóit, ra-
adásul legyen Sodomajuk1) is. a mit nem cselekedtek volna 
meg a hazassagban. Epp ugy a sa já t vagyon helyett is (melyet 
keservesen lehet csak megszerezni) az egesz világ javait 
nyelik el es eltékozoljak. Bizony elmaradna ez, ha maguk-
nak kellene megkeresniük es megszerezniok vagyonukat. 
Hasonlokepen eltiltottak a fegyvert, hogy ok rangassak a 
királyok kardját , és azt tegyék vele, a mit csak akarnak. 
Ez is elmaradna, ha sajá t fegyverükre volnanak utalva. 

Vagyis, hogy sodomitáskodhassanak. 
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Bizony csodálatos csoda, hogy ez a három dolog: minden-
nemű szabad fajtalankodás, mindennemű fösvénység és 
pompa, mindennemű fegyver ós harc, ezeket a házasság-
nélküli szenteket nem akadályozza az Istennek való szol-
gálatban, ős az egy kegyes feleség akadályozza őket. 

És ha minden hiábavaló lenne, ós a pápa, a püspökök, 
a kanonokok ós a nép meg akarna maradni a házasság-
nélküli, vagyis parázna ós fajtalankodó állapotban, mivel-
hogy a pogány költő is mondja, hogy a paráznák ós faj-
talankodók nem szívesen nősülnek, mégis remélem, hogy 
könyörülni fogtok a szegény papokon és lelkészeken és 
megengeditek nekik a nősülést, ós nem lesztek többé olyan 
gyalázatos, gyilkos, bolond kánonisták vagy jogászok, mi-
nők eleddig voltatok. Mert mikor kánonaitok azt rendelik, 
hogy a nős papot fel kell függeszteni, vagyis hivatalától 
megfosztani, ti ezt úgy értelmeztétek tudatlan szamarai-
tokkal és butoncaitokkal, hogy felkel i őket akasztani, vízbe 
fojtani, leszúrni, meggyilkolni ós elűzni. Annyira vérengzők 
ós gyilkosságot kedvelők vagytok ti vérebek, hogy sajá t 
egyházjogotok ellenére nem szégyenlitek a kényetek ked-
vetek szerint való ádáz gyilkolást. Ha nem könyörültök, 
noha attói tartok, hogy szorul már nyakatok ós sok ártatlan 
vér nehezül reátok, sok undok bűn és irtóztató álnokság, 
úgyhogy Isten aligha adja meg nektek a kegyelmet, hogy 
másként cselekedjetek, mint eképen, mert így magatok szol-
gáljátok romlástokat (miként szt. Péter mondja II. Péter 
2-ben): azért mégis az fog történni, a mit az Isten akar, 
és nem az, a mi nektek tetszik. 

A barátokért nem tudok mit kérni, mert koztudo-
másu dolog, hogy szivesen látnátok, ha az ordog vinné 
őke t ; adná ezt Isten, akár megnősülnek, akár nem. Méltók 
reá. Hiszen két kakas egy dombon nem fér meg. Ugy 
akarnak élni mint ti, ós a hogyan c s a k ti szeretnetek elni. 
Persze, hogy ezt nem lát játok szivesen. Azért hadd pusz-
tul janak csak a fickók. Ne akar janak püspök vagy kanonok 
módjara élni. Ez csak az egyház ós az Isten szolgáit illeti 
meg. minők ti vagytok. A mindenható Isten kegyelmesen 
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többet ós jobbat fog cselekedni, mint a mennyire ti készek 
vagytok és mi feltételezünk rólatok. — Amen, — mert tar tok 
tőle, hogy meg az ördög lesz apáttá, anyja meg fejedelem-
asszonnyá, ámbár az én reménységem ós vigaszom nemi 
ez, hanem: mivel nem élhettek itt örökké, ós mindig ujabb 
papokat és lelkészeket kell nevelni, a fiatal legények, kik 
utánatok következnek, nem hagyják majd magukat (ha 
Isten úgy akarja) bolond, kárhozatos eskütökkel ós foga-
dalmaitokkal becstelen életre ós botránkoztatásra kénysze-
ríteni. És ha e miatt a lelkészségek üresek lesznek és a 
nép ige nélkül marad, a barátokat pedig mellőzik, meg-
lássátok, meddig lesznek püspökök ós kanonokok, apátsá-
gok és kolostorok. Papoknak hiszen kell lenniök, ha sem 
püspökök, sem kanonokok, sem barátok nem lennének is. 

A keresztyénség eddig is, annyi évszázadon át meg-
volt ilyen apátságok, püspökök és kanonokok nélkül, 
bízvást el lehet nélkülük továbbra is. Az itólet napján 
bizony egy keresztyén lélek sem fog bizonyságot tehetni, 
hogy annyi évszázadon keresztül csak egyetlen egy is 
hallotta vagy tanulta volna alapítványos püspöktől a 
miatyánkot, a tiz parancsolatot, a hitet vagy valamely 
evangéliomot, vagy hogy püspöki Ku benjárásban, vagy 
püspöki jótéteményben része lett volna. Hiszen Luther 
előtt is úgy éltünk, mintha nem is volnanak püspökeink, 
ós most is úgy kell élnünk. Bizonyos vagyok benne, hogy 
mindenki kénytelen azt mondani: Luther előtt sem lát tuk 
több hasznát a püspökeinknek, mint most, sem most nem 
lát juk kevesebb hasznukat, kivéve, hogy most nem sanyar-
gatnak, ós pénzünket nem veszik el. Nem érzik ós nem ve-
szik észre, vajon korábban voltak-e, vagy most nincsenek-e 
püspökeik, oly kevéssé nélkülözik a püspököket. Ugyan-
csak buzgón gondozták híveiket. Most is így gondozzák. 

Igen ám — így szólnak — de mi avatunk, és kiren-
delünk másokat, kik elvegzik ezt helyettünk. De bizony 
ezt sem teszik ok. hanem az avató püspök teszi, még 
pedig nem püspökhöz illó módon, mert csak a vásári 
misére avat fel, egy cseppet sem törődik vele, hogy hogyan 



INTÉS AZ ÁGOSTÁBAN EGYBEGYŰLT PAPOKHOZ 43" 

és mit kellene prédikálni, ós mire van szüksége a népnek. 
Megelégszik azért azzal is, ha a papok alig tudnak requi-
©met olvasni, rá juk keni sebtiben a tudatlan szamarakra 
a krizmát és futni hagyja őket. Isten maga támaszt pré-
dikátorokat, — ha ugyan vannak — ós általuk megtar ta t ja 
egyházát, az alapítványos és avató püspököktől már regen 
százezerszer is tönkrement volna. Vajon ki más az oka, 
hogy eddig is oly rosszul állott, most is rosszul áll, ha 
nem az alapítványos püspökök a kik az apostolokat 
helyettesítik és betöltik a püskőksógeket és nincsen sem-
mire gondjuk, mindent tönkre hagynak menni, ós most 
mégis azt követelik, hogy adják vissza nekik korábbi 
hatalmukat, mert ők a lelkek üdvét munkálják. Finom 
uralom volt, pedig hát a lelkek üdvét munkálják, vagy 
talán inkább az ördögöt küldik fejükre (ki meg is nyer-
gelte őket) ós mindnyájunk szerencsétlenségére a nya-
kunkra, a mint azt korábban is megtapasztaltuk. A 
fejedelmi meum ós tuum1) érdekli őket, míg a püspöki teen-
dők végzése bizonyosan a papokra ós prédikátorokra marad. 

Továbbá (igy szólnak) iskoláztatunk egyéneket főis-
kolákon, kik jó prédikátorokká válnak, és kiket paran-
csunkra az avató püspök felavat. Igaz, sajnos, hogy tanít-
ta t ják őket. Megteszi ezt a török, meg a zsidók is, ők is 
tanít tatnak. Mivel járulnak hozzá? És ti is mivel járul tok 
hozzá alapítványos mammontokból, hogy valaki tanuljon, 
a mi pedig főbenjáró kötelessógtek ? Igen — sajnáljátok, 
hogy vannak főiskolák. Ezekre fáj a fogatok. A barátok-
tól megszabadultatok, vagy legalább is kordában tar that -
já tok őket. Ezt szivesen fogadjátok az evangóliomtól. A 
theologusoktol es tudosoktol is szeretnetek megszabadulni. 
Ők meg u tatokban vannak. Ha ok nem volnanak, akkor bi-
zony a papoknak korlatlan urai lennétek, újra emelkedhetné-
tek királyok es fejedelmek föle, de sőt a papanak is urai len-
nétek. a ki nem nélkülözhet titeket, ugy hogy csupán a 
püspökök volnanak valósagos istenek es a fold urai. Ezen 

1) Enyém és tied. 
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mesterkedtek kedves urak. Nemde a mainzi t i tkos tanács-
kozás ís, melyen nem lehettem jelen, ezen az utón j á r t ? 1 ) 
Megtelne akkor a világ szamarakkal, a templomokban néni 
hangzanék az ige, sem papok nem lennének. Bár csak 
taníttatnátok másoka t ; de hiszen a javadalmakat, melyek 
az apátságoknál a főiskolák részére rendelvék, senkisem 
kapja meg, hacsak korábban más emberek támogatásából 
nem tanult ; és ha mégis megkapja, előbb bizonyos ősszegen 
meg kell vennie, és ha megfizette, akkor az apátságban 
üvölteni és fecsegni kénytelen, hogy tanulásával ós tudá-
sával ne váljék valamiképen pappá vagy tanítóvá. így 
gondozzátok a keresztyónsóget. 

De felteszem, hogy magatok helyett másokat rendeltek 
ki (a mit azonban meg nem tesztek), a kik prédikáljanak 
és helyettetek püspökök legyenek. Hanem jól figyeljetek: 
püspökökről szólok, és nem kirendelőkről. Falusi paraszt 
vagy biró, valamely város, fejedelem szintén rendelhet 
prédikátort, azért még nem püspök. Püspök az, a ki maga 
is legelteti Istennek népét. Mert ott áll Apóst. Csel. 20-ban 
szt. Pál tanítása a püspökökről : „viseljetek gondot azért 
magatokra ós az egész nyájra, melynél a szt. Lélek ti teket 
vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legelteté-
sére, melyet tulajdon vérével szerzett." Ha püspökök 
lennétek, miként azt nevetek ós hivatástok megköveteli, 
bizony minden hajatok szála ég felé meredne ezen ige 
miatt ós ep olyan nem szívesen lennetek alapitvanyos 
püspökök, a milyen nem szívesen vagyok en prédikátor 
es doktor; mivel bizony nem lennetek sokkal jobb hely-
zetben, mint en es társaim. Szt. Pál azt is mondja : „legyen 
a püspök didacticus". I. Tim. 5, Tit. 3, azaz tanításra alkal 
matos. a ki meg nem szűnik tanítani. De nem gondol o 
hercegprímásokra, sem kastelybeli püspökökre, hanem 
egyházi püspökökre, a kik munkálkodnak, miként most 
(Istennek legyen erte hala) számos jeles pap cselekszik, 

*) 1525-ben a mainzi kerület képviselői Mainzban gyűlést tartottak, 
ahol elhatározták, hogy a katholikus klérus támogatása végett és a luthe-
ránus prédikátorok kiűzése végett követséget menesztenek a császárhoz. 
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ámbár nem viselnek hegyes föveget, minőt a tuskók és 
mikulások1) is viselhetnek. Mert nevetséges dolog, hogy 
ti püspök létetekre ellenőrizzétek a tanítás helyességét, 
noha magatok sem ismeritek; de sajnos mégsem nevetsé-
ges, mert ugyancsak megtapasztaltuk, hogy mi jő szár-
mazott ellenőrzéstekből, miként ez a fentiekből i itünik. 

Mindezekre azért kellett figyelmeztetnem es intenem 
titeket kedves urak, mert látom, hogy az Istent nem félitek 
és undokul felfordított állapototokat nem szánjátok-bánjá-
tok, ós nem is gondoltok vele, mi által az Istent nagy 
haragra indítjátok. Mert mi szegény lutheránusok meg-
nősültünk, azt gondoljátok, hogy ez egyszer olyat ragad-
tatok meg — mivel mást nem tudtok kifogásolni — a mi 
nektek javatokra válik, és e miatt ócsárolni ós lebecsülni 
akar tok minket, hogy igy egész gyalázatos, fajtalan, pa-
razna életetek, minden kolostorrablastok ós alapítvány-
sikkasztástok, minden szemetetek, botránytok és rendelle-
nes püspökietlen visszaéléstek, gyalázatotok, bűnötök, a 
keresztyónsegnek kara ós romlása elfedeztessék, agyon-
hallgattassek, szepnek tartassók és magasztaltassók, hogy 
ezentúl mint tiszták ós ártatlanok, a kik soha vizet sem 
zavartak, egyszersmind az apostolok fölé kerekedjetek, ós 
minden hatalmat magatokhoz ragadjatok. Hanem csak 
lassan a testtel kedves urak, vigyázzatok, hogy ne csalat-
kozzatok ; ne mondjátok: haj r á ! Még nem vagytok túl a 
hegyen. Hogy mennyire vagytok kepesek magatokat fedezni 
ós szépíteni, azt ím láttátok, hogy szép bundátokat hogyan 
lehet lehúzni rólatok, ós hogyan lehet t i teket úgy meg-
festeni, hogy kénytelenek lesztek önmagatokat leköpni. 
Ne hősködjetek azért. Ügyetek nem áll olyan jól, mint 
gondoljátok. 

Szemünkre vethetitek feleségeinket, kiket Isten előtt 
jó lelkiismerettel a magunkóinak, ós a világ előtt nem 
szajháinknak, hanem feleségeinknek elismerünk, de nem 

*) Karácsony előtt dec. 6-án szoktak megjelenni püspöki öltözetbe^ 
a házakban, hogy a gyermekeket megjutalmazzák, vagy megbüntessék. 
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ís gondoljátok, mily mesterien fogjuk kipingálni szajháito-
ka t ós rabolt asszonyaitokat, kikről tí is, mi is tudjuk, 
hogy nem jó lelkiismerettel a tieitek, és még hozzá kény-
telenek vagytok engedni, hogy a világ szajhái toknak tartsa, 
t i teket pedig Isten ós a világ előtt kurafiaknak ós bordély-
gazdáknak tartson ós nevezzen. Azon felül a ti római 
Sodomátokat, olaszos násztokat, velencós és törökös 
menyasszonyaitokat es ílorencies vőlegónységteket1) úgy 
fogjuk kitüntetni, hogy lássátok es kézzel foghassátok, 
hogy a mi házasságunk ugyancsak megboszulta magát 
becstelen szemórmetességteken. És ha némelyek közületek 
nem is vétkesek mindezekben, azzal nem törődünk. A ki 
ezt megengedte, védte, a ki segitő és társ volt benne, csak 
olybá vesszük, mint a te t teseket ; azért mert ezeket a 
bűnöket nem büntetik, nem kárhoztat ják, nem kerülik 
(miként az evangóliom ós saját egyházjogotok rendeli), 
hanem az ilyen gonosztevőket segítik, támogat ják ós velük 
együtt ellenünk dühöngenek, és ezen támogatás révén 
mindezen undokságoknak részeseivó lettek, ós ennek 
folytán semmivel sem jobbak a tetteseknél. Róma 21? l 7 . 

Soha semmiféle pogány, soha semmiféle török, soha 
egy papa sem, soha egy császár sem ós soha semmiféle 
ember sem nem rendelte, sem meg nem tette, hogy házas-
saga miatt valakit megöltek volna. Hallatlan új dolog ez, 
a melyet ti kezdetek, ti új püspökök, kik e földön a leg-
gonoszabb alapítványsikkasztók, bordólygazdák és kurafiak 
vagytok. Nem is nősülünk azért, hogy megtartsuk ár tat-
lansagunkat. hanem mert nem akarunk paráználkodni ós 
fajtalankodni, a hogyan ti cselekesztek, mert ezt nem 
büntetitek. Nem is hiszi el senki, hogy az ártat lanság 
erdekében szándékoztok büntetni, mivel nincsen nagyobb 
ellensége az artatlansagnak, mint ti, kik azt fajtalanul sa já t 
testeken is a leggyalázatosabban szünet nélkül üldözitek. 

Ez ugyan még csak a legcsekélyebb dolog, szemben 
azzal a nagy általános botránnyal, hogy olyan püspökök 

*)'VII. Kelemen pápára vonatkozik, akit Luther különben florenci 
magzatocskának szokott nevezni. 
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vagytok, a mint fentebb mondottam, ós a mit idővel 
(ha meg nem javultok) jobban is kidomborítok. Mert 
ha püspökeink istentelen kurafiak ós istennek ellenségei, 
nyiltan meg fogjuk nekik mondani, hogy melyik egyházba 
valók. Ezt bizonyosan órtéstekre adjuk. Mert ha nem 
hagyjátok bántatlanul a mi házasságunkat, nektek sem 
lészen sok örömötök ós dicsosógtek paráználkodástokbói 
és ördögi püspökösködéstekboL Ha előbb meghalnék, úgy 
vannak mások, a kik jobban értenek hozzá. No de ti is 
tudjátok, mi is tudjuk, hogy ti is tennek igéje nélkül óltek? 

mi azonban bírjuk az igét. Azért legforróbb kívánságunk 
és legalázatosabb kérésünk, adjátok meg Istennek a dicső-
séget, ismerjétek meg magatokat, legyetek töredelmesek 
és javul ja tok meg. Ha meg nem teszitek, akár láb alól is 
eltehettek, de a míg élek pusztitó pestistek leszek, halá-
lom a ti halálotok lesz1). Isten rátok uszított engem, hogy 
miként Hoseás mondja (13,7): medve és oroszlán legyek 
Asszur útján. Nevem nem hagy t i teket nyugodni, míg csak 
meg nem javultok, vagy el nem pusztúltok. 

Ezért szabad választást engedünk néktek. Először, 
mivelhogy püspöki hivatástokat nem is akar já tok, nem is 
tudjá tok betölteni, mint a kik a prédikálásra és a lelki-
ismeretek vigasztalására és megítélésére — de igaz meg-
ítélésére — összes tudósaitokkal egyetemben sehogyan 
sem vagytok alkalmasak, engedjétek hogy tiszteteket, 
melyet ti tar toznátok betölteni, mi teljesístük. Engedjétek, 
hogy az evangéliomot szabadon hirdessük és a szegény 
népnek (mely akar kegyes lenni) szolgáljunk. Ne üldözzétek 
és ne tiltsátok azt, a mit nektek kellene teljesítenetek és 
nem tudjatok, de mások megtenni akarnak helyettetek. 

Másodszor, nem kerunk ezért tőletek semmit, sem 
bért el nem fogadunk érte tőletek, hanem reméljük, hogy 
az Isten taplal majd minket ; így megszabadultok a mun-
kától es annak bérétől, a fáradalomtól és eltartástól. Nem 

*) Luther ezt Kóburgból hazautaztában Altenburgban, Spalatin házá-
ban tartózkodva, az ismeretes latin versbe foglalta: Vivus eram pestis, 
moriens ero mors tua, Papa. 
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mintha olyan nagy kedvlink lenne a prédikálásra, Mert 
hogy magamról szóljak, nem hallanánk kedvesebb hírt, 
mint azt, mely engem a prédikátori hivataltól megfoszt. 
Nagyon megelégeltem a nép hálátlansága miatt, és még 
inkább az elviselhetlen teher miatt, melyet az ördög ós a 
világ rám ró. Hanem a szegény hívek nem engedik. És 
van még valaki, a kit úgy hívnak, hogy Jézus Krisztus, 
az nemet mond r á ; őt bízvást követem, neki bizony 
többel is tartozom. Magatok is tudjátok (hála Istennek), 
hogy a lutheránus prédikátorok kegyesek és nektek nem 
is ártanak. Inkább nagyobb hasznotokra vannak3 mint a 
ti ós a pápa összes tudósai. Nem is volt még dolgotok 
sohasem kegyesebb eretnekekkel, nem is támadnak kegye-
sebbek, kér jé tek Istent, tar tsa meg őket számotokra. 

Harmadszor, meghagyunk titeket ott a hol vagytok, 
ós taní t juk (miként eddig is tettük), hadd legyetek feje-
delmek ós urak, ós a bókeség kedvéért hagyják meg javai-
tokat Ezt sem a husziták, sem a wiclifiták nem engedték, 

most sem akar ják engedni a tévelygők ós lázítok. Lás-
satok be azért, hogy nem vagyunk ellenségeitek, hanem 
harataitok, sőt védőitek. Mit árt nekünk, ha mindjárt urak 
es fejedelmek vagytok i s ? Ha nem cselekedtek hozzátok 
és hivatástokhoz méltóan, ezért nem mi tartozunk felelős-
séggel, hanem ti. De legalább hagyjatok bókét nekünk ós 
ne üldözzetek minket. Nem kérünk mi többet, sohasem is 
kér tünk egyebet, mint a szabad evangóliomot. Ti minket 
segíthettek a bekehez, mi meg titeket. Ha nem teszitek 
meg. miénk a dicsőség, ti pedig mindkettőt elvesztitek, a 
bekesóget is. a dicsőségét is. 

Negyedszer, ha a püspöki kényszert újbóL betudnátok 
hozni (ós az evangeliomot nekünk szabadon átengeditek), 
én a magam részéről azt szintén bízvást támogatnám, hogy 
csak legyen valamilyen püspöki teendőtök is. Kettős püs-
pöki ténykedóstek lenne akkor. Az egyik az, hogy mi és 
a prédikátorok helyettetek az evangóliomot hirdetnenk. a 
másik, hogy segítenétek a munkában a püspöki kényszerrel. 
Életmódotokat és fejedelmi viselkedósteket lelkiismerete-
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fcekr© és Istennek ítéletére bíznék* Eddigelé Is nem vettük 
el tőletek ezt a kényszert, hanem ti magatok nem törődtetek 
vele. Mert mikor a bűnbocsánattal való kereskedést és a 
többi tűrhetetlen visszaéléseket fenn nem tar tha t tá tok ál-
tala, teljességgel nem törődtetek vei©, és nem akar tá tok 
evangéliomunkat megvédeni, sem megtűrni, hanem a kény-
szert ellenünk és az evangéliom ellen fordítottátok. így 
persze elkopott és tompává lett, mert Isten nem igéjének 
rovására, hanem szolgálatára rendelte, 

Többet igazán nem kínálhatunk (az imán, jó szándókon 
és szolgálatkószsógen felül, a mivel különben is tar tozunk 
minden ellenségünknek is); nevezetesen dolgotokat mi va-
gyunk készek elvégezni; magunk akarunk gondoskodni 
életfentartásunkról, hozzájárulástok nélkül; támogatást 
nyujtunk, hogy jelen állapototokban megmaradjatok, és ké-
szek vagyunk javasolni, maradjon meg hatalmatok, hogy a 
helyes fejlődést ellenőrizhessétek. Tehetünk-e még többet 
is? Bizony nehéz a terhünk. Ellenünk zudítottunk titeket, a 
lázítókat, és az egész világot, de sőt az összes ördögöket 
is, ós senkisem támogat minket. Ha most nem akarnátok 
ti is segíteni, hanem folytonosan csak szorongatni, hát 
legyen gondotok ra, hogy derékon ne tör je tek minket és 
türelmünket túlságosán meg ne próbáljátok. Ha a jámbor 
eretnekeket, kik a ti érdekeiteket szolgálják, elnyomni 
szándékozzátok, am lássátok hová ju t tok majd. Sajnos, 
mar nincsen annyira kezünkben a kártya, mint eddig; az 
ordog elvette tolunk. Mi bizony már nem segíthetünk ra j -
tatok. MOSD már segítsetek ti is magatokon, és ne tekint-
sétek csak onmagatokat, hanem a népet ós a bókét. Leg-
több ideje már. Mi is megteszünk mindent, a mit csak 
mehetünk Es ha akad köztetek kegyesszívű ember, az 
la that ja ebből az egesz iratból, hogy igazságot szólok, és 
szólanom kell, és hogy nektek is, ós mindenkinek javát 
keresem tiszta szivemből. Többet nem is tehetek, mert 
bizony túlságosán sok a gonoszság bennetek. 

Ha nevetseges dolognak tar taná valaki, hogy azt mon-
dom, igazgassák az egyházat a püspökök, mert hát köz-

1). Luther M. művei. 4 
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tu'dömásű, hogy ezt: nem tudják, és nem is akar ják meg-
tanulni, s z t Pál viszont így szól : „ha valaki az ö tulajdon 
házát nem ' tud j a igazgatni, mi módon visel gondot az Isten 
egyházára" (1. Tim. 3,5), és látható, hogy a püspökök, mi-
ként vezetik' püspökségeiket és hogyan tar tanak rendet, 
tudniillik úgy, hogy azok az impunita lupanaria et 
latrocinia1), annak azt válaszolom : tudom, sajnos, hogy így 
van, de hogy lássák a gonosz emberek, hogy mi keressük a 
békét, és nem múlik raj tunk, elszenvedem, hogy ők lássák 
el a parókiákat és szószékeket egyházi személyekkel, és 
így segítsenek az evangéliomot hirdetni. Szívesebben veszem, 
ha bennük van hiba, mintsem hogy mi bennünk legyen. 
Isten ennek előtte is gazfickók út ján uralkodott, ós általuk 
is jó t cselekedett. Űgy kell vennünk, hogy itt az idő, mikor 
Jeruzsálemben Heródes vesztegeti az egyházi tisztségeket, 
és mellette a rómaiak is. Csak maradjon meg Istennek 
tisztelete ós igéje. De ha az evangéliomot el akar ják nyomni, 
vagy a töredelem hijávai maradni, ám lássák. Mi azért 
azt prédikáljuk, a mit akarunk0 Nem is állanak olyan 
szilárdan. Ha szerencsétlenségüket keresik, Isten hama-
rosan támaszthat egy másik M untáért, a ki végkép elbánik 
velük. Ha nem akarnak püspökök lenni Isten nevóbenr 

hát legyenek az ördög nevében kuruzslók, hozzájárulásunk 
nélkül. A lutheránusok bizony felül maradnak mei t náluk 
a Krisztus, és ők ő nála, ha mindjárt a pokol, az ördög 
ós a fejedelmek fejük tetejére állanak is. 

De sok is lenne, hosszadalmas is, ha még több dolgot 
is tárgyalnék. Ugy segítsen titeket az Isten cselekedni 
a birodalmi gyűlésen, hogy ne kelljen mindent újra 
kezdenünk, mert ez nem válnék java tokra ; jobb is 
szeretjük, ha megpihenhetünk. Hogy azonban ne gondol-
játok, hogy csak üres fenyegetés, a mit mondok előszám-
lálom azokat a tóteleket ós dolgokat, melyek gyakorlat-
ban vannak mindkét részről, a mint épen hamarjában 
eszembe jutnak. ' 

5) Büntetlen farkas- és rabló-Barlangok. 
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Azon tételek. melyeknek tárgyalása szükséges az igazi 
keresztyén egyházban; a melyekei mi tárgyalunk: 

Mi a tö rvény? 
Mi az evangóliom ? 
Mi a bűn? 
Mi a kegyelem? 
Mi a lélek adománya? 
Mi az igazi bűnbánat? 
Hogyan gyónunk helyesen ? 
Mi a h i t? 
Mi a bűnöknek bocsánata ? 
Mi a keresztyén szabadság? 
Miben áll a szabad akarat ? 
Mi a szere te t? 
Mi a megpróbáltatás ? 
Mi a remény ? 
Mi a keresztség? 
Mi a mise ? 
Mi az egyház? 
Mik a kulcsok ? 
Mi a püspök? 
Mi a diakon ? 
Mi a prédikátori hivatal ? 

Mi az igazi káté ? 
jtiz parancsolat, 

u. m. j miatyánk. 
I hitágazat. 

Miben áll az igazi imádkozás? 
Mi a l i tánia? 
Hogyan olvassuk és magya-

rázzuk az írást ? 
Mik a jócselekedetek ? 
Kioktatás a házas életről, 

[a gyermekekről. 
Uo m. <a szolgákról. 

|a szolgálókról. 
Hogyan tiszteljük a felső 

hata lmasságot? 
Elemi iskolák. 
A betegek látogatása. 
A szegények ós kórházak 

gyámolítása. 
A haldoklók vigasztalása. 

Ezeket a tételeket még sohasem tárgyalta egy püspök 
sem, ós soha helyesen sem meg nem értették, sem nem taní-
tot ták ; nagy részüket egészen el is felejtették. Ne tagad-
játok ezt, hiszen a ti iskoláitokban neveltek minket. Meg 
is vannak még könyveitek, melyek ezt tanúsí t ják . Az egész 
világ is bizonyságot tesz róla, hogy ezekről előbb sohasem 
prédikáltatok. Most már világos, hogy mit céloznak ezek 
a tótelek, es a keresztyén' egyház bírja őket, ós már nin-
csen mindenképen szüksége felesleges toldásaitokra. 

A német énekeket fel sem sorolom, sem a mennyasz-
szonyi áldást ós a sok üdvös könyvecskét. Azt sem mondom 
el, hogy mennyi botrányt semmisítettünk meg velük. Eléggé 

4 * 
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Ismeretes ez. Hány dologról kellen© még szótanunk, csak 
volna hozzá időnk és terünk. 

Azok a tételekj melyek a képmutató egyházban voltak 
gyakorlatban. 

10 A bűnbocsánat 
2. Vásársi misék és azok számtalan módja. 
3o A felette helytelenül alkalmazott átok. 
4. A tisztítótűz, 
5. Ördögűzés* 
6. Számtalan búcsújárás. 
7. A vigiliák. 
8. Halotti misek. 
9. Anniversariák l). 

10. A négyes hetesek2). 
11. Lólekfürdo3). 
12. Szentek tisztelete, noha némelyik világon sem volt 
13. A szenteknek számtalan ünnepe. 
14. Máriának általános bálvánnyá avatása. 
15. Vajas cédulák. 
16. Számtalan hazug szentség. 
17. Temérdek fraternitás. 
18. Házasságon kivüli élet. 
19. Templomszentelósek. 
20. Oltarszentelósek. 
21 Kepszentelósek bűnbocsánattal. 
22. Harangkeresztelós 200 komával egy kötélen4). 
23. Az ételek megkulonboztetese . , ... „ „ . ..... . . . . ' mint szukseges 24. Megkülönböztetése a napoknak. , 
25. A ruhák megkülönböztetése, 

*) A halál évforduló napján tartott misék. 
2) A haláleset után való első hónapban tartott halotti misék. 
s) A lélekfürdő alatt értik, mikor valaki a szegényekért alapit misét 

abban a hitben, hogy ezzel a sajat lelke üdvét mozdítja elő. 
4) A harangkeresztelés a harangnak szentelt vizzel való megmosásából, 

megszenteléséből, olajjal való megkenéséből és névadásból áll. Keresztkomák 
is divatban vannak, és ezek kötelesek ajándékot adni az egyháznak és a 
papoknak. 
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26. Hóra© canonlca©1). 
27o Vasárnapi processio, mint mutatvány2). 
28. Utolsó kenet, mely nem m életet, hanem a halált célozna. 
29. A házasság szentsége. 
30. A klérus szentség©. 
3L A bérmálás szentsége, 
32. Acoliták J 
33. Tonsuristák [ avatása, nem tisztségre, hanem 
340 Lectorok szabadságra3). 
35. Subdiakonok 
36. Brigitta imádság. 
37. És efféle számtalan dolog, és mindenféle imádságos 

könyv, telve káromlOs. gyalázatos istengyalázássah 
38. Miseruhák. 
39. Casulák. 
40. Albák4). 
41. Ministráns ruha 
42. Fövegek. 
43. Templomok. 
44. Kápolnák. 

4-5. Oltárok. 
46. Ol tár tentok 
47. Gyertyák. 
48. Gyertyatartók. 

És mindez szükség faiján, csu-
pán csak sajátlagos istentisz-

teleti célra, a hit ellenére. 

*) Kanonikus órák a római egyházban megparancsolt hét napos 
imaidők. 

2) Vasárnap és ünnepnapon sokszor processiót tartanak, amit leg-
többen csak színjáték szamba vesznek. 

3) A kath. egyhazban az első felavatás az általában klerikussá vagyis 
az első tonsurára avatás, amivel még semmi különös megbízás nem jár. 
Azután következik a négy alsóbb felavatás: ostiariussá (ezek csengetnek, 
ajtót nyitnak, könyvet nyitnafc a papnak): lektorrá (ezek a szent szöveget 
felolvassák, éneklik, a kenyeret és minden új gyümölcsöt megáldanak); 
exorcistává (ezek teendője a kézrátétel, vizkiontés, a nemgyónók vissza-
utasítása) ; acolytháva (ezek a gyertyádat viszik, meggyújtják, bort és vizet 
hoznak az úrvacsorahoz.) A subdiakonsag mar a magasabb felavatáshoz 
tartozik. Mig a diakonoknak megbízása arra terjed, hogy az oltárnál szol-
gáljanak, kereszteljenek, prédikáljanak, a subdiakonok az oltári szolgálatnál 
csupán a diakonoknak segédkeznek, a vizet készen tartják, az oltárkendőket 
tisztogatják, kelyhet és ostyatartót odanyújtják. Ez tehát nem is valódi 
hivatal, azért Luther ezt itt nem hivatalra való felavatásnak, hanem in-
kább hivataltól való szabadságra való avatásnak nevezi. 

*) Alba a fehér alsó miseruha. 
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49. Képek. 
50. Táblák. ' 
51. Feszüle t 
52. Gyertyák. 
53. Zászlók. 
54. Füstölök. ' 
55. Keresztelő medence. 
56. Szentség. 

57o Ciborium1). . • 
58. Kehely. 
59. Orgonák0 

60. Harangok. 
610 Szentelt víz. 
62. Szentelt só2). 
63. Fűszer3) 
64. És mindenféle étel. 

65. Hamvazó szerda. 
66. Éhségkendo4). 
67. Képek eltakarása. 
68. Bojtölés a papok kivéte 

lével 
69. A szentek litániája. 
70. Máriaének estenden5). 
71. Gyónási vezeklés6). 
72. Bűnbánat és elégtétel. 
73. Hosszú könyörgések. 

Böjtben: 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 

81. 

Pálmás szamár7). 
Barkafaág. 
Barkanyelés8). 
Barkakereszt9). 
Gyónási kényszer. 
Sacramentu mkénysz>er 
Kereszt csókolása és imá-
dása. 
Kereszt eltemetése10). 

*) Az oltár fölé akasztott szent ostyát tartó edény. 
2) A keresztelésnél. 
3) A füstölésnél. 
4) Egy kék kendő, amellyel adventben és böjtben a képeket letakarják. 
5) Május a Mária hónapja, este a mindennapi Mária ájtatosság alkal-

mával Mária énekeket énekelnek. 
6) így nevezi Luther azt a gyónást, amit legalább egyszer évente 

megköveteltek. 
7) Yirágvasárnapon még némely vidéken ma is megünneplik Krisz-

tus bevonulását egy felvonulással, ahol Krisztust egy faszamáron lovag-
ló alakkal ábrázolják és a szamár után végül a nép ágakat dobál. 

8) Yirágvasárnapon megszentelt fűzágak menykő, fagy és jégeső 
ellen hathatós szerek; épen azért ezeket megőrizték otthon, úgyis mint 
gyógyító szereket. Némely vidéken három barkát vizzel le is nyelnek és 
akkor nem kapnak torokfájást. 

9) Ugyanazon barkákat kereszt alakban a szántóföldekre is ki szokták 
tenni. 

10) Zöld csütörtökön megszentelik a nagypéntekre való ostyát, mert 
e napon nem szabad ostyát szentelni, aztán, egy külön oltárra teszik, amely 
Krisztus sirját jelképezi. 
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82. Pólmíse nagypéntek nap-
j á n ^ 

• 83. A sírnál zsoltáréneklés. 
84. Éjféli misék2). 
85. Harangozás helyett kere-

peléSo 
86. Passiopredikálás 8 órán 

át3), 
87. Tűzszentelós4). 
88. Húsvéti gyertyák. 
89. Keresztvevés a sírból 

ós bemutató körülhor-
dozása5). 

90. Kalácsszentelés húsvét 
napján6). 

91. Szt. Márk processzio7)c 
Mindkettő alkalmas mindenféle fajta-
lankodásra. 

92. Kereszthetek8). 
93. Menybemenetel. Nona-

' kor9). 
94. Szentlélek pünkösd nap-

ján. 
95. Krisztus testének pre-

cessziója10). 
96. Assumptio beatae vir-

ginis11)* 
97. Templomszentelés. 
98. Patrónusünnep. 
99. Gyülekezeti hót12). 

100. Szt. Burkárd ünnepe13). 

A pap csak az ostyát szentéli meg nagypénteken, ez a félmise. 
2) A húsvéti hajnali isteni tisztelet. 
3) Nagyhéten délután 3-tól estig tart, Szerdán, csütörtökön és nagy-

pénteken. 
4) Húsvét szombatja estéjén kovából tüzet csiholnak és szenet éget-

nek és ezt a tüzet megszentelik. Aztán tömjéneznek és annál a tűznél a 
húsvéti gyertyákat meggyújtják, majd megáldják a keresztelő vizet és a 
húsvéti gyertyákat belemerítik. 

5) A keresztet kiveszik húsvét szombatestjén, éneklés közben üd-
vözlik és a zöldcsütörtöki ostyát processióval a sirból előhozzák és a 
főoltárra teszik. 

6) Húsvét vasárnapján mindenféle ételneműt visznek a templomba 
és ott megáldják. ' 

7) Márk evangélista napján (ápril 25) nagy litaniával kapcsolatos 
processiót tartanak. 

8) Rogate vasárnap után következő hét, mikor kereszttel és zász-
lókkal vonulnak és a mező áldásáért könyörögnek. 

9) Nona 9-ik órai (reggel 6-tól számítva) ének, amit áldozócsütör-
tökön zengtek. Innét ez a nap maga a Nona. 

10) Az Urnapi körmenet. 
") Mária mennybemenetele aug. 15. 
12) Mihály nap után való vasárnap kezdődik, amikor is az általános 

halotti misét olvassák. 
1S) Október 1 1 
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101. Qiiatember2). 
102o Mindenszentek ünnepe. 
103. Aprószentek napja. 
104 Sz t Márton lűdja2). 
105. Advent, inkább Máriá-

nak, mint Krisztusnak 
tiszteletére. 

106c Rorate misék3), 
107o Conceptio beatae virgi-

nis4). 

108. Három karácsonyi mise. 
109. Apparuit és játék5), 
110. Szt. István zabja6). 
111. János pohara7). 
112. Gyertyaszentelő és vi-

aszvásár8). 
113. Szt. Agáta mécsese9). 
114. Szt Bazil mécsese10). 

Félben hagyom, mert igy rövidesen ki sorolhatna fel 
mindent? De ha nem akar já tok a bókét, tovább is foly-
tathatom (vagy más valaki, a ki jobban érti), hogy a 
kedves kanonokok ós püspökök ne gondolják, hogy csak a 
barátok vétkeztek, ők pedig olyanok, mint a tisztára meg-
mosdott cica. Nem akartam ezúttal többet felsorolni, csak 
a mi a gyülekezeti templomokban volt szokásban. Ezekkel 
pedig legkevósbbé törődtetek és szerfelett meg voltak vetve, 
lábbal is tapostátok oké t Hát ha még rátérnék az apát-

1) A négy idő quatuor tempua, háromnapos bojt adventben, a nagy 
bojtben, pünkösd után és szeptemberben. 

2) Nov. 11. A különösen kedvelt szent tiszteletére a papok dús 
lakomát csapnak, amihez a laikusok hordják a tyúkokat és ludakat és 
erre a papok bérlőiket le is kötelezték. 

3) Adventben, kora reggel tartják. 
4) Mária fogantatása márc. 25. 
5) Húsvétkor zene közben ismételve kiáltják: Apparuit: megjelent. 
6) Dec. 16. István napon szentelik meg a zabot. 
7) Vagy: János áldása. János evangélista napján dec. 27. a temp-

lomban megszentelt bort szokás inni; annak a legendának felújítása, amely 
szerint János a kereszt jelével egy méregpoharat ártálmatlanná tett. 

8) Mária tisztulása ünnepe febr. 2, amikor is az uj esztendei gyer-
tyákat a templomban megszentelték. Alapja Luk. 2. 32. Ez alkalommal 
élénk viaszgyertyavásárt tartottak. 

9) Szent Agata napján febr. 5, egy a nevezett szentnek szentelt 
gyertyára e szavakat irták: Mentem santam spontaneam. 

10) Bazil napján febr. 3, és a rákövetkező héten a torokbajosoknak 
két, kereszt alakba helyezett égő gyertyát akasztott a pap a nyakukba és 
a szent nevében őket megáldotta, aminek állítólag gyógyító ereje volt. 



INTÉS AZ ÁGOSTÁBAN EGYBEGYŰLT PAPOKHOZ 57" 

sági templomokra, dómokra, püspöki helytartói házakra, 
kolostorokra ós szószékekre, azután meg a kolduló bará-
tokra, és stációsokra1), végül a zofistákra és felső iskolákra, 
Uram Istenem, nem csodálom, hogy el akar já tok felejteni 
ezeket a feneketlen botrányokat ós szépítgetni igyekeztek 
magatokat . Hiszen én is elfelejtettem és sohasem gondol-
tam volna, hogy odáig fogtok jutni, ahol most vagytok. 
Az Istenért hallgassatok is ós javuljatok meg, különben 
rosszra fordul sorsotok. 

Igaz ugyan, hogy a fent felsorolt dolgok közül né-
melyiket nem lehet kárhoztatni es némelyek közülök meg-
szűntek, melyekről szeretném, ha nem s untek volna meg, 
de hát ezeket ismét fel lehet eleveníteni. S az a legjob benne, 
hogy a jó régi latin énekek de tempore2) megmaradtak, 
noha az ú j szent énekek majdnem túlharsogják őket ós 
alig is van keletjük. De mi bizony megtart juk, ós nagyon 
is tetszenek nekünk. Hogy a magam véleményét is röviden 
megmondjam, hát ez a dolognak veleje: 

Ha ezek a dolgok a fiatalság ós a fiatal tanulók já-
tékszere maradtak volna, hogy a keresztyen tanításnak 
ós életnek gyermekjátékai legyenek, mint a hogyan 
babákat, lovacskákat ós más já tékszer t kell a gyermekek-
nek adni, ós miként arra taní t juk a gyermekeket, hogy 
böjtöljenek a Mikulás ós a Jézuska kedvéért, hogy éjjel 
azután megajándékozhassák őket, a mi elődeinknek célja is 
lehetet t : akkor még lehetne tűrni, hogy pálmás szamarat 
és menybemenetelt s több effélét is játszanak, mert ez a 
lelkiismeretet nem tévesztené meg. De hogy mi vén bolon-
dok püspöki fövegekben ós egyházi pompában körmenetez-
zünk és komolyan vegyük, sőt nemcsak komolyan, hanem 
még hittóteleket is kovácsoljunk belőlük; hogy bűn legyen, 
ha valaki ezeket a játékszereket nem imádja, ós ezzel a lel-
ki ismereteket sanyargassuk: ez maga az ördög. Ebből pedig 
az következik, hogy minden fent megnevezett dolog, noha 

*) Kik ereklyékkel üzérkednek. 
J) Vagyis az egyházi év bizonyos idejére való énekek. 
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gyermekiesek és nevetségesek, mégis alaposan megront ják 
a keresztyén hitet, és igazán szükséges dolgokat, melyeket 
felsoroltam; mintha másban nem lenne üdvősség, hanem 
.csak ezeknek megtartásában. Mert sajnos, nagyon is meg-
tapasztaltak, hogy ezeket a gyermekeknek és bolondoknak 
való já tékokat inkább gyakorolják, mint az igazi főbenjáró 
dolgokat Ezért az a véleményünk: ha ezeket a gyermek-
játékokat , • a mennyiben tűrhetők, segíthetjük fenntartani 
az ifjúság* kedvéért, a nélkül, hogy ez az igazi, fontos 
főbenjáró dolgok rovására menne, szívesen megtesszük. 
De hogy hittéteíeknek tekintsük, és püspöki fövegekben 
mi is a bolondját já r juk , abból bizony nem lesz semmi, 
bárki is haragudjék vagy nevessen. 

Ezt adom tudtotokra kedves urak, barátságos és 
szívből eredő intelem gyanánt, azzal a nagy kéréssel, fohász-
kodjatok velünk együtt komolyan Istenhez, hogy adjon 
néktek kegyelmet és bölcseséget, hogy ezeket a főben-
járó dolgokat ugy intézzétek el, hogy neki dicsőségére és 
mindnyájunknak üdvére váljon. Legyen gondotok arra is, 
hogy ne szépítgessétek magatokat, sem korábbi vissza-
éléseiteket ne emlegessétek, ne védjétek, ne helyeseltes-
sétek erőszakkal. Mert hát mi haszna, ha a népet még 
jobban ingerlitek. A szivek készek, és nem ok nélkül 
háborognak nagyon is, úgy hogy szükséges, hogy alázatos 
beismeréssel, és alapos javulással csillapítsátok és engesz-
teljétek őket, és ne szaggassátok, ne tépdessétek továbbra 
is. Hiszen tudjá tok (ha nem is volna meg az evangéliom), 
hogy rendetek, életmódotok saját egyházjogotok értel-
mében is kijött a formajabol es megromlott ügy, hogy 
nem lesz tanácsos fejjel neki menni a falnak. 

Tudjátok azt is, hogy Adorján papa legátusa által 
Nürnbergben önként elismerte, hogy a római szentszék 
sok bajnak okozója és javítást igért1). Miért restelnétek 

*) VI. Hadrián pápa legátusa Chieregati Ferenc előbb szóval a 
nürnbergi birodalmi gyűlésen (1522), majd Írásban is igen szabadelvű ki-
jelentéseket tett, felpanaszolván a római udvar gonosz dolgait és meg-
ígérvén, hogy azok orvosolva lesznek. 
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ti ezt bevallani, megmaradván íenhéjázástok mellett, nem 
tágítva, semmit nem engedve, erőszakkal akarván bírni 
mindent, tekintet nélkül arra, vájjon javulás vagy botrán-
kozás származik-e belőle ? .Tudjátok, vagy legalább is 
kellene tudnotok, hogy a krisztusi rendet vagy hatalmat 
az Isten nem a megrontás, hanem a javítás végett rendelte 
el, miként Pál mondja : l) Ne is legyen önkényeskedés, hanem 
szolgálat. Akkor azután segíthetnénk raj tatok, hogy a 
nép ismét megbecsüljön titeket. Bizonyos vagyok benne, 
hogy a lutheránusokat, a jámbor eretnekeket, legkevésbbé 
pedig imájukat nem igen fogjátok nélkülözhetni, ha valami 
maradandót ' akar tok elérni. De ha erőszakoskodtok ós 
mereven ós nyakasan előre fogtok törtetni (a mitől Isten 
óvjon), íme tanúságot teszek mindazokkal egyetemben, 
kik velem egy hiten vannak, Isten előtt ós az egész világ 
előtt, hogy nem a mi mbank, ha dölyfössegtek kudarcot 
vall ós tönkrementek. Veretek a ti fejetekre szálljon. Ml 
ár tat lanok vagyunk, ós ártatlanok akarunk maradni vére-
tek ontasában és romlástokban, gonoszságtokra eléggé 
figyelmeztettünk, híven intet tünk a bűnbánatra, szívünk 
szerint kérleltünk, ós mindenképen ajánlkoztunk mindenre, 
a mi a bekére vezetne. Nem is kórtünk vagy kerestünk 
mast. mint leikunk egyedüli vigaszát, a szabad, tiszta 
evangeliomot, úgyhogy jó lélekkel mondhatjuk, nem mi 
bennünk a hiba. A békességnek ós vigasztalásnak Istene 
pedig adja meg néktek az ő lelkét, a mely minden igaz-
sagra vezereljen titeket, a mi drága urunk Jézusunk 
Krisztusunk által, kinek legyen dicsőség és hála minden ő 
kimondhatatlan kegyelméért ós adományaiért, mindörökké 
Ámen. 

L) Ró ÍM. 13, 1. 
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1. LEVÉL 

JÁNOS VÁLASZTÓFEJEDELEMHEZ. 

(1530. május 15.) 

Kegyelem és békesség a Krisztusban, a mi urunkban. 
Fenséges fejedelem, legkegyelmesebb uram! Elolvastam Fülöp 
mester apológiáját: egészen jól tetszik nekem. Nem is tudnék 
rajta semmit sem javítani vagy változtatni. Ez nem is volna 
helyén való, mert én nem tudok oly csendesen es halkan lépni. 
A mi urunk Krisztusunk adja segítsegét, hogy sok jo gyümöl-
csöt teremjen. Ez a mi kérésünk és remenyunk. Amen. 

Arra a kérdésre, hogy amennyiben a császár o felsége 
azt kívánná, hogy választófejedelmi kegyelmesseged szüntesse 
meg a prédikálást, ma is az a véleményem, ami azelőtt, hogy 
a császár a mi urunk, a város mindenestül az ové. Épűgy 
Torgauban nem volna szabad ellenszegülni annak, amit választó-
fejedelmi kegyelmességed kivan vagy parancsol, hogy tegyék 
meg, vagy hagyjak abba. mert ez kegyelmesseged varosa. Ugyan 
szívesen latnam, amennyiben lehetseges volna, hogy ha illő 
szóval, illo modon es alazatossaggal meg lehetne valtoztatni 
ő felsege kívánságát es szándékát, hogy o felsége ne tiltaná 
meg meghallgatás nélkül a prédikálást, hanem előbb meghall-
gattatna valakivel, hogy mi módon prédikálnak. Ő felségének 
mégsem kellene megtiltania az igének tiszta és hamisítatlan 
hirdeteset, mert hiszen a prédikálás nem történik sem lázongó, 
sem rajongó szellemben. Ha ez nem vezet célhoz, meg kell 
hajolnunk a hatalom előtt. Mi megtettük a magunkét, mi iga-
zolva vagyunk. 

Ennyit tudok alázattal felelni választófejedelmi kegyel-
mességednek erre a kérdésére. Az Úr kegyelme legyen választó-
fejedelmi kegyelmességeddel az ő vigasztaló szent lelkével. Ámen. 

Cantate vasárnapján az. 1530. évben. 
Választófejedelmi kegyelmességed 

alázatos híve 
Luther Márton. 
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2. LEVÉL. 

MELANCHTHONHOZ. 

(1530. június 29.) 

Kegyelem és békesség a Krisztusban, kedves Fülöp uram! 
Apológiáját megkaptam s csak azon csodálkozom, mit is 

ért azon, hogy tudni akarja, mit és mennyit kell a pápistáknak 
engedni. Az én szempontomból már túlságosan sokat engedett 
nekik az apológia. Ha ezt nem fogadják el, igazán nem tudom, 
miben engedhetnék még nekik, kivéve, ha okaikat látom és 
világosabb beszédet, mint aminőt eddig láttam. 

Éjjel-nappal foglalkozom a dologgal, gondolkozom, elmél-
kedem, vitatkozom, áttekintem az egesz írást s így egyre jobban 
erősödik bennem a mi tanitasunk biztos alapja. Amellett nap-
ról-napra nő a bátorságom, hogy ha Isten is úgy akarja, nem 
fogok feladni semmit, történjék barmi. 

Könnyen lehetnénk nagy urak, ha meg akarnók tagadni 
es meggyalazni Krisztust. De azt mondja az írás, hogy sok 
háborúság altal kell az Isten országába mennünk, Ap. Csel. 14,22. 
Ez most mar nemcsak szóbeszéd, hanem valóra vált; e szerint 
kell igazodnunk. De az, aki minket kisértésbe visz, gondoskodik 
arról is. hogy a kisertésnek vége is szakadjon. I. Kor. 10, j 3 . 

Nem tetszik nekem levelében az, hogy engem, mint aki 
főember vagyok ebben az ügyben, tekintélyem miatt követett. 
En nem akarok itt szerepet játszani, nem is akarok semmit 
elrendelni, azt se akarom, hogy engem nevezzenek a dolog 
kezdemenyezojenek. Es ha erre vonatkozólag lehetne is találni 
kenyelmes magyarazatot, én ezt a nevet mégsem kívánom. Ha 
a dologban nincsen kegyelmeteknek is része, ha nem tartozik 
rajuk is, épugy mint énreám, akkor ne is mondják, hogy ez 
az én ügyem, amellyel én terheltem meg kegyelmeteket. Ha 
csak engem illet, akkor magam is akarok benne eljárni. 

Utolso levelemben vigasztalással szolgáltam. Adná Isten, 
hogy ez a level ne halált, hanem életet jelentene kegyelmed 
számára. Mit tehetek egyebet ? Az ügy kimenetele aggodalommal 
tölti el kegyelmedet, mert nem tudja megérteni. De én azt 
mondom: ha ésszel meg lehetne érteni, akkor nem szívesen 
lennék a dolognak részese, még kevésbbé feje vagy kezdemé-
nyezője. Isten a mi dolgunkat oly helyre tette, melyet meg nem 
fognak találni sem rhetorikájukban, sem filozófiájukban. Ez a 
hely a hit, ahol minden dolog vagyon, melyet sem szemmel 
nem láthatunk, sem értelemmel fel nem foghatunk. Aki ezeket 
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a dolgokat szemmel láthatokká kézzel foghatókká akarja tenni, 
mint ahogy azt kegyelmed akarja, annak a jutalma sírás és 
jajgatás. Amiből jutott is kegyelmednek akaratom ellenére. 

A Krisztus segítsége legyen kegyelmeddel, ez az én szün-
telen való buzgó imádságom. Amen. Szeretném, ha okom lenne, 
hogy kegyelmedhez jöjjek, bár hívatlanul is nagyon szívesen 
jönnék. Az Isten kegyelme legyen mindnyájunkkal. . 

•- -Péter és Pál napján, 1530. 
• U. i. Most hogy bezártam levelemet, eszembe jutott, hogy 

kegyelmednek talán az lesz a véleménye, hogy arra a kérdésre, . 
mit és mennyit engedjünk . ellenfeleinknek, voltaképen kevés : 
feleletet adtam. De hiszen kegyelmed nem is kérdezett sokat és 
nem is jelölte meg pontosan, hogy véleménye szerint mit is 
fognak tőlünk követelni. Én hajlandó vagyok nekik mindenben 
engedni, ahogy azt mindig hangoztattam, csak az evangéliomot 
hagyják nekünk szabadon. Ami azonban az evangóliom ellen 
van, azt én meg nem engedhetem. Kelt mint fent. 

. . 3. l e v é l . . . 

V JÁNOS VÁLASZTÓFEJEDELEMHEZ. 

(1530. július 9.) 

Kegyelem és békesség a Krisztusban. Fenséges fejedelem, 
legkegyelmesebb uram! Választófejedelmi fenségednek július 
4-én kelt levelét ma július 9-én vettem és nagy örömmel érte-
sültem arról, hogy fenséged aggodalmai enyhültek. Isten a 
megmondhatója, hogy semmi más okból nem küldtem fensé-
gednek azokat a leveleket, hanem csak azért, mert aggódtam, 
hogy a sátán, aki mestere a rossz gondolatoknak, talán meg-
búsíthatná fenségedet. Egyébként jól tudom, hogy Krisztus urunk 
maga jobb vigasztalója fenségednek, mint én vagy bárki más. 

Szemmel láthatóvá teszik ezt a tények is. Mert a mi 
elleneseink azt hiszik, hogy ők ugyan jól eltalálták, hogy a 
prédikálást császári paranccsal eltiltották; de viszont nem látják 
a nyomorultak, hogy a hitvallásnak írásba való foglalása sokkal 
nagyobb mértékű prédikálás, mint egyébként akár tíz prédiká-
tornak a szónoklása. Hát nem finom elmésség az, nem pom-
pás tréfa-e, hogy Eisleben mesternek és másoknak hallgatniok 
kell, de helyettük fellép a szász választófejedelem, más feje-
delmekkel és urakkal egyetemben az írásba feglalt hitvallással 
és szabadon prédikál a császári felség és az egész birodalom 
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előtt, egyenesen az orruk előtt, hogy meg :keli. '-hallaíiiok és; 
nem szólhatnak ellene. Úgy hiszem ezzel :a;prédikálás eltiltása 
meg van boszulva, Nem akarják, hogy alattvalóik a prédikáto-
rokat meghallgassák, de viszont nekik még rosszabbat — úgy 
mondják ők — kell némán meghallgatniok nagy urak-részéről/ 
Hiszen Krisztus nem némult el a birodalmi gyűlésen sem,; :és 
ha ők oly esztelenek, sokkal többet kell majd meghallgatniok 
a hitvallásból, mint amennyit egy év alatt hallottak volna a 
prédikátorok szájából. Úgy lesz az, ahogy Pál apostol mondja, 
hogy az Isten igéjét nem lehet megkötni. Ha el is tiltják a; 
szószéken, hallani fogják a palotákban. Ha szegény prédikátorok 
nem hirdethetik, hirdetni fogják hatalmas urak és fejedelmek. 
Elvégre is, ha minden hallgatna is, a kövek fognak beszélni, 
mondja maga Krisztus. 

. A többire nézve pedig, amit fenséged tőlem kíván, el fogom -
mondani alázatos véleményemet. Először: Ha a császár ő 
felsége azt kívánná, hogy bízzák a döntést ő felségére, mert 
ő felsége nem szándékozik ez ügyben hosszas vitatkozást foly-
tatni: véleményem szerint fenséged azt válaszolhatná, hogy a 
császár ő felségének a birodalmi gyűlést összehívó levele ma-
gával hozza azt, hogy az ügyet kegyelmesen meg is hallgassa. 
Mert amennyiben ez meg nem történnék, a császári felség 
összehívó levelének kibocsájtása is felesleges lett volna, a dön-
tést ő felsége akár Spanyolországban is meghozhatta volna és 
nem lett volna szükség arra, hogy fenségedet nagy fáradsággal 
és költséggel járó útra Ágostába hívja, a többi rendeket is 
mindettől megkímélhette volna. Mert ha ennél többet nem lehe-
tett volna elérni vagy remélni, a császári felség feleletét akár 
egy levélfutár is elhozhatta volna. De a császári felségnek és 
az egész birodalomnak nagy szégyenére válnék, bosszúságot és 
megbotránkozást okozna, ha a császári felség meghallgatás nél-
kül egyszerűen bíráskodni akarna és semmiféle más feleletet 
nem adna. Persze ez az okos tanács senki másnak nem szól, 
mint fenséged jó barátjának N. N.-nek, ez nem a császár, ahogy 
mindenki mondani fogja és mondani is kell. 

Másodszor : Ha a császár ő felsége (azaz N. N.) mégis azt 
követelné, hogy engedtessék át a döntés egyszerűen a felségnek, 
választófejedelmi kegyelmességed egész bátran azt mondhatja: 
Helyes, legyen ő felsége a császár a bíró; választófejedelmi 
kegyelmességed mindent el is fogad, feltéve és kivéve, hogy a 
császári felség nem fog dönteni a Szentírás világos értelme és 
Istennek igéje ellen. Mert fenséged nem helyezheti a császárt 
az Isten fölé és ítéletét, mely Isten igéje ellen való, nem 
fogadhatja el. Ezzel elegendő tiszteletet fog tanúsítani ő felsé-
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gének, mert semmi mást nem helyez a császárnak elébe, mint 
Istent, akinek pedig mindenek fölött állónak kell lennie. 

Harmadszor: Ha mármost azt az ellenvetést tennék, hogy 
ez meggyalázása a császári felségnek, ha felteszik a császárról, 
hogy isten ellen tenne valamit, ellenkezőleg meggyőződve kell 
lenni, hogy a császár, mint keresztyén fejedelem, semmit sem 
fog határozni és dönteni az Isten igéje ellen stb. (ahogy ezt 
nekem Wormsban is mondták, épugy, mint most fenségednek). 
Erre aztán választófejedelmi kegyelmességed azzal tudna meg-
felelni, hogy az Isten megtiltotta, hogy fejedelmekben és em-
berekben bízzunk, mint ahogy azt a 118. zsoltár 8 verse és a 
146. zsoltár 3 verse mondja: „Nolite confidere in Principibus" 
(Ne bízzatok a fejedelmekben.) Ezt az Úr első parancsolatja 
sem engedi, mely azt mondja: „Ne legyenek idegen isteneid/' 
És ha igaz a beszédjük, ha igazán keresztyén fejedelmek, azt 
máskép be nem bizonyíthatják, mintha a Krisztus szavai szerint 
Ítélkeznek és így szólnak : így szól Krisztus. 

Ha ellenben az ige nélkül Ítélnek, vagy ha azt akarják, 
hogy Ítéletüket az ige bizonysága nélkül elfogadjuk, akkor saját 
szavuk meghazudtolja őket, mert Krisztus nélkül és Krisztuson 
kívül akarnak keresztyén fejedelmek lenni. Pedig az rosszabb 
volna, mint úrnak lenni föld nélkül, gazdagnak lenni pénz 
nélkül, tudósnak lenni tudomány nélkül. D > azt mondja az 
írás: Insipientia ipsorum manifesta fit. (Nyilvánvalóvá lesz az, 
ő esztelenségük.) 

Csak legyen nyugodt választófejedelmi kegyelmesseged. 
A Krisztus él és tanúságot tesz fenségedről atyja előtt, mint a 
hogy most fenséged őróla tesz tanúságot e bunos • nemzedek 
előtt. Ő mondja: „Aki engem megtisztel, azt én is megtisztelem" 
Sám. I. 2,30. AZ Ür, akié a kezdet volt, jó végre is fogja 
ügyünket vezetni. Ámen. Buzgó áhítattal imádkozom választó-
fejedelmi kegyelmességedért; ha többet tehetnék, kötelességem 
volna megtenni. Istennek kegyelme legyen, úgy mint eddigelé 
és még bőségesebben fenségeden. Ámen. 

Szombatnap, július 9-én, 1530. 
Választófejedelmi kegyelmességed alázatos szolgája 

Luther Márton. 
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BEVEZETÉS. 

Melanchthon az Ágostai Hitvallást 1530, junius 26-an küldte 
meg Luthernek Kóburg várába egy levél kiséretében, amelyben 
megjegyzi, hogy ő azt elég élesnek találja s hogy épp azért jó 
volna gondolkodni a felett, hogy mely kérdésekben kellene engedni 
az ellenfeleknek. Szerinte különösen az Úrvacsora két szme, a 
papok házassága és a magánmise az ütköző pontok s szeretné 
e részben Luther véleményét megismerni. 

Luther 1530, junius 29-én válaszolt Melanchthonnak: „Nem 
értem — mondja — mennyiben óhajtasz a pápistáknak engedni; 
már eddig is többet engedtünk az elégnél." Utólag pedig meg-
jegyezte még, hogy a maga részéről kész mindenben engedni, 
ha nekünk az evangéliomot meghagyják. 

Másnap junius 30-án Brenznek pedig azt írta Ágostába: 
„De purgatorio mendacia quaedam attigi contra Papistas, velut 
instituens ab integro novam in illos pugnam." E sorokból lát-
hatjuk, hogy mely okok inditották Luthert a tisztító tűzről 
szóló tan tárgyalására. Ő úgy találta, hogy Melanchthon már 
az Ágostai Hitvallásban sokat engedett az ellenfeleknek és hogy 
most még újabb engedményeket óhajtana tenni. Neki ez a 
diplomatikus és aggodalmasan engesztelékeny eljárás soha sem 
tetszett. Éppen azért fentemlített levelében azt is megírta 
Melanchthonnak. „Ha ti az én álláspontomat nem helyeslitek, 
úgy ne is mondjátok, hogy az én tekintélyemet elismeritek és 
az én tanácsaimat követitek. Én, ha magamra maradok is, 
utamról le nem térek.'' Valószínűleg ez időben más oldalról, így 
nevezetesen a választó fejedelem részéről is hasonló kérdéssel 
fordultak hozzá, a miből Luther azt következtette, hogy a 
pápistáknak teendő további engedmények dolgában a tárgya-
lások már meg is indultak. Éppen azért azt az ürt, amely őt 
ellenfeleitől elválasztotta, még jobban ki akarta tágítani. 

Egyik későbbi, Justus Jónáshoz 1530, julius 21-én intézett 
leveléből kitűnik, hogy ő az Ágostai Hitvallásnak a tisztító 

5 * 
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tűzre, a szentek tiszteletére és különösen a Pápa-Antikrisztusra 
vonatkozó cikkeivel éppen nem értett egyet. Ennek nyílt ki-
fejezést akart adni es azért első sorban a sophistáknak a tisz-
tító tűzre vonatkozo szörnyű hazugságát akaita leleplezni. Ugy 
érezte, mintha a harc most újra kezdődnek es hogy ez irata 
a tisztító tűzről csak kezdete a vitairatok új sorozatának. 

Munkáját ironikusan nevezte el: „a tisztító tűz visszavo-
násának", hogy már a címben is jelezze, hogy engedményekre 
éppenséggel nem hajlandó. Hogy ez iratát: „Minden mi utó-
dainknak" ajánlotta, ebben is célzat van. Melanchthon ugyanis 
azzal mentegette a maga diplomatikus és irenikus eljárását, 
hogy az utódokkal szemben köteles a béke helyreállításán 
fáradozni. Ezzel szemben Luther éppen az utódok intésére 
óhajt egy emlékiratot hátrahagyni, hogy abból megértsék, miért 
kárhoztatta el őt a pápa, és hogy mi a szent pápaság tana, 
hogy ettől óvakodhassanak. 

1530, julius 20-án Luther munkája már a wittenbergi nyom-
dában volt és augusztus 13-án az első példányok már meg is jelen-
tek. Iratára ketten is válaszoltak az ellentáborból, tudniillik Eck 
János és Bachmann Pál. 

A munka legjobb kiadása az úgynevezett „Aí: szöveg, a 
melynek címe: 

„Ein Wid- || derruff || Fegefeuer Marth. Luther || Wittemberg 
|| 1530 || 24 kvart lapból áll; az utolsó lap üres; végén ez 

áll: Gedruckt zu Wittem- || berg durch Geor- |] gen Rhavv. || 
Mi a fordításnál az „A" szöveget vettük alapúi. 
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A tisztító tűzről szóló tan visszavonása. 

Minden utódainknak Luther Márton. 

Kegyelem ós bókeség nektek a mi Urunkban, a 
Krisztusban. 

Mivelhogy látom, hogy a sophis ták elég vakmerően 
az o hazug beszédüket, gyalázatos ós útálatos dolgaikat, 
a mikkel a keresztyénséget megrontot ták , most minden-
kép unta lan lármázva ós bőgve elpalástolni aka r j ák , s a 
mellett még olybá aka rnak feltűnni, mintha ok még soha 
semmiféle baj t nem csináltak vo lna ; teszik ezt pedig azon 
reményben, hogy míg mi a ra jongó lelkekkel1) küzdve, velük 
szemben hal lgatunk, ok azalatt lopva k ibú jha tnak szégyen-
helyükből és mi elfelej t jük minden á tkos t an í tásuka t ós 
dolgaikat, ők meg majd mindenféle ördögi tan í tása ika t 
büntet lenül és javulás nélkül észrevétlenül ós szemtelenül 
ismét fe l tá la l ják : éppen azért kénytelen vagyok a régi 
bűnla j t s romot ismét elővenni ós az ő dicséretes erenyeiket 
ismét napvilágra hozni, nehogy azok megfeketedve ro thad-
j anak meg, hanem inkább napvilagra hozva megfeüeri t -
tessenek, nehogy feledésbe menjenek, a mikóp ok azt 
remélik. 

*) A rajongó lelkek alatt a zwickaui hamis prófétákat érti, a kik-
nek élén Münzer Tamás zwickaui pap és parasztvezér állott. Lefejezték 
1525. Mühlhausenben. 
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Minthogy ugyanis © kétségbeesett istenkáromlók ós 
gyilkosok nap-nap után sok vért ontanak, hazudnak ós 
csalnak. Isten dicsőségére pedig még azt sem akar ják 
megtenni, hogy egynehány tételüket (a melyekben ok maguk 
érzik s a melyekről tudják, hogy azokban mennyire téved-
tek § mennyire csalták a világot) téveseknek ismernék 
el, megvezekelnék vagy megjavítanák, de sőt egyikben 
sem akarnak engedni, hanem inkább egyenesen beleesnek 
a Szentlélek ellen való bűnbe ós maga az igazság ós az 
Isten ellenére a nyilvánvaló és általuk jól tudott bűnöket 
takargat ják , ráadásul védelmezik § űzik ós mindazokat, 
a kik ezeket a nyilvánvaló hazugságokat, mint hitcik-
keket nem fogadják el, meggyilkolják, megégetik, ül-
dözik dühöngve, őrült bolond módra : kénytelen vagyok a 
mi utódainknak intésül (ha ugyan a világ még tovább is 
fenáli) történeti adalék s készlet gyanánt egybeállítani azt 
az anyagot, a miből majd megláthat ják, mi miatt á tkozta 
ki Luthert a pápa ós hogy mi volt a szent pápaságnak 
tanítása, már csak azért is, hogy attól óvakodhassanak 
Isten kegyelméből. 

Azzal is bíztatom magamat, hogy ezzel egyúttal a 
sophistáknak is jó szolgálatot teszek, hiszen már nagyon 
is jól érzik magukat ós nagyon is viszket a bőrük, sőt 
talán már haragszanak is reám, hogy eddigelé még nem 
elég jól pingáltam le, hanem csak egy darab papirra ra j -
zoltam le őket ós épp azért nagy a vágyuk, hogy színesre 
ki is fessem őket ; hát segítsen erre az Isten és hallgassa 
meg az o kívánságukat. Megkísértem a dolgot s ú j ra min-
dent, de mindent elejéről kezdek. És mert ezek a tiszta 
szentek nem tudják, miért is kiabálnak ők annyira, majd 
segítek ra j tuk, hogy legyen okuk kiabálni, ha az Isten éltet. 

Először is a tisztító tüzet veszem elő, hogy kimutas-
sam az ő undok hazugságaikat, mert eleddig ez ellen soüa 
semmi különöset nem írtam. És azután s többi hazug-
ságaikra és útálatosságaikra kerítem a sort annak rendje 
ós módja szerint. 
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A soplűsiuknak a tisztító tűzről szóló hazugságairól 
és szörnyű dolgairól 

AZ ELSŐ FEJEZET. 

Van nekik egy szövegük, a mely majdnem szeglet-
kövük és legjobb alapjuk: II. Makk. 12,43, a mely is így 
hangzik: „Júdás pedig, a becsületes, adót gyűj töt t és küldött 
Jeruzsálembe, 12000 drachma ezüstöt, hogy áldozatot mu-
tassanak be az elhaltak bűneiért, mint olyan, akinek a halottak 
feltámadásáról Igazi ós isteni véleménye volt. Mert ha nem 
hitte volna, hogy azok, a kik elestek, feltámadnak, hiti 
ós haszontalan dolog lett volna a halot takért való könyörgés. 
Azért szent ós üdvös dolog, hogy a halot takért könyörög-
jünk, hogy megszabaduljanak az o bűneiktől." 

De ne gondolj ám itt arra, hogy a sophisták az ő 
halotti miséikbe ezen szöveget a levelekhez a 12000 drach-
ma végett vették fel, mert különben afóle gonosz gondo-
lataid támadhatnának, mintha bizony ők fösvénységből 
te t ték volna ezt, és mintha ezen szöveg az ő „Schneebergük" 
„Schreckenbergük"1) ós „Schwotzuk" es ez mind ezüst ós 
arany lett volna; sőt ellenkezőleg ők ezt csak nagy szere-
tetből és ájtatosságból tet ték ám ós pedig a szegény (szen-
vedő) lelkek vigaszául ós Istennek, nem is a gyalázatos 
Mammonnak dicsőségére, a mint azt különben könnyen 
megismerheted az ő cselekedeteikből és gyümölcseikből. 

E l ő s z ö r . 

Bár a makkabeusok ezen könyve nincs benne a 
Szentírás könyvei között es a regi atyak sem tar-
tot ták azt szentírásnak, a mit különben a nyelvnek 
jelleme is eléggé bizonyít, ugy hogy ezáltal is elóggó meg 
volna cafolva az o alaptalan es gyalazatos hazugságuk, 

*) Schneeberg, Schreckenberg (ma Annaberg) Szászországban, 
Schwotz Tirolban, híres ezüst- és aranybányák. 
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mint olyanoké, a kik olyan szöveget t a r tanak hitelesnek, 
taní tanak és hirdetnek hitcikknek, a mely pedig nem lehet 
hiteles, ráadásul ©zen nem hiteles és elvetett szöveg miatt 
embereket eretnekítenek § gyilkolnak, mintha hatalmuk 
volna hitcikkeket felállítani, a mint és a hogyan a k a r j á k : 
mindamellett ezúttal fölöslegkép e hazugok szolgálatára 
érvényesnek tekint jük ezt a szöveget, mint különben egy 
kegyes, szent embernek beszédét, a ki olykor mégis valami 
jó t s igazat mondhat, noha senkísem kötelezhető arra, 
hogy azt elhigyje ez alkalommal, mert írás és Isten igéje 
nélkül beszél és azért mégsem kárhoztatható el, mint eretneke 

De a sophisták első jeles hazugsága (kivéve az 
imént említettet, hogy t. L egy hitelesnek el nem ismert 
könyv alapján hitcikket akarnak alkotni), abban áll, hogy 
ok ezen szöveget a tisztító tűzre vonatkoztat ják s vele 
aka r j ák azt megindokolni s bizonyítani, holott egy szó s 
betű sincs benne a tisztító tűzró'l; ok azonban a 12000 
drachma kedvéért a saját fejükből csempészik s kotyvaszt-
j ák bele az ilyen hazug értelmet. 

A szöveg itt a megholtak bűneiről szói és dicséri 
Júdást a feltámadás cikkeért, hogy ez a jó ember, a ki 
ezen könyvet szerkesztette, magasztalni akar ja vele a 
halottak feltámadásáról szóló nemes hitcikket, a melyet 
akkoriban, (mint még most is), nagyon megvetet tek; hát 
a pápisták ezt a tisztító tűzre vonatkoztat ják, mert ok a 
feltámadást nem becsülik oly nagyra, mint a 12000 drach-
má t ; ezek szemükben többet érnek, mint a feltámadás és 
ráadásul az örök élet. 

Pedig maga a szöveg is mutat ja , hogy a lelkek kín-
jára vagy a tisztító tűzre éppen nem is gondol. Mert hi-
szen így szól: „Hiába és haszontalan dolog volna a halot-
takér t könyörögni, ha nem volna feltámadas." Ezzel vilá-
gosan arra akar rámutatni, hogy ha a halot taknak bűnük 
volna, ezek a feltámadáskor volnának ártalmukra, nem 
pedig a feltámadás előtt. Mert a feltámadás előtt és nélkül 
haszontalannak ta r t ja azt, hogy a halot takért könyörög-
jünk, mert a hol nem támadnak fel s mielőtt fel nem 
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támadnak, hiábavaló az értük való könyörgés1); hogy tehát 
a szöveg nemcsak, hogy nem hiteles, hanem az egyenesen az 
ő tisztító tüzük, téves tüzük, vagy hazug tüzük ellen szól 

Ezenkívül ily módon egy hitvány okoskodás ez, ós 
sem nem következtet, sem nem bizonyít finoman: egy 
megholt bűnben van, tehát a tisztító tűzben van. Mivel 
akar ják ezen következtetésüket bizonyítani, vagy kierosza-
kölni ? Hacsak nem a 12000 drachmával, a szöveggel 
ugyancsak nem lehet, hacsak hazugságot nem keverünk 
bele. Mert az összes szentek holttestei a földben nyugosz-
nak ós bűnösök, bűnökben haltak meg. mint szt. Pál 
Róm. 6 l2 , mondja : „a test meghalt a bűn miatt" és mó 
sincs a tisztító tűzben. Az ördögök is bűnben vannak, 
még sincsenek sem a tisztító tűzben, sem a pokol kínjai 
közt öTürt nem is lehet így következtetni : Júdás a halot-
t aké i t kunyörögtet, tehát azok a tisztító tűzben vannak. 
A könyörgés itt a feltámadásra vonatko tatható ós reá 
is vonatkozik, és a ki tisztító tűzre magyarazza, az a maga 
nézetét mondja el minden bizonyítók nélkül. Ez pedig nem 
egyéb gyalázatos hazugságnál, különösen azért, mert ok 
belőle hitcikket akarnak alkotni. 

A m á s o d i k h a z u g s á g. 

Habár Júdás az ő idejében hozhatott ily áldozatot az 
ó-testamentomban, de hogyan jövünk mi ahhoz, hogy 
utána nekünk is így kelljen cselekednünk? Talán vissza-
felé akarunk menni és ismét zsidókká akarunk lenni ? Ki 
adott nekünk arra hatalmat, hogy egyetlen egy embernek 
cselekedetéből (ha mindjárt szent is az), példát, sőt paran-
csokat ós hitcikket csináljunk és e miatt eretnekeket 
égessünk ? Nem nagy istenkísertós-e ez. nem hallatlan 
vakmerőséggel való keresztülgázolás-e Istenen ? Hiszen nem 

*) A holtakért mondott imákat Luther nem veti el. Melanchthon 
is azt mondja, hogy a régi atyák beszélnek a holtakért való imádságról, 
a mit mi nem tiltunk, de az úrvacsorának, mint gépiesen végzett csele-
kedetnek a holtakra való alkalmazását helytelenítjük. (Apol. Aug. Conf. 
de missa pro defunctis.) 
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moíidja ez a szöveg azt, hogy a szerint keli cselekedni 
a^} hogy Isten megparancsolta, hanem egyszerűen egy 

törtenetet mond el, mit cselekedett Júdás önszántából 
§ mi egyszerűen neki esünk, rögtön egy parancsolatot, 
cikket csinálunk abból saját mohóságunkból, gazságunkból 
és kényünkből, a mit nekünk Isten nem parancsolt, hanem 
megtiltott. 

így cselekedtek egykor a zsidók is, mikor a Genesis 
könyvében reáakadtak, hogy Isten Ábrahámnak megparan-
csolta, hogy fiát Izsákot áldozza fel. Ők nem várták be, 
míg Isten nekik is ilyent parancsol, hanem hozzá láttak, 
mint az esztelenek, ebből nyomban példát, parancsot ós 
hitcikket csináltak, feláldozták saját fiaikat s leányaikat, 
a míg meg nem töltötték vérrel az országot s ráadásul 
még az összes prófétákat megfojtották, kik ezt megbün-
tet ték ós ellenezték, éppen úgy, a mint azt most ezek a 
dühöngő vérebek is cselekszik ós a tisztító tűz miatt az 
ár tat lanokat megölik, holott mentségükre nincs istenigójük 
ós hozzá hamisan magyarázzák ezen szöveget s nincs meg 
nekik Júdás példája sem (hogy itt alkalmazhatnák) és ha 
mindjárt meg volna is a példa, mégsem volna az elegendő 
parancsolathoz vagy hitcikkhez. 

De ez az igazi münzeri lélek, a melynek dialektikája 
ós theologiája ebben egész sophistikus is volt. Mert azt 
t an í t j a : Dávid, Gedeon, Józsua s hasonlók megölték az 
istentelen királyokat s jól tették, Istentől dicseretet nyer-
tek Tehát mi is üssük agyon a fejedelmeket ugyanezen 
példa szerint, a hogyan ezek a hazugok t an í t j ák : Júdás 
a holtakórt áldozott, azért kell nekünk keresztyéneknek 
is így tennünk. Es hozza bizonytalan, ha vajon Júdás 
ezzel Isten előtt helyesen cselekedett-e, vagy sem, mert 
az egész könyv nem hiteles es a régiektől elvettetett . 
De a 12000 drachma fa j nekik, tehát hitcikket ós paran-
csot csinálnák kónyuk-kedvuk szerint. 

Hiszen nincs artalmasabb a világon, mint a mikor 
szent cselekedeteket Isten parancsa nelkul peldanak, pa-
rancsnak, tanitasnak s hitcikknek teszünk meg. Mert ne-
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künk nem szabad egy olyan példát sem követnünk, a 
mely oly külön parancsból eredt, a mely nekünk nem 
szőL Meg vannak a mi parancsolataink, teszem azt : hinni, 
szeretni; © mellett meg is kell mindnyájunknak marad-
nunk, mondja szt. Pál Filipp. 316, mígnem az Űr ujabban 
parancsol valamit, ahogy velük cselekedett. Mivelhogy tehát 
nincs igénk vagy parancsunk Istentói arra, hogy a tisztító 
tűzben higyjünk, így átkozott káromlás és hazugság az, 
hogy önkényesen egy parancsot vagy hitcikket alkossunk 
abból, mégha csupa szent példa árja öntene is el bennünket. 

Ha Júdás saját buzgóságábói cselekedte ezt, ez az o 
dolga; o sem nem Istenünk, sem nem mesterünk. Gedeon 
szintén saját buzgóságábói készített efódot1) de miatta 
tönkrement s ki tudja, vajon Júdásnak is nem ezen 
saját buzgósága miatt kellett-e utóbb buknia és megöletnie. 
Nem tanácsos Isten igéje nélkül az emberi cselekedetek-
ből s szent példákból tréfát űzni. 

A h a r m a d i k h a z u g s á g . 
Ez a lügcsalafintább. Maga Júdás, a kiről e szöveg 

SzjÓI iwm hitt abban, nem is hihetett abban, hogy van 
tisztító tuz. Mert az ó-testamentomban nem volt tisztító 
tűz, az uj-testamentómban sem volt az apostolok idejében 
és soka azután sem. És maguk a sophisták mondjak, hogy 
az ó-testamentomban nem volt. 

Hát nem finom, hű pásztorok ós tanítók-e ezek. kik 
egy idegen szöveget (a Szentíráson kívül) csempésznek be, 
a melyről nekik maguknak tudniok kell ós be kell ismer-
mok. hogy az nem beszól, nem is beszélhet a tisztító tűzről 
es mégis gazságukból és saját mohóságukból hazugsággal 
es csalassal magyarázzák ki, kényszerítik ki s allapítják 
meg abból a tisztító tüzet, tehát őrülten és esztelenül 
azért, hogy ilyesféle tudatos hazugságaikat a hitnek cik-
keve tegyék ós azon embereket legyilkolják, kik ily nyil-

*) Efód héber szó; többféle jelentése van. II. Móz. 286 , 39 1 szerint 
a főpap vállruhája, mint vollaképi hivatalos öltönydarab. A római kath. 
papi öltöny (humerole) ennek utánzata. 
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vánvaló tudatos hazugságokat nem imádnak Isten igéje 
gyanánt? Mi más ez, ha nem a Szentlélek ellen való leg-
gyalázatosabb bűn ég saját biztos hazugságaiknak Isten 
főié való helyezése? 

A n e g y e d i k h a z u g s á g . 
Épűgy hazudnak abban is, hogy Júdásnak ezen tilal-

mas és nem hiteles példáját ők maguk sem ta r t j ák meg. 
Mert Júdás, mint zsidó, a régi tőrvény szerint áldozott, a 
mely most Krisztus által megszűnt És ha Júdás most ólne, 
nem volna szabad neki többé megtennie. Mikóp ju tha to t t 
tehát a mi hazugainknak eszébe, hogy ők a régi áldozatnak 
ezen példájával, a mely régen megszűnt, ismét előhoza-
kodjanak ? Ha Júdást akar ják követni, akkor vissza kell 
menniök az ó-testamentomba ós Jeruzsálembe, hogy a 
zsidókkal együtt juhokat és ökröket áldozhassanak, mert 
különben a példa holt és semmi. Mivel pedig Júdás most 
ezt maga sem tenné, ha élne ós nem is hinne a tisztító 
tűzben, bizonyára szemérmetlen képmutatás az o holt ós 
immár érvénytelen példáját követni s abból hitcikket 
csilnálni. Hiszen, ha a zsidók példáját akar ják követni, körül 
is kellene metélni őket ós Mózes összes törvényeire kellene 
kényszeríteni, hogy Krisztust teljesen megtagadhassák. 
Mert a ki a törvényt egy pontban megtart ja , annak min-
denben meg kell azt tartania. Galat. 6, l 3 . 

De menjünk még tovább: Júdás példáját ők nem 
követik, noha dicsekednek azzal, sot ráadásul megfeszítik 
a Krisztust s Júdásnak hatalyon kivul helyezett áldozata 
helyett Krisztust ós a miset teszik áldozattá; ez aztán 
bizonnyal szépen összevág Judas példájával. De erről bő-
vebben majd. ha a misére k e n t j ü k a sort. 

Lasd meg immár: a könyv elvettetett ós nem hiteles, 
a szöveg nem szól a tisztító tűzről es az Isten igéje sem 
szól Judas mellett, nem is szólít fel minket arra sem, 
hogy utánozzuk, maga sem hisz a tisztító tűzben. Es bar 
ez mind az ó-testamentomban tortént, a mikor nem volt 
tisztító tűz, ós bar ilyen példa es cselekedet az uj-testa-
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mentomban már nem bír érvénnyel, ok hozzá még az 6 
példáját sem követik, kitalálják a misét áldozatnak és 
mégis a tisztító tűzre vonatkoztat ják © szöveget: nemde 
mily gyalázatosan bűzlik ez mind s pedig minden alap 
nélkül a hazugságoktól ós is tenkáromlásoktól Hogy mégis 
ilyen hazugságokból egész önkényesen hitcikket alkotnak 
(a mit Júdás az ö áldozata alkalmával mégsem tett) es 
hogy e miatt az embereket, mint eretnekeket meggyilkolják: 
nem átkozott, gyalázatos istenkáromlók ós gyilkosok-e 
az ilyenek ? 

Ők azt kiabálják, hogy az egyház, az egyház, az egy-
ház mondja ez t Ez is hazugság; az egyház az igazság osz-
lopa, mondja Pál, ós szent. (I. Tim. 3, l 5). Azért lehetetlen, hogy 
ilyen önkényes s kézzelfogható nyílt hazugságokkal éljen. 
Node az az egyház, a melyben ily hazugságok uralkodnak, 
saját maguknak az egyháza. Mert ezen levelet minden zár-
dában. kolostorban, templomban, kápolnában, minden oltár-
nál a tisztító tűzről szóló halotti miséikben olvassák, a 
miről misekönyveik tanúskodnak és a mi köztudomású. 
Azért légy abban bizonyos, hogy ők ebben hazugok, isten-
karomlók ós az Istennek hitehagyott ellenségei, Krisztus-
árulók és gyilkosok ós őrizkedjél attól, nehogy részed 
legyen az o hazugságukban ós az ő gyilkosságukban. 

A M Á S O D I K F E J E Z E T . 

Van nekik a 65. zsoltárból is egy szép szövegük, a 
mely ekkóp hangzik : „Mi tűzbe és vízbe mentünk." Mint-
hogy pedig itt „tűz" áll, annak tisztító tűznek kell lennie 
ós ez a szó „mi" annyit je lent : „mi, a tisztító tűzben levő 
szegény lelkek." 

Lathatod, hogy itt be van bizonyítva a tisztító tűz. 
Eredj hát és mondjad, üogy a sophistak Iras nélkül beszél-
nek ós tanulatlan szamarak. De hogy mellette „víz" is áll, 
ezt nem kell ezúttal tekintetbe venned, hanem e szóra, 
„tűz" figyelj, mert különben a nevetés kerülget a miatt, 
hogy mikóp is hozhattak a sophistak a tisztító tűzbe vizet, 
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Bizony mondom neked, nagymesterek ezek. Ez a tiszta 
tudomány és nem a kuruzslás konyhája. Nos hát, megtűr-
ném, hogy az írással így bohóckodjanak ós mókázzanak? 
ha ezt t i tokban maguk közt tennék saját kárukra. 
De (mint mondottam), ez egy oly komoly dolog, hogy ők 
nyilvánvalóan az egész keresztyénség számára hitcikket 
csinálnak abból és miat ta az embereket gyilkolják, égetik, 
gyalázzák és elkárhoztat ják ós ilyen mondásokkal okolják 
meg a maguk átkozott hazugságait s felfalják ezek segít-
ségével a világ javait és folyton félrevezetik a keresztyén 
lelkeket, mert ezen indokokon alapszik majd minden ala-
pítványi intézet, kolostor, templom, oltár. 

Az e l s ő h a z u g s á g . 
Mindenki lá that ja most már magából a zsoltárból, 

hogy ezen mondatban egy szó sincs a tisztító tűzről, ha-
nem a sophisták hamisan magyarázzák azt bele. Az csupán 
a szenteknek földi szenvedéseiről szól, a hogyan ott olvas-
ha t juk is : „Isten, te embereket ültettél a mi fejeinkre." 
No hát a pápisták meg maguk mondják, hogy nem embe-
rek, hanem ördögök kínozzák a tisztító tűzben a lelkeket. 

A m á s o d i k h a z u g s á g . 
A zsoltár voltaképen az ó-testamentombeli szentekre 

tartojfrjk. Az ó-testamentomban keletkezett is és abban 
foglaltatik is. A tisztító tűz peddig akkoriban még nem 
volt meg. Éppen azért nem szólhat arról; már most hogyan 
bizonyíthatná hát be nekünk az új- testamentomban ? 

A h a r m a d i k h a z u g s á g . 
Hasonlóképen csak nem muta tha t ják be a tisztító 

tűzből ezen aldozatokat azok a kikről a zsoltár említést 
tesz, mondván: „Elmegyek azért a te hazadba ego áldoza-
tokkal. áldozom ökrökkel és bakokkal ' ' : ezek pedig az 
ó-testamentom aldozatai s mind kimúltak es elavultak, de 
a fillérek, a garasok, forintok es a 12000 drachma majd 
felelnek é r tük ! 
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A n e g y e d i k h a z u g s á g . 
Hogy a zsoltár még a vízről is beszél, mint fent 

említettem. No hát a Mammon ezen szent sophisták egy-
házában mindent megtehet, sőt még a hazugságot is igaz-
sággá és az ördögöt Istenné teheti. Hiszen a pokolban 
még hideg vizet is találhat, a mint ők azt Jób 24-ből 
bizonyítják, a hol olvasható: „Ők a havas vízből nagy hő-
ségbe m e n n e k / Ennek aztán az volna az értelme, hogy a 
lelkeknek a hőségből a hidegbe és viszont kell menniök. 
Jób pedig mondja, hogy a mikópen elolvad a hó és a nap 
hevétől vizzé lesz, azonképpen pusztulnak el e földön 
testileg és vagyonilag a házasságtörők. De immár hitcikk, 
hogy naphősóg ós hóvíz van a pokolban. Ezt hinned 
kell, vagy pedig eretnek vagy, mert Jób így mondta meg 
a sophistáknak. 

Én azonban csak azon csodálkozom, miért nem bizo-
nyít ják Dániel IX-ből is a tisztító tüzet, mikor ez oly 
őszintén panaszkodik ós könyörög a megholt atyák bűnei 
miatt, hogy felejtse el Isten azokat. 

És Isten maga megfenyeget első parancsolatában, 
hogy az atyák bűneit a gyermekeken boszulja meg har-
mad- ós negyedíziglen, azért, hogy a gyermekeket arra 
figyelmeztesse, hogy az atyák bűneiért vezekeljenek. Hiszen 
ebből is lehetne tisztító tüzet csinálni, a mit Júdás példá-
jából oly remekül összetákoltak. S ha van oly éles látásuk, 
hogy a tisztító tűzben vizet, ós a pokolban szemüveg és 
lámpás nélkül is havat vehetnek észre, úgy itten legalább 
is meg kellene látniok az ilyen sötétségben a vakító tüzet. 
De ón azt tartom, hogy ezen helyeken nem található 
semmi sem a 12000 drachmáról, sem az áldozatról s a 
hová ezek nem világítanak, ott nem látható a tisztító 
tűz ; az igazi lámpás itt ugyanis nincs kéznél. 

A HARMADIK FEJEZET. 

A jelenések könyvének XIV. fejezetében olvasható: 
„És hallók az égből szózatot, a mely azt mondja vala 
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nekem : írd ineg : Boldogok a halottak, a kik az Úrban 
halnak meg mostantól fogva. Bizony azt mondja a lélek, 
mert megnyugosznak az o fáradságuktól és az ő cseleke-
deteik követik őket." 

Ez a szöveg s aki e szerint cselekszik, az csinál 
csak igazi komédiát a halotti misében és ez éppen illik 
is a tisztító tűzben szenvedő lelkekhez, - hogy öröm azt 
látni. Egyszersmind a főidre teperi Luthernek egész eret-
nek tanítását. Mert itt világosan olvasható, hogy cseleke-
deteik követik őket, azaz, a milyenek voltak cselekedeteik, 
olyan lesz jutalmuk. De kiváltképpen azok a cselekedetek, 
a melyeket éret tük utóbb cselekszenek vigiliákkal és 
halotti misékkel stb. Mert mi volna különben ezen szöveg 
rendeltetése a halotti miseben ? Mert hogy csakugyan ezen 
cselekedetek követik ha valaki meghalt, látjuk, hogy ezt 
hinnünk sem szükséges. Űgy is halljuk a pap szájából, a 
mikor az oltár előtt a néphez szól: Kedves barátaim, segít-
setek nekem imádkozni N. N. lelkéért, a mit most el végzünk 
vigiliákkal és halotti misékkel, hogy vegye számba Isten 
azon jó cselekedeteket, a miket érette utóbb cselekszünk 
stb. Bizony a cselekedeteknek ezen utánkövetése igen 
sok ezer drachmát szerzett és harácsolt össze. De azért 
neveztetnek-e a megholt cselekedeteinek, hogy ő cselekedte 
ós szerzette légyen, vagy más valaki az ő érdekében? 

Édesem, kérdezd meg csak itt valamennyi főiskola, 
zarda. kolostor, plebania sophistáit, vajon hiszik-e, hogy 
azok a lelkek, a kikért imadkoznak, az Űrban haltak-e meg, 
vagy sem. így azt kellene vallaniok, hogy az Űrban haltak 
meg, mert a nemkeresztyénekért s így azokért, kik nem az 
Űrban haltak meg, nem imádkoznak. Bizonyára tehát csupa 
igazi keresztyén lelkeknek kell a tisztító tűzben lenniok, 
a többiek mind el vannak kárhozva. És tényleg ugy van, 
hogy a nemkeresztyén lelkekért nem kell ós nem is 
lehet imádkozni. — Ez egy. 

De ime azt mondja itt a szöveg, hogy azon holtak, a kik 
az Űrban halnak meg, boldogok. Hogy könyörögnek hát a 
boldogokért pénzér t? És ha a2zal a hitvány magyarazattal 
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állanak elő, hogy az ilyen lelkek tisztán a reményre bol-
dogok, de voltaképen nem, ©z nem egyéb, mint az o 
saját találmányuk és nem is tudják ©zt bebizonyítani 
De ez értelmezést a szöveg sem tűri meg, a mely 
azt mondja, hogy azért boldogok, mert nyugosznak és 
békében vannak, a mint Ézsaiás is 57,12 mondja, hogy az 
igazak (a keresztyén pedig igaz, Róm0 7,37.) ha meghalnak^ 
a békességbe mennek be, mint egy nyugodalmukba és a Bölcs. 
3,1 3 , is e mellett bizonyít: „az igazak lelkei békességben 
vannakl a Ezt bizonyítja újra meg újra az írás is, mint pL 
Ábrahámról, Izsákról, Jákóbról, Józsuáról, hogy békében 
halnak meg, azért neveztetnek alvóknak és az ő haláluk 
álomnak neveztetik az egész írásban mindenüt t 

És mit mond különösen az egész új-testamentom, ha 
nem az t : A ki a Krisztusban hisz, az igaz ? a mint azt Pál 
a római levelében hatalmasan bizonyítja és János az 
ő római levelében hatalmasan bizonyítja ós János az ö 
evangéliumában. Azért, a ki az Űrban meghal, annak igaz-
nak és boldognak kell lennie akkor is, ha nem is foglal-
tatnék ez benn a Jelenések könyvében, vagy különben Isten 
hazudik. És ha az a vigasztalás s hit semmis, hogy boldog 
az, ki a Krisztusban hal meg, mit ér akkor a mi keresz-
tyén hitünk ? hiszen akkor inkább török, zsidó ós pogány 
leszek. Mit használnak ugyanis akkor nekem az Istennek 
ama jeles, felséges Ígéretei, hogy az, a ki hisz a Krisztus-
ban, nem Ítéltetik meg János 13,l8, hanem az igaz, boldog? 

szent, övé a bűnök bocsánata ós az örök élet ? Keressünk 
akkor más Istent, a ki nem hazudik ós csal. 

íme, ez a második, hogy boldogok azok, kik a Krisz-
tusban halnak meg, a mint itt az a szöveg és az egész 
írás mondja, ós a mit bizonyít a keresztfán függő lator 
hatalmas példája is, azonfelül Cyprián sok helyen tanítja, 
úgy hogy most hosszas volna azt elbeszélni 

Kérdezd meg most már az iránt is az ón kedves so-
phistáimat, miért mondják hát, hogy vegye számba az Isten 
azokat a jó cselekedeteket, a melyeket utánuk visznek 
véghez és ne az Űrban való meghalást ; mert hiszen nem 

I), Luther H. művei. g 
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azt mondja o, hogy cselekedeteik által üdvözülnek, hanem 
azt, hogy az Úrban való haláluk által, nem pusztán a halál 
által5 hanem az által, hogy az Úrban halnak meg, azaz a 
Krisztusban való hitben. Ezen fordul meg a dolog; a mi 
halálunk pusztán soha meg nem cselekedhetnó ezt, a hogy 
pedig a csábítók mindenfelöl csalják a szegény embereket, 
a mikor ítélnek és elítélik okét az o gonosz tetteik miatt . 

Látod már, mire képes a 12000 drachma? Ezt a 
szép, vigaszteljes, életteljes igét az ő gyalázatos bogósük 
és fösvénységük által elhomályosítják, nehogy a keresztyé-
nek eszükben tar tsák avagy megtanúlják az Úrban való 
meghalást. 

Sőt az ő tisztító tüzük által az ilyen vígasztalástól 
elriasztják, hogy a Krisztusban való hittel hagyjanak 
fel és ezt a vigasztalást ós Ígéretet megvessék, e helyett 
pedig az őket követő cselekedetekben bízzanak és abban 
meghaljanak s így örökre elkárhozzanak. 

Lám, azt akar ta az ördög azzal a tisztító tűzzel, hogy 
a keresztyéneknek életük végén, a mikor a hitre leginkább 
ós legégetőbben van szükségük, akkor ejtsék el egészen 
azt, és hogy a saját cselekedeteikben bízzanak, bárha egész 
eletükön át ez a hitük eleddig meg is volt. És a gaz ör-
dögnek ezen hű tanításáért rászolgáltak a világ javaira 
ós magukhoz ragadtak azokat s így a hálátlan világnak 
az o halatlansaguk Krisztus kegyelméért becsületesen meg 
van fizetve ós meg van büntetve. Ha mar most kerdezed, 
miért könyörögnek a Krisztusban elhunyt boldog le lkekér t? 
Mit mondjanak ő k ? Azt kell mondamok: Isten nem egyéb, 
mint merőben együgyű szent, de a papa az a legszentebb, 
azért o a boldog lelkeket sokkal nagyobb boldogságban 
reszesiti, mint maga az Isten. Es ha nem volnanak meg 
az o áj tatos vigiliai, a miket t isztara Istenert imadkoznak 
akkor a boldog lelkeknek boldogtalanoknak, a nyugovók-
nak nyugtalanoknak kellene lenniok. még hogyha maga 
Isten azokat mindenkor boldogokká is tette volna. Hogyan 
tetszenek neked ezek a legenyek ? Azt hiszem, hogy célba 
találtak, mert meg mindig ugy all a dolog : a ki nem hisz az. 
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o hazugságaikban, az eretnek s megégetendő. Szt. Ágoston 
ís azt mondja : szégyen, ha a vértanúkért könyörögnek, 
mert ők boldogok, és az igaz is. Mert könyörögni egy vér-
tanúért, ezzel éppen annyit mondunk, hogy ő nem halt 
meg Istenben, hogy Isten nem is tar t ja meg szavát, mivel 
ő megmondotta, hogy üdvözülnek azok, akik érette halnak 
meg. Mát. 5, l 0 . Luk. 6,22» és több más helyen. De szt. Ágoston 
nem értette meg ezt a cikket, mert a sophisták azt taní t ják, 
hogy az őket követő idegen cselekedetek teszik boldogokká 
azokat, kik Istenben halnak meg. De ő is bizonyára eret-
nek, valamint mindazok, kik vele egy véleményen vannak. 

Űgy nézik tehát ezek a szamárfejek, a sophisták az 
egész írást, hogy annak szövegét nyilvánvalólag maga 
maga ellen erőszakolják és egyszersmind hitcikket alkotnak 
abból ós e miatt gyilkolják az embereket. János ugyanis 
itt annyit akar mondani: a keresztyének, kik így halnak 
meg az Űrban, boldogok, a mint a 116. zsoltár 15. v. is 
mondja : „Drága az Űrnak az ő szentjeinek halála", bár ők 
a világ előtt á tkozottaknak ós elkárhozottaknak mondatnak 
s mint eretnekeknek kell is meghalniok s így minden 
tanításuk és cselekvésük kell hogy szégyenben maradjon, 
de a mint meghalnak ós ezáltal átmennek a boldogságba 
és a dicsőségbe, úgy az ő cselekedeteik is követik őket 
s az egész világon megdicsőülnek, a mint szól erről Pál 
is l. Tim. 5.25. így üdvözült Husz János szemelyere nezve, 
midőn az Úrban meghalt ; most követik ot az o cselekedetei 
es most szinten boldogoknak és szenteknek mondatnak 
azok is. a mik eddig gyaláztat tak ós kárhozta t tak. Mert 
semmi sem marad a szentek utan, meg fejüknek egy haj-
szala sem : mindnek követnie kell őt es szintén boldognak 
s szentnek lennie. 

Tehát bolondoztak akkor is (mert eppen ugyanezen 
XIV. fejezetnél tartok), mikor János beszól a 14400U szűzről, 
kik a bárányt követik ós ok testi szüzeket csinálnák azok-
ból, holott a szöveg világosán mondja, hogy férfiak azok 
s csak azért szüzek, mivel a bárányt követik. 

Mert így szól ó : Ezek azok, kik asszonyok által nem 
6* 
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fertőztették meg: magukat, mert ok szüzek. Hogyha most 
ezt asszonyokra értené, így kellene szólania: ezek nem 
fertőztet ték meg magukat férfiak á l ta l És ha mindjárt a 
régi tanítók asszonyokat értenek alatta, itt van szemünk 
előtt maga a világos szöveg így mondván: „ezek szüzek, 
kik asszonyok által nem fertőztet ték meg magukat hisz 
ezeknek férfiaknak kell lenniök I Mert ml más szűz if júság 
lehetne az, a mely magát asszonyok által nem fertőzteti 
meg? 

De hagyjuk ezt ennyiben, ez elegendő arra, hogy ki-
ki lássa, milyen szorgalmasak ezen macskamesterek és gyil-
kosok az írásban ós milyen bizonyosak ok az o részeg 
álmaikban, a melyek miatt pedig az embereket oly gyalá-
zatosan foj togat ják. 

A NEGYEDIK FEJEZET. 

Szt. Pál L Kor. 315 mondja : „Ő üdvözül, de csak mint 
tűzön át" (vagyis) t i s z t í t ó tűzön át. Itt nem is kell 
neked arra figyelned, hogy Pál előbb miről beszel és mi-
csoda tűzre gondol. Hanem mert hallod, hogy ezt a szót 
(„tűz") említi, nyomban gondolkodás, körültekintés nélkül 

. egyszerűen hiendő ez a tisztító tűz, tehát hitcikk az s ha 
máskép hiszesz eretnek vagy s meghalsz. Az aranyművesek 
tüze ugyanis ehhez a tűzhez képest víz, minthogy az ő 
tüzük kevés ezüstöt ós aranyat olvaszt, de a tisztító tűz 
tisztára 12000 drachmát olvaszt meg. Igen, az összes 
alapítványi intézetek, kolostorok, templomok, kápolnák, 
oltárok oa^zes javaikkal ós hírnevükkel együtt ebből a 
tisztító tűzből vannak kiolvasztva, épp azért aztán, hogy 

• ezt igazoljuk, az írásba kell iktatni, a hol e szó tűz talál-
ható s nem szabad a felett kételkedni, hogy az írás a 
tisztító tűzről beszól s a ki máskent mondja: az átkozott 
és mint eretnek megégetendő. 

Mivel azonban az én kedves uram ós barátom, Pomer 
János, a mi wittenbergi es még más helyen igazi érsekünk 
ezen szöveget 'bőven magyarázta és erősen kiragadta a 
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tisztító tűz apostolainak és zsarnokainak kezéből, azért ez 
alkalommal olvasóim figyelmét az ő könyvecskéjére aka-
rom irányítani, a melyben inegtalálandják, hogy e vak 
vezetők mily becsületesen és bölcsen vonatkoztat ták Pál 
szavát a tisztító tűzre, s hogy szipolyozták ki a szegény 
világot e gyalázatos hazugságaikkal és hogy csapták be 
mindig a szenvedő lelkeket, amiért még mindig nem veze-
kelnek vagy bánkódnak, hanem megátalkodott bűnösök 
akarnak maradni továbbra is. 

Kiki maga olvassa e 1 a szöveget, így aztán nyomára 
kell jönnie a sophisták nagy szorgalmának és a keresztyén-
ség iránt való hű szivének, hogy mikóp keresték ök a 
lelkek üdvét nagy komolysággal. Most, hogy a legrövi-
debben kimondjam, a szöveg világosan mutatja, hogy azon 
prédikátorokról ós tanítókról szól, a kiknek tisztök tanítá-
sukkal a keresztyén egyházat építeni; s némely tanítást 
aranynak, ezüstnek, drágakőnek, mást azonban fának, szé-
nának, szalmának nevez. Nem azt az aranyat, ezüstöt, azo-
kat a drága köveket érti itt, a melyeket az asszonyok a 
nyakukon viselnek, nem is azt a fát, szénát, szalmát, amit 
a tehenek ós borjúk falnak. Mert a keresztyéneknél levő 
tanítást ós prédikációt nem fogja egy tehén sem megenni, 
sem pedig egy asszony a nyakára akasztani, ezt majdnem 
maga egy tehén is sejtheti; ha nem is sophista. 

Tehát az a tűz is, amely a tanítás próbaköve, nem 
az a tűz, a mely megpróbálja az aranyat, ezüstöt, szénát, 
szalmát, hanem egy más tűz az, a mely azon a napon 
próbálja meg, mi helyes avagy helytelen, a mikor az nyil-
vánvalóvá lesz. 

De legyen elég erről, a többit Pomer konyvecskejé-
ben talalhatjuk. 

Minthogy immár egész bizonyos, hogy szt. Pal ezen 
a helyen a tanítókról es prédikátorokról szól. hogy t. 1. 
ezek epülete vagy tanitasa kell. hogy a tuz altal próbál-
tassek meg. azért szeretném azonkepen megtudni; hogy 
miért könyörögnek a közönséges keresztyen emberek léi-
kéiért, a kikről ezen szöveg nem tesz emlitest ós miért nem 
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engedik inkább a közönséges embert o éret tük imádkozni 
s adnak ok maguk azért nekik pénzt? Mert ha Pál itt 
a tisztító tűzről beszél úgy ez csupán a tanítókra, a pré-
dikátorokra ós lelkészekre, azaz a papokra vonatkozik, a 
kiknek kezében van az ige hirdetése ós nem a közönséges 
keresztyén emberre. 

Hát nem finom módon vonatkoztatták-e a szöveget 
a tisztító tűzre ? a mely pedig csakis azon tűzről beszel, 
a melyet nem a közönséges embernek, hanem a lelkészek-
nek, tanítóknak ós papoknak kell elszenvedniük. S ők 
egy olyan tűzre vonatkoztat ják ós találják ki, a melyet a 
közönséges keresztyénnek kell elszenvednie. Igen édes 
cimborám, a Mammon hatalmas Isten ós tudós theologus 
az, mint látod, jói tudja az írást magyarázni. 

De itt azt kiabálják (és mit is tudnának különben 
kiabálni ?): a szent atyák ós a keresztyén egyház így 
magyarázták és a tisztító tüzet ér tet ték alatta, teszem 
azt Ágoston, Gergely1) s sokan mások. Ezekhez csatlakozott 
még maga a nagy atya, a Mammon, a világ legnagyobb 
pénzmestere, aki látta az ó-testamentomban fényleni a 12000 
drachmát és az ő alchimiája által az egész világ vagyonát 
csinálja meg ugyanabból az új-testamentomban is. 

Itt azt kellene mondanod s jól jegyezd meg: a kedves 
szentatyák nemcsak ezen a helyen, hanem több más helyen 
is az írást az ő értelmük és jó szándékuk szerint magya-
rázták, de nem azzal a szándókkal, hogy ők abból hitcik-
ket állítsanak fel, vagy hogy ők e miatt valakit megöljenek 
vagy elkárhoztassanak. A mint különösen is szt. Bernát 
felette gyakran használja az írás mondásait, bárha nem 
is az írás voltaképi értelme szerint, de mégis minden kár 
nelkul értelmezhető úgy, a mennyiben nem vesszük azt 
komolyan s nem csinálunk belőle hitcikket. Ezt példákkal 
kell bizonyítanom. 

Teszem, midőn Ágoston a negyedik zsoltárrol mondja: 
in pace in ídipsum dormiam2) és hosszan magyarazza. hogy 

Gergely alatt első, vagy nagy Gergely pápa értendő. Megh. 604. 
2) Vagyis: békességben aluszom is. -
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az ídfpsiim alatt Istent magát kell érteni, bár a latinban 
és görögben ilyen értelem nem található, — még kevesbbó 
a héberben. 

Nem kell-e méltányosságból e jó ember javára írni 
ezeket a gondolatokat ? Mert hiszen nem tevelyfc, hanem 
csupa jó keresztyén gondolatokat fejt itt ki, habár nem 
ezen a helyen, hanem máshol alapszanak ezek. De ha erre 
akarná alapítani egy bolond sophista az 6 állításait s 
abból egy ilitcikket akarna csinálni ós e miatt azon embe-
reket, a kik nem akarnák hinni, hogy idipsum Istent jelent, 
meg akarná égetni; azt hiszed, hogy ez tetszenék Ágoston-
nak, ha most élne? Azt gondolod tán, ő azt mondaná: Én 
ezt megakartam parancsolni ós egy hitcikket akar tam 
abból, a mit mondok, csinálni és a ki nem ta r t j a igaznak, 
azt meg kell égetni ? Vigyázz, mert különben azt is mond-
hatná : ki bízott meg téged azzal, hogy szavaimból hitcik-
keket csinálj ? 

Szintúgy, mikor szt. Gergely azt mondja : az öt font, 
(Máté 25 lS) ez az öt érzék, és két font az értelem és a cse-
lekedet, ós egy font meg csupán az értelem. És ha valaki 
mondaná: kedves atyám, hiszen az állatoknak is van őt 
érzékük, hogyan nevezhető akkor öt fontnak az, a mit 
Krisztus apostolainak ad, a amiket ő nem csupán min-
den állatónál többre, hanem az összes emberek értelme 
fölött is mesterré tesz; ós itt ne adna neked semmi érté-
kesebbet, mint öt érzéket, a mikkel előbb is bírtak, mikkel 
jóformán a tetvek ós bolüák is bírnak ? íme, mikor szt. 
Gergely ilyent tanít, azt gondolod, hogy ő ezt hitcikkónt 
akar ja elfogadtatni és mindazokat megakarná gyilkoltatni, 
a kik ebben nem hisznek? 

Épígy, ha szt. Jeromos azt írja. hogy a szuzesseg 
megtelíti a mennyországot, de a iiazassag allapota a földet, 
azt hiszed ; hogy ő ezt oly komolyan vagy pedig oly érte-
lemben írta. hogy hitcikk legyen abból s hogy minden 
embernek kötelessége legyen azt elhinnie ? 

Mit lehetne ugyanis keresztyóntelenebb vagy eretne-
kebb módon allitani, mint azt, hogy a házasság állapota 
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nem a mennyországra, hanem a főidre t a r toz ik? Hogyha 
egy házas ember sem üdvözülhetne, hová lennének Ábra-
hám és az összes atyák és apostolok? És ha a szüzesség 
segítene a mennyországba, akkor semmi szükség sem volna 
Krisztusra és az ő hitére, s akkor sok pogánynak, kik 
nincsenek megkeresztelve, a kik nem voltak keresztyének 
és a kik istentelenek voltak, a mennyországban kellene 
lennie, mert hisz valóban sok szüzeik voltak. Ki nem lát ja 
itt, hogy s z t Jeromos ebben a tekintetben nagyon is eny-
hén beszél ? de mégsem gondolt gonoszat és azért e miatt 
nem is eretnek. De még kevesbbé lehet az hitcikk is, a 
melyet hinni kénytelenek volnánk. 

Ugyanaz az eset, mikor szt. Ambrózius (19. Zsolt. *3): 
„dies diel eructat verbum, az egyik nap mondja a másik-
nak, egyik éj hirdeti a másiknak," ezt így értelmezi: Egy nap 
azaz egy keresztyén mondja a másiknak; egy éj azaz egy 
zsidó mondja a másiknak. Azt véled-e, hogy o itt arra 
akar t engem kényszeríteni, hogy én azt higyjem, mint hit-
cikket, hogy „nap44 keresztyént és éj zsidót jelentsen. Holott 
ezt a zsoltár nem mondja, nem is tűri a szövegben. Az írás 
ez értelmezése katachresis abusinus modus loquendi, vagyis 
félreértés az, midőn az írásból néha egy mondást kiraga-
dunk ós ebből t réfát csinálunk (a mint mondani szoktuk), 
de a szövegnek ós az igazi értelemnek kára nélkül, a mit 
minden tréfa nélkül komolyan kell venni. A mint Alexander 
müveiből is sok ily t réfát csináltak pl: u non mutabis, 
donec plurale videbis = nem kell a régi cipőket eldobni 
hacsak nincs ú j ; indeclinabile vulgus = a zsibárú egy mű-
veletlen holmi. 

Bár jobb volna, ha ilyen tréfáktól megkímélnők a 
szentírást, vagy pedig alapos értelemmel bánnának azzal. 
Mert az a veszedelem fenyeget aztán, hogy utóljára is a 
szövegtől elkalandozunk ós az igazi értelmet elveszítjük 
és a téves értelmezésből és tréfából hitcikk lesz, a hogy 
a sophisták ós pápisták itt a tisztító tűzzel teszik, sőt 
majdnem csupa katachresis van az o cikkeikben. 

És mikor Gergely, Jeromos s sok régi tanító Máté 
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XIlI23=bóI: hogy némely mag (az Isten igéje) 30- másik 
60-, Ismét másik 100 annyit hozott, azt süt ik ki, hogy 30 
jelenti a házasságot, 60 az özvegyi állapotot, 100 a szűzi 
állapotot, a mely mind a három állapot pedig azelőtt is e 
világon volt (Krisztus ezen magvai nélkül), Istentől te remtve 
és rendelve. Nevetséges tehát, hogy Krisztus szava ne 
tenne többet, minthogy e három állapotot jelentse, a 
melyek azelőtt már megvoltak. Mégis ezt éneklik ós zen-
gik még ma is az egész keresztyónségben, és a ki ezt 
komolyan így venne, bizony nem lenne annál nagyobb 
ere tnekség e földön, mert így Krisztus ós az ő igéje nem 
volna ós nem nyúj tana semmi egyebet, csak a mennyi 
azelőtt megvolt az összes pogányoknál, istenteleneknél ós 
ördög szolgáinál. 

Ki áll í t ja most már azt, hogy ez legyen aztán hitcikk, 
a mely miat t az embereket meg kelljen gyilkolni ? Meny-
nyivel jobb tehá t azt mondani, hogy a kedves a tyák az 
i lyeneket meggondolatlanul, de nem gonosz ere tnek szán-
dókból mondták. Mert a mint s z t Ágoston m o n d j a : a 
tévedés nem tesz eretnekké, hanem tudva ós nyakasan 
tévedni az tesz eretnekké. Tévedhetek (mondja ismét), de 
eretnek nem akarok lenni. Miért? Ő nem a k a r j a a tévedést 
h i tc ikknek tenni, sem pedig védeni, hanem akar ja , hogy 
meggyőzzék. A szenta tyák olyan mondásaiból akár ezret 
felsorolhatnék, a melyekben netán tévedtek, vagy a hol 
jó gondolataik voltak, de nem a megfelelő helyen, a me-
lyekhez azonban nem ragaszkodtak volna konokul vagy 
makacsul, ha máskülönben meggyőzik őket az ellenkezőről. 
Még kevésbbé aka r t ak hi tc ikkeket azokból csinálni ós a 
keresz tyéneket emiat t e lkárhoztatni vagy pedig meggyil-
kolni, a mint ezt esztelen verebeink teszik. 

De mit beszeljünk sokat ? 
Talan csak nem merészkedünk arra vallalkozni. hogy 

mi Krisztus u runknak minden cselekedetet es szavat kö-
vessük. a ki csakugyan sohasem követe t t el bunt. sem nem 
tevedett . sem nem vetkezett , a mint szt. Péter (1. Pet. 2,22.) 
es Ezsaias (o3.9) mondják, hogy soha bunt el nem követe t t 
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és sohasem találtatott hamisság1 az o szájában. Mert én 
persze nem böjtölök negyven napig, sem nem járok a ten-
geren, a mint ő azt cselekedte. S azonképen nem volt neki 
sem háza, sem udvara, sem felesége, sem gyermeke, sem 
vagyona itt e földön. De nem is parancsolta meg nekünk, 
hogy ebben kövessük. 

Ilyképen tanított o a háromféle megcsonkításról (Mát. 
19, 12) ? öbben sem szükséges mindent megtartani. De vajon 
miért legyünk mi kénytelenek hitcikknek tartani azt, a 
mit a kedves atyák tesznek vagy beszélnek írás nélkül; 
hiszen ök vétkezhettek vagy tévedhettek, sőt gyakran ós 
naponként kellett vétkezniök és tévedniök. hogy a miatyánk 
ós a XIX. zsoltár (13. v.) megálljon és igaz maradjon. 

És ha mindenben (a szükségtelenekben is) akar jak 
követni a szt. példákat, miért nem követik inkább magát 
Krisztust, az urat ós hagyják oda az alapítványi intézetet, 
a kolostort s minden magán vagyont? Viszontlátásra, jer 
holnap újra. Itt a bibi : A mi a Mammonnak hasznos, abban 
szükségünk van a szentatyák szavaira ós példáira; de a 
mi nincs javára, az kell, hogy eretnekség legyen. Ha itt 
repedeztek édes pápisták, úgy foltozzon meg t i teket az 
ördög. így hát nem csoda, ha az atyák mondásaiból mindún-
talan hitcikkeket csináltok. A prédikáló barátok is így 
sózták a keresztyénség nyakába az ő aquinói szt. Tamá-
sukat, hogy minden betűje hitcikk legyen, aki pedig csak 
úgy bűzlik a tévedéstől, úgy hogy a főiskolák maguk sem 
szívelhették és egy pár dolgát el kellett kárhoztatniok. 
És majdnem odáig ju to t t a dolog, hogy hitcikknek kellet t 
tartanunk, ha egy zajas barátnak korgott a gyomra, vagy 
ha egy budoset eresztett. De most mindezt elfelejtik, mint-
ha soha semmi rosszat nem tet tek volna. . 

Ha mar most Pál e szövegénei (I. Kor. 3, l5) a tisztító 
tűzről az atyákat idézik, ez épen nem elegendő. Hanem 
továbbá be kell bizonyitaniok, hogy ugyanazon atyák ezt 
hitcikknek s nem pusztán sajat véleményüknek tar tot ták. 
Ehhez meg továbbá be kell bizonyítaniok azt is, hogy az 
atyak Istentől parancsot kaptak, hogy az íráson kívül új 



a t i s z t í t ó t ű z r ő l . 91 

hitcikkeket alkossanak és a keresztyéneket ennek elhívó-
sére reá kényszer í t tessék vagy pedig megölhessék. A míg 
ez nem történik, addig az atyák és szentek mind, bármily 
nagyok legyenek is5 minden tanításuk és életük dacára 
ezen mondás alá esnek, I. Thess. 5,2i -: „Mindent megpró-
báljatok, ami jó azt megtartsátok", mert itt a szentlelek a 
keresztyének alá veti őket és megvonja tőlük a hatal-
mat, hogy'hi tcikkeket állítsanak fel. 

Ugyanezt beismeri maga szt. Ágoston is és ezt így 
írja szt. Jeromosnak: Kedves testvér, én nem hiszem, hogy 
te a te könyveidet egyenlőknek tartod az apostolok ós a 
próféták könyveivel, mert ón a szentírás könyvein kívül 
a többieket oly módon olvasom, hogy azért nem hiszek el 
mindent, a mit mondanak, legyenek azok még oly tudósok 
és szentek is, kivéve, hogyha ők azt az írásból vagy pedig 
a tiszta észből bebizonyítják. Épolyan olvasókat akarok 
én is az ón könyveimnek, a milyen én vagyok mások 
könyveinek. így Ágoston. 

Minthogy pedig az bizonyos, hogy a kedves a tyák 
sokszor ingadoztak s sokszor jó gondolataik voltak a nehéz 
helyeknél, de sohasem voltak eretnekek, nyakasok, még 
kevésbbó parancsolták, rendelték vagy tanították azt, hogy az 
ő tévedéseik ós gondolataik hitcikkeknek tar tassanak (a 
melyek miatt a keresztyéneket meg kellene égetni) : így 
könnyen ki lehet találni azt, hogy mily becsületesen ós 
hűségesen bánnak el a keresztyénekkel a sophisták, a kik 
a sa já t bolond fejükből, vakmerő vágyukból es az ördög 
sugallatából, Isten parancsa nélkül, az atyak akarata ellenere, 
minden ok nélkül mindazt hiteikké teszik a szent atyak-
nál, a mit csak akarnak ós e miatt meggyilkoljak az 
embereket ós minden tekintetet fólreteve labbal tapos-
sák a szentlelket, a ki azt mondja: Mindent megpróbáljátok, 
a mi jó, azt megtartsátok. 

Akkor azután tiszta dolog, hogy mivel ők az atyák 
tévedését azok akarata és parancsa nélkül megerősítik, 
tehát nem az atyák, hanem ok maguk eretnekek az atyák-
nak neve ós színe alatt, a mint a közmondás mond ja : 
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a kí továbbadja a hazugságot, az meg nagyobb hazug. 
Mert nem az hazudik, a kí valamit hamisan vagy tévesen 
mond, hanem a ki mereven ragaszkodik ahhoz ős nyaka-
san cselekszik, az a tudatos hazug. 

AZ ÖTÖDIK FEJEZET. 
Itt hivatkoznak szt. Gergelynek dialógusára, a ki 

majdnem a legelső és a leghatalmasabb azok közt, a kik 
a tisztító tüzet és a miseáldozatokat behozták ós feltálal-
táko Ugyanő sok példát hoz fel a szellemekről, a kik 
megjelentek, a kikben o (mint jó, együgyü, jámbor ember) 
hisz, ráadásul bolygó tüzekben és lidércfényekben is hitt, 
mintha azok lelkek volnának, holott azokat hajdanában 
még a pogányok sem tar to t tak lelkeknek ós melyekről 
most már nyilvánvaló, hogy azok ördögök. És sokat ta r t 
e felől a jó ember ós hiszi mindazt, írás és Isten bizony-
sága nélküK És majdnem ez a tisztító tűznek legerősebb 
egyetlen alapja, hitt abban az egész világ ós annyira elha-
rapódzott, hogy majdnem kiszorított a földön minden 
istentiszteletet, minden jócselekedetet, minden pénzt: ez 
mind a tisztító tűzbe ós a lelkek segítségére ment, ós 
nézetem szerint nem is merült fel a földön vaskosabb 
hazugság, mint a tisztitó tűz, a míg aztán a búcsúval 
önönmagukat elárulták, földre teperték. 

Erre azt mondom, a mit fentebb. Hagyjuk meg szt. 
Gergelyt jámbor embernek, a ki mindezt eretnekség nél-
kül hitte, nem is kónyszerített senkit sem erre, sem nem 
csinált egyetlen egy hitcikket abból, sem nem bizonyította 
az írással vagy csodával azt be valaha. 

De hogv Jutok ón ahhoz, hogv ezt nekem hitcikk-
nek kelljen tartanom, a mely miatt nekem testet, lelket el 
kellene veszítenem, a miről pedig maga szt. Gergely sem 
akarja , hogy hitcikknek tartsuk, nem is parancsolta meg 
ezt nekem sehol sem s nem is volt felhatalmazasa arra, 
hogy parancsol ja? 

De hogy hitcikket csinálnak belőle ós a miatt gyil-
kol ják az embereket, ez nem szt. Gergely szándéka, sem 
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a szentegyházé; nem Is tudja ezt senki sem bebizonyítani. 
Hanem ez egyszerűen egy gonosz toldalék, a hazug so-
phisták kapzsi lelkének szertelen és különös találmánya, 
a kik ezzel a világ testét ós vagyonát, lelket ós üdvét 
ejtik fogságba ós ölik meg. És a saját mohóságukból 
cselekesznek így a kedves keresztyónséggel, nemcsak mint 
foeretnekek és hazugok, hanem mint kétségbeesett áru-
lók, gonosztévők, gyilkosok ós káromlók, a kik azt akar-
ják, hogy saját hazugságaik miatt inkább kárhozzon el 
az egész világ, mintsem hogy nékik nólkülözniök kelljen 
a 12000 drachmát. S habár azt állítják, hogy az egyház 
jóváhagyta ós helybenhagyta volna ezen atyák könyveit, 
ok maguk igen jói tudják, hogy az egyház az ö helyben-
hagyásával nern tesz többet hozzá az atyák könyveihez, 
mint a mi azokban foglaltatik, a hogyan ezt itt a sophis-
ták teszik. Hiszen ők maguk sem vallják, hogy minden 
helyes, a mit egy hiteles tanítónál találunk, példa reá 
Aquinoi Tamás. Ilyen toldalék az is, hogy az egyház az ő 
jóváhagyásával hitcikket alkot. A sophisták koholmánya ez ! 

így maga a pápa egyházi jogában kimondotta ugyan 
szt. Ágoston mondása alapján „Noli" 9. f., hogy nem kell 
hinni semmiféle egyházatyának, ha csak be nem bizonyítják 
az í rássa l Ha már most a kánonjogot elfogadjuk, akkor bi-
zony nem szabad hinni sem szt. Gergelynek, sem a tisztító 
tűzben, mert itt szó sem lehet az írásról, hanem merő sajá t 
gondolatairól. De viszont most, ha nem hiszünk szt. Ger-
gelynek a tisztító tűzre vonatkozólag, akkor elveszett 
lelkünk ós testünk. Nem különös s csodálatos dolog ez a 
sophistikus pápaságnál? Azt akar ják, hogy higyjünk a 
kánon jogának, vagy pedig eretnekké kell lennünk ós meg 
kell égnünk. Ha tehát hiszünk neki, eretnekek vagyunk 
ós égnünk kell, mert engem ez arra kényszerít, hogy szt. 
Gergelynek ne higyjek es mégis higyjek. Bármelyiket is 
teszem, ágy el vagyok kárhozva és el vagyok veszve. Akkor 
hát az ördög legyen pápista helyettem. 

Bár minden kópéság egyedül a sophisták bűne, mert 
a mit ezek tanítanak, el kell hinni pápának, püspöknek 
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és az egész világnak, mivel a pápa és a püspökök keve-
set tőrödnek a tanítással és a prédikálássai 

A HATODIK FEJEZET. 

íme az egész írás minden betűivel és pontjaival mellet-
tük szól ós semmi sem maradt a tisztító tűz mel le t t Mert 
nézd meg az ő vigiliájukat és halotti miséiket, azt fogod 
találni, hogy mily mesterségesen alkalmazzák és értelme-
zik az egész írást a tisztító tűzre. Mindaz tisztító tűz, a 
minek valaha új- és ó-testamentom volt a neve. El kell 
itt sorolnom egynehány zsoltárt ós szöveget, a melyeket 
vigiliáikban ós halotti miséikben alkalmaznak. így aztán 
mégis csak be kell látnod azt, hogy mily gyalázatosan 
csapták be s bolondították ők az Istent ós a világot. 

Tizenöt jeles ós finom zsoltárt választottak ki az 
ő vigiliáikhoz; ezeket majd olvashatod immár a német 
zsoltár gyűjteményben. Ki akarom neked azokat jelölni ós 
ha találsz bennük egy betűt, a mely ráillik a tisztító tűzre 
vagy pedig az elhalt lelkekre, úgy ne vegyetek többé 
ember számba. De hogyan is lehetne azokban erről szó, 
mikor mind az ó-testamentomba tartoznak, a melyben 
pedig a tisztító tűzről soha egy gondolat sem fordult elő? 
De most bennük kell lenni, a Mammon bizony taní that ja 
azt nekik. 

Ezek pedig a kővetkezők: 
I. az otodik: Uram figyelmezzel szavaimra. 

II. a hatodik: Uram ne feddj meg* engem. 
III. a hetedik: Benned bízom ó Uram Istenem. 
IV. a Huszonharmadik: Az Ur az en pásztorom. 
V. a huszonotodik: Hozzad emelem Uram lelkemet. 

VI. a huszonhetedik: Az Ur az ón világosságom. 
VII. a negyvenedik: Varvan vartam az Urat. 

VIII. a negyvenegyedik: Boldog, ki a nyomorultra gondol. 
IX. a negyvenkettedik: Mint a szarvas kívánkozik. 

Ezen kilenc zsoltáron kivul Hiób konyvebol kilenc 
lekciójuk van, a miről kulon könyvet lehetne írni ellenük, 
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hogy mily istenkáromlóan és gyalázatosan rán t ják elő 
a z o k a t 

Ezek után következnek a dicsérő zsoltárok: 
L az ötvenegyedik : Könyörülj ra j tam Isten. 

II a hatvankettedik: Csak Istenben nyugszik meg lelkem. 
Ili a hatvanharmadik: Isten, én Istenem vagy te. 
IV a százharmincadik: A mélységből kiáltok hozzád Uram. 
V. Ézsaiás 38: Én mondám, inost mar kell nekem. 

VI. Az utolsó három zsoltár. 
Édesem, végy magadhoz egy sophistát ós olvasd el 

ezen vigiliás zsoltárokat vagy pedig bármelyiket külön ós 
mutassa ki aztán ő mindazt, hogy melyikben is van csak 
egy szó is a tisztító tűzről, vagy hogy hány lélek menekült 
ki az ó-testamentomban a tisztító tűzből. Mert azt bizo-
nyosra veheted^ hogy ezen zsoltárok egynómelyike, mint 
pl. a negyvenedik es negyvenegyedik kizárólag és senki 
inasra, mint Krisztus saját személyére vonatkoznak, a mint 
azok ideztetnek is János evangóliomában 1318 ós a zsidókhoz 
irt levélben 105; de a többi mind a szenteknek itt e földi 
szenvedéséiről ós vigasztalásáról szól. Azért semmiesetre 
sem szabad tűrni (ha komolyan vesszük a dolgot), hogy e 
zsoltárokat bizonytalanabbá tegyék, úgy hogy azok egy-
szeri o Krisztusról s ne Krisztusról szóljanak, a mi által hi-
tünk cikkei bizonytalanakká is lettek, a hitnek meg kellett 
dőlnie ós az insóg idején minden vigasztalásunk semmis 
lesz. De mellőzöm itt a halotti vecsernyéket ós halotti 
miséket, különösen pedig az istenkáromló kollektákat, a 
melyekben jotevoik szamara esdik le a mennyországot. 
Mert a tisztító tuzrol szóló Hazugságok és istenkáromlások 
teljesen alaptalanok, legíelebb arra valók, hogy masoknak 
is e tekintetben gondolkodásra okot adjanak, es ha meg-
egyszer jönnek ezzel, szándékom okét tovább mosni es 
füröszteni. 

Sajnálom a jeles ós drága zsoltárokat, hogy ilyen 
gyalázatos, istenkáromlós s sokféle visszaélés keretében 
a büdös fösvénységnek ós telhetetlen gyomornak kellett 
szolgálatot tenniök. Először, mert a Krisztusról és az ő 
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szentjeiről való igaz értelemnek a tisztító tűz kedvéért 
kell ezáltal elhomályosulnia, megakadályoztatnia ós meg= 
rontatnia ; ós a keresztyén szíveknek attól megfosztatnia, 
a mi egymagában elég ok volna arra, hogy miatta az 
összes vigiliák az intézeti alapítványokkal, a kolostorokkal 
s a kápolnákkal együtt (ha máskép nem lehet) kiirtassa-
nak, hogy meg emlékük se maradjon fönn. 

Mert a zsoltárok azért Írattak, hogy általuk a intet 
gyakoroljuk ós megtanuljuk és nem azért, hogy áltáluk a 
lelkeket helytelen értelmezésük alapján a tisztító tűzből 
kiszabadítsuk. 

Másodszor, mivel az Istennek meggyala sara ós 
csúfolására oly hiábavaló ós hitvány őrültseggel éneklik 
ós olvassák azokat. Mert mint hogy a tisztító tűz semmi 
ós be sem bizonyítható, és mégis ezen zsoltárokkal azért 
kérik Istent, ez éppen olyan, mintha egy fejedelmet kór° 
nék meg egynehány toronyba zárt fogolyért, ós ö maga 
sem a toronyról, sem a fogolyról nem tudna semmit. Mert 
ez esetben vagy nekem kellene bolondnak lennem, vagy 
bizonyára szép szavakkal kicsúfolnám, mint bolondot a 
fejedelmet, a mi ép azért nem volna a tisztességgel össze-
egyeztethető. 

Hogyha tehát Istent is immár nem akar ják csúfolni, 
mint bolondot, úgy előbb a tisztító tüzet kell nekik bizo-
nyossá tenniök, mert hisz Isten nem tud róla, a mint hogy 
egy szót sem mondott sohasem arról. Kik számára akar-
ják tehát azt bizonyossá tenni ? 

Harmadszor, miután nincs szükségük a zsoltárokra 
a hit céljából, a mire értelmetlenségüknél fogva különben 
sem képesek, úgy ebből szüksógszerűleg következik aztán 
az, hogy ők ezeket a zsoltárokat világba olvassák, szív 
es imádság nélkül ós úgy bánnak velük mint valamely 
cselekedettel, a mi által az Istennek meg akar ják vásárolni 
a lelkeket. Azonban az Istennek a szolgálatában egy 
cselekedet, mely nélkülözi a hitet, tiszta bálványimádás 
ós istenkísértés, hozzá még Istennek a megcsúfolása/ Ebből 
jól. látható az is, hogy az ő vigiliáik nem imádság. Mert 
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ha ez alkalommal Imádkozni akarnának, bizonyára más 
személyeket rendelnének ki ezekre, akik ez alkalmakkor 
nem cselekszenek oly könnyelműen, s nem is volna szabad 
annyi zsoltárt, lekciót s lármát csapniok, mindenütt meg-
tenné ezt egy zsoltár is. 

De hogy mindenki láthassa, hogy ez olyan cselekedet 
a mely a nép száját ki tát ja, hogy aztán minél több pénzt 
hozzon; úgy a legjobb vigiliának annak kell lennie, a mely 
a leghosszabb s mely a legtöbbet fecseg, mintha bizony 
az Istennek kedve telnék a nagy és sok csevegésben, 
hiszen o így szói Máté 6,7. „Mikor imádkoztok, ne fecseg-
jetek sokat, mint a pogányok. 

És az a pap, aki az oltár előtt mondja, hogy legyen 
az Isten tekintettel a jó cselekedetekre, a melyek a halott 
után történnek, ezzel nyíltan bevallja, hogy az ö vigiliái, 
miséje és halotti miséje olyan cselekedetek, a melyekkel 
Istent ki lehet engesztelni, és a melyeknél nincs szükség 
Krisztusra a közvetítőre. Bizony Istennek el kell távozni 
itt ós okét még az o hitetlen cselekedeteikórt Krisztus 
nélkül is meghallgatnia. 

Negyedszer, mivelhogy az o vigiliáikban ilyen értel-
metlenség, hiábavaló munka és hitetlen cselekedet rejlik, 
így ebből a zsoltárokkal való külsőleges visszaélésnek is 
következnie kell, t. i. az, hogy minden buzgóság nélkül, 
kedvtelenül, boszankodással, kelletlenül éneklik és olvas-
sák azokat, s hogy ez a kelletlensóg megront egy csele-
kedetet, ha mindjárt helyesen s jól s tiszta hitben történik 
is az. Mert az Isten jóakaró ós készséges szolgákat akar 
s nem kell neki kényszer s készség nélküli szolgálat. 

Hiszen szemmel látható az, hogy mi módon énekelnek 
vigiliákat az intézeti alapítványokban és kolostorokban; 
ahol úgy csépelik a kedves zsoltárokat, mint a libák a 
zabszalmát, ugy hogy egyetlen egy szót sem ejtenek ki 
egészen, a minthogy az ordog maga is csúfolódik felet tük 
ezen közmondással : Szegeny ördögnek kell ugyancsak 
annak lennie, a kitol ezek egy lelket is el tudnak imád-
kozni. 

D. Luther M. művei. 7 
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Ötödször, mivelhogy ezen cselekvésben csupa értel-
metlenség, tévedés, hitetlenség fáradságos munka és kedv-
telenség foglaltatik, ágy belőle végre annak is kell követ-
keznie, hogy pénzzel kell azt fenntartani és tisztán pénzért 
s nem Isten kedvéért kell azt megcselekedni, mert különben 
teljesen hiábavaló volna a munka ós nem állhatna meg\ 
És ez aztán tényleg az igazi vigilia-isten, ennek kedvéért 
t a r t j ák azokat, különben reá sem hederítenének. 

Az csak szemmel látható, hogy semmiféle vigília pénz 
nélkül nem tar ta t ik ós mindenféle külön kamatra alapít-
tátik. És igazán szemérmetlenül adják el azokat mint egy 
más portókát, a melyet pénz nélkül nem szokás megvenni 
ós majd meglátnád, hogy ott, hol a pénz megszűnt, va-
jon ott nem szünnének-e meg a vigiliák és a halotti misék? 

Több ilyen istenkáromló visszaélésre ós utálatos-
ságra is rámutathatnék, ha Krisztus összes parancsolatait 
és tanítását tőlük számon akarnám venni. 

És íme a kedves, jeles zsoltároknak kell erre a célra 
szolgálniok ós a gaz Mammon bálványnak udvarolniok, 
hogy a keresztyén lelkeket megtévelyítsók, Krisztust ós 
az Istent megcsúfolják ós megkáromolják, és ezek fejében 
a világ javait felfalni ós szajhákkal ós fickókkal gyaláza-
tosan megemészteni segítsék. 

És hogy a pápista egyházaknak összes erényei rakásra 
gyűljenek, nem elégszenek meg azon utalatosságokkal, 
hogy ők a zsoltárokat félremagyarázva kiforgatják, a lelek 
hitét ós vigasztalását megakadályozzák, a lelkeket meg-
tóvelyítik, Istent hitetlen, romlott s semmis cselekedettel 
kicsúfolják ós gyomruknak és a Mammonnak szolgainak, 
ekként a világ javait elrabolják és gyalázatosan eltékozol-
ják, hanem tovább mennek ós a ki az ilyen utalatossago-
ka t nem akarja imádni s nem akar ja igaznak tartani, 
annak elátkozott eretneknek kell lennie ós meg kell égnie. 

Emigyen tehát ők az 5 a ty juknak mindenben hason-
latos gyermekei, mert hogyan maradhatna az el. hogy a 
ki hazug, az ne legyen hozzá gyilkos is, a hogyan az ordogr 

az o a tyjuk is hazug ós gyilkos. (János 8, 4 l). 
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És ráadásul ©zek miatt nem csinálnak senkinél lelki-
ismereti, töredelmi és vezeklés! kérdést soha, hanem még 
dacolnak Istennek és dicsőitik azt, mint Istennek legfőbb 
tiszteletét, a ki őket © gyilkosságért, hazugságért és véron-
tásér t a mennyországban minden szentek felett megkoro-
názza; és ebben a dologban az ördögök az ő a ty juka t Is 
felülmúlják és így javí t ják az ő birodalmát, a mire az 
képtelen, mert bár ő is megátalkodott, mégsem tudja meg-
érteni azt a gőgöt és dacot, hogy Isten őt gyilkosságáért 
és hazugságaiért az égben gazdagon megjutalmazza, a hogy 
ők teszik, mint kedves magzatjai. 

Ennyit akar tam ezúttal e kérdés előkészítéséül, avagy 
kezdetéül elmondani, hogy a mieinket erősítsem és utó-
dainkat óva intsem, hogy megtudják, mikóp tanított a 
papaság a tisztító tűzről s mily érdemeket szereztek ebben. 
És hogy óvakodhassanak tőle, nehogy esetleg ők is helyben 
hagyjak A" o karho-atos ö~orny IÍ dolgaikat s részük legyen 
mindazon vérben, a mit a pápisták ontottak. 

Mert aki a pápasag dolgát jóváhagyja, annak lelkére 
Kell vennie es reszesednie mindazon utálatosságokban, 
karomlasban, ftazugsagban. gyilkosságban és megtóvelyí-
tósben, a mik vele ja rnak (sot mint Krisztus mondja) 
mindazon ártatlan vérben is, a mely kiontatott e földön 
Ábeltól mindezideig. Mivel ez minden szent gyilkosnak egy 
serege, egy teste, egy lelke, egy akara ta ; egy példája. Én 
mentem magamat, en híven intettem. 

A miről azonban itt meg keveset mondottam, azt 
bővebben el akarom mondani (ha Isten is úgy akarja) a 
misékről és mas cikkekről szólva. 

Mert ha a fentemlitett zsoltárokat ós mondásokat az 
o tisztító tuzukre vonatkoztat ják, hogy ne vonatkoztat-
hatnanak arra meg tobb mondást is *? Hiszen (ha valaki 
meg akar ja tenni) egy hazugságot akar az egész Irasra 
is reá vonatkoztathatja. A Mammon leghatalmasabb isten, 
mondja Pál (II. Thessz. 2,,) ós Dániel (11.36;, miért is nem 
csoda, hogy fölébe is emeli magat a mi Istenünknek s 
csinál a szentírásból, a mit akar. Mert be kell látnod, 

7* 
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hogy ha a Mammon volna az én Istenem, hogy a 12000 
drachmából eleget adhatnék, akkor egy hónapba se tel-
nék és ón az összes sophistákat és eretnekeket egy nap 
alatt megtéríteném s nemcsak a tisztító tüzet, de az 
egész pápaságot megszüntetném. 

Azért nem szűkölködik az ón tanításom semmi nélkül, 
csak a nagy Mammon isten istensége né lkü l Ha ez meg 
volna, úgy nem volna az sem eretnekség, sem tévelygés, 
hanem a kedves, tiszta igazság. De hát téves és eretnek! 
az. Miért ? I Azért, hogy szegény. A szegénység az én tévely-
gésem ós eretnekségem. De legyen elég ennyi : ón az ón 
szegény Istenemnél akarok maradni, 5 neki legyen dicsőség 
és hála mindörökké. Ámen. 
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BEVEZETÉS. 

Ez irat keletkezésére vonatkozólag Luther levelei tájékoz-
nak minket. 1530, július 20-án azt írta Luther Link Wenzelnek 
Nürnbergbe : „Jam in manibus habeo mendacia de clavibus". 
Augusztus 24-én pedig Melanchthonnak Ágostába: „Mitto hic ser-
monem de scholis, pláne Lutheranum et Lutheri verbositate 
nihil autorem suum negans, sed planissime referens. Sic sum. 
Idem erit libellus de clavibus." Majd szeptember 8-án felesé-
genek Wittenbergbe: „Ha tetszik a kulcsokról szóló irat Pomern 
Janosnak és Creutzigernek, úgy nyomasd ki." Ezekből nyilván-
való, hogy Luther e munkájához július 20-án fogott, hogy azt 
augusztus 24-en már majdnem befejezte s hogy szeptember 
ö-an keziratat nevezett barátainak felülvizsgálás és esetleg ki-
nyomatas vegeit Wittenbergbe el is küldte. Tudjuk azt is, hogy 
oktober 17-en Rorer György egy példányt az eredeti kiadásból 
Zwiekauba küldött Roth Istvánnak. 

Az eredeti kézirat Nürnbergben, a városi könyvtárban 
van. Címe nincs, hanem legeiül egy ajánló levelet találunk 
bizonyos N.-hez, amiből kitetszik, hogy Lutherhez valamely 
barátja bizonyos kérdéssel fordult és ő megígérte, hogy arra 
felelni fog. A felelet késett s csak később adhatta meg, miért is 
kéri barátját, hogy ha ellenfele nyakas, lármás egyén, úgy ne 
álljon vele többet szóba, de ha beveszi az oktató szót, úgy 
mutassa meg neki ezt az iratát. Valószínű, hogy e személyek 
csak költött személyek, mert utóbb egyáltalán nem szerepelnek. 
Ellenkezőleg, sok jel mutatja, hogy ez az irat is a tervezett 
vitairatok egyike s nem egyeseknek, hanem általán a kortár-
saknak és az utódoknak szól. 

Luther e művében a Mát. 16, l 9 alapján nyugvó kulcs-
hatalommal foglalkozik. A római kath. egyházban e hatalmat 
is kiforgatták eredeti mivoltából s egyenesen a pápa korlátlan 
hatalma takarójává tették. Luther ezt jól látta s látta a nagy 
veszedelmet is, ami abból származott. Azért a szegény bűnös 
lelkeknek vissza akarta adni, amitől őket megfosztották — az 
édes kulcsokat, melyeknél fogva Isten igéje alapján övék a 
bűnbocsánatnak üdvösséges szent bizonyossága. S teszi ezt úgy, 
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hogy a pápás egyháznak azokkal űzött nagy visszaélését tisz-
tára leleplezi, az Ördög eme hálóját is széttépi. 

Kevés ily élénk, szinte párbeszédben mozgó irata van 
Luthernek. Ellenfeleit szinte maga és az Isten Igéje széke elé 
állítja, kihallgatja, kérlelhetlenül felelősségre vonja, megítéli és 
elitéli. Nyelvezete is színpompás, változatos, gazdag és hatalmas. 

Luther e műve első kéziratát félretette s nem is adta 
ki, hanem később újra átdolgozta. Nyomtatásban csak is 1795-
ben jelent meg Luther arcképével. Ez a kézirat volt azonban 
alapja az ő második átdolgozásának, amely is a következő 
címmel jelent meg: . 

«,Von den || Schlüsseln || Mart. Luther || Wittemberg || M. 
D XXX || " 40 kvart lapból áll, az utolsó üres. Végül ez áll : 
,üedrukt ZXÍ Wittemberg || durch Hans Lufft. || 
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A kulcsokról. 

Bizonyára egyike a legnagyobb csapásoknak, amiket 
Isten haragjában a hálátlan világra mert, az a ret tenetes 
visszaélés és félreértés, amely a keresztyénsógben a drága 
kulcsokkal kapcsolatban oly nagy mértékben ter jedt el, hogy 
szinte már sehol sem használják ós értelmezik azokat 
helyesen ezen a világon. Pedig ez a visszaélés oly otromba 
és kézzelfogható, hogy jóformán a beszélni ós számolni 
tudó gyermek is észreveheti. Oly mély álomba merültek 
és hortyogtak a papok, meg a tudósok mind, mi több 
merő vakság borult rá juk. Épen azért rámutatok ez 
alkalommal Isten segítségével ós kegyelmével egynehány 
efaj ta visszaélésre ós Krisztus szavát követve, igyekszem 
egybegyűjteni országából ezeket a botránykozásokat, hadd 
lássák ivadékaink, hányadán állt a keresztyénség dolga 
és teszem ezt azért, hogy megóvhassák ezentúl magu-
ka t az efaj ta nyomorúságtól ós helyesen értelmezhessék 
és használhassák a kulcsokat, mert ez ismeret az egyedüli 
orvosság arra, hogy számtalan útálatosságnak elejét vegyük 
és azokat kikerüljük. 

Az e l s ő v i s s z a é l é s . 

Hivatkoznak itt Krisztus ama jeles, kedves mondására, 
mikor Péterhez imígy szól (Máté 1619 és 18 l8): „Amit meg-
kötsz a foldon, a mennyekben is kötve lószen stb." E mon-
dásból kiragadtak a „kötni" szót és csűrve-csavarva oda 
magyarázták, hogy az annyit jelent megparancsolni ós 
megtiltani, vagyis törvényt es parancsolatot adni ki a 
keresztyónségnek , es ez alapon adjak meg a papanak 
a hatalmat, amellyel dicsekszik á l l iuan hogy neki hatalma 
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van a keresztyének lelkét és lelkiismeretét törvényekkel 
megkötni, úgy hogy ok engedelmeskedni tartoznak azok-
nak9 hacsak üdvösségüket elveszteni és őrökre elkárhozni 
nem akarnak, viszont aki engedelmeskedik, az üdvözül; 
ezt az írásnak az engedelmességről ós engedetlenségről 
szóló összes helyeivel erősítgették és Krisztus igéjének 
e gonosz értelmezésével az egész világot addig rémítették 
ós zaklatták, mígnem fejét veszté ós a merőben emberi 
tanokat szívelnie kellett. Nohát ezt a magyarázatot majd 
elővesszük és Krisztus ítélőszéke, vagyis az ő saját igéje 
elé állítjuk ós azzal egybevetjük. 

E l ő s z ö r : Édesem, mondd csak, helyes eljárás az, ha 
ily módon kiszakítunk egy igécskót Krisztus mondásából 
és ahhoz önkényesen oly magyarázatot és értelmezést1) 
fűzünk, amilyen nekünk tetszik, tekintet nélkül arra, ha 
vajon egyezik-e ez vagy sem a szöveggel ós a mondással ? 
Nem érdemelnó-e meg Krisztus ós az ő igéje, hogy az egész 
mondást teljes hűséggel ós pontossággal vizsgáljuk meg és 
vessük egybe a végett, hogy kitűnjék, vajon megszíveli-e 
az a mondás is, hogy az igécskót így vagy úgy értelmez-
hessem ? Hiszen ha szunyókáló ós félig éber szemmel vizs-
gálták volna is meg a szöveget, annak határozott és tiszta 
világos értelme úgy szemükbe szökött volna, hogy ki kellett 
volna nyitniok szemöket és felóbredniök ós meglátniok, 
hogy itt a „kötni" szo ezt a magyarázatot, vagyis hogy 
az itt törvényhozást jelentene, meg nem szíveli. De hát 
ők ezt nem cselekedtek, hanem mintha csak álomban, csak 
egy szót „kötni", Hallva, ugy beszélnek arról, akár csak 
az az álmos, boros ember, ki mikor azt kérdik tőle, haza 
akar-e mar menni ? ra feleli: „Ide vele!", azaz, hogy hozzanak 
neki meg eggyel. 

No de halljuk, melyik iskolában tanítják azt így 
latinul avagy németül, hogy „kötni" annyit tesz, mint pa-
rancsolni vagy törvényt hozni ? Melyik anya tanítja g j e r -

• *) Az eredetiben Glosse áll, ami általában szövegmagyarázatot s 
különösen a jogtételek praktikus magyarázatát jelenti. 
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mekét igyon beszélni? Hol vették ezek a mi kulcsmag-ya-
rázóink azt a magyarázatot, hogy „kötni" annyit tesz, mint 
parancsolni? Mi mást mondhatnánk erre, mint hogy ez az 
o saját önkényes koholmányuk, avagy hogy részeges fejük 
álmodozása? Más szóval nem egyéb, mint Isten igéjének 
ós igazságának hazug meghamisítása, a keresztyének meg-
tóvelyítese és az Ördög szolgálása. De tegyük fel, hogy 
van olyan iskola, ahol azt taní t ják, hogy „kötni" annyit 
tesz, mint parancsolni ós tán van valami olyanfajta zsi-
ványnyelv, amely így mondja. Ámde hogyan bizonyosodunk 
meg az iránt, hogy már most maga Krisztus is azt mondja itt, 
hogy „kötni" annyit tesz, mint megparancsolni es hogy 
a Krisztus ez értelme biztos? Világos íráshelyekkel kell 
ezt bebizonyítani, hogy ez biztosan így értelmezendő. Mert 
ez a mondás lévén az egyetlen alap és szegletkő, amin az 
egész pápaság nyugszik, bizony tisztára be kell azt bizonyí-
tani, hogy „kötni" nem jelenthet mást, mint törvényt hozni. 

Ha ezt nem tudjuk bebizonyítani akkor ugyan kiki 
beláthatja, min nyugszik a pápaság ós az o mindenható 
nagy hatalma, tudniillik, hogy egy nagyon is ingatag 
alapon, hogy já r és áll a sötótsegben es nem a világos-
ságban, sőt maga sem tudhatja, hol all. avagy jár , igen, 
áll merő hazugság alapján, ez bizonyos dolog. Mert aki a 
bizonytalant, mint bizonyosat tanít ja ós a népet afelé 
tereli, az hazudik ós ép úgy megtéveszt azzal, mint az, aki 
nyilvánvaló hazugságot hirdet; sőt bizonytalan dolgot taní-
tani még gonoszabb ós veszedelmesebb hazugság, mint 
nyilvánvalólag hazudni, kiváltkópen oly fontos dolgokban, 
amik az örök életre ós halaira tartoznak. Mivel ós mikor 
teszik azonban ők bizonyossá a maguk magyarázatát ? 
Majd ha az Ördög a mennybe megy! Addig a pápaság 
merő hazugságon áll a maga kotőkulcsaival, akarom mon-
dani költött kulcsaival. 

M á s o d s z o r bizonyos dolog, hogy Krisztus ama 
fentebbi mondásával arról a kötésről beszél, amellyel 
a bűn köttet ik vagy tar tat ik meg, ép mint a hogy arról 
az oldásról beszól, amellyel bűn oldatik vagy bocsát ta t ik . 
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meg, úgyhogy „kötni" itt szükségkép annyit tesz, mint 
bűnt kötni és oldani annyit tesz, mint bűnt oldani Mert 
o ugyanott arra tanít, hogyan kell a mi atyánkfiát, ha 
vétkezik, intenünk, korholnunk, bevádolnunk és ha nem 
hallgat ránk pogány számba vennünk stb., amint majd 
lentebb hallani fogjuk. így tehát az is bizonyos, hogy bűnt 
kötni, nem jelenthet annyit, mint megparancsolni, vagy 
törvényt hozni, amint a pápisták magyarázzák. Mert a 
parancsolat és törvény nem bűn maga, hanem a bűn olyas, 
ami a törvény és parancsolat ellen van : ehez kétség nem 
fér ós ezt mindenkinek be keli ismernie0 Épen azért lehe-
tetlen, hogy egyazon szó, teszem azt itt a „kötni" egy-
szerre parancsolást ós bünmegtartást jelentsen. Egyiknek 
hamisnak ós helytelennek kell lennie. A törvény nem köt 
meg egy bűnt sem, hanem megparancsolja, hogy a jövő-
ben a bűnt kerül jük ós a jót cselekedjük, tehát tiszta 
dolog, hogy megelőzi azokat a bűnöket, amik még nincse-
nek is meg; ellenben a kulcs megköti a törvény ellenére 
elkövetett bűnöket ós felette szükséges mindkét esetben 
törvény után ós bűn u tán : miért is a pápa kötése ós 
Krisztus kötése homlokegyenest ellenkeznek egymással 
ós egyazon mondásban egy a mással semmikópen meg 
nem férnek. Egyik okvetlen hamis és hazug, ez bizonyos 
dolog. 

H a r m a d s z o r . Krisztus kotesének célja, hogy a 
bűnöst a bűnoktol megszabadítsa ós o a maga kötésével 
semmi egyebet nem akar mint hogy a bűnös lelkiismerete 
szabad ós ment legyen a buntol mórt azért bünteti és 
köti a bűnöst, hogy az & bűnnel felhagyjon, azért lakoljon 
ós azt kerül je , es így ezt a kotest bízvást nevezhetjük a 
lelkiismeret megszabadítanának ós a bűnoktol való meg-
mentésnek. Viszont a papa kötésének az a célja, hogy az 
ártatlan lelkeket fogl>ul ejtse es ne szabadda, hanem 
rabbá tegye és nem akar egyebet, mint hog> a lelkeket 
hálóba kerítse es szabadsaguktól megfossza, úgyhogy ezt 
a kötést a bunok fogsaganak és alkalmanak nevezhetjük, 
amint szent Pal mondja, Róni. 7 n , hogy minden törvény 
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alkalom a vétkezésre. E szerint, úgy vélem, elég szembe-
szökő és nagy itt a különbség Krisztus és a pápa kötése 
között, úgyhogy azokat lehetetlen egynek vennünk, avagy 
egyszerre ugyanazon mondásra értenünk. Krisztus köté-
sének csupa bűnnel és bűnössel van dolga és alkalmat ad 
arra, hogy azok jámborak .és bűn nélkül valók legyenek: 
a pápa kötésének viszont csupa szentekkel ós igazakkal 
van dolga ós alkalmat ad arra, hogy azok bűnbe essenek 
ós bűnösök legyenek. Mert az o törvényei az összes jám-
bor, ártatlan keresztyénekre vonatkoznak: Krisztus kulcsa 
pedig csupán a keresztyének között levő bűnösökre vo-
natkozik; ily szépen illenek össze a pápa kulcsa ós a 
Krisztus kulcsa. 

N e g y e d s z e r . Krisztus kulcsai a menny ós az örök 
élet szolgálatában állanak és arra segítenek; mert ö maga 
a mennyek országa kulcsainak nevezi azokat, úgy értvén a 
dolgot, hogy azok a konok bűnös előtt a mennyet bezárják, 
a megtérő bűnös előtt pedig a mennyet megnyitják. Épen 
azért Krisztus kulcsaiban benn rejlik az o vére, halála ós 
feltámadása, amik által ő nekünk a mennyet megnyitotta és 
így ő a kulcsok által azt osztja ki a szegeny bűnösöknek 
amit halála által megszerzett. A kulcsok hivatala tehát fen-
séges isteni hivatal, amely a lelkeket a bunbol es halaiból 
a kegyelembe és az életre segíti és nyúj t ja nekik az 
igazságot a cselekedeteknek minden érdeme nélkül, egye-
dül a bűnök bocsánata által. Viszont mit tesznek a pápa 
kulcsai? Megparancsolják ós felállítják a kulso törvénye-
ket. Édesem, mit használnak ezek a bűn, a halál ós a 
pokol ellen ? Hogyan segítik be ezek a lelket a kegye-
lembe ós az életre ? Hogy tá r ják fel ezek a mennyet a 
szegény bűnös előt t? Igen, becsukják! Hisz nagyon jol tudjuk, 
hogy még Isten tiz parancsolatának cselekedetei sem üdvö-
zítenek, nem is tesznek kegyessé, hanem egyedül Krisztus 
kegyelme tesz kegyessé és üdvözít a bűnök bocsánata ál tal : 
hogy cselekedhetnék azt hát meg a külső törvények ós a 
pápás cselekedetek, amiket emberek találtak ki, amik merő 
piszok szemben a tíz parancsolat cselekedeteivel. 
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Ö t ö d s z ö r . Krisztus kulcsai nem cselekedetet, hanem 
csupán hitet követelnek. Mert a kötokulcs semmi egyéb 
és nem is lehet egyéb, mint oly isteni fenyegetés, amely 
a konok bűnöst a pokollal rémíti. És az oldó kulcs semmi 
egyéb, nem is lehet egyéb, mint oly isteni ígéret, amely 
az alázatos bűnöst a mennyországgal kecsegteti. Már 
pedig azt mindenki jói tudja, hogy az isteni fenyegetést 
és Ígéretet semmiféle cselekedettel nem lehet teljesíteni, 
hanem minden cselekedet nélkül, egyedül a hit által keli 
azt megragadni. Mert a fenyegetés és az ígéret nem pa-
rancsolatok. Nem is mondják azt, amit nekünk Istennel 
szemben tennünk kell, hanem azt jelentik meg, amit Isten 
akar velünk tenni, tehát Isten cselekedetére ós nem a mi 
cselekedetünkre oktatnak. Viszont a pápa kulcsai a mi 
saját cselekedetünkre oktatnak, vagyis arra, amit nekünk 
kell tennünk; mert az ő kötése oly törvényeket szab elénk, 
amelyek szerint nekünk cselekednünk kell, amint már 
hallottuk. Nem szépen illenek-e hát össze Krisztus kulcsai 
ós a pápa kulcsai ? Amazok Isten cselekedetére ós nem 
ember cselekedetére oktatnak: emezek ember cselekede-
tére és nem Isten cselekedetére oktatnak. Miért nevezi 
hát a pápa a maga kulcsait a menny kulcsainak, holott 
azok sem a mennybe, sem a hitre, sem a keresztyónségre 
nem segítenek, hanem csupán földi, külső műveleteket 
rendelnek. Azokat földi kulcsoknak kellene nevezni: igen, 
még ha oly jók volnának is. 

H a t o d s z o r . Zsid. 13,9 mondja, hogy a külső, földi 
törvények és műveletek semmit sem használnak. A szívet, 
(mondja) kegyelem által kell erősíteni és nem ételek által, 
amikből semmi hasznuk sincs azoknak, akik azok által 
Istennek akarnak szolgálni; amint szent Pál is mindenütt 
tilalmazza és kárhozta t ja az ily tanokat ós törvényeket 
és maga Krisztus mondja Luk. 17,20: „Istennek országa 
nem jő el szemmel látható módon, hanem ti bennetek 
van" ; hogy lehetne hát olyan vakmerő, hogy kulcsot adna 
a végett, hogy az ő országát külső dolgokkal kössek? 
Egyszerre száműzzön országából minden külső dolgot és 
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mégis kulcsot adjon ahoz és megparancsolja, hogy külső 
dolgok által uralkodjunk abban ? Hiszen 6 azokat a menny-
ország kulcsainak nevezi, amik Isten országát szolgálják, 
ahová semmi külső cselekedet vagy törvény nem segít 
be, amint Krisztus mondja. Már pedig a pápa kulcsai nem 
tudnak egyebet tenni, mint kötni, vagyis amint ők mond-
ják, külső emberi cselekedeteket parancsolni. Mi más 
egyebet jelent pedig ez, minthogy a pápa kulcsa ugyan a 
mennyország kulcsa, de azok nem tesznek és nem tehet-
nek egyebet, csupán csak azt, ami tisztára haszontalan a 
mennyország szempontjából, keresztyónségre se segít, ha-
nem inkább, amit maga Krisztus és az ő apostolai elkár-
hoztattak, megtiltottak és az ő országából száműztek. No 
hát én szerintem ugyan különös mennyei kulcsok ezek. 

Mind e rondaság pedig onnét ered, hogy Krisztust 
megtagadták és a maguk cselekedetei által akarnak üdvö-
zülni, hogy Krisztus hiába halt légyen meg, (mint Pál 
mondja, Gal. 2,2 l .) és mi a saját magunk igazságunkban a 
kegyelmen túl ós kívül legyünk szentek. Ezért kell a pápa 
törvényeit nyakunkba sózni. Ha ezeket megtart juk ós enge-
delmeskedünk. úgy a mennybe jutunk, ha nem, a pokolba 
megyünk. Ezzel tehát saját szájukkal tesznek bizonyságot 
arról, hogy ők hitehagyott keresztyének és megtagadják 
Krisztust az ő halálával egyetemben, sőt ráadásul magukat 
Krisztus fölé emelik. Mert hiszen ha az ő kulcsuk semmi 
mást nem tehet, csak köt, vagyis törvényt rendel ós mégis 
mennyei kulcsnak kell lennie, úgy magától értetődik, hogy 
ok a mennybe a törvény ós cselekedet által, mint a ma-
guk kulcshivatala által akarnak jutni. Ez pedig az igazi 
Antikrisztus, aki a mi üdvösségünket a mi cselekedetünkre 
építi a maga kulcsai által ós nem az Isten kegyelmére. 
És ez annak az egetverő tudománynak édes gyümölcse, 
amely szerint kötni annyi, mint törvényt adni, vagyis hogy 
Krisztus megtagadása ós a főfő utalatossagnak, ami ön-
igazságunknak megalapítása és fenntartasa. 

De hát segítsünk ezen a dolgon es szolgáljunk a pá-
pistáknak is magyarázattal ilyen formán : Valamint Krisz-
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tusnak ós a pápának kétféle kulcsa van ; ugyanígy kétféle 
mennyország is van, amikhez az a kétféle kulcs való. Az 
egyik mennyország az örök élet, amelyre minket szegény 
bűnösöket Krisztus kulcsai segítenek a bűnöknek Krisztus 
halála és nem a mi cselekedeteink által szerzett bocsánata 
á l ta l Ez az Isten mennyországa. A másik mennyország 
ott fent van a levegő' égben, ahol az ördögök uralkodnak, 
amint szent Pál mondja (Efez. 2,2.); oda segítik a pápa kul-
csai minden o szentjeit, akik az 6 köteleit ós törvényeit 
ta r t ják . Mert ezeknek a szenteknek ilyen menny való ós ezt 
a mennyet emberi törvényekkel és cselekedetekkel érdemlik 
meg. Eszerint tehát mindkét részen csupa mennyei kul-
csok vannak, de nagy különbséggel, amint mondot tuk; 
éppen azért a pápa is, akárcsak egy oroszlán, ordít min-
den bullájában csakhogy az ő kulcsai iránt való engedet-
lenséggel kockára ne tegyék a lelkek üdvösségét ós ez a 
pokol igen meleg. Aki azonban az ő kulcsainak engedel-
meskedik, az a szent egyház kebelén pihen ós boldog, 
nincs szüksége sem Krisztusra, sem az ő kulcsaira. 

H e t e d s z e r , azután, ha Krisztus nem akar t volna 
nekünk más egyebet adni a kulcsokkal, csupán a hatalmat, 
hogy külső törvényeket ós parancsolatokat szerezzünk, 
úgy meg is ta r tha t ta volna azokat ; a keresztyenseg nagyon 
is el lett volna azok nélkül. Hiszen itt van a világi telso-
sóg, apa, anya, úr, feleség, barátok, a venek stb., akik 
bőségesen gondoskodhatnak rólunk kulsokepen törvé-
nyekkel, fegyelemmel, erkölcsökkel és szokasokkal es 
semmi szükség, hogy raadasul Krisztus kulcsokat adjon, 
mert tehet-e a pápa kulcsa a maga kotesevel vagy tor-
venys/erzesevel valamit, amit az ész ki nem gondolhatna, 
lel nem foghatna s meg nem is tehetne egészen ugy, mint az 
o kulcsai V Hiszen, ha Krisztus a maga kulcsaival semmi 
magasztosabbat, avagy jobbat nem nyúj t az egyhaznak, 
mint amit előbb az egész vilagnak esz által megadott, 
akkor a mi hitünk, hozza maga az egyház sem nyugszik 
az isteni ige szikláján, hanem az emberi észen. No hisz 
ugyan jó alapon nyugodnék akkor! És bizonnyal oly ala-
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poti nyugszik a pápás egyház. Mert valamint as 5 kulcsa! 
kieszelt emberi tanítás, épp ágy az az egyház is, amelyet 
azokkal megkö t Hasonlók a hasonlókkal örömest társulnak. 

N y o l c a d s z o r , kárára ís vannak a keresztyónsógnek 
ezek a pápás kulcsok: nem csupán arra a főfo kár ra és 
romlásra gondolunk, hogy miattuk megtagadják ós meg-
gyalázzák Krisztus kegyelmét és így merőben a maguk 
igazságát csempészik be5 hanem arra is, hogy elárasztják 
és agyonterhelik azt mindennapi űj, számtalan, elviselhet-
len törvényekkel ós ekként a lelkeket azokkal mondha-
tatlan módon megszomorítják ós megzavarják, úgy hogy 
nem is volt soha az ég alatt nyomorultabb nép e tan miatt 
ós nem is lehet; pedig nagyon jól tudjuk, hogy Krisztus 
a maga kulcsait egyházának nem kárára, avagy romlására, 
nem is megterhelésére, avagy megnyomorítására adta, 
hanem hasznára ós üdvösségére. Azokat nem is az egyház, 
sem pedig a menny, hanem a pápa kulcsainak kellene 
nevezni; mert a pápa és az ö hada azok révén ju to t t a 
testek ós lelkek, a vagyon és becsület felett való teljes 
hatalomhoz: az egyháznak nincs egyebe, mint egyfelől testi, 
másfelől lelki kára abból és ráadásul nyakára ültek a 
lelkek eme dühös zsarnokai. ' 

Mindezt ők nem tagadhat ják, ez világos, bulláikban, 
könyveikben, írásaikban és dolgaikban nyilvánvaló, hogy 
ők a kulcsokról szólva, a drága hitet sohasem tanították, 
hanem elhallgatták ós ez igékről szólva, Krisztus vérét és 
kegyelmét sem nem magasztalták, sem nem tanították, 
hanem csupán a pápa hatalmát fú j t ák fel, hogy köt-
hessen ós hogy az ő törvényeinek engedelmeskedjenek. 
Ezt sütötték, főzték ós kavarták unos untalan, míg az 
o hatalmát nemcsak az összes keresztyének, hanem a fold 
összes császárai, királyai és fejedelmei fölé emelték az 
egész világon. Majd a föld alatt is a halottak fölé a tisztító 
tűzben,1) végre a leggyalázatosabb módon a mennyben is az 

*) Hogyan gondolkozott Luther a tisztító tűzről, azt előző iratából 
láthatjuk. 

D. Luther M. művei. 8 
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angyalok főié. És mikor már tovább nem mehettek, meg-
tet ték a pápát Istennek a főidőn, mintha ő valami ke-
verék Isten ós ember volna ós nem valódi- ember; amiről 
majd máskor többet beszélünk ós alkalmat adunk a kíabá-
lóknak kiabálásra.1) Mert, ha Isten ís ágy akarja , nem takar-
ják úgy be ezt a pokoli es ördögi szörnyűséget, ahogy 
ők reményük ós gondolják. 

Láttuk immár, hogy mily híven bántak el ezek a 
jámbor emberek a keresztyónsóggeí, hogy a kulcsok hiva-
talából törvényhozást csináltak és azokat az igéket, ame-
lyek Isten dolgáról és kegyelméről szóinak, a mi saját cse-
lekedeteinkre és erdemünkre magyarázták. Hiszen ha még 
oly vak ós hit nélkül való is, magának a természetes észnek 
is be kell látnia, hogy a kegyelem ós a jog nem azonos 
dolgok, és hogy egyazon mondást nem lehet egyszerre a 
kegyelemre ós a jogra alkalmazni avagy érteni. Aki pedig 
ezt megtenné, azt a világ is gonosztevőnek, vagy ostobá-
nak tartaná. Már pedig ezek az emberek itt azt cselekszik, 
hozzá nem világi dologban, ami szintén nem engedhető 
meg, hanem itt Isten igéjénél ós Krisztus dolgánál ós úgy 
teszik ezt, hogy hitcikknek kell azt tar tanunk; aki nem 
hiszi, az bizonnyal eretnek, lelke örökre elkárhozik ós 
teste már most máglyára kerül. Hogy tombolnának ós 
ja jongnának ez ordítók, ha esetleg minket e fa j ta átkos, 
pokoli, káromló hazugságon kaphatnának, amilyenen mi 
most őket itt r a j t akap tuk ! 

K i l e n c e d s z e r , mondjuk ki mindjárt itt, hogy ha kötni 
annyit tesz, mint törvényt hozni, akkor viszont oldani 
annyit tesz, mint törvényt megszüntetni ós érvénytelenné 
tenni. Mert két egyforma hatalom all szemben egymással, 
mindkettőt Krisztus adta, ugyanazon mondásban ós mind-

*) Luther megneheztelte és kifogásolta, hogy az Ágostai Hitvallásból 
a tisztító tűzről, a szentek tiszteletéró'l és a pápaantikrisztusról szóló 
cikkeket kihagyták (lásd Justus Jónáshoz 1530, július 21-én intézett levelét) 
és igen valószínű, hogy vitairataiban, ahová előző munkája (a tisztító tűz-
ről) és ez is tartozik, e hiányt akarta kipótolni, aminthogy külön iratot 
adott ki a szentek könyörgéséről és a pápaantikrisztusról is. 
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két kulcs egyaránt nagy0 Ha tehát a pápának, vagy az o 
egyházának van hatalma kötni, vagyis törvényt hozni, úgy 
van hatalma arra is, hogy törvényeket megszüntessen; 
hiszen, ha a kötést a törvényre kell értenünk, akkor az 
oldást is arra kell értenünk. Nohát akkor a pápa Isten 
tízparancsolatát, az evangéliomokat és az egész írást meg-
szüntetheti ós ezek alól az egész világot felmentheti ós 
feloldhatja. Ha ezt nem teheti, akkor nem is köthet, vagy 
nem is adhat törvényt ; mert az egyiket ép úgy meg kell 
tennie, mint a más ika t Ha nem oldhatja fel, és nem szün-
tetheti meg a szentirás egy betűjet sem, akkor nem is 
hozhat egy betűt sem mint törvényt. 

. És bizony ö azt meg is cselekedte; tényleg 5 Krisz-
tust (mint fentebb mondtuk) kipusztí totta és megtagadta, 
helyébe a maga törvényeit ós cselekedeteit állította. Van-
nak is sokan, akik azt tanít ják, hogy a szentírás felett áll, 
azt úgy magyarázhat ja ós változtathatja, amint aka r j a ; 
•amint bizony meg is tette, sot szent egyházi joga azzal 
kérkedik, hogy a szentírás neki köszönheti, hogy szentírás 
•és érvenyes a keresztyéneknél; mert ha ő meg nem erő-
sítette volna, nem érne az semmit, nem is lehetne szentírás. 
Node ezért fizessen meg neki az ördög, én azt hiszem, 
hogy egy kevéssé már betömtem ezt a káromló szájat, 
bárha még egyesek iregriek morognak. Mert írva van : 
Verbum Domini manet in aeternum. az Űrnak igéje meg-
marad örökké, Ézs. 40,8., ós Krisztus azt mondja. Mát. 5.1 8 : 
Egy jota avagy egyetlen pontocska el nem múlik a tör-
vényből, amíg minden be nem teljesedik, es viszont Ján. 10,35: 
Az írás fel nem bontható és Luk. 21.33: Az ég ós föld 
elmúlnak, de az én beszedeim semmikepen el nem múlnak. 
Ez az a férfiú, a ki a papa út jába akadályt gördített, hogy 
az í rásnak egyetlen betujet vagy pontocskáját meg ne 
szüntethesse es fel ne oldtiassa, eppen azért egy betűnyit 
sem köthet avagy parancsolhat a keresztyénekre. 

Igen, de te azt mondod: o a maga törvényeit feloldhatja. 
Ez igaz. De ez nem elég : mert ilyenformán az oldókulcs 
nem volna egyforma a kotokulcssal ; hanem ép úgy, amint 

8* 



116 d. LUTHER m á k t o n 

o köthet ott, ahol Isten még senkit meg nem kötöt t és 
minden szabad, megkotetlen, úgy kell neki oldania is ott, 
ahol m Isten még senkit nem oldott ós minden kötve van,, 
különben a két hatalom nem volna egyforma nagy. Szerin-
tem gyarló oldás volna az, ha ón csupán azt oldhatnám 
meg, amit megkötöttem^ de amit más kötöt t meg, azt nem 
oldhatnám meg, — mire volna jó akkor az oldókulcs? így 
ím oldás semmi más nem volna, mint hogy abbahagynám 
ós megszüntetném az ón kötésemet. így én egy lelket sem. 
oldhatnék meg, akit az ördög megkötött* Hát ez bizony 
hitvány oldókulcs volna l Ámde Krisztus azt mondja itt, 
hogy oldva van a mennyben, amit az oldókulcs a földön 
megold; ezzel megadja ő az oldó hatalmat arra is, amit 
más megkötött, tudniillik maga az Isten is a mennyben 
És ezt meg is cselekszik Krisztus kulcsai, mert megoldják a 
földön, ami Isten előtt a mennyben kötve van, amint itt e 
puszta igék bizonyít ják: Amit megoldasz a földön, oldva 
van mennyben. Kell, hogy mindakettő, kötés ós oldás, 
mero istenige legyen, amint majd meghalljuk. 

Szóval: Kell hogy a pápa Isten parancsolatát és igéit 
megoldhassa, amiket egy ember sem kötött meg mint ember, 
vagy nem is kötheti meg, amit Isten nem kotot t meg, vagy 
bizonnyal nem birja az igazi kulcsokat. Itt egynek vere-
séget kell szenvednie, vagy Istennek vagy a pápának, 
nevezetesen : hogy a pápa Isten igéit felfüggessze ós meg-
oldja, vagy Isten megakadályozza, hogy ne is köthessen, 
hanem minden 6 törvényei érvénytelenek legyenek. Mert 
a két hatalom egyforma ós együtt adot t : aki az egyiket 
nem bírja, az egyiket sem bírja. Hova lesz itt immár a 
kötőjog vagy a kötőkulcs ? füstbe ment és be kell látnunk, 
hogy az írás meghamisítói mindazok, akik itt azt mondják, 
hogy kötni annyi, mint törvényeket hozni, ós hogy Krisztus 
ezzel a pápának és püspököknek hatalmat adott törvényeket 
hozni: mert ő a törvényből egy betűt sem oldhat fel, 
amint fentebb kimutattuk, épen azért egyet sem köthet ís. 

T i z e d s z e r . Lássuk meg itt minden előtt azt az igaz 
tudományt, ami ebből a kötésből származik. Minthogy ím-
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már kötni annyit tesz, mint törvényt hozni, bizonyára a 
kötelék is annyi, mint törvény és azt a jámbor keresztyént, 
aki ezzel a kötelekkel meghagyja magát kötni, vagyis aki 
a pápa kötelekét és törvényeit megtar t ja és engedelmes, 
megkötöttnek kell mondanunk. Nos hát ezt a két beszédet 
állítsuk szembe egymással Krisztus azt mondja megkötött-
nek, aki mint engedetlen meg van átkozva ós akinek az o 
bűnei meg vannak tar tva és nincsenek megbocsátva, amint 
Mát. 22,13 beszél a kéznek ós lábnak megkötéséről és 
a sötétségbe való k ive tésrő l Oldottnak pedig azt nevezi, 
aki a maga bűneitol ment és szabad, és akinek azok meg 
vannak bocsátva. Ellenben a pápa azt mondja ° kötve van, 
aki az ón kötésemnek engedelmes ós annak üdvözülnie 
keli; oldva van, aki Isten minden parancsolatától ment és 
szabad és mégis engedetlennek ós kárhozottnak keli lennie. 
Hogy másszunk ki ebből? Krisztus azt mondja : Kötve 
lenni annyi, mint elkárhozni. A pápa azt mondja : kötve 
lenni annyi, mint üdvözülni; és mindaketto az evangóliom 
egyazon mondásáról ós igéiről beszól Hát nem kedves, 
bájos dolog az, mikor az írást oly finoman tudjuk magyarázni, 
hogy annak nyomban nemet kell mondania, amikor igent 
mond ós tisztára maga ellen beszélnie és törnie ? Köszö-
netet kell mondanunk a mi kedves ifjú urainknak, akik 
nekünk a kötést ily mesterileg magyarázták meg. 

És mert már épen oda jutot tunk, hogy a pápa a maga 
törvényét megszüntetheti, kérdeznem kel l : édesem, mikor 
szüntette meg valaha a pápa a maga tulajdon törvényeit, 
amikkel ö a keresztyónsóget oly iszonyú módon meg-
gyötörte ? Mikor volt valaha az oldókulcs használatban 
és működésben ? A kötést bizony mindig gyakorolta ós a 
kötokulcs használatban ós gyakorlatban volt, hogy meg-
téveszthessen ; de az oldókulcs egészen használatlan hevert, 
megrozsdásodott ós megromlott. Miórt visel hát a pápa 
két kulcsot a címerében, holott az egyiket sohasem hasz-
nálja 9 Pedig az egyiket ép úgy kellene használni, mint a 
másikat, mert Krisztus mindkettőt megadta, hogy mind-
két 16't hasznalják es mindkettővel segítsenek az ö keresz-
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tyénein. Mi pedig jól tudjuk, hogy a pápa ós az o hada 
az o tőrvényei avagy rendeletei kőzöl de csak egyet sem 
szüntetet t meg avagy oldott fel, hanem szünetlenül a kö-
téssel szorgoskodnak és naponkent szaporítják tőrvényeiket. 
Ugyan miér t? 

Ej édesem, ha az oldókulcs divatba jönne, ós a köte-
lékek avagy törvények egy része megszűnnék, ez kezdet 
és gonosz rés volna, hogy a többi törvények is mnití 
megszűnjenek; ezzel beállana a gyökeres reformáció e iülti 
zsarnokokon. Épen azért jobb, ha mindig kötnek es 
sohasem oldanak ós mégis két kulcsot festenek, hogy a 
népek száját betapasszák, de csupán a kőtőkulcshoz ragasz-
kodjanak ; az oldókulcs felette nagy bajt idézne fel, mind-
két hatalmat, becsületet és vagyont ép oly nagy mértékben 
vinné el, amily mértékben behozza azokat a kötőkulcs. 
Azt most is szemeinkkel látjuk, hogy mily erősen és ko-
nokul t a r t j ák magukat, hogy épen semmit sem akarnak 
oldani, avagy elengedni abból, amiről pedig tudják, hogy 
jogtalanul és Isten ellenére kötötték meg. Az oldókulcsot 
nem tudják megtalálni: Édesem mondják ők, ha egy dolog-
ban engedünk és tágítunk, sok dologban kell engednünk; 
ezt nem tehet jük. Az ördögbe, ez okos tanács ós bölcs 
terv ezeknél a nagy uraknál ós bölcs tudósoknál, ami (úgy 
sej t jük) pompásan fog ra j tuk segíteni! Micsoda orr ez! 
Ámde mit mond arra Krisztus, hogy ők az ő keresztyéneitől 
az oldókulcsot őrökre elrabolták ? Eh, mit Krisztus ! — 
Krisztus! ez lutheri hóbort! —• Nohát ha ti az oldókulcsot 
nem találjátok meg, majd megkeresem én ezzel a köny-
vecskével ós úgy találom meg, hogy ti sem a kötőkulcsot, 
sem az oldókulcsot nem tar that já tok meg. Mibe fogadjunk ? 
Mert azt hallom mondani, hogy mindkettő egymáshoz van 
kö tve ; ha az egyik a mienk, akkor mindakettő a mienk; 
ha ti tudtok kötni, mi tudunk oldani. 

Igen, mondják ők, a pápa használja az oldókulcsot 
is, amikor dispenzál avagy engedélyt ad és a maga köte-
lékeit ós törvényeit megszüntet i ,— majd azt mondtam — 
pénzért eladja. Mit mondjunk ? Oldás az, mikor a kötő-
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kulcs kötelékeit pénzért e lad ják? Miért nem old o Istenért 
avagy a lelkek üdvéért ? Ej, ezek merő lutheri elkalan-
dozások, nihil ad propositum, itt nem használhatók. Továbbá, 
hát miért nem oly nagy az oldókulcs, mint a kötokulcs 
ós mert nem old olyan mértékben, mint ahogy a kötokulcs 
kőt ? Mert a kötőkulcs az egész keresztyénsógre kiterjed, 
sohasem enged bármit is oldani egész tömegesen, mindig 
csak köt ós szorosan kötve t a r t ; de az oldókulcs egyet vagy 
ket tőt kisegít az ily kötelékekből, de nem ám az oldó° 
hivatal szabad hatalmából, hanem a nagy Isten, Mammon 
könyörgése, közvetítése és ereje alapján, amik nélkül annak 
oldó hivatala t isztára összeomlana és semmibe lépne. Miért 
visel hát a pápa címerében két egyforma nagy kulcsot, 
holott nem akarja , hogy azok egyforma nagyok legyenek, 
nem ís töri meg ? Neki a címermezőt csupán a kötő-
kulccsal kellene kitöltenie, ós az oldókulcsot alig mákszem-
nyinek hagynia, sőt ahelyett a Mammont kellene viselnie 
és hozzá egy őrdögkoponyát. Ilyenformán az ő hivatala 
szegény oldókulcsocskáját nem szükséges használnia, ha-
nem arra jó az, hogy segítse a kőtőkulcsot a pónz ós hatalom 
növelésében, mintha ezt a kötőkulcs magában nem igen 
tenné meg. 

A m á s o d i k v i s s z a é l é s . 
Itt előveszik immár azokat a kedves kulcsokat es ha 

Krisztus mondasában a szöveget vagy az igéket ugyancsak 
agyonra gyötörtek a maguk magyarazgatasaval. ugy 
most még gonoszabbul gyötrik magukat a kulcsokat, 
amelyek amaz igek altal nekünk advak. A kulcsokhoz 
szólva olyanlorman bannak el azokkal, hogy az egyiket 
néha clavis errans-nak vagyis: vető kulcsnak, vagy te-
vedo kulcsnak nevezik. Olyanforman. hogy p. o.: a pápa 
valakit megköt, avagy megátkoz, aki pedig Isten előtt 
nincs megkötve, vagy felold, aki Isten előtt nincs oldozva, 
ez esetben teved a kulcs, es nem hasznai semmit, mert 
hibázott es nem talalta el igazan a dolgot. Es különösen 
az olüokulcsot fenyegeti az a veszedelem, iiogy teved. 
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mert a kőtokulcs, kfváltképen az, amelyik törvényeket 
hoz5 soha nem téved, nem is tévedhet, minthogy a Szent-
lélek oly hatalmasan támogat ja a pápát a kötésben, hogy 
o nem tévedhet. Ámde az oldőkulcsot o nem ismeri, itt 6 
a pápát a fegyelmezésben magára hagyja, talán azért, mert 
Krisztus az oldókulcsot a Szentlélek tudta és akarata nél-
kül adta n e k ü n k ; ez szomorítja a Szentlelket, ós épen 
azért nem akar ja azt oly biztosan irányítani, mint a kötő-
kulcsot. Ezt hidd el, mert különben eretnek vagy. 

Mindez pedig annyira bizonyos, hogy a kötokelcs is 
akkor, amikor (mint fentebb mondtuk) nem törvényeket 
hoz, hanem amikor átkoz, mégsem tévedhet, mert ez eset-
ben (úgy vélem) szent Gergely egyik mondására támaszkod-
nak c „Sententiae nostrae, etiam iniustae metuendae sunt" 
vagyis : „Ha mi már valakit jogtalanul átok alá vetettünk, 
ezt a mi á tkunkat ennek dacára is tiszteletben kell tartani." 
Megértetted jól ? Ha félnünk kell a jogtalan ós téves átok-
tól, akkor az nem tévedt. Miért kelljen különben a jog-
talan átoktól félnünk, ha az nem talál, hanem tévedhetett 
volna? Hiszen meg kell gondolnod, hogy a pápa oly nagy 
hatalom a mennyben, hogy magának az Istennek is félnie 
kell tőle ; és ha a pápa valakit jogtalanul átok alá vet, 
akkor ettől a pápai villámlástól és mennydörgéstől a földön, 
megreszket az Isten az összes mennyei seregekkel együtt 
és kénytelen a megátkozottat megátkozni ós a jogtalan 
átkot megerősíteni ós végrehajtani ós ilyformán a maga 
isteni igazságát sutba dobni s a pápa kedvéért gazfickóvá 
válni, csakhogy a kötőkulcs ne tévedjen. De én, most jobb 
szeretném megátkozni, mint leírni ezt a szörnyű dolgot, 
ha szabad volna tennem, de majd utóbb ráker í t jük a sort 
Gergely mondására. 

Nohát Isten hozott t i teket kedves uraim, volna valami 
mondani valóm néktek, ha nem esnék terhetekre. Azt 
mondjátok, hogy nektek tévedő kulcsotok van. Édes atyám-
fiai, mondjátok c sak : mit árultatok nekünk eddigelé a 
búcsúban német földön, sőt az egész világon ? Hiszen azért 
rengeteg pénzt szedtetek be tőlünk. Tóvedőkulcs avagy 
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találókulcs volt az? Nagyon szeretném ezt tudn i Ej hát 
nem olvastad a bullában ° aki bűneit megbánta és meg-
gyónt , azé bizonnyal a búcsú ? Mi megadjuk a búcsút, de 
hogy tied legyen az, azt mi reád bízzuk, mert mi nem 
tudhat juk, ha vajon igazán bántad-e meg bűneidet ós 
gyóntál-e meg* Épen azért az iránt sem vagyunk bizonyosak5 

ha vajon a kulcs talált-e vagy tévedt, mert az hibázhat 
és tévedhet. Hogy hogy ? A pénz pedig, amit azért kaptál, 
az mégis biztosan a tied, azt nem bíztad a tévedő kulcsra? 
Hogy értsük hát a dolgot? Te bolond, ki bízná pénzét 
tévedő kulcsra ? Nem volna-e jobb azokat a lelkeket, akik 
őrökké élnek és ú j ra elő nem jöhetnek, a találó kulcsra, 
és a pénzt amit minden órában újra megkaphatunk, a té-
vedő kulcsra bízni? Édesem, ez lutheránus beszéd, mi most 
pápista módra cselekszünk. 

Köszönjük ós jó Istenünk jutalmazzon meg t i teket 
e jó, vigasztaló tanításért, mert most veszem észre, hogy 
a kulcs a búcsúval nem alapszik Isten igéjén, hanem az 
én töredelmemen ós gyónásomon. Mert ha ón igazán meg-
bánom ós meggyónom bűnömet, akkor a kulcs a búcsúhoz 
ju t ta t , ha nem, — úgy minden veszve van, a búcsú is, a 
p«na is, amit azért adtam. Édesem, de hát hogyan leszek 
ön bi onyos az iránt, hogy igazán bántam és gyóntam meg 
bűnömet, csakhogy a tévedő kulcs találó kulccsá legyen 
es Isten megelégedjék ón velem ? Édesem, ez már a te 
gondod, ezt én nem tudhatom. Hát ez is helyes dolog, és nem 
annyit tesz, mint ellopni a pénzt, amit e bizonytalan dolog-
ért elfogadsz tőlem ? Hiszen az ón pénzem immár a tied, 
búcsút adsz azért, ós mégis azt mondod: nem biztos a 
dolog, ha vajon enyém-e az, és vétel utan úgy állok ott, 
mint a vétel előt t ; mert éppen annyim van most, mint 
előbb, tudniillik van bizonytalan bucsum, vagyis semmi 
búcsúm. Hogyan, elloptuk volna azt v Hiszen önkényt adtad 
azt nekem! És immár a találókulcsra van bízva, amely 
nem tévedhet. Jól van. 

Továbbá, mit adtok ti nekünk évenként a gyónasban, 
amivel a világot leigáztátok és kikutat tátok, ami nekünk 
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szünes-szüntelen, tes tünket ós lelkünket, vagyonunkat és 
becsületünket kós tá l t a? Mit adtunk volna? A feloldozást. 
Hát bizonyos az ís ? Ha megbántad bűnödet ós a mennyben 
ugy van, ahogy mi oldoztunk, akkor te bizonnyal oldozva 
vagy, ha nem, úgy nem vagy oldozva, mert a kulcs tévedhet. 
Ilyenformán újra azt hallom, hogy a kulcs Isten előtt való 
tőredelmemen ós érdememen alapszik. És ón az ón töre-
delmemmel olyan műlakatossá válhatok, aki az ón Uram 
Istenem számára az o kulcsaiból tévedő kulcsot is, meg 
találőkulcsot is csinálhat. Mert ha megbánom bűnömet, 
akkor az ő kulcsából találókulcsot csinálok, ha nem bánom 
meg, akkor abból tóvedőkulcsot csinálok, vagyis : ha meg-
bánom, akkor az Isten igazmondó, ha nem bánom meg, 
az Isten hazudik. Gyönyörű szépen foly itten minden. De 
hát hogy tudom én azt meg, hogy az ón töredelmem ós 
érdemem az Isten előtt elégséges ? Bámészkodjam fel az, 
égre, és vár jak mindaddig, míg megtapasztalom ós bizo 
nyossá leszek, hogy az ón töredelmem elégséges ? Mikui 
tudom ezt meg ? Ez a te dolgod. Jó válasz. A gyónó fillért 
ami a világnak értékes, mindjárt megkapod ós adsz érte 
egy gondot és kétséget ? Ez az én gondom. 

Továbbá, mit adtok el ti nekünk a vaj cédulákban1) és 
más szabadságokban, teszem azt, hogy valaki közeli barát-
nejaval hazasságra léphet és több efélékben? Ha a kulcs 
nem teved, Isten nevében és becsülettel tied az, amit meg-
vásárolsz, de ha Isten előtt nem kedves az; ós elegendő ok 
forog fenn, akkor téved a kulcs ós nem a tied az jog szerint. 
De hát honnan tudom meg azt, hogy Istennek kedves és 
előtte okaim elégségesek ? Ez a te gondod. De hát hova 
lettek azok, akik ily bizonytalan vásárra építettek és 
amellett haltak meg ? Ez az ő gondjuk. 

Továbbá, ha a pápa, püspökök, prépostok, püspöki 
helytar tók valakit átok alá vetnek, Isten igéje és paran-
csolata nélkül is : megáll az ilyen átok is ? Óh ez iránt 

*) így nevezték azokat a leveleket vagy cédulákat, amiket pénzért 
váltottak böjti napokon s amiknek alapján szabad volt olyankor is 
húst enni. 
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semmi kétség, mert ez a kötokulcs dolga, amely sem nem 
hibázhat, sem nem tévedhet, amint hallottad. De hát honnan 
tudod, hogy az itt nem téved? Ez az én gondom. Jól hallom, 
hogy ha a ti hatalmatokról, vagyonotokról és becsülete-
tekről van szó, akkor csupa találókulcs szerepei és egyik 
sem tévedhet ós hibázhat. De ha a mi lelkünk baján kellene 
segítenetek, akkor nincs egyebetek, csak tévedő kulcsotok? 
No ezt ugyan eltaláltad. 

Továbbá: ha a pápa királyokat ós fejedelmeket átkoz 
meg, mint mondják kilenc Íziglen, érvényes-e es megáll-e 
bizonyosan az ilyen átok is ? Holott az Isten 2. Móz. 20,5 

csupán negyedízig való büntetéssel fenyegetodzik, és még 
sem átkoz meg senkit ? Nos tehát, bizonyosan érvényes 
az, mert ezt a kötó'kulcs cselekszi, ami nem tévedhet. De 
hát honnan tudod, hogy az Isten az ily átkot megerősíti? 
Ez az ón gondom. 

Továbbá: ha a pápa viszont ezeket a fejedelmeket 
és királyokat megáldja, a kulcsok is mindjárt találnak ? 
Ha a fejedelmek Isten előtt az áldásra méltók, akkor azok 
bizonyosan találnak, ha pedig nem, úgy tévednek. Mert 
itt az oldókulcs szerepel, amely tévedhet. De hát honnan 
tudom meg, hogy azok a fejedelmek az Isten előtt az ál-
dásra méltók ? Az az ő gondjuk. 

Továbbá: az átok bulla, amelyet Rómában zöldcsü-
törtökön1) evenként kikiáltanak, eltalálja-e mindazt, amit 
megátkoz ? Nem találná-e el az a bulla, amely a kötő-
kulcsnak kiváltkepen való munkája ? Hisz hallod, hogy a 
kötőkulcs nem tevedhet. a Szentlélek igazgatja azt. De 
honnan tudom meg azt biztosan, hogy a Szentlélek így 
igazgat ja? Ez az en gondom. 

Továbbá: mit cselekesztek ti a tisztító tűzben, mikor 
a lelkeket a búcsú altal abból kiszabadítjátok ? Ez is bizo-

*) A Coena domini szavakkal kezdődő hírhedt bulla, amelyet zöld-
csütörtökön olvasnak fel, s amelyben az összes eretnekeket elkárhoztatják. 
X. Leo alatt 1521-ben belékerült Luther is. (Lásd bővebben Luther 
művei II. rész 3. kötet 185-229. lap). 
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nyos dolog? Ha az Isten a mennybeli ezt a kiszabadítást 
helybenhagyja, úgy bizonyos. De honnan tudom én meg, 
hogy az Isten helybenhagyja? Ez a te gondod* 

Továbbá: hát hova lesz a rengeteg pénz, amit ti a 
tisztító tűzzel e tévedőkuícs által loptatok és raboltatok, 
akarom mondani nyertetek ? Ez az én gondom, a találó-
kulcs majd gondját viseli. Helyesen. 

Továbbá: ha a pápa az angyaloknak megparancsolja, 
hogy a zarándok lelkeket (akik a római zarándoklás alatt 
meghalnak az aranyesztendőben) a mennybe vezessék, 
bizonyos dolog ez is ? Minthogy Krisztus a kulcsokat csu-
pán a földön adja meg, ós az angyalok nincsenek a földön, 
úgy áll a dolog, hogy az Isten az angyaloknak parancsolja, 
amit a pápa parancsol. így van ez. De honnan tudom én, 
hogy az Isten az angyaloknak ezt megparancsolja ? Ez a 
te gondod. 

Továbbá: háti papokat szenteltek,püspököt köpennyel1) 
láttok el, pápákat koronáztok, császárokat és királyokat 
kentek fel, barátokat és apácákat avattok, harangokat és 
templomokat, sót ós vizet szenteltek, ós több efélét, ez is 
bizonyos dolog? Mit kérdezősködő! annyi t? Nem hallod? 
Mindaz, amit a kőtokulcs tesz, bizonyos dolog, viszont; amit 
az oldókulcs tesz, az bizonytalan. Épen azért, ami az em-
lített dolgokban a kőtökulcsra tartozik, az megáll ós bizo-
nyos, viszont, ami az oldókulcsra tartozik, az tévedhet ós 
bizonytalan. De honnan tudom ón, hogy mindez így van ? 
No hát, — ami a kötőkulcsra tartozik, azt hagyd rám, ami 
az oldókulcsra tartozik, az a te dolgod. 

Édesem, ha így van, miért nem vártok hát a ti tévedő 
kulcsotokkal egész addig, amíg megbizonyosodtok, hogy 
a bűnért való töredelem elégséges Isten előtt, hogy ne 
kelljen a búcsúval ós oldozással tévednetek es bizony-
talanul cselekednetek ? Szintúgy: mért nem vár tok a 

*) A pallium egy fehér gyapjúból csinált, fekete keresztekkel átszőtt 
öv vagy vállgallér, amit minden érseknek meg keli vásárolnia 3 hónapon 
belül kineveztetése után, mint megeró'sítésének jelét. 
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vajlevelekkel ős minden más dolgotokkal egész addig, 
míg mindenben megbizonyosodtok? Nem volna szabad az 
Isten parancsolatával így vaktában, hiába bánni, ós oly 
könnyelműen eljárni. Ez nagy bűn. Igen édes társam, ha 
nekünk oly sokáig kellene várnunk, akkor soha többé egy 
fillért sem kapnánk, oda volna a becsület, meg a hatalom, 
és a kulcsok rég megrozsdásodtak volna és mi szegényebbek 
és nyomorultabbak lennénk mint az apostolok, a próféták 
és maga Krisztus volt, Aztán mi nem is bánunk sem 
hiába, sem könnyelműen azokkal a kulcsokkal, mert azok 
teli, súlyos, nehéz zacskót ós perselyt biztosítanak nekünk. 
Az apostolok könnyelműen bántak azokkal, nekik nem 
hoztak azok a konyhára semmit. 

Meg egyet: az Istenért, mondjátok meg csak nekem: 
honnan kaptá tok ti ezt a tévedő kulcsot ? Hiszen az egész 
írásban egy szó sincs arról, ott csupa merő biztosan találó-
kulcs van. Ej, hát onnan van az: ha az Isten mélyen hallgat 
és egy szót sem szól, ha vajon a te töredelmed helyes-e 
avagy vajon az okok elógsegesek-e az oldozásra ós dis-
pónzálásra: akkor mi sem találhat juk azt ki. Hogy tehát 
a kulcsok meg ne rozsdásodjanak, bizonytalanra kell el-
járnunk, ha talál, hát talal, ha téved, hát téved, ahogyan 
a szembekötősdit já tszak. Mit mond jak? Hát ti ilyenformán 
szembekötősdit já tsztok a mi lelkünkkel, testünkkel ós 
vagyonúnkkal ós sötétben egerésztek ? Ezt eddig nem tud-
tam, de most megjegyzem magamnak, hogy ti velünk test-
vériesen osztoztok: ti megtar t já tok a találó kulcsot a m | 
szekrényünkhöz, a mi pénzünkhöz ós vagyonunkhoz, és 
meghagyjátok nekünk a tóvedőkulcsot a mennyországhoz. 
Ami rá tok tartozik, ott meg van a találókulcsotok, ami 
ránk tartozik, ott meg van a tévedőkulcsotok. Ez itt a 
te gondod. Egyébként nem tudsz mást mondani ez ügy-
ben, csupán: ez a te gondod ? Nem tudnék-e mást mon-
dani ? Ráadásul ezt is mondom: ami a kotokulcsra ós a 
találókulcsra tartozik, azt reám kell bíznod. Nem elég ez? 
Óh több, mint elég, sot nagyon is sok. sajnos, ti fölötte 
tudós doktorok és tapasztalt férfiak vagytok, emellett valóban 
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bizonyságot kell tenni. Most már értem, miért vannak azok 
a kulcsok ezüstből és miért hordják azokat vörös selyem-
ben ! Bizony azért, hogy Krisztus azokkal a kulcsokkal 
t i teket u rakká tegyen a földön és hogy ti a keresztyen-
séget nyomorult fogoly szolgálóvá tegyétek, tehát épen 
nem a keresztyónségért, hanem egyedül érettetek adta 
a ku lcsoka t Persze, hogy is lehetne másként ? 

Hogy tetszenek neked édes testvérem ezek az em-
berek ? Én azt tartom, annyit tesz ez, mint isten Igéjével 
kockázni, ahogy a gazfickók cselekszik és a drága keresz-
tyénséggel ós a szegény ielkekkel játszani, mintha azok 
ócska kártyalapok volnának. Noha maga az Isten, szerel-
metes fia vére ós halála által, drágán váltotta meg" őket. 
Bizony fölülmúl e gonoszság minden panaszt, á tkot ós 
haragot. Ha én avagy közülünk bárki olyasmit mondott 
ós tanított volna, hogy a pápa kulcsa bizonytalan és té-
vedhet, Isten engem, micsoda lárma lett volna abból. Össze-
dőlt volna a menny ós föld ós első sorban minket tet tek 
volna meg eretnekeknek, ez esetben villámlott ós menny-
dörgött volna azaátok, szitok ós kárhoztatás, mint olyanokra, 
kik az egyház hatalmát gyengíteni akar juk . Mert azt ők 
soha nem tűrhet ték meg, hogy bárki mondja : a pápa té-
vedhet és hibázhat a hit dolgában. Pedig ezek mind a 
hitnek dolgai. Nos hát ők maguk mondják, szabadon taní t ják 
és vallják, hogy a feloldozás a gyónásban bizonytalan, ós 
ha a bűnbánat Isten előtt nem elégséges, nem ér az semmit. 
Pedig soha ki nem mutathat ják, mely bűnbánat és mikor 
elégséges ós ezzel a szegény nyomorult lelkeket kótsegbe 
kergetik, úgy hogy nem tudhat ják, hogyan all a dolguk, 
mijök van, avagy mijök nincs. De nyomban elveszik minden 
pénzüket és vagyonukat az ilyen bizonytalan szóért ós 
cselekedetért. 

Ebből foly, hogy a papa mindaddig, míg tevedo kulcsa 
volt, soha nem oldozott fel egy embert sem a maga egész 
pápasagában ós sem kulcsa, sem kulcshasznalata nem volt, 
hanem amennyiben ra j t a állott, a tevedokulccsal és a bizony-
talan feloldozással töltötte meg a poklot, mert a bizonytalan 
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feloldozás voltaképen semmi feloldozás, sőt annyit ér az, 
mint a hazugság ós a csalás. Ezt teszi Krisztus egyházát 
kormányozni ós Krisztus nyáját legeltetni. Hasonlókép áll 
a dolog a búcsúval ís : minthogy bizonytalan az ós az em-
berek töredelmén alapszik, a pápa mindaddig, míg a búcsú 
fennállott, egy napon ós egy órában sem adott búcsút ós 
az o bullái és aranyesztendei a legnagyobb rablás és kó» 
póság voltak azok közt, amik a földön előfordultak. Mert 
a bizonytalan búcsú, voltakép nem búcsú, söt csalás ós 
kópóság. Pedig bizonytalannak kell lennie, mert az a tőre-
delem bizonytalan, amelyen alapszik: hiszen kimondhatja, 
hogy az ő töredelme Isten előtt elégséges? Sőt melyik 
töredelem lehet Isten előtt elégséges ? Hiszen nem a mi 
töredelmünk, hanem maga Krisztus a mi töredelmünk és 
elégtételünk Isten előtt az ő szenvedésével. 

Hasonlóképen áll a dolog a felmentéssel, a vaj levelekkel 
ós efólékkel. Minthogy azok is azon alapszanak, ha vajon 
Isten előtt elégséges-e, vagy sem, amit pedig egy ember 
sem tudhat, így tehát a pápa életében még soha egy igazi 
vajlevelet avagy egyetlen igazi felmentést nem adott, mert 
a bizonytalan felmentés voltakép nem felmentés, sőt merő 
hazugság ós csalás. Isten bizonyos és igaz, őneki semmi-
féle bizonytalan dolgokhoz nincs köze. Mindannak bizo-
nyosnak kell lennie, amit ő tesz és ami előtte megáll, amint 
Jakab 1. 6. mondja : „Ne ingadozzunk, sem ne kételked-
jünk : aki pedig ingadozik avagy kételkedik, ne gondolja, 
hogy kap valamit Istentől." De mi mást tanítanak ezek 
a tévedő kulcsok, ha nem ingadozást, kételkedést és bizony-
talanságot ? Vagyis tanítanak kétségbeesést, Krisztustaga-
dást és kárhozatot, mert aki nem hisz, az elkárhozik, 
(Ján. 3,18.) es ami nem hitből származik, az bűn. (Róm. 14,23.) 
De hát ok itt nem hihetnek, mert a kulcs a maga erejével 
a mi bizonytalan töredelmünkön, a mi bizonytalan cselekede-
tünkön ós dolgunkon nyugszik. Hisz ki bízhat a maga 
cselekedetében, töredelmóben avagy dolgában ? Senki, 
hanemha aki hitetlen és Krisztust megtagadja. Mert a mi 
cselekedeteink bizony nem Isten igéje. 
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No hát eredj Rómába, hozz onnan búcsút ós vaj levelet, 
adj pénzt és hagyd magad dispenzálni, hagyd magad fel-
szentelni, avagy légy püspök, fuss a búcsújárás után, kö-
nyörögj a szentekhez, váltsd meg a tisztító t ize t , gyónj 
az ilyen papoknak stb. : meglátod bizonnyal, hogy nem 
tudod mit cselekszel, mid van, avagy mi vagy Isten e lő t t 
Igen, meg vagy csalva, és be vagy csapva, ós mindkettőt 
megérdemled. Miért vet jük mi meg Isten igéit és miért 
vagyunk oly hálátlanok a mi Urunk Krisztus iránt ? Persze 
ugyancsak szeretnék, ha az emberek azt igazán elhinnék, 
hogy bizonyos dolog ós csupa találókulcs, amit ők ol-
doznak és felmentenek, dacára, annak, aki mást mond, 
ámde magukban azt mond ják : a kulcs tévedhet. Ezt pedig 
azért teszik: ha az emberek hiszik, hogy bizonyos, ezzel 
megnyerik az igazi találókulcsot az egész világ szekrényéhez. 
De ha tudják, hogy bizonytalan, téves ós hazug, ez arra 
jó, hogy az ördög számára megtöltik a poklot keresztyén 
lelkekkel ós Krisztus országát pusztává teszik,, Hisz külön-
ben mivégre adta volna ő nekik a kulcsot? 

Lásd meg immár, mely gyümölcsöket termett a tévedő-
kulcsról való tan. Először is Istent hazugságba keverik. 
Mert Isten határozottan és bizonyosan megígérte Krisztus 
á l ta l : Mát. 18, l 8 . Amit megköttök a földön, meg van kötve 
a mennyben ós amit megoldottok a földön, oldva van a 
mennyben." Ez világos, tiszta, pontos beszed, ez nem tűr 
meg semmiféle clavem errantem-et avagy tóvedőkulcsot. Ő 
mondja, bizonyosnak kell lennie ós nem tévedhet. Amit 
megkötnek ós megoldnak, kötve ós oldva van. De mit 
mond erre a pápamester ? Én bizony nem tudom (mondja 
o), ón ugyan oldani akarok a földön, de hogy azért oldva 
lesz-e a mennyben, az a te gondod. Nyomban szájon üti 
az Istent. Az Isten azt mondja : „A mennyben is oldva 
van, ha oldva van a földön," a pápa azt mondja : nem-
szükség, hogy a mennyben oldva legyen, bárha oldva van 
a földön. A kulcs bizony tévedhet. 

Mi mást mond ezzel, mint ha azt mondaná Istennek:. 
Isten, te hazug, azt mondod: bizonnyal oldva van, amit 
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mi oldunk és nem veszed észre, hogy nekünk még egy 
Glavis erransunk, tévedőkulcsunk is van. Mert minthogy 
mi nem tudjuk, nem Is hisszük azt, hogy bizonnyal oldva 
van, amit mi oldunk, így hát te nem tudhatod, ínég kevésbbó 
ígérheted bátran ós biztosan es ekként a népeket sem 
teheted bizonyosakká és boldogakká. Hiszen mit tudhatsz 
te, amit mi ne tudnánk ? Mit Ígérhetnél a népeknek, amit 
mi nem ígérnénk? Ha a feloldozott jámbor ós méltó, ugy 
a mi oldozásunk által oldva lesz, ha nem jámbor, úgy oldjuk 
bár fel, még sincs feloldozva. Minthogy azonban mi nem 
tudjuk, ha vajon jámbor-e, tehát egyik, mint másik kulcs 
ós oldozás bizonytalan; mert a kulcs a maga erejével nem 
a te igéden alapszik, hanem a mi tudásunkon, azon, ha vajon 
az illető jámbor-e vagy sem, de mert az a tudás mindörökre 
bizonytalan, tehát a mi oldozásunk is mindörökre bizony-
talan marad, ós te neked hazudnod kell, mikor nagy 
bátran odamondod: bizonnyal oldva van, amit mi oldunk. 

Hasonló tisztességben részesítik ők ezzel a mi Urunkat 
Krisztust is, mint aki a maga vére által semmi egyebet 
nem szerzett, csupán tóvedőkulcsot ós bizonytalan oldozást 
ós a maga drága menyasszonyát, a keresztyónsóget afóle 
majomfarkra kötötte, akárcsak valami bűvész vagy szem-
fényvesztő. Ad neki bizonytalan kulcsokat, meghagyja, 
hogy kössön és oldjon, noha bizonytalan, ha vajon 
kötöt t avagy oldott-e, mert nem lát be az emberek szívébe, 
nem is ismerheti meg, amint a pápa mondja. De hogy a 
kötőkulcs bizonyos, amivel a keresztyónséget szörnyű 
hazugságukkal megfogják, itt már igazmondó az Isten is 
a maga neve és igéje által, megerősíti ezt a zsarnokságot 
ós igazságot. És hallanunk kell, hogy az Isten ilyesmit 
cselekszik. így gyalázzák ós káromolják őt mindkét részről, 
mindkét kulcs által, a legcudarabb módon. Amott az oldó-
kulcsnál hazugnak bizonyul, itt meg a kötőkulcsnál gaz 
kópénak. Tanításuk szerint így kell az Istennek beszélnie. 

Ebből könnyen megérthetjük, hogy ezek az emberek 
a kulcsokat nem ta r t j ák istenileg szerzett dolognak, rend-
nek, avagy hivatalnak, hanem mint a törökök ós pogányok, 

D. Luther M. művei. 9 
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olybá veszik azokat, mint emberi rendet vagy hivatalt, 
amivel kényük kedvük szerint bánhatnak, akárcsak mint 
valamely világi hatalommal. Mert ok azt nem Isten igéjére 
alapítják, hanem emberi cselekedetre és dologra. Ha az 
emberek jámborak, akkor a kulcs old, ha nem jámborak, 
akkor nem old. Amilyenek az emberek, olyan a kulcs is, 
annyit ér és tesz és nem mást. Hasonlóképen a kötőkulcs 
sem alapszik Isten igéjén, hanem a pápa kényén, kedvén. 
Ha a népek ha j tanak rá, törvényt hoz nekik, hozzá köt 
is, az aztán már mindegy, ha Isten ellenóre-e vagy sem ós 
meg is van az kötve, mert szabály ná luk : „Sic volo, sic 
iubeo, sit pro ratione voluntas." l) Az Istennek ezt helyben 
kell hagynia, hova is fordulhatna a szegény ? 

De ha Isten rendjének avagy hivatalának tar tanák Is 
azt, képtelenség volna, hogy tóvedőkulcsot csináljanak 
abból. Mert Isten rendje bizonyos ós nem tévedhet, épp oly 
kevéssé, amint hogy az ö igéje nem hazudhat és csalhat. 
Aminthogy a keresztség és oltári szentség, meg az ige-
hirdedo hivatal, amelyek szintén Isten rendje, nem tévednek 
és hibáznak. És nem is engedhető meg, hogy kétféle kereszt-
sóget tartsunk, egy találó keresztséget ós egy tévedő 
keresztsóget vagy kétféle evangóliomot, egy találó evan-
góliomot ós egy tévedő evangóliomot, vagy kétféle oltári-
szentséget, egy tévedő oltáriszentséget ós egy találó oltári-
szentséget. Mert mindaz mero igazság, amit Isten mond 
ós tesz, hisz különben azt is kellene mondanunk, hogy az 
Isten kétféle Isten, egy talaló Isten es egy tévedő Isten 
és ilyen módon mindennemű teremtményének is kétfélének 
kellene lenniök. Hasonlóképen, ha ők a kötőkulcsot Isten 
rendének tar tanák, soha többé nem mondhatnák avagy 
taníthatnák, hogy helyes avagy megtartandó volna az, ha 
ők azáltal törvényt hoznak, vagy jogtalanul átkoznak. 
Mert mindezt nem a kulcs cselekszi, hanem ők maguk, a 
kulcs színe és az Isten neve alatt, hogy gyalázatos vissza-
éléssel takargassák a maguk zsarnokságát és gazságát. 

*) „így akarom, így parancsolom, lépjen az ész helyére az akarat". 
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Másodszor, © tan gyümölcse az is, hogy ők a keresztyén-
séget és a hitet pusztítják. Mert ha a keresztyén hallja és 
meggyőzetik arról, hogy a kulcsok tévedhetnek es hibáz-
hatnak, lehetetlen, hogy biztosan építsen azokra és ©Ihigyje, 
amit neki a kulcs igór. Mert amit hinnünk kell, az iránt 
bizonyosaknak kell lennünk, avagy bizonyosnak kell tar-
tanunk, hogy az Isten igéje ós igazság, minden kételkedés 
nélkül, különben nem marad meg egyéb, csupán bizonytalan 
tévelygés és ingadozó hit, sőt egy igazi hitetlenség; az nem 
maradhat k i Minthogy tehát a pápa és az ő hada ezzel 
nyíltan vallja és dicsekszik, hogy az ő kulcsai tévedhetnek 
ós hibázhatnak, éppen azért a pápaságban mindaz, de mind-
az tisztára bizonytalan, amit cselekesznek. Mert o nem 
tudja, ha vajon, igazán köt, avagy old-e, tehát az ő alatt-
valói is bizonytalanok az iránt, vajon oldvák avagy köt-
vók-e, ha vajon helyesen avagy helytelenül élnek-e és 
cselekesznek: szóval ingadozó hivők, sőt merőben hitetlenek, 
nem keresztyének, hanem törökök és pogányok. így vezeti 
egyik vak a másikat ós mindketten beleesnek a verembe. 

Miféle egyház immár a pápa egyháza ? Egy bizony-
talan, ingadozó egyház, avagy támolygó, sőt egy hamis, 
hazug egyház, amely Isten Igéje nélkül kétségben ós 
hitetlenségben úszik, mert arra tanít ja őket, hogy kétel-
kedjenek ós bizonytalanok legyenek a maguk tévedő 
kulcsaival. Ha ingadozó egyház, úgy nem a hit egyháza, 
mert ez biztos sziklaalapon áll, még a pokol kapuival 
szemben is. Máté 16,18. Ha nem a hit egyháza, akkor 
nem is a keresztyén egyház, hanem egy nem keresztyén, 
antikrisztusi hitetlen egyház, amely lerombolja ós meg-
ront ja az igazi szent keresztyén egyházat. E szerint sa já t 
szájukkal tesznek itt bizonyságot arról, hogy a pápa az 
igazi Antikrisztus, aki az Isten templomában ül ós a 
romlásnak ós a bűnnek embere, amint szent Pál mondja 
II. Thesz. 2,3. É 11 édes Istenem, nem volna szabad a ku l -
csokat bizonytalanná ós ingadozókká tenni. Hirdessük 
teljes hatalommal, hogy bizonyosak azok, hogy bizonyosan 
Isten igéjét mondják ós hirdetik, amiben minden kótelke-

9* 



132 d . - LUTHER m á r t o n 

dós nélkül hinnünk keik Már az Is elég fáradságba kerül, 
míg a nyomorult lelek hinni tud : mit tegyen hát ha még 
azt is bizonytalanná teszik, amiben hinnie kellene és ekként 
kételkedését ós kétségbeesését növelik' ós megerősítik, 

A harmadik gyümölcs: hogy ők az ember cselekedetót 
ós saját Igazságát elevenítik fel Krisztus igazságával 
szemben, amely a hitben kegyelem által ajándókoztatik 
nekünk, E szörnyűségről hathatósan meg lehet itt győzni 
őket. Mert ők a maguk bizonytalan tévedő kulcsával nem-
csak az Isten igéjét semmisítik meg, hanem az embereket 
az Isten emez igéjétől egyszersmind a maguk cselekede-
téhez ós érdeméhez utasí t ják mondván: ha töredelmes és 
kegyes vagy és igaz dologban jársz, akkor segítenek ra j tad 
a kulcsok, de különben nem. Mi más ez, mintha mondanók: 
neked a kegyelmet meg kell érdemelned, és arra méltóvá 
lenned Isten előtt a te saját cselekedeteid által, akkor 
aztán segítenek raj tad a kulcsok i s? Mondd csak: lehet-e 
a keresztyént ennél mélyebben bemártani a maga csele-
kedeteibe ós erősebben felbiztatni a maga érdemére és az 
Isten kegyelmétől ós Krisztus vérétől messzebbre űzni, 
mint az ilyen tannal ? Ráadásul ezzel arra is oktatnak, hogy 
Istenből egy hamis bírót csináljunk, aki a személyeket és 
a mi cselekedeteinket veszi számba, a maga kegyelmét 
árúba bocsátja ós nem irgalmasságból adja. Ha nekem 
a kegyelmet Isten előtt előbb a magam cselekedeteivel 
kell kiérdemelnem, mi ördögöt érnek nekem akkor a 
kulcsok, ha nem adhat ják meg nekem a kegyelmet, hanem 
magamnak kell előbb a kegyelmet Isten előtt kiérdemel-
nem ? Ha már enyém a kegyelem, oda se nézek a pápára 
avagy a kulcsokra, me r t : „Ha Isten velünk, kicsoda elle-
n ü n k ? " Róm. 8,3 1. 

Ebből megértheted. Hogy a pápa kulcsai nem kulcsok, 
hanem az igazi kulcsoknak: csak a hüvelye vas*y a héja, 
vagy amint ő tényleg muta t ja es cimereben viseli, valóban 
csak festett, lyukas kulcsok, szemrevalók, de a lelkeknek 
semmit sem nyújtanak. Hiszen hallod, hogy ok maguk 
bevalljak, hogv a kulcsok a kegyelmet nem adjak meg, 
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hogy nincs is azokban az Istennek semmi kegyelme, hanem 
az embernek keíl előbb önmaga által, a kulcsok nélkül 
megszereznie a kegyelmet. Ha már oly lyukas, üres kul-
csok azok, hogy kegyelmet nem nyújtanak, hanem köve= 
telik azt, akkor nem is igazi kulcsok azok. Mert az Igazi 
kulcsok teljesek kegyelemmel, szereznek és nyúj tanak 
kegyelmet (amint majd hallani fogjuk) a méltat lanoknak 
és érdemetleneknek is, sőt egyes-egyedül a méltatlanoknak 
és érdemetleneknek. Minthogy tehát ezek az ö kulcsaik 
Ily hiuk és üresek, tisztára láthatod, mily szépen es finoman 
pusztí t ják, tagadják és kárhozta t ják az Űr Krisztust azok-
kal és ezek az ö kulcsaik semmi egyebet nem nyújtanak, 
mint a pápa kegyelmét, vagy amint ők mondják, az egyház 
kegyelmét, avégből, hogy a bűnös a pápával avagy az 
egyházzal kiengeszteltessék. Ámde az Isten kegyelmét 
neki magának keli a kulcsok nélkül kiérdemelnie. Ez ép 
viszája a dolognak, hogy Krisztus a maga kulcsait azért 
adta volna, hogy általuk emberi kegyelmet nyerjünk. De 
Isten kegyelmét nekünk magunknak, kulcs nélkül és 
Krisztus nélkül kell megszerezni. Hát ez bizonnyal a 
szörnyűségek szörnyűsége, hisz Krisztus bizonnyal azért 
adta a kulcsokat, hogy egyedül általuk nyerjük meg Isten 
kegyelmét. Emberek és egyházak kegyelmének megnyeré-
sére más utat és módot jelölt meg. 

Mind efelett van még nekik egy nagyobb hatalmuk, 
melynél fogva korlátlanul rendelkeznek a kulccsal ; ha 
akar ják , akkor az tóvedőkulcs, viszont ha akar ják , akkor 
találókulcs. Ezt egy pompás példával magyarázom meg 
neked. Most a birodalmi gyűlésen Campegius biboros a 
pápa követe hallatott magáról. A pápa talán szeretné 
dispenzálni avagy engedélyezni az oltári szentség mindkét 
színét és a papok házasságát, de azt, hogy a barátok ós 
apácák házasodhassanak, ő nem engedheti meg, mert így 
a kulcs hibázna ós tévedne. No, hát a pápa ezt gyakran 
megcselekedte ós szó sem volt tóvedőkulcsról avagy 
tévelygésről, amint tud juk ós ha valaki ezt tévelygésnek 
nevezte volna, azt a poklok mélységes fenekére kárhoz-
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ta t ták volna, de mert ©gy bíboros, az o követe, ezt téve-
désnek nevezi, tehát az hitcikk, így bánnak velünk sze= 
gény keresztyenekkel: ma igen, holnap nem, ma tévedő-
kulcs, holnap találókulcs, ós ez mégis mind csupa merő 
hitcikkí mindegy: a németeknek ezt bizony hinniők kelL 
De hát hová kerültek azok, akiknek a pápa megengedte, 
hogy a kolostorokból házasságra lépjenek, mert hogy 
hitték, hogy ez helyes ós a biboros most azt mondja: 
helytelen. Törődik is ezzel a pápa, a kardinális ós a biboros; 
elég ha a nép hiszi, hogy helyes az, ha ők akarják, ós viszont 
hinniök kell azt is, hogy helytelen, ha ők akarják. 

Nohát mi nagyon jói tudjuk, hogy a welfek minket 
németeket nem embereknek, hanem csupa hüvelyeknek 
ós zsámolyoknak tar tanak nagy kevélyen ós bátran, úgy, 
hogy azt vélik, hogy ha valamely biboros egy büdösét 
durrantana, új hitcikk születnék a németek számára. Mi 
magunk vagyunk annak az okai, a mi hibánk, hogy ily 
bambák vagyunk ós hagyjuk magunkat így becsapni ós 
bolondítani. De remélem most majd egy kissé megérzik 
nekünk bambáknak sújtó karunkat és a buta Bileám is 
hallgat majd egyszer a maga szamarára. Ha nem akarnak 
dispenzálni és megengedni, hogy ezt hagyják; a kaján 
ördög kér je meg őket helyet tem: azt tegye dispenzációjába 
ós akassza azt a nyakába; ón teszem ós hagyom azt, 
amiről tudom, hogy Isten igéje ós nem kérdezem meg 
aziránt előbb az o ellenségeit és káromlóit, Róma öszvé-
reit, ha vajon meg akar ják azt engedni, hanem a köz-
mondáshoz tartom magam és azt mondom: Engedély jer 
utánam. Mert nem helyezkedhetnek ők a maguk székével 
Isten igéje föle ós nem okta that ják meg őt arra, hogy 
mit parancsoljon minekünk: ennek bizony, ami engem illet, 
ut jaba állok, ha Isten ugy akarja. 

Egy szó mint szaz: mi ezt a szot, tévedőkulcs, nem 
tur juk meg a keresztyónsegben; a gaz ördög hozta elő 
azt a pokolból, hogy pusztítsa a hitet, evangóliomot ós 
Isten országát. Nem is tűrheti azt meg egy jámbor keresz-
tyén. A keresztyén egyházban csak biztös találókulcsok-
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nak van helyük, és senkísem vi ta that ja avagy kérdezheti, 
ha vajon a kulcs tévedhet-e, vagy hibázhat-e. Mert ez 
éppen annyi volna, mintha kérdeznok, ha vajon Isten igéje 
hazudhat avagy hibázhat-e. Hanem az után kell szorgal-
matosan tudakozódnunk ós arra kell jól figyelnünk, ha 
vajon kulcs-e az vagy sem0 Ha kulcs, úgy bizonyos, hogy 
itt hibáról avagy tévedésről szó sem lehet, hanem igenis 
csupa találásról ós biztosan Isten dolgáról. Épp amint 
hogy nem kérdezhetem, ha vajon az evangóliom igaz-e 
avagy nem igaz, mert az evangóliom igaz ós nem lehet 
nem igaz. Hanem azt szükséges itten kérdeznünk ós meg-
vizsgálnunk, ha vajon evangóliom-e az vagy sem. Ha 
evangóliom, nem szükség tovább kérdeznünk, ha vajon 
igaz-e, hanem kötelesség abban rendíthetetlenül hinnünk 
és a szerint élnünk. 

Hallottam egyszer egy bölcs fórfiútól e mondást : 
Clavis non errat, sed Papa e r ra t : a kulcs nem téved, hanem 
a pápa bizony téved. És ez jól is van mondva. Épp mint 
ahogy mondhatom, az evangóliom nem téved, hanem az 
igehirdető és a lelkész bizony téved, ha az evangóliom 
színe alatt a maga álmadozásait tanítja. így a kulcs sem 
téved, hanem a pápa téved, ha a kulcs neve ós színe alatt 
a maga hóbortos nézeteit terjeszti. Ezt ők megfordítják, 
mondván: Clavis errat, Papa non errat, a kulcs téved, a 
pápa nem téved; és semhogy megengedjék, hogy egy 
ember tévedjen, inkább azt mondják, hogy az Isten téved 
a maga igéjében ós dolgában. Erre ezeknek a pápaösz-
véreknek, az udvaroncoknak van egy nagy mondásuk: 
Non est praesumendum, quod tantae Celsitudinis Apex 
er re t ; nem tehető fel, hogy ekkora nagy fenség tévedjen. 
Ez egy igazi török mondás. Azok is ilyenformát mondanak 
az ő császár jukról : Ej nem tehető fel, hogy Isten egy 
ily nagy népet tévelyegni ós elkárhozni hagyjon. Igen, ón 
rábízlak téged ós nem sütlek meg! Azt is meg kellene 
gondolnunk, hogy ezek a nagy fenségek mégsem Isten, 
hanem emberek, az ember pedig vétkezik, téved, hazudik 
és csal, mint az írás mondja. 
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De mondjátok csak kedves öszvéreim, ha nem tehető 
fel, hogy az ily nagy fenség tévedjen: miért tehető fel, 
hogy a kulcsok és az isteni fenség tévedjen? Vagy a 
kulcs és az Isten nem oly nagy, mint a pápa ? Hiszen a 
kulcsok nem emberek, hanem Isten igéje ős dolga minden 
ember felett, éppen azért az Isten nem bízta egy emberre 
sem, hogy az o keresztyén egyházát kormányozza, hanem 
ezt magának tar tot ta fenn és meghagyta, hogy semmi 
mást ne tanítsunk, hanem ha az o igéjét. Mert o tudja, 
hogy ha mi magunktól tanítunk az o igéje nélkül, az merő 
tevedós, tévelygés, hazugság ós bűn, azért, hogy mi csupán 
az ő eszköze legyünk és csak nyelvünket adjuk oda, hogy 
ő maga és egyedül beszéljen és kormányozzon általunk, 
így van ez. Ezek az őszvérek ellenben azt tanít ják, hogy 
a pápának kell kormányozni, nem Istennek, és hogy a 
pápának kell hinni ós nem a kulcsoknak. Minthogy pedig 
a pápa nem tévedhet, örömest hisznek neki. De mert az 
Isten kulcsai tévednek, nem lehet azoknak hinni. Űgy 
kell hát a keresztyén egyházat tanítani ós kormányozni, 
hogy az ördög országa legyen abból, teli hazugsággal, 
hitetlenséggel ós minden szörnyűséggel, ez illik a bűn 
embereihez ós a romlás fiaihoz, akik bűnökkel ront ják meg 
az egész világot. 

A h a r m a d i k v i s s z a é l é s . 

Eddigelé hallottuk, hogy ők a kulcsokat két részre 
osztották, egyrészt kötokulcsot ós oldókulcsot csinálták 
azokból, hogy általuk torvenyeket hozzanak ós törvé-
nyeket szüntessenek meg vagyis engedjenek el; más-
részt tévedőkulcsot és találókulcsot csináltak azokból. 
És ez sem volt elég; felosztották azokat harmadszor is 
Clavis Potestatis, et Scientiae-ra, vagyis az egyik kulcsot a 
hatalom, a másikat pedig a tudomány kulcsának nevezik. 
Es ez az az igazi két kulcs, amit a pápa hord és komolyan 
is vesz. Ügy van az, ha egyszer kizökkentünk a kerék-
vágásból, a tévelygésnek nincs se vége, se szünetje és 
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egy hazugságnak más hót takarójára van szüksége és 
meg ez sem segít a bajon. 

A hatalom kulcsa annyit tesz, hogy a pápának hatalma 
van a mennyben ós a főidőn parancsolni ós megtiltani, ágy 
ahogy és amit akar. Neki hatalma van császárokat, kirá-
lyokat, fejedelmeket betenni es letenni, o uralkodik ós 
parancsol minden felsősegnek, ő parancsolhat a mennyben 
az angyaloknak, ő kiürítheti a tisztító tüzet. És mit 
mondjunk többet ? Tárgyaltak a felett ós soká veszeked-
tek azon, hogy a pápa ember-e vagy Is ten; végre is úgy 
döntötték el a dolgot, hogy ő Isten helytartója a földön, 
ő földi Isten, oly személy, aki Istenből ós emberből van 
összegyúrva, mixtus deus et homo ezt jelenti a hatalom 
kulcsa. 

Innét az egyházi jogban a dekretnmuk szörnyű 
bőgése ós mennydörgése, hogy Isten adta Szent Péternek 
úgy a mennyei, mind a földi hatalom jogait (Jura Simul 
Caelestis et terrem Imperii), amint III. Miklós2) írja, vagyis : 
a pápa császár a mennyben ós a földön; ezt adta Krisztus 
Szent Péternek. És viszont a c. pastoralis-ban3) azzal kérke-
dik a pápa, hogy kétség sem fór ahhoz, hogy ha az ország-
nak nincs császára, úgy ő az igazi császár és a c. Solite-
ban4) azt mondja, hogy a pápa oly magasan fölötte áll a 
császároknak, mint a nap a holdnak. És ehhez hasonló 
gyalázatos, undok, dörgő mondás még több is van az egy-
házjogban, úgy hogy egészen jól mondja János Jel. 10,3 

hogy a felhőbe öltözött angyal ordít, mint az oroszlán ós 
hót mennydörgés felel arra. E szerint cselekedtek is ők 
mind a mai napig, letettek és betet tek sok császárt ós 
királyt, megátkozták és elűzték a fejedelmeket ós minden 

1) Kevert Isten és ember. 
2) III. Miklós 1777-1780 uralkodott. 
3) A Pastoralis kezdetű decretumban fordulnak elő e kijelentések, 

amikkel a pápa a maga világi uralmát megalapította. L. a Kelemen-féle 
törvénygyűjtemény II. k. (1313). 

4) A Solite kezdetű decretum megjelent a Gergely-féle törvény-
gyűjteményben I. k. (1234). 
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urak urává, minden királyok királyává tet ték magukat a 
hatalom eme kulcsánál fogva. 

A tudomány kulcsa pedig, hogy a pápának minden, 
úgy lelki, mint világi jog, minden, ágy Isteni, mint emberi 
tan, minden ügy és dolog, minden kérdés és tévelygés 
felett való hatalma van. Szóval, hogy ő biró minden felett, 
ami kimondható és kigondolható a mennyben és a földön, 
ezen kulcsnál fogva. Épp úgy, ahogy ő úr minden felett, 
ami megcselekedhető a mennyben és a földön a hatalom 
kulcsánál fogva. Annyit tesz ós jelent ez igazában, hogy 
a pápa a maga hármas koronájával, császár a mennyben, 
császár a földön, császár a föld alatt. Ha az Istennek még 
valami többje volna, o a felett is császár volna ós akkor 
négy koronát kellene viselnie. Amit tehát o tesz ós éltet a 
hatalom kulcsánál fogva ; az meg van téve és az él minden 
királyságban a földön, viszont, amit nem tesz ós amit nem 
is éltet, az nincs megtéve és nem is ól. Szintúgy, amit o 
tanít, hirdet, ítél, elvégez, azt tanítani, hirdetni, ítélni, elvé-
gezni kell, amit nem akar tanítani,' hirdetni, ítélni, elvé-
gezni, az nincsen tanítva, hirdetve, ítélve, végezve, bárha 
Isten igéje avagy világi jog is legyen, mégis eretnekség 
az, mert ő úr minden hatalom ós tan felett, minden király-
ság ós jog felett a mennyben ós a földön. Édes atyám fia, 
ki ne óhajtana ilyen császárságot, ha megszerezhetné ? 

De hát ezért ordítja o ismétlen az egyházi jogában, hogy 
„Judicantium throni" etc. vagyis: mindazon császári és 
királyi székek, amelyek ítélnek, kötelesek a jogot töle 
tanulni ós hűbérbe venni. És hogy Cuncta1) azaz: a világ 
minden keresztyóne tudja meg, hogy a pápát nem lehet sem 
tanítani, sem ítélni, hanem mindenkor tőle kell megítéltet-
nünk. Szintúgy, hogy a Szent í rást ós Isten igéjét is 
töle kell elfogadnunk vagyis tőle kell eröt és tekintélyt2) 
kölcsönöznünk, amint mondja, egyszóval: sem Isten, sem 
ember nem mondhatja a pápának: mit csinálsz vagy mórt 

*) A Cuncta kezdetű kánon az egyházjognak egyik alkotó része. 
2) Vagyis latinul: „robur et autoritatem accipere". 
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teszed a z t ? hanem 6 azt teheti és taníthat ja , amit akar, 
büntetlenül, akadálytalanul és függetlenül. Sok e faj ta 
szörnyű ordítása található az egyházi jogban ós bullák-
ban ós ezek mind fofo cikkei a keresztyén hitnek, úgy 
hogy magát az Istent könnyebben tagadhatod meg, mint 
ezek közül egyet ós miattuk sok nagy embert égettek 
meg ós foj tot tak meg, 

Nohát ebből aztán alaposan megértheted, mire cél-
zo t t Krisztus Péterhez intézett eme mondásával: Amit te 
megkötsz e földön, meg lesz kötve a mennyben ós amit 
megoldasz a földön, meg lesz oldva a mennyben, neveze-
tesen : Péter, ha te császárokat ós királyokat tiporsz le, 
hát rendjén van az; ha te az ón igémet feloldod, hát fel 
van az oldva; légy te az Isten, én többe nem akarok Isten 
lenni. Nem finom magyarázat ez ? De nem szükség, hogy 
e felett tovább vitatkozzunk; roppant nagy könyv lenne 
abból, hiszen e mondás ezen értelmezését majdnem min-
denki ismeri, meg azok is, akik a pápához ragaszkodnak, 
tudják, hogy hamis ós hazug az. Mert Krisztus nem 
adott arra Szent Péternek hatalmat, hogy akár a földön, 
akár a mennyben uralkodjék; ellenkezőleg megkülön-
bözteti a maga országát a földi országoktól ós tudtára 
adja Pilátusnak, (Ján 18,36.) hogy az o országa nem é 
világból való, hanem, hogy az az igazság országa és szint-
úgy tanítványainak (Luk. 22, 25,2ö-) * e világ fejedelmei 
ura lkodnak ós hatalmuk van azok felett, de ti ne 
cselekedjetek így. Ezzel es ehhez hasonlo világos mon-
dassa! megtilt ja Krisztus Peternek ós tanitvanyainak 
a világi uralkodast es a maguk hivatalara és szolgalatara, 
a mire meghívta, inti okét. ós hogy a világi urakra 
hagyjak a maguk dolga intézését. 

De hat ez a gyalazatos visszaélés es felremagyara-
zas nem is oly szornyuseges mint a ket előbbi: s nem 
is okozott oly rettentő kar t a le lkeknek: mert ahol egyeb-
kent Isten igeje megmarad, a keresztyen szintén meg-
maradhat es üdvözülhet, legyen bar világi ur az o püs-
pöke vagy papja, mert hiszen a világi urasag az o hite-
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nek éppenséggel nem árt. Sőt meg Is szívelhetné, hogy 
a pápa és a püspökök világi urak legyenek és maradja-
nak, mert mégis csak a püspöki hivatalt viselik és lát ják 
el, ha különben egyéb dolgaikkal a lelki tisztet elősegí-
tik és előmozdítják. Mégis ez a félremagyarázás nagy 
testi kár t okozott, mivelhogy a pápa és az ö hada az-
által sok háborút, vérontást, gyilkolást es nyomort idé-
zett elő a császárok, királyok, fejedelmek, országok és 
népek között. Aminthogy nem is lehet az máskép. Aki 
hazug, annak gyilkosnak is kell lenni, ahogy az őrdug 
az ő atyja is az. Persze, hogy e magyarázat következte-
ben a pápa rég elesett szent Péter örökségétől és nem 
övé az immár, nem is lehetnek szent Péternek utódjai, 
hanem a császár avagy még inkább az ördög utódjai. 

Krisztus a maga kulcsait az egyháznak a mennyor-
szágért és nem a föld országáért adta, amint mondja : 
oldva legyen a mennyben. De mit ér a keresztyennek a 
földi ország a menny szempontjából ? Igen, ha az őt a 
mennybe segíthetné, akkor Krisztusnak nem kellett volna 
a mennyből alászállnia. Hiszen előbb is, utóbb is hatal-
mas földi országok voltak, felszerelve úgy hatalommal, 
mint j ogga l És ilyenformán ő maga is lehetett volna 
földi király, ha ez szükséges lett volna a menny érdeké-
ben. Node mert ő azt nem cselekedte, ebből nyilván 
következik, hogy ő a maga kulcsait nem a földi hatalom 
végett adta, ós hogy a pápa a maga hadával együtt hami-
san és gonoszul alkalmazta Krisztus szép mondását a 
világi hatalomra. És mégsincs szó náluk bűn bánatról 
avagy vezeklósről, konokul gázolnak át raj ta , mígnem 
tönkremennek. 

Hanem azt mégsem hallgathatom el. hogy ők a 
Clavis Scientiae-t, a tudomány kulcsát ide. ezekhez a kul-
csokhoz ránt ják , amik szent Peternek ós az apostolok-
nak aclvak. Mat. 16 es 18. Es bar egyik másik tanító is 
megteszi ezt, mégsem helyes az es nem volna szabad a 
tanítok szavat oly meggondolatlanul felkapni es arra biztos 
szentírási alap nélkül epiteni, mert körülbelül abból a 
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félreértésből eredt a tóvedőkulcsok cudar szörnyűsége, hogy 
azt tar tot ták, hogy a kulcs sem nem köthet, sem nem 
oldhat, hacsak voltaképp nem tudjuk, hogy állnak a dol-
gok Isten előtt ; ami pedig lehetetlen. Épp úgy, mintha 
Krisztus megparancsolta volna a tudomány kulcsával, hogy 
semmit ne kössenek és ne is oldjanak, ha csak előbb 
nem tudják, hogyan áll a dolog ez emberekkel Isten előtt. 
Hiszen ők maguk sem tar tot ták meg ezt a költött paran-
csolatot, hogyan belekötötték ós oldották, mint a vakok, 
aztán a tévedőkulccsal mentegettók magukat, mintha nem 
az ő hibájuk volna, hogy tévedtek ós hibáztak. Hát nem 
szépen vág az össze, hogy azt hiszik, tudnunk kell azt 
ós mégis tudás nélkül köthetünk bizonytalan ábránd alap-
ján. így szüli egyik hazugság a másikat és egymást 
árulja el. 

Mi azonban azt mondjuk, hogy a tudomány kulcsa 
éppen nem tartozik azokhoz a kulcsokhoz, amikről Mát 
16. ós 18. alapján szólunk ós hogy az tisztára más kulcs. 
A ké t kulcsot mi kötőkulcsnak ós oldókulcsnak nevez-
zük Krisztus amaz igéi szer int : „Amit megköttök, amit 
megoldotok" stb. A tudomány kulcsáról pedig Lukács 11,52. 
szól a farizeusoknak ilyenformán: „Jaj nektek írástudók, 
tietek a tudománynak kulcsa ; ti nem jö t tök be ós meg-
ti l t játok azoknak, akik be akarnak menni." Itt Krisztus 
nem ad kulcsot, hanem azt mond ja : övék az; ezeknek 
tehát régi kulcsoknak kell lenni, meg mielőtt Krisztus a 
mennyet megnyitotta. Azért nevezi is a tudomány kul-
csának avagy a tudomanyra szolgáló kulcsnak és hozzá-
teszi. hogy ok maguk sem ju tnak be. Hova be ? A tudo 
manyba. ahova kulcsunk van ós megti l t ják azoknak, akik 
oromest mennenek be a tudományhoz. 

Ebből azt tartom, elég világos, hogy Krisztus sem a 
kötésről, sem az oldásról nem beszól itt, hanem az ige-
hirdetésről es tanitasról ós ez a kulcs nem egyeb, mint 
a tanító kulcs vagyis a tanító hivatal, az igehirdető és 
lelkészi hivatal, ami altal a népek ismeretre vezetendők, 
hogy megtanulják ós tudják, miként kell az Istent 
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gzolgálniok és üdvözölniük. Ez az az ismeret, melyről itt 
beszól; amit egyik másik jámbor szív őrömest tudna ős örö-
mest be s hozzájárulna, de megakadályozzák ós félrevezetik 
épp azok, akiktől meg kellene tanulniok és akiknek arra 
rávezetniük kellene, mint olyanoknak, akiknek meg van 
a hozzá vezető kulcsuk és hivataluk,, így cselekedtek a 
farizeusok. Nekik a Krisztus ós az igazság ismeretere 
kellett volna vezetniök a népet, ők meg elébe álltak 
megtiltották, akadályozták es ellenkezőt taní tot tak es 
eretnekség volt az, amivel sokakat megakadályoztak, 
akik nagyon is szerették volna az igazságot megismerni, 
amint ez mindenütt ós eleddig történt, hogy éppen azokat 
a legjámborabbakat, akik az igazságot szerették volna meg-
ismerni, legtöbbnyire azokat vezették félre. Mert akik az 
igazságot megvetik ós a gonoszokat az ördög sem vezetheti 
félre, azok már az övei. 

Azért nevezi 'szent Mát. 23, l 3 . ezt az ő akadályozá-
sukat és t i l tásukat szintén oly kulcsnak, amellyel ők vissza-
élnek, amellyel az eget bezárják, mondván: „Jaj nektek kep° 
mutató írástudók ós farizeusok, akik a mennyek országát 
bezárjátok az emberek előtt; ti nem mentek be, ós akik 
beakarnak menni, azokat nem bocsátjátok be," Már pedig 
hogy a farizeusok kulcsa nem a szent Péter kulcsa volt, 
az bizonyos: így Krisztus sem beszél itt kötésről és oldás-
ról, hanem oly jámbor emberekről, akik szeretnének a 
mennybe jutni, de akiket erőszakkal, jogtalanul, hazugság-
gal és csalással megakadályoznak. Miért is ez a közönsé-
ges igehirdető hivatalról van mondva, amelynek feladata, 
hogy az egész népnek a mennyet fel tár ja és hirdesse. A 
szent Péter kulcsai pedig csupán egyesekre, nevezetesen 
a bűnösökre vonatkoznak; miért is nem szabad nekünk 
a kulcsokat úgy összekevernünk, mint a lusta, álmos 
theologusok teszik, hanem jól és finoman megkülönböz-
tetnünk. így a tiszta ós biztos igazság mellett megmarad-
hatunk ós minden félreértést kikerülhetünk. 

Igaz ugyan, hogy. tudnunk keli ós bizonyosoknak 
kell lennünk az iránt, ki ós mit jogosult kötni ós oldani. 
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Mert Isten rendelése nem szembekőtősdi játék, mint majd 
alább hallani fogjuk. Ámde az a tudás, amiről ők a kulcsot 
elnevezik, nevezetesen, hogy tudnunk keli? mint áll az 
ember dolga Isten előtt, az semmi és az a kulcsot tévedő-
kulccsá teszi. Éppen azért az ilyen tudókulcs nekünk 
nem keli, ós azt ép oly kevéssé tű r jük meg, mint a tévedő-
kulcsot. E kettőnek nincs helye a keresztyénségben. 
Hasonlóképen a hatalomkulcs avagy az uralkodás kulcsa 
sem kell nekünk es nem is tűrhet jük meg azt, ós annak 
sincs helye a keresztyónsógben; ép oly kevéssé, mint 
ahogy nem akar juk tűrni azt a kőtőkulcsot sem, amely 
törvényeket hoz, ós azt az oldókulcsot, amely dispenzál 
és pénzért engedélyeket áruk Mi akar juk a közönséges 
tanítókulcsot ós aztán azok részére, akik vétkeznek, meg-
akar juk tartani az igazi kötőkulcsot ós oldókulcsot. 

A n e g y e d i k v i s s z a é l é s . 

E pontnál immár eme mondás régi igazi értelmére 
utalunk, úgy mint az az apostolok idejéből maradt ránk 
ós már alig található meg, úgy annyira agyongyötörték és 
kínozták annak minden ízét. Hatféle kulcsot csináltak ós 
úgy csűrték csavarták az igéket, amint akar ták. Lefoglalták 
maguknak az igazi kulcsokat ós az igazi értelmet is ós 
odébb álltak vele, mint majd látni fogjuk. Az igazi értelem 
pedig ós az igazi kulcsok nem törvényhozás, vagy enge-
délyeladás, nem is a vétkeknek kötése avagy a vétkeknek 
oldása, nem is hatalomkeresés, avagy titkos dolgok tudása, 
hanem egyes-egyedül bűnmegkötós ós bűnfeloldás, vagyis, 
átkozás és oldozás, vagy átok alá vetés, vagy átok alól 
mentés : mert erről beszól Krisztus ós erre adja ő a kulcso-
kat. Hát mi elég átkozást és oldozást látunk ezeknél az 
embereknél, de hogy járnak el ők azzal ? 

Először, azokat az igazi bűnöket, amiket á tokkal 
kellene büntetni, amire a kulcsok is advák, hogy azokat 
megkössük és mégoldjuk, semmibe se veszik, azokkal 
alig törődnek ós itt a kulcsokat heverni és rozsdásodni 
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hagyják, Mert ha ők a kulcsokat használni akarnák, éde-
sem, hány pápa, biboros, püspök, pap, barát, fejedelem, ár, 
nemes, polgár és paraszt lenne ment az átoktői és a 
kötőkulcstól? Hiszen mindenfelé oly szabados, arcátlan, 
büntetetlen élet foly, különösen a papoknál, ahol min-
denféle gyalázatos bűn özönvízként uralkodik gőggel, 
rablással, lopással, pompázással, kicsapongással stb., hogy 
se Isten, se világ tovább nem is tűrheti. Még hallgatok 
arról a borzasztó bűnről, hogy ők mind Krisztus nevét 
viselik, ós mégis annyira megvetik az ő igéjét, hogy a 
papok azokat sem nem olvashatják, sem nem taní that ják 
ós a többiek sem nem hallják sem nem tanulják. Ez mind 
az az igazi főbűn, amit a kulccsal kötni, büntetni és meg-
átkozni kellene; és ugyanezen kulcsnak ma bizony szer-
felett sok tennivalója volna. De hogy köthetnének ők, 
hiszen ők gonoszabbak ós meg bűnösebbek, mint a többiek 
mindnyájan. Éppen azért úgy igazodik az ő kormányzásuk, 
hogy a kötőkulcsot nyugodtan használják törvényhozásra 
ós az oldókulcsot a bűnök elengedésére, sajnos, nagyon is 
úgy, mintha tényleg azt mondanák: Krisztus nekünk a 
kulcsok által hatalmat adott arra, hogy mi másokat az 
egész világon megkössünk ós törvényekkel gyö tör jünk ; 
de nekünk magunknak hatalmat adott arra, hogy mi men-
ten, szabadon, büntetlenül ós szemérmetlenül a leggyalá-
zatosabb módon élhessünk ós mindenféle bűnünk szabadon 
elengedtessók. Amint szent Péter II. Pét. 2,1 4 . mondja 
ró luk: Incessabiles delicto : „bűnnel telhetetlenek". Ilyen-
formán ugyan szépen összeillenének kötés ós oldás, ós 
megegyezne az ő ú j értelmezésük a régi állapottal, hogy 
a kötés arra való, hogy másokat törvényekkel befonjunk, 
az oldás pedig egyenesen rá juk, hogy ők korlátlanul 
szabadon élhessenek. 

Ez aztan már helyes értelmezése Krisztus mondasanak: 
„Amit megköttök, kötve van," t. i. az egész világ; „És 
amit megoldotok, oldva van" t. i. mi papok. Ez az értel-
mezés volna a keresztyen egyháznak drága, ós igen 
hasznos és vigasztaló. Mert az első értelmezés szerint 
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.megjaví tot ták az egyházat a maguk szent tőrvényei által, 
a másik értelmezés szerint megjavítot ták azt a maguk 
szép életével Ennyit tesz hát segíteni az egyházon úgy 
szóval, mint tettel, úgy tannal, mint példával Ócsárlás ós 
komolyság: egyformán foly, tehát, az ördög gondolta ezt 
a maga kötésével és végre ís haj tot ta . 

Másodszor az Igazi bűn helyett alkalmazzák a kul-
csokat merő kigondolt, hamis bűnökre ós így komédiát 
űznek Isten parancsolatával és igéivel, akárcsak a sült 
bolondok ós a gazfickók. Mert az ő kötésük ós oldásuk 
csakis azokra a bűnökre terjed ki, amelyek az o törvé-
nyeikkel ellenkeznek ós ahol a drága fillórkekről ós 
papocskákról van szó ; ezek az úgymondott főbűnök. Gyil-
kosság, házasságtörés, istenkáromlás ós az egész Sodorna 
az semmi, de ha valaki a papi gőgöt és pompát érinti, ha 
annak áll útjába, vagy elő nem segíti, akkor villámlik és 
dörög a kötőkulcs. Viszont, ha valaki a gőgöt és a pompát 
meghagyja nekik, akkor nevet és ragyog az oldókulcs„ 
Nos hát már fentebb hallottuk, hogy nekik nincs hatalmuk 
arra, hogy tőrvényt hozzanak a keresztyónsógnek, óppen 
azért nem is foroghat ott fenn igazi bűn, ahol azt meg 
nem ta r t j ák . Mert senkinek sem szabad tettel helyben-
hagyni a papok törvényeit úgy, mintha azok helyesek ós 
megtartandók volnának, nehogy része legyen azok gazsá-
gában ós jogtalan hatalmában. 

Ha pedig bűnről sző sem lehet itt, akkor úgy a 
kötés, mint az oldás merő szemfényvesztés ós majmosdi 
já ték a célból, hogy ekként az Isten kulcsait meggyaláz-
zák ós a keresztyéneket minden ok nélkül búsítsák, sut 
meg is csalják, megfélemlítvén őket ott, hol félelemnek 
helye nincs, amint XIV. Zsolt. 5. v. mond ja ; „és hiába 
tiszteljek az Istent", annnt Krisztus Mát. 15,9. mondja : „sőt 
hamis es karhozatos istentiszteletre kényszeríttessenek, a 
hittol ós Isten parancsolatától a maguk koholt hamis 
törvényeihez ós cselekedeteihez tere l te tven"; mert ez az 
átok vagy kötés megerősíti ós fenntar t ja azt a kotes t , 
amellyel törvényt hoznak. A keresztyén pedig tudja es 
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tudnia is kell, hogy mindkettő, a kötés is ós az oldás is 
pókháló ós azt kerülnie ós megvetnie, sőt kárhoztatnia 
keli, mint valami istenkáromlást 109. Zsolt. 28. mondván : 
„Ha ők átkoznak, te megáldasz, ha ők elkárhoztatnak, te 
feláldozass, ha ők dühőogenek, te mosolyogsz," mert 
amilyenek az 5 törvényeik, olyan az á tkuk is. Amilyen 
törvényük ós átkuk, olyan az egyházuk is. Amilyen az 
egyházuk, olyan az ő Istenük is ; minden, de minden merő 
szemfény vesztes, csakhogy az Isten szent kulcsai neve 
alatt. Az Isten neve az ő komédiás zsákjuk, azzal tévesztik 
meg a drága keresztyónseget, azzal ront ják meg a szent-
séget és hitet, tagadják meg Krisztust ós feledkeznek 
meg Istenről Óh mely szörnyű gazság I 

Harmadszor. Meg gonoszabb dolgot is mívelnek: meg-
kötik ós megátkozzák, üldözik is, meg is gyilkolják, sőt 
ráadásul meg is égetik Krisztus szent embereit, noha 
tudják, hogy nem bűn, hanem merő jog és igazság forog 
itt fenn. Nevezetesen, tudva átkozzák meg az evangóliomot, 
mert azt vallják, hogy a szentségnek mindkét szine jogos, 
a házasság ós eledel szabados, ós az evangeliom tanítása 
igazság: de mert ők maguk ezt nem tanították, eretnekség 
az; itt a Kotokulcs helyén van, úgy a test, mint lélek felett. 
Viszont, aki velük együtt sípol ós ordít, aki helybenhagyja 
ezt a káromlást, átkozást, kötést ós gyilkolást, az nemcsak 
ment es szabad lesz minden bűntől és eretnekségtől, hanem 
az szeretett gyermek ós a legnagyobb szent, az püspök 
és biboros, kanonok és prépost leszen. Ezt nevezik a kul-
csok helyes használatának, az igazi bűnök megkötésének, 
az igazi vezeklők feloldozásának. Ez bizonnyal Barrabás 
szabadon bocsátása és Isten fiának megfeszítése. Mert a 
zsidók is jól tudták, hogy Barrabás közönséges gyilkos, 
és Krisztus szent fórfiú; de azért Barrabásnak, mint szent 
fórfiúnak szabaddá kellett lennie, ós Krisztusnak, mint 
gyilkosnak meg kellett halnia. Ez a bűn keresésének, 
megtalálásának és megteremtésének az útja, csakhogy 
dolga legyen a kötőkulcsnak ós meg ne rozsdásodjék, 
hanem büntesse ós kárhoztassa a jámbor keresztyéneket 
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Itt is, ott is. És ez az erény és jó cselekedet megtalálásának 
módja, hogy az oldókolcsnak is legyen dolga, hogy meg-
jutalmazza ós megkoszorúzza a gyilkosokat, a csábítókat, 
káromlókat és eretnekeket, egyiket, mint másikat Itt Is, 
ott i s ; ez a kulcsok dicséretes használata. 

Mindebből láthatod, hogy a pápa e dolgok tekintete-
ben soha senkit sem meg nem kötött , sem fel. nem oldott, 
sem átok alá nem vetett, sem átokból ki nem segített, 
hanem, hogy mindez mero szemfényvesztés ós vaktában 
való lövöldözés, aminek a következménye, hogy senkinek 
sincs oly kevés része a kulcsokban, mint annak, ki a 
kulcsokkal legjobban dicsekszik, aki mindenütt címerében 
hordja ós a falakra festi. De hát hogyan is bírhatná o a 
kulcsokat, mikor Isten igéjét sem bírja ós nem is szível-
heti meg ? Bizony; ahol nincs Isten igéje, nincsenek ott a 
kulcsok sem; azok Isten igéjével ós az egyházzal j á rnak 
vagy pedig nem kulcsok. Éppen azért Krisztus a pápával 
bizonnyal szépen megosztozott a kulcsok dolgában. Ő 
megtar t ja az igazi kulcsokat ós a pápának hagyja a festet t 
kulcsokat, aki aztán ezeket címerébe vagy a falra füg-
gesztheti ; Krisztus egyházában nincs azoknak se helyük, 
se terük. 

De mit mondasz Gergely fent említett mondásához 
„Ami átkunktól rettegni kell, még ha jogtalan volna is az 
Én erre azt mondom, ez a mondás akár Gergelye, akár 
az ő anyjáé, az ördög mondása; azt a doktort még csak 
vidáman fogadnám, aki ugy tanítana, hogy nekem a jog-
talanságtól és hazugságtól félnem kell, ha mindjár t a 
menny angyala volna is ós a maga szörnyű á tkát szedné 
is elo ós hátul - hordva orrát törülné bele, mikor Ádám 
gyermekeit felülteti. De hát mit csináljunk az ilyen gyalá-
zatos káromlással, amely nekünk keresztyéneknek szem-
telenül megparancsolja, hogy a nyilvánvaló jogtalanságot 
ós a tudott hazugsagot féljük ós Istenként imádjuk. Ha 

*) Ez a kijelentés a Gergely-féle törvénygyűjtemény (1234) Signi-
íicasti kezdetű fejezetében található. 

10* 
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szent Gergely ezt mondta, értette, és le nem vezekelte, 
úgy semmi kétség, hogy a poklok fenekére kellett jutnia . 
De én nem akarom Gergelyt kárhoztatni. 

Hanem az már roppant csapás, amivel minket a római 
öszvérek ós a zofisták a főiskolákban ós kolostorokban 
gyötörtek, hogy a kedves atyák mondásaiból mindnyájan 
hitcikket csináltak és nem hallgatnak szent Pálra L 
Tessz* 5,2i-5 hogy előbb mindeneket meg keli vizsgálnunk; 
azt sem gondolják meg, hogy a kedves atyák minél 
szentebbek voltak, annál gonoszabb gondolatok ós titko-
sabb incselkedesek támadásának kínait szenvedték el ós 
állották ki szüntelenül az ördögtől, úgy hogy azok egyikét 
másikát hol szóban, hol írásban kellett kiadniok, amint 
látjuk, hogy a kedves Hiób a maga vívódásában Isten 
ellen meggondolatlan dolgokat beszél. Ők emberek voltak 
ép úgy, mint mi, imádkozniok is kellett : „Bocsásd meg a 
mi vétkeinket ós ne vígy minket a kísértetbe" stb. Ami 
rondaság ebből a mondásból eredt, azt ón nem annyira 
Gergelynek vétkéül tudom be, mint inkább ez öszvéreknek 
és zofistáknak, akik mint a disznók mindent válogatás 
nélkül felfalnak, amit a kedves atyáknál találnak ós akik 
bizony a rondaságot és a rosszat örömestebb falják fel, 
mint a jót, vagy azt, ami tiszta, és szent abban, csupán 
azért, hogy a hasukat jói megtöltsék. 

Legyen elég most ez az egyszerű beszéd a kulcsok-
kal való visszaélésről; mert ha mérgeskedni akar tam 
volna ós magamat megbőszülni, másként hangzott volna el 
az. Aki immár keresztyén akar maradni, gondolja meg a 
dolgot ós a pápa kulcsaiból semmit ne tartson meg, hanem 
maradjon Krisztusnak és az ő egyházának ezen két 
igazi kulcsánál, amelyek nem hoznak törvényeket, hogy 
pénzért ú j ra eladják, ahogyan a pápa első két kulcsa 
cselekszi; nem is bizonytalanok, ha tévednek vagy találnak 
kotesukkel ós oldasukkal, mint ahogy a más kettő, a 
tevedokulcs és talalókulcs cselekszi; nincs is közük 
világi uralkodáshoz, sem titkos dolgok tudásához, ahogy 
a Harmadik két kulcs cselekszi; sem nincs dolguk koholt 
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bűnökkel ós erényekkel, ahogy az utolsó ket tő cselekszi. 
Mind e kulcsokat, a nyolcat, hatot, negyet, kettó't vagy 
annyit, amennyit akarnak dobd félre örökre, viselje azokat a 
pápa a maga címerében; mert azok kipusztí t ják a Krisztusba 
vetett hitet, elrabolják a mi lelkünknek minden vigasz-
talását ós tanácsát, Istennel szemben a cselekedetek saját 
igazságára terelik, elfelejtetik ós megtagadják Krisztust, 
amint hallottuk. Mert a mi lelkünknek valóban bizonyos-
nak kell lenni abban, amire magát bízza es amiben vigasz-
talását keresi, a bűn ós az örök halál ellenében. Éppen 
azért a kulcsok végzéseinek merőben bizonyos isteni 
igéknek kell lenniök, vagy nem igazi kulcsok azok. 

Aztán gondold meg, hogy a kulcsok, vagyis a bűnök-
nek bocsánata, nem a mi töredelmünkön, avagy a mi 
méltó voltunkon alapszik, ahogy ok viszásan t a n í t j á k ; 
mert ez tisztára pelagianus,1) törökös, pogányos, zsidós, 
űjrakeresztelös, rajongó és antikrisztusi t an : hanem, hogy 
ami töredelmünk, cselekedetünk, szívünk és amik mi 
vagyunk, a kulcsokra alapítandó és egész elszántsággal 
azokra kell magunkat bíznunk, mint Isten igéjére és 
tes tünk ós lelkünk veszedelmére nem kételkednünk abban, 
amit a kulcsok neked mondanak ós nyúj tanak oly bizonyosan, 
mintha maga az Isten mondaná: amint hogy bizonnyal o 
maga mondja; mert az az ő parancsolata ós igéje ós nem 
ember igéje avagy parancsolata. Ha pedig ebben kételkedel, 
úgy hazugságba kevered az Istent, felforgatod az o rende-
lését és az o kulcsait a magad töredelmóre ós méltó voltára 
alapítod. Bűnödet meg kell bánnod, az igaz; de hogy ezáltal 
lenne a bűnök bocsánata bizonyos, ós ez erősítené meg a 
kulcs dolgát, ez annyit tenne, mint a hitet feladni és 
Krisztust megtagadni. Ő neked a bűnt nem tenmagadért, 
hanem önmagáért, mero kegyelemből a kulcs által ingyen 
bocsátja meg. 

*) A pelagianizmus eretnekség; szerzője Pelagius brit szerzetes. 
Élt az V. században. Augustinus nagy ellenfele volt. Tagadta az eredendő 
bűnt és tanította az akarat szabadságát. Több zsinat elkárhoztatta tanait. 
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Beszeljünk hát egy kissé a kulcsokról helyes alapon 
ós Igazság szerint. Krisztus azt mondja : „Amit megköttök 
a földön, kötve van mennyben ós amit megoldotok a 
földön, oldva van mennyben." Jegyezd meg itt, hogy 6 biz-
tosan, biztosan megígéri, kötve van ős oldva van, amit 
mi a földön megkötünk ós megoldunk; itt szó sincs tévedő-
kulcsró l Ő nem azt mondja : Amit ón a mennyben meg-
kötök ós megoldok, azt a földön ti is kössétek ós oldjá-
tok meg, ahogy a tévedőkulcs tanítói mókáznak. Mikor 
tudjuk mi meg, mit köt vagy old meg Isten a mennyben ? 
Soha, ós így a kulcsok hiábavalók volnának és semmit 
sem érnének. Nem is azt mondja : Tudnotok kell, amit 
ón a mennyben megkötők és oldok; hisz ki tudhatná ezt? 
Hanem azt mondja ő : „Ha köttök és oldotok a földön, ón 
is kötök ós oldok a mennyben." Ha a kulcsok dolgát vég-
zitek, ón is végzem azt ; igen, ha ti ezt teszitek, meg van 
az teve és semmi szükség arra, hogy ón utánacsináljam. 
Amit ti köttök ós oldotok (mondom ón), azt ón nem aka-
rom sem kötni sem oldani, hanem az meg van kötve és 
oldva az ón kötésem ós oldásom nélkül; ez egyazonos 
dolog, az enyém ós tietek, nem kétféle; egyazonos kulcs, 
az enyém ós tietek, nem kétféle, ha ti a magatok dolgát 
végzitek, úgy már az enyém is megtör tént : ha ti oldotok 
ós köttök, úgy már ón is oldottam ós kötöttem. 

Ő a mi dolgunkhoz csatlakozik ós köti magát, sőt 
rank bízza a maga tulajdon dolgát; miért tegyük hát 
bizonytalanná vagy miért forgassuk azt fel ós kössük ki, 
hogy ő oldjon ós kössön előbb a mennyben? Mintha 
bizony az ő kötése ós oldása a mennyben más volna, 
mint a mi kötésünk és oldásunk a földön; vagy mintha 
neki mas kulcsai volnának odafenn a mennyben, mint 
nekünk a földön: holott ő érthetően ós világosan mondja, 
hogy azok a menny kulcsai és nem a föld kulcsai. Az ón 
kulcsaimat adom, mondja nektek ós nem mást ós itt a 
loldon tietek az. Sőt nem lehetnek neki a menny eme 
kulcsai fölött és kivül még más kulcsai, amelyek nem a 
mennyben, hanem a menny fölött vagy kivűl zárnának. 
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Mit ís zárnának azok o t t ? Ha tehát a menny kulcsai 
azok, akkor nem kétféle, hanem egyféle kulcsok azok, 
amik itt a földön ós fent a mennyben zárnak ; egyféle 
kötés ós oldás az itt a főidőn és fenn a mennyben. 

De hát ezek a kétféle kulcsokra vonatkozó gondolatok 
onnan erednek, hogy Isten igéjét nem t a r t j ák Isten igéjé-
nek, hanem mert emberek mondották, olybá veszik azo-
kat, mintha emberek igéi volnának és azt gondolják, hogy 
az Isten magasan fent ós messze, messze távol van attól 
az igétől, ami a földön van, aztán rábámószkodnak az 
égre ós kigondolnak még más kulcsokat. Pedig bizony 
Krisztus világosan megmondja itt, hogy ő a kulcsokat 
Péternek adja Mát. 16, l 9 . Nem azt mondja, hogy neki 
kétféle kulcsa van, hanem hogy ugyanazokat a kulcsokat, 
amik az övéi ós nem máséi, azokat adja Péternek, mintha 
csak mondaná: mit bámószkodol a mennyre, az ón kul-
csaim után ? Hát nem hallod, hogy ón azokat Péternek 
adtam ? Bizony a mennyek kulcsai azok (ez igaz)? ámde 
nincsenek azok a mennyben: ón azokat ott lenn a földön 
hagytam; ne keresd hát azokat a földön, sem bárhol 
másutt, hanem ott találod a Péter szájában, oda tettem 
én azokat. Péter szája az ón szájam ós az ő nyelve az 
ón kulcsaimnak a tartója, az ő hivatala az ón hivatalom, 
az o kötése az ón kötésem, az ő oldása az én oldásom, 
az ő kulcsai az ón kulcsaim, nekem nincs más, nem is 
tudok semmi másról : amit ők megkötnek, ajz meg van 
kötve, amit megoldanak, az meg van oldva, egészen úgy, 
mintha nem is volna más kötő vagy oldó a mennyben 
vagy a földön. Hogy van e még több vagy más kulcs 
akár a mennyben, akár a földön, vagy a pokolban, azzal ón 
nem törődöm; nem is tudom, mit kötnek vagy oldanak, 
ez után nem tudakozódom. Éppen azért te se törődjél ezzel 
ós ne téveszd meg magad általuk. Én csakis azt nézem, 
amit az en Peterem kot ós old, ahhoz tartom magam; tarsd 
ahhoz te is magadat : akkor te szerintem mar kötve és 
oldva vagy. Mert Péter köt ós old a mennyben és senki 
más. Látod, ez a helyes felfogás es beszed a kulcsokról. 
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Ebből immár megérthetjük, mik azok a kulcsok; 
nevezetesen, hivatal, hatalom, vagy parancsolat Istentől, 
Krisztus által a keresztyénségnek megadva, hogy az embe-
reknek bűneit megtar tsák vagy megbocsássák. Mert azt 
mondja Krisztus Mát. 9 , 6 : „Hogy pedig megtudjátok, 
hogy az ember fiának van hatalma a földön a bűnöket 
megbocsátani, mondá a gutaütö t tnek: Kelj föl stb.," és 
mindjárt azután: „A sokaság pedig dicsőíté az Istent, 
hogy ilyen hatalmat adott az embereknek." Meg ne tóvesz-
szen itt téged a farizeusok fecsegése, amivel némelyek 
magukat bolondítják, hogy hogyan bocsáthatja meg egy 
ember a bűnöket, holott sem kegyelmet, sem szentlelket 
nem adhat. Maradj te meg Krisztus igéjénél és légy bizo-
nyos aziránt, hogy Isten a bűnöket semmi más módon 
nem bocsátja meg, csakis a szóbeli ige által, amiket ránk 
emberekre bízott. Ha te a bocsánatot nem az igében kere-
sed, hiába bámészkodol az égre a kegyelem után, vagy 
amint ők mondják, a benső bocsánat után. 

De te azt mondod, amit a rajongó lelkek ós a zofis-
ták is mondanak: hiszen sokan hall ják.a kulcsok kötését 
és oldását ós még sem haj tanak rá és kötés és oldás 
nélkül maradnak ; éppen ezért valami másnak kell itt sze-
repelni, mint az igének ós a ku lcsoknak: a lélek, lélek, 
lélek teszi ezt. Azt véled tehát, hogy nincs megkötve az, 
aki a kötőkulcsnak nem hisz. Majd megtapasztalja o 
annak idejében, hogy az ő hitetlensége miatt a kötés nem 
volt hiabavaló, nem is tévedett. Hasonlóképen a ki nem 
mszi, hogy oldva van ós hogy bűnei meg vannak bocsatva, 
majd megtapasztalja az is idővel, hogy mely tisztara bizo-
nyosan meg voltak neki bocsátva az o bűnei es o nem 
akar ta ezt hinni. Szent Pál mondja : Róm. 3, 3 : „Ami 
hitetlenségünk miatt az Isten nem téved." Mi sem arról 
beszélünk most, aki a kulcsoknak hisz, vagy nem, tud juk 
nagyon jól, hogy kevesen hisznek, hanem arról beszólunk, 
amit a kulcsok cselekesznek és nyújtanak. Aki nem fogadja 
el, annak természetesen semmije nincs; azért a kulcs nem 
téved. Sokan nem hisznek az evangóhomnak, de azért 
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az evangóliom nem téved es nem hazudik. Egy király 
várat ad neked; ha nem fogadod el, azért a király nem 
hazudott és nem tévedett, hanem te csaltad meg magadat 
ós ez a te hibád; a király azt bizonyosan megadta. 

igen, mondod, te itt magad tanítod a tévedő kulcsot, 
mert nem történik meg mindaz, amit a kulcsok mívelnek, 
minthogy azt némelyek nem hiszik, nem is fogadják eh 
Ej, édesem, ha ez tévedés, akkor az Isten téved minden 
igéjében ós dolgában. Mert kevesen hiszik és fogadják 
el azt, amit pedig ő szünetlenül mond ós tesz mindenkivel 
szemben. Ez bizony nem egyéb, mint nyelvficamodás ós 
nyelvbotlás. Mert azt nem lehet hibázásnak vagy tévedés-
nek mondani, ha én teszek vagy mondok valamit ós más 
megveti azt, vagy fel sem veszi. Ámde a pápa tevedő-
kulcsa azt tanítja, érti és tart ja , hogy o maga, a kulcs 
magában véve tévedhet, bárha az ember örömest hinné 
és elfogadná, mert az egy conditionalis Clavis egy inga-
dozó kulcs, amely minket nem Isten igéjéhez, hanem a 
magunk töredelmóhez utasít, nein mondja nyí l tan: ón 
bizonnyal feloldlak téged, ezt hinned kell, hanem azt 
mondja, ha töredelmes és jámbor vagy, úgy feloldalak, 
ha nem, úgy ón tévedek; ez a Clavis errans, a tóvedő-
kulcs, és o maga nem támaszkodhatik arra és nem mond-
hat ja : én tudom bizonnyal, hogy téged Isten előtt felol-
dottalak, akár hiszed, akár nem hiszed, amint Péter kulcsa 
mondhatja, hanem azt kell mondania: ón feloldozlak 
téged a földön, de bizonyosan nem tudom, ha vajon azért 
Isten előtt oldva vagy-e. Mert ök a kulcsoknál a hitet nem 
tanították, amint ezt minden búcsúbulláikból lat juk, ahol 
töredelmet ós gyónást és filléreket követelnek, de a hitről 
egy árva szó nincs. 

Ezt itt jól meg is jegyezhetjük; mert ök ezt a bizony-
talan, tévelygő nézetet sem maguknál, sem másoknál, 
meg nem bánják, sem meg nem büntetik, hanem bamula-
tos nyugalommal viselkednek, mintha ez a kétség éppen 
nem volna bun, úgy gondolkodván, hogy ha eltalaltam 
hát eltalaltam, ha tévedtem hát tévedtem, ez egyre megy; 
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szóval e hitetlenség miatt nem fáj se lelkük, se fe jük ; 
holott a hitetlenség szörnyű bűn mindakét részen, annál 
is, aki köt vagy old, és annál is, aki kötve vagy oldva-
van. Mert Isten parancsolata ós igéje, amit amaz mond és 
emez hall ; mindakettő lelke üdvösségére köteles ezt oly 
bizonyosan ós szilárdan hinni, mint a hit minden egyéb 
cikkét. Mert aki köt ós old, de nem hisz, hanem kételke-
dik a felett, ha vajon eltalálta-e, kötött-e vagy oldott-e, 
avagy könnyelműen úgy gondolkodik: ha talál, hát talál, 
az káromolja az Istent, megtagadja Krisztust, lábbal 
tapossa a kulcsokat, ós gonoszabb mint egy pogány, török, 
avagy zsidó. Hasonlóképen cselekszik az is, aki kötve 
vagy oldva van, ha nem hisz, ha kételkedik vagy fel se 
veszi az t : mert Isten igéjének hinnünk kell, egész komo-
lyan ós teljes bizalommal. Aki nem hisz, az hagyjon bókét 
a kulcsoknak, mert különben jobb neki Judással ós Heró-
dessel a pokolban lenni. Istent ugyanis hitetlensógünk által 
meg nem gyalázhatjuk. Igaz, hogy nem mindenki hivatott 
arra, hogy a kulcsokat helyesen használja. 

Viszont aki hisz, vagy legalább szeretné hinni, hogy 
a kulcsok bizonyosak, az vidámodjók meg és megvigasz-
talódva használja azoka t Nem adhatsz nagyobb dicsősé-
get Istennek a kulcsoknál, mintha hiszesz nekik. Azért a 
mieinket így t an í t j uk : aki a kulcsok által kötve van 
vagy oldva van, az e kötésben ós oldásban oly biztosan 
higyjen, hogy inkább tízezer halljon meg, mintsem abban 
kételkedjék. Isten igéje ós Ítélete az, amellyel szemben 
nagyobb tiszteletlenség nem történhet, mintha abban nem 
hisznek. Ezzel éppen annyit mondanánk, mint hogy: Isten 
te hazudsz, az nem igaz, amit te mondasz, én nem hiszem 
azt, ós így Istennek hazugnak kell lennie. Éppen oly bizo-
nyosnak kell lennie annak is, aki köt vagy old, mert 
különben hasonló szörnyű bűnbe esik. De hol tanították, 
vagy hallották ezt valaha a pápaságban ? Igen. ha taní-
tot ták volna, akkor a tévedőkulcsok ós társai soha 
világra nem jönnek, bizony csupán ós tisztán csak e ket 
kulcs maradt volna meg. Ugyan hány püspök ós püspöki 
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helytartó van, aki a kulcsokat így használ ja? Ők nem 
hiszik, hogy a kulcs ítélete Istennek igéje; olybá veszik 
azt, mintha valami régi világi hagyomány volna. Pedig ha 
meggondolnák, hogy Isten ítélete az, amelynek ok maguk 
előbb hinni tar toznának lelkük üdvösségére, nem volnának 
olyan könnyelműek, hanem félelemmel ós rettegéssel bán-
nának azokka l De honnan vennénk püspöki helytartókat, 
hol maradnának a konzistoriumok ? Erős reformációba kel-
lene itt fogni ós kell is okvetlen. 

De ezzel szemben van nekik egy előnyük, hogy meg-
keményedve es megvakulva nem lát ják, mik azok a kul-
csok, nem is t a r t j ák többre azokat, csak amennyi pénzt 
hoznak nekik ; különben szívesebben dugnának zsebükbe 
valami szeget, mint az Isten mennynyitó kulcsaival teli vilá-
got ; úgy hogy bizony sehol sem állanak a kulcsok nagyobb 
becstelenségben, mint náluk, akik birtokában vannak, 
vagy azzal kérkednek, hogy birtokában vannak. Ezt ebből 
a példából értsd meg: a felszentelt kelyhet egy keresztyén 
sem érintheti meg, tekintet nélkül arra, hogy meg van 
keresztelve ós Krisztus vére által meg van váltva és 
szentelve; nem, Krisztus vére semmi, egy felszentelt 
kehellyel szemben. A felszentelt kendőt1) egy keresztyén 
nőnek, sőt egy apácának, aki pedig Krisztusnak kiválasz-
tott menyasszonya, nem szabad kimosnia, tekintet nélkül 
arra, hogy azt különben a legyek, amik pedig nincsenek 
felszentelve, bemocskolhat ják; oly nagy szentségről van 
itt szó. Hanem a kulcsokat, ezt az igazi szentséget, amely 
a legdrágább, legszentebb kincsek egyike, Istené, Krisztusé 
ós az egyháze, Krisztus vérével megszentelt ós amelyek 
meg mindig naponként Krisztus vérét oszt ják ki, óh azokat 
nemcsak megerinthetik, hanem azokkal a leggyalázatosabb 
módon vissza is élhetnek ezek a legeslegkönnyelműbb, 
legesleggazabb fickók is, akiknek pár juk nincs ! És ilye-
nekre is bízzák a kulcsokat, jeléül annak, mennyire 

*) • Corporal: hímzett kendő, amire az ostyatányért és kelyhet 
helyezték. 
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becsülik ós mily szentnek ta r t ják ok a kulcsokat, amik 
által pedig urak akarnak lenni a főidőn. 

De hát mit cselekedjünk, ha a kulcsokkal helye-
sen akarunk élni, úgy, hogy az bizonyos legyen Isten 
előtt ? Nézd meg hát 18,15, a biztos szöveget, ahol 
maga Krisztus ügy fogja fel a kulcsok hivatalát, hogy 
nem tévedhetsz, ha ahhoz tartod magad; ha pedig nem 
tartod ahhoz magad, hanem egy új, saját módot gondolsz ki, 
tudd meg, hogy akkor tévedsz ós nincsenek igazi kulcsaidé 
A szöveg pedig így hangzik: „Ha pedig a te atyádfia 
vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem 
közö t t ; ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát; ha 
pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy 
kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősítes-
sek minden szó. Ha azokra sem hallgat, mondd meg a 
gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen 
előtted olyan, mint a pogány és vámszedő." Im itt van 
számodra Isten igéjébe foglalva a biztos űt ós mód, mely 
nem engedi, hogy megtévedj, ós amely szerint a kulcsok-
kal félelem ós aggodalom nélkül istenileg ós jól élhetsz ; 
mert ezután következik a kulcsokról szóló szöveg: „Amit 
megköttök a földön s tb/ ' 

Ha azonban ezt az utat és módot nem kuvetod, akkor 
bizonytalanságban leszesz ós a te szived nem mondhatja 
én tudom, hogy nem tévedek, hanem megragad téged és 
azt mondja : te Isten igéje nélkül kötöttél ós oldottál, Isten 
ezt nem így parancsolta neked, hanem ez a te sa já t 
önkényed; éppen azért itt egy kulcs sincsen birtokodban, 
hanem csak álmodtál kulcsokról. Erre aztán elitéi téged 
lelkiismereted, mondván: te az Isten nevét káromoltad, a 
kulcsokat meggyalaztad ós raadasul felebarátoddal erő-
szakosan ós jogtalanul bántál, lelkiismeretet hazugsággal 
megrémítetted, tevelygesbe ós a kulcsok hamis értelme-
zésébe ejtetted es lelkileg megölted. Mibe kapaszkodol 
most mar ? Igen, mondod, ez ma nincs szokasban a puspok 
és a papa udvaranál. Jól hallom ezt, de szokasban van 
a Krisztus udvaranál es ugy kell lennie a puspok udvara-
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nál is, vagy ne legyenek keresztyének a püspökök. Ha 
a püspök nem Isten, akkor az o udvara nem Isten igéje : 
ha jobban tudják csinálni ezt a dolgot, mint ahogy azt 
itt az Isten fia rendelte, akkor hadd, hogy megcsinálják 
és mi Isten fiának nevezzük okét, fütyűlőnket zsebre 
vágjuk és hal lgatunk; de ha nem tudják jobban csinálni, 
akkor szüntessék meg a visszaélést ós állítsák helyre a 
helyes szokást, Krisztus a maga igéjét a püspöki udvarok 
és visszaélések kedvóért meg nem változtatja. 

De hallod itt, hogy bizonyos ismeretes személyeknek 
bizonyos nyilvános vétkeiről volna szó, akkor amikor egyik 
testvér a másikat vétkezni lá t ja ; hozzá oly bűnről, amelyet 
előbb testvéries módon büntetnek ós végre nyilvánosan a 
gyülekezet előtt bebizonyítanak, innét azok a bullák és 
átoklevelek, amikben ez áll: Excommunicannus ipso facto, 
lata sententia trina tamen monitione praemissa,1) Vagy De 
plediludine potestatis.2) Ezt magyarán rongy átoknak neve-
zik, ón az ördög á tkának ós nem Isten átkának nevezem, 
mikor az embereket gaz modia megátkozzák, mielőtt 
nyilvánosan rá juk bizonyították volna a bűnt a gyülekezet 
előtt, Krisztus rendje ellenére. Ilyenek mindazok az átkok, 
amikkel a püspöki helytartók és egyházi törvényszékek 
mókáznak, mikor tíz, husz, harminc mértföldnól több távol-
ságból az embereket egy cédulával a gyülekezet előtt átok 
alá vetik, holott azok, ugyanabban a gyülekezetben ós a 
pap előtt soha büntetve, bevádolva, avagy meggyőzve 
nem voltak, hanem iderepül egy bőregór valamely püspöki 
helytartó kuckójából, tanuk ós Isten parancsolata nélkül. 
E rongy átkoktól nincs okod felni. Ha valamely püspök 
vagy püspöki helytartó valakit átok alá akar vetni, menjen 
ő vagy küldje őt oda a gyülekezetbe ós a lelkipásztor elé, 
mert ott kell átok alá vettetnie ós tegye vele, ami helyes 
Krisztus emez igéi szerint. 

1) Vagyis: „Kiátkozzuk a tett alapján hozott Ítélettel, de hármas 
előzetes intés után. 

2) Vagyis: A hatalom teljességéről. 
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És ón mindezt azért mondom, mert a gyülekezetnek, 
ha az ilyent kiátkozottnak kell tartania, tudnia is kell ós 
bizonyosnak is kell lennie aziránt, mivel érdemelte meg 
az az átkot ós hogy került bele, amint itt Krisztus szövege 
jelzi; különben be volna csapva ós egy hazug átkot 
fogadna el ós ekként a felebaráttal jogtalanul bánnék. Ez 
volna hát a kulcsok káromlása, Isten gyalázása ós a 
felebarátok iránt való szeretet megsértése, amit egy keresz-
tyón gyülekezet meg nem tű rhe t : mivelhogy neki is köze 
van ahhoz, ha valamely tagját kiátkozzák, mondja a szöveg 
szerint Krisztus. És nem köteles a püspöki helytartó 
cédulájának, sem a püspök levelének hinni, sot ez esetben 
kötelessége nem hinni; mert nem tar tozunk hinni embe-
reknek az Isten dolgában. Hiszen a keresztyén gyülekezet 
nem a püspöki helytartó szolgálója, sem a püspök porko-
lábja, hogy ez azt mondhatná neki : te Kati, te Jancsi, vesd 
ezt vagy azt átok alá. E jha ! Isten hozta, kedves püspöki 
helytartó! A világi felsöségnél még csak helye volna az 
ilyen felfogásnak; de itt ahol a lelkekről van szó, a gyü-
lekezet is bíró ós hitestárs. Szent Pál apostol volt, még-
sem vetettte átok alá azt, aki mostoha anyjával ólt ; ő a 
gyülekezetet is belevonta a dologba 1. Korint. 5, l0 4. És 
mikor a gyülekezet nem járul t hozzá, elejtette az á tkot 
is és beérte azzal, hogy az a bizonyos más módon lett 
megbüntetve a gyülekezet előtt. 

Hogy, hogy? Ha valaki maga bevallja bűnét, akár 
nyilván, akár titkon, még sincs rábizonyítva ós bizonnyal 
hamisan is vallhatta be; nem kell-e ez esetben a kul-
csoknak tóvedniők ? Felelet: Krisztus azt mondja Mát. 
12,37 : „A te szádból igazoltatol, a te szádból kárhoz-
tatok" Éppen azért, a ki maga tesz vallomást, és ezt alá-
zatból teszi, annak hinnünk kell ós megbocsátanunk; ha 
pedig dacból, hazugsággal teszi, akkor szintén hinnünk 
kell neki, mondván: legyen úgy, amint mondod. Mert bárha 
hamis bűnt vall is, az mégis kettős bűn, mert hazudik, 
ós csalni akar, éppen azért méltó sors éri ós a kulcs nem 
téved. Épp, mint ahogy Dávid kardja nem hibázott, mikor azt 
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az i f jút megölette, ki előtte azzal kérkedett , hogy Sault 
leszúrta, noha hazudott, 11. Sám. 1, l 6 . Mert Dávid azt 
mondá: „A te véred legyen a te fejeden," inert sa já t 
nyelved, vallása tesz bizonyságot ellened mondván : „Én 
öltem meg az Űrnak felkentjét stb." És minden jog 
amellett bizonyít, hogy az önmagunk ellen tet t saját vallo-
más a legjobb bizonyíték. 

De hogy végezzünk ezzel a dologgal, ez a két kul-
csunk van tehát nekünk Krisztus parancsolatából: a kötő-
kulcs hatalom vagy hivatal, aminél fogva azt a bűnöst, 
aki vezekelni nem akar, nyilvánvaló ítélettel őrök halálra 
vet jük, a keresztyónségből való kizárás által. És ha ez az 
ítélet kimondatik, az éppen annyi, mintha Krisztus maga 
itélt volna ós ha az illető meg nem változik, úgy bizony-
nyal örökre elkárhozik. Az oldókulcs hatalom vagy hiva-
tal, amelynél fogva azt a bűnöst, a ki bűnét megvallja ós 
megtér, feloldozzuk a bűntől ós megadjuk neki ú j ra az 
örökélet igéretét ós ez is épp annyi, mintha maga Krisztus 
itélt volna. És ha az illető ezt hiszi és megmarad annál, 
úgy bizonnyal őrökre üdvözül. Mert a kötőkulcs a törvény 
dolgát végzi ós a bűnösnek hasznos ós jó azáltal, hogy 
neki szolgálatot tesz, fel tár ja előtte bűnét, inti őt Isten 
félelmére, megrettenti ós bűnbánatra s nem romlásra ser-
kenti. Az oldókulcs az evangóliom dolgát végzi, édesget 
kegyelemre ós irgalomra, vigasztal ós igér eletet és üdvös-
séget a bűnbocsánat által. Szóval Executores, az evangó-
liom osztogatói ós közegei azok, mint amelyek egyszerűen 
ezt a két dolgot hirdetik: megtérést és bűnök bocsánatát, 
Luk. 24,47 

És mindkét kulcs fölötte szükséges a keresztyónség-
ben; éret tük soha elég hálát nem adhatunk az Istennek. 
Mert az igazán megfélemlített bűnös lelkiismeret meg nem 
vigasztalhatja az embert bűneiben, szükséges még oda, 
hogy az oldokulcs cselekedje meg ezt : oly nagy betegsóg 
a tompa gyenge lelkiismeret, hogy a kulcs íteletébe vetett 
hitet nagyon is erősen kell élesztgetni az igehirdető, a 
lelkipásztor ós más keresztyének ú t j á n ; e hitről a pápa-
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ságban soha egyetlen szót nem hallottunk. Viszont a 
keresztyének kőzött akad néhány durva, gonosz lólek és 
vad ember, úgy hogy ezen hamis keresztyének miatt a 
kegyeseknek se nyugtuk se békességük nem lehetne, ha 
a kötőkulcs a maga ostorával elő nem állana ós ha merő 
kegyelmet ós biztonságot tapasztalnánk. Meg akkor is 
©lóg gond szakad ránk, ha még oly erős és nagy is ez a 
büntetés ós ítélet. A vaskemény kötőkulcs tehát nagy 
vigasztalás, védelem, várfal a jámbor keresztyéneknek a 
gonoszokkal szemben, és amellett még maguknak a gono-
szoknak is üdvös orvosság, haszon ós jótétemény, habár 
a testre nézve félelmetes ós kellemetlen is. Annakokáért, 
mindkét kedves kulcsot drágának ós becsesnek kell tar-
tanunk szivünk mélyéből, mint két megbecsülhetetlen 
kincsünket ós drágaságunkat, ami lelkünknek javára. 

Mert az a derék férfiú, ami lelkünknek hűséges édes 
püspöke, Jézus Krisztus, jól látta, hogy az ő kedves keresz-
tyónei gyarlók, hozzá az ördögtől, testtől, világtól sokféle-
képen és szünetlenül ostromoltatnak, néha elesnek és 
vétkeznek. Ez ellenében hát orvosságról gondoskodott, a 
kőtőkulcsról, hogy a bűnben bátorsággal elbizakodva, durván 
és elvetemedve meg ne maradjunk ós az oldókulcsról, hogy a 
bűnben kétségbe nevessünk ós hogy ekként a középúton, 
az elbizakodottság és kétségbeesés kőzött igaz alázatban 
és bizodalomban tar tsuk fenn magunkat, hogy így minden-
képen gazdagon gondoskodva legyen rólunk. Mert aki nem 
vétkezik (de hát ki nem vétkezik! ?) vagy amiben nem 
vétkezik, azé a közönséges evangóliom; aki pedig esetleg 
vetkezik, azé az evangóliomon felül a kulcsok is. 

Ugyanő a kulcsokkal egyszersmind hathatósan út jába 
akar t állni az eljövendő novatiánusoknak,1) akik azt tani-. 

1) A novatiánusok egy Ill-ik századbeli szekta, amelyet Nova-
tianus presbiter alapított, aki is azt akarta, hogy az egyház csupa merő 
szentekből és tisztákból álljon s épp azért mindazokat kirekesztették, akik 
halálos bűnt követtek el (v. ö. Ágostai hitvallás 12. c: „Szintúgy elkárhoz-
tatnak a novatiánusok, akik a feloldozást megtagadták azoktól, kik a 
keresztség után vétkeztek."). 
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tották, hogy a keresztség után egy halálos bűn sem bocsát-
hátik meg, De mi azt lá t juk itt, hogy Krisztus nem a 
pogányoknak, sem nem a megkeresztelteknek, hanem 
tanítványainak és a megkeresztelteknek adja a kul-
csokat, ami tisztára hiábavaló dolog volna, ha a meg-
kereszteltek bűnei azok által megbocsáthatók nem volná-
nak. Ilyenekről beszól Mát. 18,15 is : „Ha a te atyádfia 
vétkezik." Az atyafi pedig bizony megkeresztelt keresz-
tyén, mégis azt mondja : „Ha ő vétkezik" ; azt sem mondja: 
„Ha egyszer vétkezik," hanem egyszerűen: ,,Ha vétkezik," 
nem szabja meg a kulcsnak se mertékét, se számát, sem 
idejét ; sőt ő maga mérték, szám és idő nélkül érti azokat 
mondván: „Mindaz, amit megköttök és megoldotok," nem 
mondja ez vagy az, hanem ,,mindaz." Tehát a kulcs hiva-
tala kiterjed a bűnöknek egész sokaságára, nagyságára, 
terjedelmére ós alakjára, bármi legyen is a nevük; mert 
ak i : ,,mindaz"-t mond, az nem vesz ki semmit. 

Mindamellett ezt a „mindaz" szót nem úgy kell értel-
mezni, ahogy a pápa teszi, mintha a kulcsok mindazt 
megkötnék ós megoldanák, ami a mennyben és a földön 
van ós mintha ezzel mi valami mindenható erőt nyernénk; 
hanem csakis a bűnre vonatkoztathat juk azt, ós nem másra, 
amint most mondottuk. Mert nekünk Krisztus igéit secun-
dum materiam subjectam kell értenünk, vagyis tekintetbe 
kell vennünk, amiről Krisztus ott, azon a helyen szólt 
és a szerint fognunk is fel az igéket ós nem terjesztenünk 
azokat ki más dolgokra, amikről Krisztus egy szót sem 
szól. Épp úgy, mintha valaki egy helyen minden dologról 
tanítani akarna, vagy egy szót minden dologra ráhúzni, 
ahogy a rajongó lelkek teszik, akik az í rásnak majdnem 
minden mondását a szentségre vonatkoztat ják, holott azok 
a szentségről egy szót sem mondanak. Minthogy tehát 
nyilvánvaló előttünk, hogy Krisztus itt nem a mennyben 
avagy a földön való hatalomról beszél, hanem ami atyánk-
fiainak bűneiről, arról, hogy miként javítsák meg m a g u k a t ; 
nem lehet az ő igéit más egyébre vonatkoztatni, vagy 
órteni ; hanem csakis e bűnökre ós éppen azért a „mindaz" 

D, Luther M. művei. H 
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szót épp úgy, mint a kötni és oldani igéket egyszerűen 
ugyancsak a bűnökre, kell alkalmaznunk. 

Mert Krisztus ezzel kegyesen és hathatósan akar 
minket szegény bűnösöket vigasztalni és nem a pápának 
angyalok felett való hatalmat adni a mennyben, sem csá-
szárok felett való hatalmat a földön. És ez ama vigasz-
talás, hogy minden, de minden bűn, egyet sem véve ki, 
Péternek vagy a kulcsnak van alávetve, hogy kötve ós 
oldva legyen, ha ö köt és old, ha mindjárt ez ellen lázad= 
nának is az összes ördögök, az egész világ, minden angyal, 
minden gondolat ós szívünknek minden kétsége, a halál-
nak minden látása ós minden gonosz jel, úgy, hogy a 
félénk szív bátran rábizakodhatik ós a saját maga rossz 
lelkiismerete ellenére a nyomorúság idejében azt mond° 
ha t j a : „íme az én bűneim bármily sokak ós nagyok legye-
nek is, mégis feioldozvák a kulcs által; rá bízom hát 
magam ós nem akarok tudni többe semmi bűnről, oda 
mind mind megvan bocsátva, mind el van feledve." Aki 
megígéri nekem: „mindaz, amit megoldasz, oldva van," 
n«m hazudik az, jól tudom. Ha az én töredelmem nem 
elegsóges, az o igéje elégséges. Ha én nem eléggé vagyok 
méltó, elég méltók az o kulcsai. Ő hű ós igaz; az ón 
bűneim nem tehetik őt hazuggá. 

íme, ezt a hitet kellene a kulcsoknál szorgalmazni és 
tanítani, mert a kulcsok szivünkben a hitet követel ik; 
hit nelkul nem hasznalhatod azokat hasznosan. De ha 
hiszesz az o Ítéletükben, ugy ú j ra megadják neked kereszt-
séged artatlanságat, ismét u j já születel, igazi ú j szentté 
leszesz; mert Isten igéje szent, szentek a kulcsok is. Meg 
is szentelik azt, aki hisz bennük. És tisztára helytelen, 
nevetseges dolog, hogy a kulcsoknál csupán a töredelemre 
es cselekedetre fektet tek oly nagy súlyt, holott a kulcsokat 
és a mi cselekedeteinket úgy meg kellene különböztetni egy-
mástól, mint az eget és földet. Hiszen ha a szöveget számba 
veszi, az értelemnek is be kell ismernie, hogy a kulcsok 
semmiféle cselekedettel nem kapcsolatosak; semmit sem 
mondanak ós parancsolnak, hanem fenyegetnek ós ígérnek ; 



a k u l c s o k r ó l 163-

már pedig a fenyegetés és ígéret bizony nem parancsolatok. 
A kötőkulcs azt akarja , hogy a fenyegetésnek higyjiink és 
ekként az Istent féljük. Aki benne hisz, az e hittel minden 
cselekedet előtt és nélkül eleget te t t a kulcsnak. Nem is 
követel más cselekedetet, azután persze az ily hit cseleke-
deteket is végez. Ugyanágy az oldókulcs azt akarja , hogy 
vigasztalásának ós Ígéretének higyjünk ós ekként Isten 
tetszését megnyerjük és vidám, bátorságos, békés szívre 
tegyünk szerte Aki hisz benne, az ezzel a hittel eleget te t t 
a kulcsnak minden cselekedet előtt ós n é l k ü l . Nem r is 
követel más cselekedetet; azután majd ez a hit bizonnyal 
cselekedetet végez. 

És különös buzgósággal kellene gondoskodnunk arról, 
hogy Krisztus példája és igéje szerint egyik kulcsot a 
másik nélkül ne tanítsuk ós használjuk, hanem minda-
kottőt egybefogjuk, ahogy Krisztus itt egybefogja. A 
papaság alatt a kötőkulcsot oly szörnyű és zsarnoki 
módon használták es az óldókulcsot a maga erejével úgy 
félretettek hogy a kulcsoknak kiki ellenségévé vált ós 
sem igazi töredelemru, sem megtérésre nem juthatot t . Mert 
ők azt tanították, hogy az ember a maga bűneit vegye 
számba ós szedje össze, hogy így a pokol félelme indítsa 
töredelemre és ekként a kegyelmet cselekedetekkel érde-
melje ki, a kulcsok előtt; holott képtelenség volt minden 
bűnt számba venni. Ezenfelül azt tanították, hogy csakis a 
kirívó, a közönséges durva bűnöket kell számba venni, 
ámde a nagy, az igazi szörnyűségeket ós ördögfejeket, a 
mérges lelki sárkányfarkakat , nevezetesen a hitetlenséget, 
az Isten ellen való zúgolódást, Isten gyűlöletét, a kételke-
dést, káromkodást, Isten megvetését ós az ehhez hason-
lókat nem ismerték, nem is szólva arról, hogy ezek meg-
bánását tanították volna. Éppen azért az ő bűnbánatuk 
tisztára színlelt, ós alig tar t a nagyhét feléig, mert szó 
sincs itt alapos bűnbánatról, avagy értelemről. De e ször-
nyűségek helyett tanították a komédia bűnöket, amiket 
az ó hazug törvényük ellen követ tek e l Mi jó lehetet t 
volna a bunbánatban. 

10* 
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És amint semmi alaposat nem tanítottak a bűnökről, 
égy nem taní tot tak semmit Krisztusról, a mi közbenjárónkról, 
semmit a kulcsok vigasztalásáról, semmit a hitről, hanem 
csakis-a tőredelem, gyónás, elégtétel ós a mi cselekedeteink 
©Iviselhetlen ós mégis hiábavaló gyötrelméről. És Krisztust 
szörnyű bírónak kell vala nevezniők, akit a mi bűnbánatunk, 
győnásunk és elégtételünk mellett anyjához és az összes 
szentekhez intézett könyörgésekkel, minden papi misével 
minden barát ós szerzetes érdemével kellett kiengesztel-
nünk és még sem használt az ; megmaradt a bizonytalan 
lelkiismeret, a tompult szív, a merő kétségbeesés és a 
pokol kezdete. Nem úgy van? Ki tagadhat ja ezt? Nincse-
nek meg a bullák ós könyvek ? Még mikor ón a vezek-
lésnek e módját korholtam, csak arra szolgáltam rá, hogy 
a pápa engem az o öszvéreivel, mint eretneket megát-
kozott, mert ezt az ő gyalázatos káromló szörnyűségüket 
merő hitcikknek kellett tartani. 

Krisztus pedig azt taní t ja itt, hogy a bűnös leieknek 
a másik kulcs vigasztalását is fel kell ajanlani, ós nem 
csupán az egyik kulcs félelmét, hogy a megtérés kedvből, 
és szeretetből is fakadjon. Mert az igazsag kedvelese ós 
szeretete nélkül csupán a kínok félelméből vezekelni, amint 
ők tanították, annyit tesz, mint titkon Isten ellenségévé 
lenni, őt káromolni, a bűnt növelni, ami semmi más, mint 
Júdás bűnbánata. De ki vezekelhet kedvvel ós szeretettel, 
ha nem tar that számot a kegyelem bizonyos vigasztalá-
sára és ígéretére, amit nem a maga fejéből merít, (mert 
ez nem ér semmit) hanem Isten bizonyos igéje által nyuj-
tatik ós ajánltatik fel, hisz ez a vigasztalás a kötőkulcs 
rómítésót úgy enyhíti meg, hogy szivünk elviselheti és 
kiállhatja. Hiszen az az igazi bűnbánat, amely Istent nem 
átkozza, sem titkon nem ellensége neki, hanem szereti 
és magasztalja ós amely épp azért vidám felelemből és 
kedves rettegésből fakad. II. Zsolt. 11. Ez tetszik az Isten-
nek, és állandó is, egy más ú j embert teremt ós felkölti 
a bűnnek igaz gyűlöletét, amit a bűn szambavetele és a 
pokol félelme és a pápás bűnbánat soha nem eszközöl. 
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A két kulcsról való eme tant, mondom, bizony ezt kellene 
hirdetnünk ós ú j ra visszaállítanunk,, Sokan gondolják, 
hogy nagyon is jól tudják, és meg sem ér t ik : a pápisták 
©zt nem veszik tekintetbe. Sot ha mindjárt hall ják ős 
olvassák is, még sem tudják megér teni ; mert az o szi-
vük más gondolatokra irányúi ós ott van Mózes leple 
szemük előtt. 

Legyen ez ©lég ezúttal a kulcsokról; vajha Isten 
kegyelméből megadná, hogy az átok új ra helyes ú t ra 
terelődnék, ós a bűnbánatról, meg a kulcsokról való tan 
ú j ra ismeretes lenne. Erre segítsen minket a minden 
bölcsesógnek ós vigasztalásiiafe atyja, a maga szent lelke 
által, Krisztus Jézusban, ami Urunkban, akinek legyen 
dicsőség ós hála mindörökké. Ámen. 
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' . BEVEZETÉS. 

•4530 augusztus 6-án Fülöp a hesszeni őrgróf hirtelen eluta-
zott Ágostából, mert valószinűleg nem érezte ott már magát biz-
tonságban. Tanácsosai azonban időnként értesítették őt az ottani 
tárgyalások további folyamáról. Melanchton túlságos engedé-
kenysége őt is aggasztotta. Erről . Luthernek is írt, sőt kérte 
Luthert, hogy ő tartson ki állhatatosan és ne ; engedjen és ha 
a szász választófejedelemségben nem lehetne maradása, úgy 
jöjjön ő hozzá, 6, ha Isten is úgy akarja, életét és vagyonát-
kockáztatva is megvédelmezi. 

Luther szeptember 11-én válaszolt neki: Ő, úgy mond, 
már három ízben írt Ágostába, és most értesül arról, hogy a 
tárgyalások megszakadtak es a kiegyezési javaslatokat vissza-
utasították ; most már a császár kezében a döntés. Örvend, 
hogy az Isten az őrgrófot állhatatosságában megtartotta és meg-
köszöni szíves ajánlatát. A maga részéről kijelenti, hogy engedni 
nem fog, mert hiszen ez annyit jelentene, mint segíteni az 
ellenségnek a drága evangóliom megdöntésében és kiirtásában. 

Ez ügyben még pár levelet váltottak egymással, Fülöp 
őrgróf és Luther s már október 28-iki levelében megnyugtatja 
Luther az őrgrófot, hogy eleget tesz kérésének, írni fog egy kis 
könyvecskét a gyengék vigasztalására, amelyben leszámol az 
ágostai birodalmi végzéssel és a fejedelmek eljárásával is. Ezt 
a könyvecskét tényleg meg is írta, és nem más az, mint az ő 
intése a kedves németekhez. 1530 október havában a kézirattal 
már körülbelül elkészült. Feltűnő azonban, hogy az nyomtatás-
ban csak 1531 április havaban jelent meg. A kritikusok szerint 
ennek oka a nyomda keseaelmeskedésében keresendő, ami 
miatt Luther ép 1530 utolsó hónapjaiban gyakran panaszko-
dott is. 

Az intés egyike Luther legérdekesebb munkáinak. Ebben 
mintegy kiegészíti egyik korábbi, 1530 március 6-án írott javas-
latának fejtegetéseit. Ott szem előtt tartotta Luther azt az esetet, 
hogy a császár esetleg kényszerítheti az evangélikus fejedelme-
ket arra ; hogy a maguk evangélikus alattvalóit megtámadják, 
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fogságba vessék, megöljék vagy száműzzék és kifejtette, hogy 
erre ők eszközül nem adhatják magukat. Ezt a tételt most itt 
az „Intés"-ben általánosítja, ilyenformán : ha a császár az 
evangélikusok ellen háborút indítana, akkor általában egy evan-
gélikusnak sem szabad az ő felhívásának eleget tenni. Mert 
aki ily esetben a császárnak engedelmeskedik, tudja meg, hogy 
ezzel Isten iránt lesz engedetlen és testét és lelkét örök 
veszedelemnek teszi ki. Ez iratában tehát Luther, korábbi állás-
pontját tekintve már egy lépéssel tovább ment. Eddig mindig 
az egyedül írásszerű és igazán keresztyéni elvet hangsúlyozta, 
t. i. a felsőség jogtalan támadásaival • szemben való szenvedő-
leges tűrést, a passiva resistentiát; ezt most sem tagadja meg, 
de már nem tekinti lázadónak azt sem, aki a jelzett esetben 
fegyvert fog, ellenkezőleg eljárását szükségbeli védekezésnek 
minősíti. E kis munkájából tehát azt az érdekes lelki harcot 
ismerjük meg, amely Luthernél akkor állt be, amikor benne 
a biblicizmus és a patriotizmus közt összeütközésre került a dolog, 
vagyis amikor nemcsak keresztyénileg, hanem politikailag is meg 
kellett Ítélnie a helyzetet. Egy tekintetben azonban semmi vál-
tozást nem észlelünk, és ez az Istenbe vetett szilárd és vidám 
lelki bizodalom, az a fenséges lelki egyensúly, amiről ez irat-
nak is minden sora bizonyságot tesz. „Nem tudok én félni, 
mondja, az Istennek eme nyomorult ellenségeitől. Dácolásuk az 
én büszkeségem, dühöngésük az én nevetésem.'4 

Luther eredeti kéziratának nagyobb része a drezdai könyv-
tárban van. A legjobb nyomtatott szövegkiadás az u. n. Á. I. 
szöveg, vagyis amelynek cime : 

„Warnunge D. Martini Luther, An seine lieben Deudschen. 
Wittenberg, 1531", 

32 Quart lap, utolsó oldal üres. 
Gedruckt zu Wittemberg. Durch Hans Lufft. M. D. XXXI. 
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D. Luther Márton intése kedves németjeihez. • 

. Közzétettem gondos és hű intésemet,1) amit az ágos-
tai - birodalmi gyűlés papjaihoz intéztem és amelyben 
igen nagyon kér tem okét, hogy ne engedjék eredmény 
nélkül szétoszlani azt a birodalmi gyűlést, amelyhez az 
egész világ annyi édes reményt fűz és amelyre oly hö 
vággyal tekint , hanem legyenek ra j t a , hogy békét kös-
senek, néhány szörnyű dolgot megvál toz tassanak és az 
evangéliomnak uta t ny i s sanak ; ezért imáimban is könyö-
rögtem minden erőmből és sóha j toz tam minden kegyes 
keresztyénnel együt t az Istenhez. • • 

De hogy sem a mi Istenhez intézett buzgó könyör-
gésünk, sem a mi hozzájuk intézett hűséges intésünk, nem 
használ t semmit, könnyen k i ta lá lha t juk , mi ennek a jelen-
tése, nevezetesen, hogy az Isten őket mint megkemó-
nyí te t teket ós megvakí to t takat , ak iknek lelkét annyi 
ár ta t lan vér, i s tenkáromlás és szörnyű bűnbánat nélkül 
való élet te rhe nyomja, nem t a r t j a méltóknak, hogy ben-
nük valami jó gondolat, avagy óha j t ámadjon fel, vagy, 
hogy az üdvösséges ós békességes intés egyik másik igé-
jének engedelmeskedjenek. Olyanformán vannak ők, mint 
Jeremiás idejében a zsidók, mikor azt mondta az Isten 
nekik (Jer.. 15, J . : h És ha Mózes és Sámuel á l lanának is 
e lőt tem,-még sem hajolna lelkem e néphez; űzd el orcám 
elől, hadd menjenek." És Jer . 7 , 1 6 : „És te ne imádkozzál 

A) Vonatkozik az Ágostában 1530. egybegyűlt papokhoz intézett 
intésére* • 
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© népért, se ja jszót se könyörgést ne emelj érettük, ós 
nálam közben ne j á r j ; mert én meg nem hallgatlak téged!" 

Ezt a feleletet kell adnom nekem ós az enyóimnek 
most is és kijelentenem. És eleddig hiába könyörögtünk 
a papokért , mert aa Isten valóban hatalmasan adja 
értésünkre, hogy ö minket éret tük nem akar meghallgatni, 
hanem hagyja őket haladni a maguk út ján és Fáraókent 
vétkezni a Szent Lelek üllen, míglen se megtérésben, se 
megjavulásban nem lehet reményem. Hiszen ha Istennél 
valamit lehetett volna imádsággal kezdeni és a papoknál 
lehetett volna intéssel, könyörgéssel, alázatossággal, türe-
lemmel, kerlelóssel, igazsággal, joggal, jó dolgokkal stb. 
valamit elerni, úgy bizonnyal el kellett volna azt érnünk 
most a birodalmi gyűlésen, amikor (ezt tudom) oly buzgón 
imádkoztak a keresztyének, amikor oly mélységes alazat 
ról, türelemről ós könyörgósről tet tek bizonyságot ós oly 
jó ós igaz ügyet ter jesz te t tek elő. • • 

Minthogy pedig immár a birodalmi gyűlést nem csu-
pán eredmény és béke nélkül rekesztet ték be, hanem a 
békételensóget növelték, a fenyegetés és a dac ú t jára léptek, 
hát én is az enyómekkel együtt Isten parancsolata szerint 
felhagyok az imádsággal és mint szent János 1. Ján. -5, 
t an í t j a : „A halálos bűnért nem imádkozom, hanem össze-
tet t kézzel nézem, hogy a nyakas Faraót mint kereszteli 
meg; az Isten a vörös 'tengerben.u\/Mert .ami békéért való 
imádságunk es rkönyőrgésünk, .bárhaazoknál a nyakasoké-
nál veszendőbe megy is, minket csak annál inkább segít 
meg: .és;már Ágostában is elég nagy csodát t e t t ós •Isten-
kegyelmével mindvégig :diadalmaskodik is.--Mert; hisz min-
ket mégis csak meghallgattak ós meg kellett hallgatniok, 
ebben eddigelé még nem volt hiány, nem is szabad, 
hogy hiány legyen, ezt bizonnyal tudom. Ámen: Krisztus 
mondása szerint j á r junk el; ha az apostolok köszöntése 
és békessége valamely házban esetleg nem talál viszon-
zásra, sem béke gyermekeire, akkor az 6 békességük 
szálljon vissza rá juk. Ugyanúgy itt is, minthogy a papok 
sem az imádságot, sem a békességet nem becsülik meg, 
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azért ne menjen veszendőbe egyik sem, sem az imádság, 
sem a .békesség, hanem térjen vissza hozzánk és legyen 
a' papoknak osztályrészük az imádság helyett merő átok, 
és a békesség helyett merő békétlenség ós mindkettő tel-
jes mórtékben. Ámen. 

Annakokáért, minthogy az ő eljárásuk, tisztán ós 
mereven a hatalom álláspontján alapszik, és ügyüket Isten 
nyilvánvaló es ismeretes igazságával szemben az ökölre 
bízzák, ne féljen senki tőlük, sőt Istennek ezen dühöngő 
és megkeményedett ellenségeivel szemben legyen csak 
kikí egész vidám, megvigasztalt ós felelem nélkül való. 
Mert ők nem a legszentebb és leghatalmasabb Istent hív-
j a k segítségül ós imádják, nem is könyöröghetnek avagy 
imádkozhatnak gonosz lelkiismeretük és istentelen dolguk 
miat t ; hozzá fennhéjázva dacoskodnak bűnös testük-
kel ós vérükkel ós egyáltalán nincs szükségük semmi-
féle édes, kegyelmes Istenre, sőt éppenséggel nem kérdez-
hetik meg őt aziránt, ha ' vajon ő is azt akarja-e, 
amit éppen ők tenni szándékuknál. Mert ebben az Isten-
nek nagy kedve és gyönyörűsége telik, és ez a dac és 
az ő kegyelmének megvetése fölötte igen tetszifc ő 
neki, sőt az ilyen dacot ós elveteműltsóget nagy szeren-
csével ós győzelemmel szokta jutalmazni, úgy, hogy mind-
akettő, ló ós lovag a vörös tengerbe dől ós minden át 
meg átmogy raj ta , mígnem egy s« maiad hátra, mint Fáraó 
az ő hatalmasaival 2. Móz. 14. 

Mi azonban egészen biztosak vagyunk aziránt, hogy 
ez az o dühöngő eljárásuk nem az ő saját gonosz hatal-
muktól, hanem Isten hatalmas kezétől függ és hogy nem 
olyan hamar kapar í t ják meg avagy intézik el azt, amit 
akarnak. Ő úr akar lenni felettük is, az is marad, amint 
még eddig mindig tőrtónt, ezt majd alaposan megtapasz-
talják. így hát még most olybá veszem a dolgot, mintha 
Isten sem volna és mintegy álomban képzelem, hogy az 
ő gondolatuk ós eljárásuk célra ju t minden erőhata-
lommal. : 

Ha immár a leggonoszabb dologra kerülne a sor, akkor 
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kettő közül egynek kell megtörténnie, háborúnak vagy 
lázadásnak, esetleg mindakettőnek ís egyszerre0 Mert 
bizony arról van szó, (most álomban beszélünk, ahol. nincs 
Isten) ha háborút kezdenek, hogy valami jeladásra 
egy eros tömeg verődjék össze, . az ő sa já t népük 
közt ís, hogy mindaketten, ok maguk is, mi is elpusztul-
junk. Mert ez esetben a mi taní tásunkra sem hivatkoz-
hatnak olyanformán, mintha ők már most biztosak ós 
bizonyosak volnának az iránt, hogy senkise száll szembe 
velük, mivel hogy mi alaposan ós igazság szerint erősen 
írtunk ós tanítottunk a lázadás ós felkelés ellen: tűrni 
kell a zsarnokoknak gonoszságát, dőlyfősségét ós gazságát 
is ós nem állani út jukba. Helyesen ós jól taní tot tuk ezt; 
ámde követőket, bármennyire szeretném is, nem teremthe-
tek, minthogy ők a mi többi szükséges taní tásunkat sem 
igen ta r t j ák meg, sőt megvetik ós elvetik. 

Ha már a tömeg ezt a mi tanunkat, amit a lázadás 
ellen hirdettünk, nem is tar taná meg, különösen mivel 
amaz istentelen gazság ós önkényes háború oly tűrhetetlen 
ukokat ad arra, úgy hamarosan bemocskolná azt az ördög 
es ugyan nevetséges módon rést ütne raj ta . Még mindig 
alomban beszólek, de praj t lehetnének, hogy ez az álom 
esetleg be ne következzék ós tisztára igazza ne legyen. Az 
álom nekem legalább semmit sem árt, ha őket találja, 
úgy az ő dolguk az. 

Nohát ha mindjárt amint mondtam, háborúra vagy 
lázadásra kerülne is a dolog (ha Isten igazságos haragjanak 
ki keli öntetnie, továbbra is, amitől ón tartok) ezen ira-
tommal Isten ós az egész világ előtt bizonyságot teszek 
arról, hogy mi, akiket lutheránusoknak szoktak csúfolni, 
se tanácscsal, se akarattal, sőt a legcsekélyebb okkal sem 
segítettük azt elő, hanem mindig ós szünetlenül semmi 
egyébért, hanemha a bókéért ós nyugalomért könyörög-
tünk, és ezt maguk a pápisták is tudják és be kell ismer-
niük, (ha egyébként igazságot akarnak szólni és nem 
akarnak hazudni), hogy mi semmi egyebet nem hirdettünk, 
mint beket és meg is tar tot tuk azt ós most a birodalmi 
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gyűlésen a legnagyobb, mértékben óhaj tot tuk ós a logala 
zatosabban kér tük. Éppen azért, ha esetleg háború vagy 
lázadás törne ki, nem mondha t j ák : „íme ez a lutheri 
tannak gyümölcse/ ' hanem azt kell mondaníok: „íme ez 
a pápisták tana és gyümölcse, ok azok, akik sem maguk-
nak nem kívánták a békét, sem másoknál nem szívelték 
meg azt." Mert mi bizony eddigelé, mint az egész világ 
tudja, csendben tanítot tunk ós éltünk, fegyvert nem rán-
tottunk, senkit foglyul nem ejtettünk, meg nem égettünk, 
meg nem gyilkoltunk ós meg nem raboltunk, amint bizony 
ezt ök megcselekedték és még mindig cselekszik ; hanem 
az o gyilkosságukat és rablásukat, tumbolásukat és dühön-
gésüket, szidalmazásukat és gyalázkodasukat a legnagyobb 
türelemmel elviseltük. 

E mellett megfontolandó : most ezen a birodalmi gyűlé-
sen, ahol a pápisták részéről ily fenyegetést, lármát, meg-
vetést, gúnyolódást ós kifigurázást kellett a mieinknek, úgy 
a főbbeknek, mint az alsóbbaknak elviselniök, mégis a 
mieinket szünes-sziintelen a legnagyobb mértékben meg-
alázták, egyenesen 1 ab bal tapodták és megiohanták ós ők 
mégis mindig a békéért ós nyugalomért imádkoztak ós 
könyörögtek, mindarra fel is a jánl ták magukat amit az 
Isten, a mi Urunk csak megtűrhet. Hát ez meg akkor is 
sok lett volna, ha a mi pár tunk (úgy a fejedelmek ós urak, 
mint a többi derék férfiak) csupa kolduskőlykök lettek 
volna Arról nem is szólók, hogy olyanok ezek a hatalmas 
fejedelmek, nagy urak, jámbor ós derék őszinte férfiak, 
hogy bizonnyal hiszem : ily hitvallás, ily alázat és türelem 
nem sok fordult elő, amióta a keresztyénség fennáll ós 
lemenylem ez a legnagyobb az utolsó nap előtt. És még 
sem használ semmit. 

Münzer Tamás ós az Istenről megfeledkezett lázadók 
ós rajongók ilyesmit nem cselekedtek, hanem úgy tettek, 
ahogy most a pápisták tesznek ós mindenkor tet tek, nem 
akar tak ezek sem békét, som maguknak, sem másoknak, 
erővel ós ostrommal avatko tak a dolgokba, se közben-
járásra, se tanácsra semmikepen epen semmit sem adtak, 
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ostoba fejükkel neki mentek a falnak. Hozzá tanaikat 
éppen nem akar ták előadni, ahogy a mi fejedelmeink és 
uraink most megtették, a császár és király, sőt a német 
birodalom összes rendei előtt, hanem egyszerűen minden 
tant elkárhoztattak, felforgattak és a magukéval dicseked-
tek. Tisztára olyanformán, amint a pápisták és a nagy 
tudósok a maguk írását nem akar ták most napvilágra 
hozni és a világ szeme elé terjeszteni ós mégis elkárhoztat ták 
a mi tanunkat, amelynek alapja az istennek igéje. Erről 
majd lentebb. Szóval: minket nem okozhat ós nem vádolhat 
senki sem a háború, sem a lázadás miatt, sem az Isten 
sem az egész világ előtt. 

Ha tehát a mi lelkiismeretünk ez esetben ártat lan, 
tiszta ós bizonyos és a pápisták lelkiismerete vetkes, 
tisztátalan ós szorongatott, kell hogy legyen, vidáman 
nézzük a dolgok folyását és készüljünk a legrosszabbra, 
legyen bár háború vagy lázadás, ahogy az Isten haragja 
ezt ránk bocsájtja. Ha lázadás lesz a dologból, úgy engem 
ós az enyéimet az ón hatalmas Istenem ós "Űr Jézus 
Krisztusom bizony megszabadíthat, amint megszabadította 
a kedves Lothot Sodomában, ahogy megszabadított engem 
is a legutóbbi lázadásban, amikor testemet és életemet 
nem egy ízben a legnagyobb veszedelem kerülgette ós 
ezeknél a kétségbeesett fickóknál, értem a pápistákat, ezzel 
mégis ezt a köszönetet érdemeltem ki. Ha nem akar 
megszabadítani, legyen hála ós dicsőség néki; elég soká 
éltem, a halált jól megérdemeltem ós az én Uramat a 
Krisztust a pápaságon becsületesen elkezdettem meg-
bőszülni. Majd halálom után érzik meg igazán Luthert. Bárha 
most is, ha e pápai ós papi lázadásban meggyilkolnak, ón 
is magammal viszek egy csomó püspököt, papot és barátot, 
hogy elmondhassák: „Márton doktort nagy processióval 
vitték a sírba. Mert ő minden püspök, pap ós barát felett 
való nagy doktor; azért nekik is vele kellett a sírba 
menmok, (a hátán) hogy énekeljenek ós beszéljenek róla. 
Egymassal teszik meg hát utó Íj ára a búcsúj árast, ok a 
pápisták a poklok fenekére, a maguk hazugságához ós 
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gyilkos Istenéhez, akit hazugsággal és gyilkolással híven 
szolgáltak, ón az ón Uram Jézusomhoz, akinek igazságban 
és békességben szolgáltam." 

Mert jól megfontolandó: aki Luther doktort a láza-
dásban megöli, az nem sokat kímél meg a papok közül 
sem. Együtt megyünk hát oda, ők minden ördögök nevé-
ben a pokolba, ón Isten nevében a mennybe. Nekem bizony 
senki sem árthat, azt tudom, épp oly kevéssé nem, mint 
ahogy én nem kívánok senkinek ártani. De nem csinálják 
oly gonoszul a dolgot, hogy én még gonoszabbul ne 
csináljam azt velük. És ha még oly kemény koponyájuk 
van is, keményebb annál az enyém. Ha mindjárt nem 
csupán ezt a Károly császárt, hanem a törők császárt az 
ő Mohamedjével is pár t jukra állítják, engem el nem csüg-
gesztenek, sem meg nem rémítenek, hanem én szorítom 
és rémítem meg • őket. Mostantól fogva tágítaniok kell 
előt tem; én előttük nem tágítok egy tapodtat sem. Én 
rendíthetlenűl megállok; nekik el kell pusztulni. Ők 
nagyon elszámították maguka t Mert az én életem lesz az 
ő hóhéruk, az ón halálom az ő ördögük, ez ós nem más. 
Majd megtapasztalják, most hadd nevessenek elbizakodva. 

Ha pedig háborúra kerül a sor, újból el kell azt 
viselnem az enyéimekkel együtt és megvárnom, mi 
legyen abban a mi Istenünknek tanácsa és ítélete, aki min-
ket eleddig hűségesen megsegített ós soha el nem hagyott. 
És ebben ismét nagy előnyünk van; először, ha megha-
lunk vagy elpusztulunk, kárunk nincs abban, mert meg 
van írva: „Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igaz-
ságért." (Máté 5. l0.) Aki ezt mondja, az nem hazudik, ez 
iránt biztosak vagyunk. Jól tudjak es maguk is bevalljak 
a pápisták, (fizessen meg nekik az ordog, hisz máskent 
kene mondaniok) hogy a mi tanunk nem ellenkezik sem 
a hitnek egy cikkevei sem, sem a szentirassal. hanem az 
o egyházuk szokásaval es a papak torvenyevel. Éppen 
azért nem is szidalmazhatnak ok minket, mint eretneke-
ket. vagy sa ja t szivüknek es szajuknak kell hazugok-
nak belyegezni őket, mert senkit sem lehet eretnekként 

JJ. Luther M. müvei. 12 
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szidalmazni, aki a szentírás vagy a hit cikke ellen nem tanít. 
Még kevésbbó büntethetnek, avagy támadhatnak meg ők 
minket, mint e re tnekeket Eddig is, mint maguk magukat 
cáfoló főhazugok, mint gyilkosok ós árulók a jámbor Kaiser 
Lénárdot1) és több hasonló becsületes férfit, mint eretne-
keket gyalázták ós megégették, meggyilkolták ós a leg-
kegyetlenebb módon üldözték, ami miatt még töredelmet 
sem éreztek, hanem ebben a vórszomjban ós hazugságban 
megrőgzve marad tak ; hát ugyan ki féljen az ilyen isten-
telen harcosoktól? 

Másodszor, tudjuk, hogy ők ezt a háborút isten nevében 
nem is kezdhetik meg, nem is imádkozhatnak, sem Istent 
nem hívhatják segítségül és mégis meg van nekik mind-
nyájuknak, a nagyoknak is és a hatalmasoknak is, külön 
is ós együttvéve is parancsolva, hogy szívük s érint mond-
hassák : „Isten segíts minket, ez ügyben győzni !" Mert 
az 5 lelkiismeretük ugyancsak meg van terhelve nem 
csupán hazugsággal, káromlással, vérrel, gyilkossággá! 
és minden szörnyűséggel, hanem mindezen felül megke-
ményedett és töredelem nélkül való szívvel es a Szent 
Lélek ellen való bűnnel. Éppen azért, minthogy gonosz lelki-
ismerettel kárhozatos ügyért akarnak háborúskodni, se 
szerencse, se üdv ne kísérje őket. Ráadásul mondjunk 
rá juk egy áldást ilyenformán : „A mily jámborak vagytok 
Isten előtt ós amily igaz ügyben fogtok háborúba, úgy 
áldjon ós segítsen meg benneteket az Isten! Ámen." Űgy 
jár tok, ahogy mi németek jár tunk, mikor a derék férfiú-
val, Husz Jánossal szemben is megszegtük a bókét ós a 
csehek ellen hadat indítottunk és a pápa minket is a 
mészárszékre hurcolt, úgy, hogy nekünk kellett az ő ked-
véért a mi vérünkkel és fejünkkel lakolni ós harcolni az-
igazság ós jog ellen, amint most ti cselekesztek, hogy a 
pápának ú j ra legyen valami oka a markába nevetni, ha 
közöttünk ily víg vérfürdőt rendezett, ő, a legeslegszen-
tebb atya és a mi leikeinknek legjobb pásztora. De az Isten 

Luther eme követőjét 1527-ben Passauban máglyán megégették. 
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bizonnyal támaszthat ú j ra egy Maccabeus Júdást, (bárha 
én és az enyéimek csendesen ülünk és tűrünk) aki ezt 
az Antiochost a maga seregével összemorzsolja és meg-
taní t ja az igazi harcra, ahogy minket a cseheknél meg-
tanított harcolni és békét tartani. 

Nem akarok hát ón sem az enyémekkel egyetemben 
imádsággal ós könyörgéssel Istenhez folyamodni, hogy 
adjon nékik csüggedt, tompa, rest szivet, ha ellenünk a 
csatamezon majd kiállnak, hogy itt egynek, ott másnak 
megmozduljon a lelkiismerete és furdalja őt mondván: 
„Óh jaj, óh jaj , veszedelmes háborúban vagyunk, gonosz 
a mi ügyünk, Isten ós az ő igéje ellen hadakozunk » Mi 
lesz velünk ? Hova j u t u n k ? " És ha majd lá t ják a Maoca-
beust ellenük felvonulni, hogy megfussanak ós ' szetszó-
rassanak, mint polyva a széltől. Nem gondolod, hogy az 
Isten érti még ezt a mesterséget? Amint az ő népének 
mondja : „Csüggedő szivet adok néked, hogy ha a te 
ellenséged elől egy úton kimégy, hót úton fuss vissza, és 
a falevél zörgése megijesszen téged." (V. Mózes 28,25. 
III. Mózes 26,36). Bizonnyal így cselekedett ő a megkemó-
nyedett egyiptomiakkal is a vörös tengerben, akik épp oly 
konokak és elbizakodottak voltak, mint a pápisták. Még 
mikor az óra eljött, hogy lelkiismeretüket megillese, akkor 
sem mondták (II. Móz. 14,2 5): „Óh ja j fussunk, az Isten 
hadakozik ellenünk!" Aki nem tudja mit jelent gonosz 
lelkiismerettel ós csüggeteg szívvel hadakozni, nohát pró-
bálja meg most, mikor a pápisták hadakoznak, megta-
pasztalja azt úgy, ahogyan a mi eleink hasonló esetben 
megtapasztalták a cseheknél ós Ziskánál.1) És a mi imad-
ságunk ne legyen titkos, nyilván jelentsük azt meg, köze-
lebb legyen az a hetedik zsoltár: „Aki az ő első csatájá-
ban az egész Izraelt megveré, úgy, hogy Absolonnal együtt 
húszezer ember maradt a csatatéren, leverve egy kis csa-

*) Ziska János a husziták vitéz, de sokszor kegyetlen vezére volt; 
eredeti neve Trotznowi Ehval János volt. Egy szeme miatt kapta a 
Ziska nevét. 

1 2 * 
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pattól," mert neki van elég puskája, puskapora és pán-
céla, ezt tudom bizonnyal 

Harmadszor, minthogy nem illik hozzám, mint lelki 
hivatalban levő prédikátorhoz hadakozni, sem hadakozást 
ajánlani, avagy arra biztatni, hanem sokkal inkább hadako-
zás helyett a békességet ajánlani, amint ezt eddigelé leg-
nagyobb buzgósággal meg ís cselekedtem, a miről az egész 
világ kénytelen bizonyságot tenni, de mert ez a mi ellen-
ségünk nem akar ja a bókét, hanem a háborút : ha rákerül 
a sor, ha a háború kitör, hát úgy biz ón is leteszem szé-
pen tollamat és hallgatok, és nem ártom bele többé magam 
a dologba, amint a legutóbbi lázadáskor tettem, hanem 
szabad folyást engedek a dologoknak, ha mindjárt egy püs-
pök, pap vagy barát sem marad és én magam is velük 
együtt elpusztulok. Mert az ö dacolásukat ós dicsekvósü-
ket az Isten nem tűrheti és az ő megkeményedett szi-
vük nagyon is kemény. Minden módon elég nagyon kérték, 
intették ós keresték meg őket a béke erdekében, de ők 
körmük szakadtáig dacolni akarnak. Nos hát, ón is velük 
együtt dacolni akarok leiekben és Istennel es mostantól 
fogva nem egy vagy két pápistát, hanem az egész pápa-
ságot kihívom magam ellen, mígnem közbelép a mennyei 
bíró. Nem ijedhetek én meg Istennek e hitvány ellensé-
geitől, dacolásuk az ón büszkeségem, haragúk az ón 
mosolygásom. Nem vehetnek el tőlem egyebet, csak egy 
zsáknyi büdös húst, de, hogy mit vehetek el én tőlük, 
azt rövidesen majd megtapasztalják. 

Továbbá: ha háborúra kerül a sor, amitől az Isten 
óvjon, nem engedem, hogy azt a részt, amely a gyilkos 
és vérengző pápistákkal szemben védelmezi magát, láza-
dónak bélyegezzék, avagy bélyegezni engedjék, hanem azt 
akarom, hogy ezt szüksógbeli védekezésnek nevezzék ós 
ezzel őket a jog terére és a jogászokhoz utasítom. Mert 
oly esetben, amikor a gyilkosok és a vérebek hadakozni 
és gyilkolni akarnak, voltakópen lázadásról szó sem lehet, 
ez ellenükben védekezés. Nem mintha ezzel bárkit is ily 
ellenállásra akarnók bízgatni, vagy serkenteni, sem nem, 
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hogy igazoljam azt, mert ez nem az én hivatalom dolga, 
még kevésbbé az én bíráskodásom avagy ítéletem dolga — 
a keresztyén nagyon jól tudja, mit kell cselekednie, hogy 
megadja Istennek ami Istené, és a császárnak is, ami a csá= 
száré, de semmi esetre a vérebeknek azt, ami nem az övék —, 
hanem, hogy különbséget tegyek lázadás és egyéb tettek 
között és hogy leleplezzem ezeket a vérebeket, mikor azzal 
dicsekesznek, hogy ők lázadók ellen harcolnak ós hogy 
világi ós isteni jog szerint helyes alapon állanak, ahogy 
a cica szereti magát tisztogatni ós csinosítani Hasonló-
képpen nem akarom, hogy ezeknek az embereknek lelki-
ismeretét az a veszedelem és gond nyomja, mintha az ő 
ellenállásuk lázadás volna, mert ez a név ilyen esetben 
nagyon gonosz ós súlyos. Más nevet kell adni. 

Nem szükség, hogy mindazt lázadásnak tekintsük, 
amit a vérebek lázadásnak bélyegeznek. Mert ezzel ők az 
egész világ száját ós öklét akarják befogni, hogy ne kor-
holhassa őket senki pródikálással, sem ne védelmezhesse 
magát ököllel, nekik pedig nyitott öklük ós szabad kezük 
legyen. Meg akarják hát a lázadás nevével az egész világot 
ijeszteni és ejteni, magukat pedig megvigasztalni ós bizto= 
sítani. Nem, édes társam, a meghatározást ós az értelmet 
máskent adjuk eléd. Nem az a lázadás, mikor valaki a jog 
ellen cselekszik, hisz különben a jognak minden áthágását 
lázadásnak kellene neveznünk, hanem az a lázadó, aki a 
felsősóget ós jogot nem akarja tűrni, hanem megtámadja 
és harcra kél ellene ós el akarj a nyomni ós ő maga akar 
úr lenni ós jogot szabni, ahogy Münzer tette, (aliud est in-
vasor, aliud est trangessor.)1) Ez mondható helyesen láza-
dónak. E szerint tehát a vérebekkel szemben való véde-
kezés nem lehet lázadás, mert a pápisták kezdik, ők 
akarnak háborút ós nem akar ják a bókét, sem maguknak, 
sem másoknak, akik pedig örömest ragaszkodnának ahhoz. 
Éppen azért sokkal inkább illenék a pápistákra a lázadás 
neve, erénye. 

*) Vagyis: Más a támadó, más a ki hágó. 
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Nem szól ugyanis mellettük semmi isteni avagy 
világi jog, hanem gonoszságból cselekesznek, minden isteni 
es világi jog ellenére, mint a gyilkosok ós gonosztevők. 
Ezt könnyen bebizonyíthatjuk, hiszen ők nagyon jól tudják, 
hogy a mi tanításunk helyes ós mégis ki aka r j ák azt 
irtani. Amint a nagy Mikulás, az ágostai püspök1) maga 
mondotta, hogy ő megtűrné, hogy mindenütt úgy rendez-
kedjenek be, mint Wittenbergben, de hogy ez a tan egy 
lyukból és szegletből induljon ki es ter jedjen el, ezt tűrni 
nem lehet. Mit gondolsz, nem derék püspöki szavak ezek ? 
Hasonlókép Campegius bíboros, a pápai követ is bevallotta, 
hogy ő meghagyná ugyan ezt a tant, de nagy példa lenne 
abból, úgy, hogy más nemzeteknek ós királyságoknak is 
engedni kellene, ami pedig nem tűrhető. És egy más nagy 
püspök2) is azt mondotta az o tudósairól: „A mi tudósaink 
finoman védelmeznek minket, ők maguk bevallják, hogy 
a mi dolgunknak nincs alapja az írásban." Tehát, szinte 
jól tudják, hogy a mi tanunk nem jogtalan, hanem az 
íráson alapszik és mégis önkényesen elkárhoztatnak és 
tanunkat ki akar ják irtani az isteni jog ós igazság ellenére. 

De az is nyilvánvaló, hogy ők a császári ós a termé-
szetes jog ellen is cselekesznek. Mert először is. a mi 
feleinket nagy nehezen hallgatták ki. Azután, mikor elmon-
dották szóval arra a maguk unalmas, hitvány cáfolatát, 
nem akar tak arról semmiféle másolatot adni, sem azt 
nekünk válaszolásra kiadni, mint ahogy a bőregerek máig 
félnek a világosságtól. Már pedig úgy isteni, császári, mint 
termeszeti jog, amit a pogány Portius3) is megtar tot t 
azent Pál ügyében a zsidókkal szemben, hogy nem szabad 
addig kárhoztatni, míg a kárhoztatot tnak válaszát előbb 
meg nem hallgattuk. Hisz Isten sem akar ta addig Ádámot 
karhoztatni, míg előbb feleletre nem vonta. Mi pedig most 

r) Stadion Kristófot az ágostai püspököt Spalatin bölcs és állha-
tatos férfiúnak nevezi. 

2) Lange Mátyás a salzburgi püspök. 
3) Apóst. Csel. 25,16. 



i n t é s a k e d v e s n é m e t e k h e z 183 

Ágostában önként jelentünk meg és teljes alázattal ós 
buzgósággal ajánlkoztunk feleletre ós mégis teljes gazság-
gal ós önkénnyel elutasítottak, söt5 bármily nagyon és 
sokszor kór tük ; meg az ö cáfolatukat sem adták ki nekünk ; 
noha bizony elkárhoztatták azt a szent atyák Istenben 
és a keresztyén fejedelmek. Óh derék tanítók I Oh szép 
bírák 1 akik az egész világot kényszerítik a hitre, es 
nem merik napfényre hozni azt, amit hinni kelL Nekem hin-
nem kell és mégsem tudhatom meg, mit kell hinnem. Tévely-
gőnek neveznek, de nem mondják meg, miért tévelygek. 

Óh ti boldogtalanok, mind kik a pápa oldalán állot-
ta tok Ágostában! Örökre szégyenleni fognak t i teket min-
den ti utódaitok, és nem szívesen hallják neveteket, mert 
hogy olyan boldogtalan elődeik voltak. Ha mi féltünk 
volna a világosságtól és nem akar tunk volna válaszolni, 
nektek kellett volna minket arra kényszerí teni Most itt 
vagyunk ós nemcsak hogy szívesen akarunk válaszolni, 
hanem könyörgünk, kérünk, esedezünk, hogy válaszolhas-
sunk, egész nagy vagyont költünk e miatt, sokat elmu-
lasztunk ós elszenvedünk, minden gyalázatot, csúfolódást, 
gúnyt és veszedelmet, ós ti tőlünk ezt mind gyalázatos 
és gaz módon megtagadtátok. Épp úgy, ha mi nem is kér-
tük, avagy nem is akar tuk volna bírni a ti bőregereteket, 
vagy éjjeli baglyotokat t. i. a ti cáfolatotokat,1) nektek 
kellett volna azt minékünk akaratunk nélkül á tnyúj tano-
tok ós kiszolgáltatnotok. Most mi kérünk erre titeket, 
panaszkodva és követelve, nagy kitartással, ós ti megta-
gadjátok tőlünk a ti cáfolatotokat ós elutasí t játok a mi 
feleletünket. 

Óh gyalázatos birodalmi gyűlés, aminőt még soha 
nem tar to t tak ós aminőről még soha nem hallottak, ami-
nőt soha többé nem fognak tartani, nem fognak hallgatni, 
ez utálatos eljárás miatt, amely az összes fejedelmeknek 

Luther a Confutatiót nevezi éjjeli bagolynak, mivel azt aug. 3. 
csak a püspöki udvar sekrestjéjében olvasták fel, és annak másolatát a 
protestánsokkal nem közölték. 
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és az egész birodalomnak őrök szégyenfoltja marad és 
minket németeket Isten és az egész világ előtt mind-
nyájunkat megpirít. Mit szól ehhez a tőrök és az ő egész 
birodalma, ha a mi birodalmunkról ezt a hallatlan eljárást 
hal l ja? Mit szólnak ehhez a tatárok és muszkák? Ki fél-
jen ezentúl a kerek ég alatt tőlünk, németektől, vagy mi 
jót tar tsanak rólunk, ha hallják, hogy tűrjük, hogy ez az 
átkozott pápa az ő lárváival együtt minket így majmokká, 
bolondokká, gyerekekké, sőt tuskókká ós fa jankókká 
tegyen, hogy velünk az ő káromló, sodomista, gyalázatos 
tanáórt ós életéért oly gyalázatosan, sőt szerfölött gyaláza-
tosan bánjanak jog és igazság ellenére a nyilvános biro-
dalmi gyűlésen ? Bizony minden német bánhatja, hogy 
németnek született ós nemet a neve. 

Mindazáltal bizony hiszem azt is, hogy ők külön s 
nagy okosságból ezt az ő cáfolatukat visszatartják, mert 
maga az ő lelkiismeretük is jól érzi, hogy hitvány, rossz, 
száraz holmi az, ami miatt szógyenleni kellene magukat, 
ha nyilvánosságra kerülne, ós a napfénynél láthatóvá lenne 
és választ nyerne. Mert én jól ismerem ezeket a nagy 
tudós doktorokat, akik legalább hat hétig főztók-sütőt° 
tók azt, hogy legalább a tudatlanok előtt fecsegéssel üssék 
el a dolgot. De ha papirra kerülne, akkor nem volna se 
keze, se lába, hanem ott heverne egy puszta rakásban, 
mintha csak valami részeg okádta volna ki, amint ezt 
különösen D. Schmid1) ós D. Eck irataiban látjuk. Se nem 
csengene, se nem zengene, ha írásra kerülne a sor. Éppen 
azért inkább nagyba lármáznak ós fecsegnek. 

Azt tapasztaltam én is, hogy mikor a mieink hitval-
lását felolvasták, az ellenpárt részéről sokan csodálkoztak, 
ós beismertek, hogy az merő igazság, hogy nem lehet azt 
az írással megcáfolni,2) viszont, mikor az ő cáfolatukat 

1) Schmid János közönséges néven Faber a costnitzi püspök viká-
riusa, egyike volt a Gonfutatió szerzőinek, egyet mást írt is Luther ellen, aki 
azonban hitvány iratait keményen bírálta meg. 

2) Stadion püspök és Vilmos bajor herceg nyilatkoztak volna így. 
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olvasták, fejüket lehervasztották ós mozdulataikkal val-
lották be, hogy az hitvány ós rossz holmi a mieink hit-
vallásával szemben.1) A mieink pedig és sok jámbor szív 
felette örvendezett ós igen nagyon megerősödött, mikor 
hallották, hogy amazok a maguk hatalmából ós tudomá-
nyából, amit pedig akkor teljes mertekben ki kellett mutat-
ni ok, semmi egyebet nem tudtak előhozni, mint ezt a 
silány cáfolatot, aminek ma, hála Istennek, egy asszony, 
egy gyerek, egy laikus, egy paraszt is meg tud felelni 
az írás ós az igazság jó erveivel. És ez az igazi alapos 
ok, amiért ők ezt a cáfolatot nem akar ták átadni. Önön 
magától megborzad ez a léha lelkiismeret és nem szeretné 
bevárni az igazság válaszát. 

És könnyen észrevehető, hogy ebbe bízva, azért ren-
dezték ezt a birodalmi gyűlést, mert biztosra vették, hogy 
a mieink nem lesznek oly szemtelenek, hogy ott megjelen-
jenek, viszont, ha ők a császárt személyesen Németországba 
vinnék, akkor mindenki megijedne ós azt mondaná nekik : 
Kegyelem, urak, mit akar tok? Minthogy pedig ebben csa-
latkoztak, sőt a szász választófejedelem volt a legelső, 
aki megjelent.2) Isten engem, hogy inukba szállt a bátor-
ságuk, hogy eltűnt minden bizodalmuk! Hogy súgtak, 
búgtak, összedugva a fejüket. És mégsem tudta senki, 
maga Krisztus sem, sőt én sem, hogyan áll a dolog, épp 
mintahogy egy év előtt nem tudtunk a fejedelmek szővet-
kezóserol. Es a vege az lett a dolognak, hogy útat ós 
módot kerestek, mivel a mieink, mint legelsők, kész öröm-
mel jelentek meg. hogy hát meg ne hallgassák őket. Mint-
hogy pedig ezt meg sem lehetett keresztülvinni, végre 
mégis becsületüket kötötték ahhoz, hogy a maguk hitvány 
cáfolatai nem adjak at. sem a válasznak helyet nem adnak. 

Mert az a szemtelen pofájú es vérszomjas zofista, 
Eck doktor, aki persze egyike az o legkiválóbb tanacs-

A Coniutatio eiso lormulázásával maga a császár is eiegeaeuen volt. 
2) A választófejedelem már május 2-án megérkezett, mindazoknak 

nagy csudálkozására, akik azt hitték, hogy csupa félelemből elmarad a 
birodalmi gyűlésről. 
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adóiknak, nyilván kijelentette a mieink előtt, hogy ha a 
császár a Bononiában hozott tanácsot követte volna, és 
Németországba bevonnlva a lutheránusokat nagy hirtelen 
megtámadta volna, egyiket a másik után lenyakazta 
volna, úgy bizonnyal rendbe jö t t volna a dolog.1) Ámde 
minthogy o a szász választófejedelmeknek kancellárjuk 
út ján szót engedett ós meghallgatta őket, mindez dugába 
dőlt. Mit gondolsz ezekről a doktorokról ós szent a tyák-
ról ? Hisz ezek csupa merő szeretet óz igazság. Tehát 
csakugyan kipat tant volna a t i tkos tanács, ha pápa ő 
szentsége Bononiában tárgyalt volna a császárral. De 
micsoda finom já ték kerekedett volna abból, ha a császár 
ezt a pápai ördögi tanácsot követve, gyilkoláson kezdte 
volna a dolgot. Ez esetben lett volna egy olyan birodalmi 
gyűlés, ahol egy fia püspök vagy fejedelem sem maradt 
volna meg, kiváltképpen az ilyen komoly időben, amikor 
minden felfordulóban van és az egész világ les a kegyel-
mes birodalmi gyűlésre, ahogy a kihirdetés is jelezte ós 
színlelte, de ahogy sajnos nem tar to t ták meg. 

De bárki mondhatná : a császár a másik félnek ezt 
a cafolatát át akarta a mieinknek adni, ha a mieink köte-
lezték volna magukat arra, hogy ki nem pattan, vagy 
nyilvánosságra nem jön a dolog. Ez igaz, ezt a mieinkről 
fel is tételezték, de itt, kiki legalább is tapintsa ki, ha 
már se látni, se hallni nem tudja, miféle emberek lehet-
nek azok, akik nem akar ják, akiknek nem is szabad a 
maguk dolgát napvilágra hozni? Ha oly drágalátos az a 
dolog, ós oly jó alapja van az írásban, ahogy ők kér-
kedve lármázzák, miért kerüli a napvilagot V Mi Haszna, 
ha az ilyen nyilvános dolgokat, amiket mégis csak tani-
tani ós tar tani kell náluk, előttünk es mindenki előtt 
e l re j t ik? Ha pedig alaptalan és hitvány az a dolog, hat 

*) Luther mondja a drezdai orgyilkosok ellen irott iratában : „Bolog-
nában azt határozták, hogy a császár a lutheránusokat fegyverrel nyomja 
el. Ezt nem tagadhatják, ez nem koholmány, erről Ágostában nyilvánosan 
beszéltek". 
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akkor miért engedték az első végzésben a választ a bran-
denburgi választófejedelem által kíkiáltatni ós írásba 
magukról kiadni, hogy a mieinknek hitvallása az írással 
es alapos érvvel meg van cáfolva. Ha ez igaz volna, es a 
sa já t lelkiismeretük nem bélyegezné hazugnak ebben a 
dologban okét, akkor ok ezt a drága, jól megalapított 
cáfolatot nemcsak nyilvánosan ós szabadon olvastatnák, 
hanem írásban is kiadnák magukról, mondván: Nesztek, 
álljon elő, aki felelni tud rá; amint mi te t tük ós most is 
tesszük a mi hitvallásunkkal. 

Hanem Krisztus bizonnyal igaz, amikor azt mondja : 
(Ján. 3, 20-): Aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot 
ós nem megy a világosságra, hogy az ö cselekedetei fel 
ne fedessenek; aki pedig az igazságot cselekszi, az a 
világosságra megy, hogy az 6 cselekedetei nyilvánvalókká 
legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek." Krisztus 
ezen ítélete szerint Isten a mieinket a birodalmi gyűlésről 
oly örök tisztességgel engedte eljönni, hogy az ellenpárt-
nak is be kell ismernie, hogy mi nem kerültük a világos-
ságot hanem teljes szabadon és vidáman kerestük és vár-
tuk , őket pedig oly őrök szégyenbe hagyta ott, hogy ők, 
nnnt az éjjeli baglyok ós bőr egerek, sőt, mint az ő atyjuk, 
a hazugságnak ós gyilkosságnak atyja, teljes, nyilvánvaló 
gyalázattal kerülték és félték a világosságot ós az ő 
hitvány, homályos, rohadt fecsegósükre a feleletet nem is 
vártak meg. nem is tűrtek meg. 

Az is finom keresztyén gondolat, hogy a mieink 
kötelezzék le magukat arra, hogy ra j ta lesznek, hogy az 
ő cáfolatuknak ez a drága tudománya, ós jól megalapított 
bölcsesege ki ne adassék ós nyilvánosságra ne kerüljön. 
Hogy megvakította ós megcsúfolta Isten azokat a pápistá-
kat. akiknek mar se eszük, se szeméremérzetük! Hát 
hogyan lehetseges — ne mondjam móltányos — lekötelezni 
magunkat, hogy egy oly iratot titokban tar tunk, amelynek 
annyi kézen meg kell fordúlnia, sőt előbb már fel is 
olvastatott a birodalmi gyűlés e lő t t? És ha talán utóbb 
maga ama part kiadna, ez a mieinknek vétke legyen ós 
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nem egyéb. De ily bőlcseségbe és remek cselbe kell az 
istentelen észnek kapaszkodnia, minthogy az igazságot 
és világosságot nem szívelheti és különben sem segíthetett 
volna magán jobban, hogy sötétbe maradhasson és cáfolatát 
ki ne kelljen adnia. Nos tehát, hadd maradjon sötétben, 
és hozzá maradjon is örökös pokoli sötétségben és majd 
az utolsó ítélet napján, ha nem előbb, nagyon ís napfényre 
jöjjön. 

Igen, mondod, habár cáfolatukat nem is adták ki ós 
nem is engedtek arra válaszolni, mégis bizottságot1) ala-
kí tot tak egynehány fejedelemből ós tudósból, mindkét 
részről, hogy maguk közt a dolgot barátságosan meg-
tárgyalják. Ej, tisztogasd, csinosítsd magadat cica, vendégek 
jönnek a házhoz. Mily buta és bolond az a szegény ember, 
Krisztus, aki ezt a ravasz cselt észre nem veszi. A bizott-
ságot megtartották, az igaz, de mit tárgyaltak abban ? 
Egy szó sem volt az ő cáfolatukról; az a sötétségben 
maradt ós a bizottságnak velük kellett orrot mutatnia, 
hogy az ő hitvány cáfolatuk óvatosan visszatartassók 
és ki ne adassék. Mert a bizottságban nem az ő cáfo-
latukat adták elő, hanem a - mi hitvallásunkat vették 
elő ós a mieinkkel arról tárgyaltak, hogy mennyit enge-
dünk ós vonunk vissza abból, vagy ahogy ők értettek a 
dolgot, mennyiben akarunk velük kiegyezni. Minden oda 
irányult ós igazodott, hogy nagy szineskedóssel kiabál-
hassák: „Lássátok, kedves atyafiak, halljad egész világ, 
mely megkeményedettek ós nyakasak a lutheránusok! 
Először is hitvallásukat írással ós alapos érvekkel meg-
cáfoltuk, azután barátságosan tárgyaltunk velük. Mit 
tegyünk még többet? Nem akarnak engedni, akár meggyő-
zetnek, akár barátságosan kioktat tatnak." 

*) Noha az evangélikusok a „Confutatiót" hallva egészen megvidá-
modtak, tisztára gyermekesnek és ügyetlennek találva azt, mégis a többi 
súlyos feltételek miatt óhajtották a további tárgyalást, amit a császár meg 
is engedett. E tárgyalás céljából aug. 6-án egy bizottságot alakítottak jobbára 
pápistás érzelmű főpapokból, fejedelmekből és követekből. 
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Nohát ezt a hazug beszédet eresszük szelnek, nem 
használ az semmit, azt jól tudom. Már az Isten is hazug-
nak bélyegezte okét ily dicsekvés miatt. Mert mikor az 
a végzés a brandenburgi választófejedelem által kikiáltatott 
és kiadatott, hogy a mi hitvallásunk írással ós jó ervekkel 
inegcáfoltassók, a mieink nem fogadták azt el, nem is 
hallgatták agyon szép csendesen, hanem szabadon, nyilvá-
nosan, a császár ós birodalmi gyűlés előtt ellene mon-
dottak ós bebizonyították, hogy a mi hitvallásunk nincs 
megcáfolva, hanem úgy van megszerkesztve ós megala-
pítva, hogy a pokol kapui sem dönthetik azt meg. így 
most ú j ra saját nyelvükbe kellett harapniok. Mert magya-
rán ez annyit tesz : amit a brandenburgi választófejedelem 
kikiáltott, az nem igaz, hanem hazugság. Ez jól van így ; 

mert az alapos cáfolat még nem került napvilágra, hanem 
ott alszik talán az öreg Tannháusernél a Vénusz hegyén1.) 

Minthogy immár az bizonyos, hogy ők a maguk cáfo-
la tá t sötétségben őrzik ós napfényre nem hozzák, ilyen-
formán nem csupán az a kifogásuk nyilvánvaló szemtelen 
hazugság, hogy a mi hitvallásunk írással ós jó érvekkel 
meg van cáfolva, hanem egyenesen ördögi hazugság, amikor 
ráadásul még kérkednek és magukat tetszetős külsőbe 
burkolva kiabálják, hogy minket meggyőztek ós mi nem 
akarunk engedni, bárha saját lelkiismeretük győzi meg e 
hazugságról őket hatalmasan, úgy hogy mindenütt észre 
kell venni, hogy csak szineskednek, amint mindazok csele-
kesznek, akiknek gonosz ügyük van ós hogy szánandó 
módon tatarozzák magukat ós mindenféle cselbe fogódznak, 
csakhogy az ő gonosz ügyük napfényre ne kerüljön. Szóval 
nyilvánvaló, hogy ügyük miatt elcsüggedve, semmibe se 
számították el magukat oly kevéssé, mint hogy a mieink 
jönnek és megjelennek. Annyira bizakodtak a puszta hata-

1) Tannháuserről és az Eisenacli melletti Vénusz hegyről 1. Tieck 
im Phantasus Berlin 1812. 1. k. és Grasse die Sage vom Ritter Tannhauser 
Dresden 1845. c. műveket. 
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lomban és semmit sem törődtek sem az igazsággal, sem a 
világossággal 

Hogy, mely békés szándékuk volt a bizottsággal is, 
azt abból az egy dologból is észrevehetjük, hogy egyéb 
cikktől eltekintve, felmertek tenni a míeinkről, hogy a 
szentség mindakét színéről azt kellene taní tanunk: nem 
helytelen, hanem helyes, iia csupán egy színt adnak és 
vesznek is. Ha mi ezt megtenuok, akkor aztán új ra meg-
engednék nekünk, hogy taníthassuk, hogy mi mindakét 
színt szeretnők adni ós venni. Hát nem nagy kegy ez? Ki 
gondolt volna valaha ilyen szeretetre ilyen embereknél ? 
Eddig mint eretnekeket üldözték ós kínozták mindazokat, 
akik a két színt élvezték. Most pedig helyes és keresztyéni 
dolognak mondják ós hagyják, ha mi viszont tanítjuk, 
hogy az ő egy színük is helyes ós keresztyéni dolog. Ez 
magyarán annyit tesz, mint hideget és meleget fú j ni egy 
szájból. Helytelen és mégis helyes, amit ós ahogy ők 
akar ják. És még sem szükség ezt hazugságnak mondani. 

Ha már most a mieink az,t helybenhagyták és elfo-
gadták volna, akkor támadt volna még csak kérkedő lár-
mázás az egész világon : „Látjátok édes atyámfiai, a lutherá-
nusok visszavonják az ő tanaikat. Előbb azt tanították, 
hogy helytelen az egy szín élvezése, most meg azt taní t ják, 
hogy helyes. Halljátok immár, hogy mi helyesen tanítottunk, 
ós ők, saját bevallásuk szerint, helytelen úton haladtak", 
így próbálták meg ők, a hú. együgyű emberek ez egyetlen 
cikkel minden ő szörnyűségüket ós ördögi vásár jukat meg-
erősíteni ós minket, mint minden mi tanaink visszavonók, 
megvádolni. Ezenkívül a mi gyülekezeteinkbe a mi sa já t 
szájunk által vitték volna be mérges tanukat , ós egy-
szersmind a maguk egyházaiban a mi tanainknak erővel 
út jába állottak volna, úgy hogy az ő szájuk a mi tanunk-
ból náluk semmit sem tanított volna, tehát be akar tak 
hatolni a mi gyülekezetünkbe, ott a mi sajá t szájunk által 
terjeszkedni, minket pedig az ő gyülekezeteikből mindenütt 
kizárni. Hát nem finom, békés, egyforma, barátságos tárgya-
lásra nagyon is alkalmas eszközök ezek ? 
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Hanem amilyen a cáfolat, olyan a bizottság is. A 
öáfolat olyan, mint egy fekete éjjeli bagoly, amely kerüli a 
napvilágot. Á bizottság merő csel és hamis csalás0 És amily 
igaz és dicséretes a kérkedés, hogy ők a mi hitvallásunkat 
írással és alapos érvekkel megcáfolták, oly igaz ós becsü-
letes az a kérkedés is, hogy ők barátságos tárgyalást céloz-
tak ; egyik mint másik merő hazugság és csalás. Persze 
ők nem igen akarták, hogy mi velük tárgyalásba bocsát-
kozzunk. De ón most nem szándékoztam e birodalmi gyűlés 
tárgyalásáról írni, sem az ő cáfolatukat elővenni, majd 
megtörténik az is, ha Isten úgy akar ja ; hanem csak ki 
akartam mutatni ezúttal azt, hogy a pápistáknak eszük ágá-
ban sem volt a béke, igazság, nyugalom keresése, hanem vak-
merően vagy háborút vagy lázadást akartak kezdeményezni, 
akár haszon, akár kár az nekünk; ez ellen nincsen orvos-
ság. Nekünk azonban mernünk és várnunk kell, mivel-
hogy a mi kérésünket, kőnyörgósünket és kiáltásunkat a 
béke után nem hallgatják meg ós a mi alázatosságunk 
és türelmünk is semmit sem ér. Pusztúljon hát, aminek 
nincs maradása. 

De mert én a németeknek prófétája vagyok, (le kell 
ezt a büszke nevet innentúl foglalnom a magam számára 
az ón pápistáimnak ós szamaraimnak kedvére ós gyönyörű-
ségére), illik is hozzám, mint hű tanítóhoz, hogy az ón 
kedves németjeimet intsem ettől a bajtól ós veszedelemtől 
és keresztyéni oktatásban részesítsem okét azirant. hogy 
mihez, tar tsák magukat, ha a császár a maga ördögei, a 
pápisták altal uszítva, háborút indítana a mi fejedelmeink 
és varosaink ellen. Nem mintha attól tartanék, hogy a császár 
őfelsege hajtana e méregkeverőkre es belemenne egy jog-
talan haborúba, hanem hogy el ne mulasszam a magam 
kötelessegót és hogy lelkiismeretemet minden veszedelem 
esetére kimentve és megnyugtatva tarsam meg. Mert 
sokkal kedvesebb én nekem, ha folos és szuksegtelen 
intést ós figyelmeztetést végzek es hiabavaló kioktatást 
adok, mint hogy azt elmulasszam ós ha másként ütne ki a 
dolog, mint amiben bizakodtam, hogy aztan keson kapjak 
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észbe és né legyen más vigasztalásom, csakis a mondás: 
Non putassem, nem gondoltam volna. Akkor is kell (mond-
ják a bölcsek) gondoskodnunk, ha mindjárt biztos a dolog. 
Mennyivel inkább szükséges most, ily különös időkben, 
amikor a pápisták dühöngése az Isten haragját oly ret tentő 
módon felingerii, nem bízni semmiféle szélben vagy idő-
járásban, ha még oly kedvezó'nek látszik is, hiszen Pál is 
Róni. 12,8 megparancsolja, hogy: azok gondoskodjanak, 
akik mások előtt járnak. 

• Aki követni akar ja az ón hű tanácsomat, hát kövesse. 
Aki nem- akarja , ne hajtson rá. Én itt nem a magam 
hasznát keresem, hanem a ti javatokat ós boldogságtokat. 
Velem nem igen eshetik meg más, legfeljebb, hogy engem 
a pápisták felfalnak, széttépnek, megharapnak, vagy egyeb= 
ként ettől a bűnös, veszendő testtől megszabadítanak. És 
ón, mikor a legmórgesebbek, akkor is azt mondom : Édes 
uraim ne dühöngjetek, elő a fürdőruhával ós vegyetek 
hideg tust. Egyszóval kutyába se veszem őket. Mert jól 
tudom, kin fordul meg az én dolgom, ós kire támaszkod-
jam, hála legyen az Istennek. Ha szolgálatomat nem akar ják 
a maguk javára fordítani, köszönje meg ezt nekik a gaz 
ördög, hacsak egy csepp szeretet vagy kegy van irántam 
bennük. Ha nincs szükségük tanításomra, nekem még 
kevesbbé van szükségem az ő kegyelmükre ós ha ők 
dühöngnek ós tombolnak minden ördögnek nevében, én 
nevetek az Isten nevében. 

Az pedig az én hű tanácsom, hogy ha a császár fel-
hív és a pápa ügyében vagy a mi tanaink miatt ellenünk 
háborút indít, amivel most a pápisták szörnyű módon ós 
dacosan dicsekesznek, (ón ugyan még a császárra éppen nem 
gondolok) hogy ez esetben erre senki ne engedje magát 
felhasználtatni, a császárnak se engedelmeskedjék, hanem 
legyen bizonyos abban, hogy Isten neki erősen megtiltotta, 
hogy ily esetben a császárnak engedelmeskedjék ós aki 
neki engedelmeskedik, tudja meg, hogy akkor a mi jó 
Istenünk iránt lesz engedetlen ós hogy testét és lelkét 
örökre eljátsza. Mert a császár nemcsak Isten ós az isteni 
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jog ellen cselekszik, hanem a saját császári joga, esküje, 
kötelessége, pecsétje és levele ellen is. És hogy ne gondold, 
hogy ez csupán az én koholmányom, vagy hogy én csak 
a magam fejéből adom neked ezt a tanácsot, határozottan, 
tisztára kifejtem azon okokat és érveket is, amikből meg-
értheted, hogy ez nem az én tanácsom, hanem Istennek 
komoly és sokféle szigorú parancsolata, amiknek haragja 
és ítélete méltán rémíthet és elvégre kell is, hogy meg-
rémítsen. 

Először ís mentenem kell a kedves császárt, Károlyt, 
a maga személyét illetőleg. Mert ő eddigelé, most is a 
birodalmi gyűlésen úgy viselte magát, hogy az egész világ 
jóindulatát és szeretetét megnyerte és megérdemelne, hogy 
semmi baj ne érje. A mieink sem tudnak róla egyebet 
mondani, mint hogy császári erény ós dicséret ékesítik. 
És hogy minderre egynehány példát említsek, bizony cso-
dálatos, különös szelídség, hogy ő császári felsége a mi 
tanunkat nem akarta elkárhoztatni, bárha a papi es a 
világi fejedelmek erősen sarkalták ós nógatták erre szün-
telen ostrommal, még mielőtt Spanyolországból megjött 
volna. De ő felsége megállt, miként szikla és sietett a 
birodalmi gyűlésre, kiadta kegyelmes rendeletét, akarván, 
hogy az ügyek jóindulatulag és barátságosan tárgyaltas-
sanak. Állítólag azt is mondot ta : nem lehet az oly nagyon 
gonosz tan, hiszen sok előkelő tudós ós derék férfi fogadta 
el azt. így volt ez Ágostában is, mikor császári ő felsé-
gének hitvallásunkat felolvasták, úgy találta maga az 
ellenpárt is, hogy ez a tan nem oly gonosz, mint ahogyan 
azt az ő mérges prédikátoraik, fülbesúgóik ós dühös feje-
delmeik előre kürtöltek. Sőt éppen nem kerülte el figyel-
müket, hogy jó tannak kell annak lennie, közülők sokan 
maguk beismerték: maga a tiszta szent írás az, nem lehet 
azt az írással megcáfolni. E részben előbb egészen más-
ként voltak ertesitve. Ez volt az oka, hogy nehezen 
engedték meg annak felolvasását. Mert az irigy fejedel-
mek és merges hazudozók nagyon féltek attól, hogy ha 
felolvastatnék, mérges hazugságaikkal szégyent kell val-

D. Luther M. művei. 1 3 
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laniok, éppen azért igen szerették volna, ha a császári fel-
ség egyszerűen olvasatlan ós meghallgatás nélkül mindent 
elkárhoztat. Minthogy azonban a császári felség nem 
mehetett bele, hogy azt nyilvánosan mindenki előtt felol-
vastassa, mégis megtett annyit, hogy a birodalmi rendek-
nek olvasniok ós hallaniok kellett, bárha ez a többi feje-
delmeknek, püspököknek ós zofistáknak ellenükre volt 
ós nagyon elkeserítette őket. 

És bárha sok pénzt emésztettek fel a birodalmi gyűlé-
sen, es úgy látszik semmit sem vógeztek, én mégis abban 
a véleményben vagyok, ha meg kétszer annyit emésztet-
tek volna is fel, maga ez az egy dolog mindent bőven 
kárpótol, és elég eredmény, hogy irigység uram ós Hazug-
ság mesterem a maguk irigységében és hazugságában 
szégyent vallottak ós látnunk ós hallanunk kellett, hogy 
a mi tanunkat nem találták sem írás, sem hitcikk-ellenes-
nek, amit pedig előbb hazugságukkal és irigységükkel 
írásukban, prédikálásukban és rágalmazó beszédükben oly 
szörnyűnek híreszteltek, mintha annál gonoszabb tan még 
soha nem látott volna napvilágot Ily irigység vallott 
szégyent ós ily hazugság lett nyilvánvalóvá a birodalmi 
gyűlésen. Éppen azért a mi kedves császárunk, Károly iránt 
ez erényeiért hálás jóindulattal tartozunk, mivelhogy általa 
az Isten kezdettől felékesítette a mi tanunkat és megmen-
tet te az eretnekség hazug, káromló címétől ós más utá-
latos névtől és ugyancsak derekasan szájon ütöt te a hazu-
gokat ós irigyeket, bárha kemény a koponyájuk ós a 
szégyent nem is ismerik. De nem baj, a kezdettel meglehe-
tünk elégedve. Majd jobbra is fordul a dolog. 

Szintúgy : császári felsége azt is mondotta, hogy ha 
a papok jámborak volnának, nem volna szükség Lutherre. 
Mi más ez, mint amit Salamon mond: (Póldb. 16,10.) 
„Jósige van a király a jkán ; az ítéletben ne szóljon hamis-
ságot az ő szá ja?" Mert ő felsége ezzel azt jelezi, hogy 
Luther a papok ostora ós hogy ők erre nagyon is rászol-
gáltak és nem já rnak helyes úton. Ezt különben ők 
maguk is eléggé vallják. Mert a salzburgi püspök mon-
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dotta Fülöp mesternek : „Ugyan .hát mit akar tok tl r a j tunk 
papokon reformálni? Nem voltunk jók mi papok soha-
s e m N o lásd és halld hát e jámbor népeket! Maguk 
tudják és vallják, hogy gonoszak és igaztalanok, ráadásul 
ilyenek is akarnak maradni, reformálatlanok és a nyil-
vánvalő igazság ellenségei; és mégis kiabálnak és segít-
ségül hívják a császárt és az összes fejedelmeket, hogy 
éret tük harcba szálljanak és őket megvédjék. Mit monda-
nak ezzel, ha nem az t : Édes császár, édes németek, har° 
coljatok, ontsátok véretek, tegyétek kockára minden java-
tokat, testet, gyermeket és nőt, hogy megoltalmazzatok 
minket a mi gyalázatos ördögi életünkben és állapotunk-
ban amaz igazsággal szemben, amelyet nagyon jól isme-
rünk, ámde mégsem sziveihetünk és magunkat sem akar-
juk megjavítani. Mit gondolsz ? Ha te ilyen emberekért 
hadba szállasz és véredet ontod, nem vagy-e derék vértanú 
és nem jóra fordítottad-e véredet és vagyonodat ? 

Szintúgy : mikor a mieink a maguk válaszát a zofis-
ták cáfolatára1) át akar ták adni a császár ő felségének, már 
amennyit abból a felolvasás után megjegyezhettek maguk-
nak, ós császár ő felsége kezét nyúj tot ta azután és ela-
kar ta fogadni, Ferdinánd király visszarántotta császár 
ő felsége kezét,. hogy azt a feleletet ne vehesse át. Ebből 
megint csak tisztára kilátszik, kik azok az emberek, kik 
ő felsége neve alatt gyűlöletüket ós irigységüket ont ják 
ki, holott császár ő felségónek®.bizonnyal más volt az érzü-
lete ós hajlandósága. 

Szintúgy: mikor a brandenburgi választófejedelem a 
végzésben hatalmas, pompás, dacos szókkal kimondotta, 

1) A Confutatiót átadták ugyan a protestáló rendeknek, de oly fel-
tétel alatt, amelyet nem fogadhattak el. Azt követelték ugyanis tőlük, hogy 
a császárt kiméljék meg az ellenirattól és semmiféle cáfolatot ne terjesz-
szenek. E miatt a Confutatiót visszautasították, de összeállították azt abból, 
amit felolvasásakor Gamerarius feljegyzett és amit emlékezetükben meg-
tartottak. így vált lehetségessé Melanchton apológiájának megszerkesztése. 
Szept 22. Bruck kancellár át akarta adni az apologiát a császárnak, de ezt 
Ferdinánd király megakadályozta. 

13* 
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hogy császár o felsége a fejedelmek és a birodalom rendel 
egyesüljenek, hogy az országot és népet, testet és vagyont 
és vért tegyék kockára, e szavaktól a mieinknek meg 
kellett volna ijedniök, de mert nem tette hozzá: „Ha Isten 
úgy akarja," a sző szó maradt, és elhangzott, mikor vége 
volt, nem is ijedt meg senk i És mégis erre ú j ra meg-
jegyzést te t t császár ő felsége ós ezt a szónokot nem bélye-
gezte ugyan hazugnak, hanem azt mondot ta : „elég volt 
már a beszéd/' És sok más nagy fejedelem ós úr törte 
fejét, hogyan értelmezhetné ezt a szót. Egyesek azzal 
állottak elő, hogy ez annak ér te lme: Ha a mi pár tunk a 
más pártból valakit erővel támadna meg, akkor ők testet 
és vagyont, országot ós népet egyesítenek; holott a mi 
pártunk ilyesmire soha nem gondolt, hanem mindenkor 
bókéért könyörgött ós kiáltott, amint ezt ők maguk mind-
nyájan a legjobban tudják. Mások pedig nyilván bizony-
ságot tet tek a császár előtt, hogy ők az őrgróf beszédét 
soha nem helyeselték, hogy az éppenséggel nem az ő véle-
ményük. 

Bárha szájjal országot és népet említettek, de ha 
vajon öklük is elég hatalmas-e arra, hogy vért, tes te t 
ós vagyont kockára tegyenek, szükség nélkül, hozzá Isten 
ós jog ellenére, azt majd a tapasztalat mutat ja meg. Én 
azt hiszem, ez iránt előbb legalább is meg kell őket kér-
dezniük, ós ezt a szándékukat bejelentés nélkül nem 
hagyniok. Aztán az is számba veendő, hogy nem mindig 
adja ós teszi meg az Isten, amit mi elgondolunk ós mon-
dunk. Bizony nagyobb urak szája is maradt már keserves 
hazugságban ós terve csúfos szégyent hozott rá juk. A 
legjobb pedig, hogy Istent nem is hívják segítségül, de 
még csak nem is gondolnának rá, amikor így dacolnak 
ós hetvenkednek. De abban is kiérzik a császár szíve, 
hogy ő nem olyan őrült véreb és hogy neki ezek a dacos 
szavak es tet tek nem tetszenek. 

Hanem a kedves császár is úgy van, mint a többi 
jámbor fejedelem es ur. Mert ha a fejedelem nem fólördög, 
hanem. szelíden akar kormányozni, nincs másképpen, a 
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legnagyobb lurkók ós gazemberek ju tnak a kormányba 
és a hivatalokba, akik aztán azt tesznek, amit akarnak a 
fejedelem nevében. Mert nincs mitől félniők, hiszen tudják, 
hogy a fejedelem jámbor és örömest hallgat szavukra. 
Mit is tehetne ez a jámbor császár annyi lurkó és gazem-
ber közt, különösen a fofo gazemberrel, Kelemen pápával1) 
szemben, aki minden gazság megtestesülése ós ezt eddigelé 
derekasan be is bizonyította a császárral szemben 9 Én, 
Luther doktor tudósabb vagyok az írásban, mint a császár. 
Többet ís tapasztaltam mindennapi gyakorlat közben ós 
mégis attól tar tok, hogy ha annyi gazember közt kellene 
élnem ós szüntelen hallanom az o mérges beszédüket és 
ennek ellenében más tanácsadásban részem nem volna, 
bizony-bizony még én is nagyon jámbor lennék nekik ós 
egy s más dologban engem is lóvá tennének, ami bizony 
gyakran meg is törtónt velem egynehány lélek ós okos-
kodó revén. 

Éppen azért ne csodálkozzék, ne is szörnyülködjek 
azon senki, ha a császár neve alatt parancsolatok ós levelek 
adatnak ki Isten ós jog ellenére. Nem tehet ő arról, ámde 
legyen bizonyos az iránt, hogy mindez a világ fofo gazem-
berének üzelme, aki ezt a maga papi csődörei es hízelgői 
út ján cselekszi, hahogy köztünk németek kozt valami 
vérfürdőt rendezhetne, hogy mi tőnkre menjünk. És hidd 
el nekem, ha nem ér célt e dolog e császár aital, akkor 
a török császárhoz csatlakozik ós azt uszítja r ank ; ott 
talál juk majd meg azt a pénzt, amit a papának bunbocsá-
natér t ós kalmárkodásért annyi éven át odaadtunk a törők 
ellen való kincsekónt. 

De legyen elóg. ezúttal ennyi a császár mentségére. 
Most már át térünk a mi intelmünkre és azon okok elő-
adására, amik miatt kiki méltán irtózhat es félhet ily 
esetben a császárnak engedelmeskedni ós a mi pár tunk 

*) VII. Kelemen 1523-1534-ig uralkodott. Róla Luther sok helyen 
a legkíméletlenebbül beszél, a legszörnyűbb hazugnak, a legutálatosabb 
monstrumnak nevezi, sőt állítja, hogy keresztség nélkül halt meg. 



198 I). l u t h e r MÁRTON 

ellen háborút viselni Űjra hangsúlyozom, miként fentebb, 
hogy én senkinek sem tanácslom e háborút, nem ís bizga-
tok arra. Lelkem óhajtása ég kórósé, hogy a békéhez 
ragaszkodjunk ós ©gyík fel se kezdjen háborút és okot 
s© adjon arra, mert nem akarom lelkiismeretemet terhelni 
és sem Isten, sem a világ előtt olybá tűnni fel, mintha bárki 
is az ón tanácsomra vagy akaratomra háborúskodnék vagy 
védelmezné magát, kivévén azokat, akiknek az meg van 
parancsolva és akiknek joguk van arra. Róni. 13, 4. De ha 
az ördög úgy megszállta a pápistákat, hogy ők nem tudnak 
és nem ís akarnak békében maradni ós azt megszívelni, 
hanem minden áron háborúskodni akarnak, avagy arra 
okot szolgáltatni, terhelje ez az ő lelkiismeretüket. Nekem 
tűrnöm kell ezt, mivelhogy az én tiltakozásom sem nem 
ér5 sem nem használ semmit. 

Az első ok, amiért ily esetben nem vagy köteles a 
császárnak engedelmeskedni ós harcolni, az, hogy te (épp 
úgy mint maga a császár is) a keresztségben megesküdtél, 
hogy Krisztus evangeliomát megtartod ós sem nem üldö-
ződ, sem nem támadodo Már pedig tudod, hogy a császár 
ez esetben a pápa által uszítva ós megcsalva Krisztus 
evangélioma ellen harcol; mert a mi tanunkról Ágostában 
nyilvánosan megállapították, hogy az igazi evangóliom ós 
szentírás. Éppen azért a császár, vagy a te fejedelmed 
felhívására azt kell mondanod: Igen, kedves császárom 
kedves fejedelmem, ha te a keresztségben fogadott eskü-
det és kötelességedet megtartod, akkor édes Uram leszesz 
ós neked engedelmeskedve harcolok, ha úgy akarod. De ha 
keresztségi kötelességedet ós Krisztussal kötöt t keresztyén 
szövetségedet nem tartod meg, hanem megbontod, úgy 
helyettem engedelmeskedjék neked egy gazfickó ; ón nem 
akarom miattad az ón Istenemet káromolni és az ő igéit 
üldözni és veled együtt vakmerően a poklok fenekére 
rohanni ós ugorni. 

Ez első ok sok más egyeb nagy ós ijesztő ós félel-
metes okot foglal magaban. Mert aki az evangóliom ellen 
viaskodik es harcol, annak egyszersmind Isten ellen, Jézus 
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Krisztus ellen, Krisztus drága vére ellen, az o halála ellen, 
Isten igéje ellen, a hit minden cikke ellen, minden szent-
ség ellen, minden, az evangóliomban adott, megerősített és 
fenntar tot t tan ellen, teszem a felsőség és a világi béke 
és rend, szóval az összes angyalok ós szentek, a menny 
ós a föld ós minden teremtmény ellen kell támadnia, mert 
aki Isten ellen harcol, annak harcolnia kell mindaz ellen, 
ami isteni, vagy ami Istennel tart. De hogy elvégre ís 
mire vezetne ez, azt bizony majd meglátnád. És ami még 
rosszabb, ez a harc tudva történnek, mert tudjuk ós valljuk, 
hogy ez a tan evangéliom. A törökök es tatárok bizony 
nem tudják, hogy ez Isten igéje. Azért a török nem lehet 
oly gonosz, mint te, hanem neked tízszer jobban kell elkár-
hoztatnod, mint az összes törököknek, tatároknak, pogá-
nyoknak ós zsidóknak. 

Bizony szörnyű dolog, hogy a keresztyéneknél odáig 
ju to t t a dolog, hogy ilyen intésre van szükségük, mintha 
bizony ők maguk nem tudnák, mily rémségesen szörnyű 
dolog Isten és az ő igéje ellen harcolni. Ez annak a jele, 
hogy a keresztyének között kevés igazi keresztyén van, 
ós hogy sokkal gonoszabb törökök vannak közöttük, mint 
Törökországban, vagy akár a pokolban. De az igazi keresz-
tyének, bárha kevesen vannak is, ezt nagyon jól tudják. 
Nincs is szükségük nekik ily intésre, hanem a pápistáknak, 
akik a keresztyének nevét ós színét teli gyalázattal viselik, 
mégis tízszer gonoszabbak, mint a törökök, azoknak 
van szükségük intésre. Ha használ, hát jó, ha nem használj 
mi legalább mentve vagyunk ós az ő büntetésük annál 
nagyobb. Mert a török nem oly esztelen, hogy a maga 
Mahomedje avagy a maga Alkoranja ellen harcoljon vagy 
dühöngjön, mint a mi ördögeink a pápisták teszik, mikor 
a maguk evangólioma ellen, amit igaznak ismernek, dühön-
genek ós tombolnak ós ezzel a törököket magukkal szemben, 
csupa szentekké és magukat igazi ördögökké avatják. 

A másik ok : ha mindjárt a mi tanunk nem volna is 
igaz (pedig ők ezt mind másként tudjak) már csupán annak 
is nagy mórtékben vissza kellene teged ijeszteni, hogy te 
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ezzel a harccal megterheled, részessé teszed ós vétkessé 
teszed magadat Isten előtt mindama szörnyű dolgokban, 
amiket az egész pápaságban elkövettek ós folyton elkö-
vetnek. Ez ok számtalan szörnyűséget ós minden gonosz-
ságot, bűnt és ártalmat foglal magában. Röviden, maga a 
feneketlen pokol az, minden bűnével, amikben mindenkép 
részessé teszed magadat, ha ebben az esetben a császárnak 
engedelmeskedel. De azok közül mégis egynehányat felso-
rolunk és szem elé állítunk, hogy feledésbe ne menjenek. 
Mert a pápisták nagyon is szeretnék magukat megszépí-
teni és ezeket a szörnyű dolgokat vezeklés és javulás 
nélkül a pad alá rejteni, mindaddig, míg azokat ú j ra elő 
nem húzhatnák ós életbe nem léptethetnék. 

Először is megterheled magadat azzal a gyalázatos 
élettel, amelyet ők folytat tak ós folytatnak. Mert ők javu-
lásra egyaltalan nem gondolnak, hanem neked kell vére-
det ontanod es életedet kockái a tenned, hogy az ő átko-
zott, gyalazatos életük vedve és biztosítva legyen0 Nya-
kadra ós lelkiismeretedre ül hát itt mindaz a paráznaság, 
házasságtörés és fajtalanság, ami a székesegyházakban 
ós alapítványi intézetekben eleddig ós ma is folyamatban 
van. És téged illet meg az a hír és a dicsőség, hogy síkra 
szálltál a legnagyobb ós a legtöbb kurafiórt ós gazfickó-
ért, ami csak a földön van, hogy az ő kurafi ós gaz éle-
tüket megerősítsd ós mindennek rószessevó tedd magadat. 
Óh szép hír lesz ez neked ós derek ok életedet kockáz-
tatni es Istennek szolgálni! Mert ők ezt az életet meg 
nem jobbít ják, nem is jobbíthatják meg, hiszen lehetetlen, 
hogy annyi ezer személy szűzies életet éljen, amire pedig 
ők vállalkoznak. 

Ezen felül terhelned kell magadat a papas es bíbo-
ros szuzesseggel is. Ez egy különös szuzesseg a Közön-
séges papi szüzességhez hasonlítva, olaszul: puseron 
vagyis sodomai ós gomorai szüzesség, mert úgy vakította 

1) Ez a kifejezés valószínűleg az olasz puzzare = bűzleni szóból ered 
és rondaságot vagy ronda embereket jelent. 
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meg és súj tot ta Isten a maga ellenségeit és támadóit a 
pápát és a bíborosokat többek közt, hogy nem voltak méh 
tók nőkkel természetes módon vetkezni, hanem megérde-
melt ju ta lmuk szerint önmaguk által gyalázták meg saját 
tes tüket ós személyüket es ráadásul oly visszás, megrög-
zött felfogásba estek, hogy ok ezt nem is ta r to t ták bűn-
nek, hanem tréfára vették, mintha kár tya já ték volna, amin 
nevetni ós kacagni lehet veszedelem nélkül Őh van nekik 
elég sörük, azért pezseg és habzik is az jól, mint Júdás 
mondja : (13. v.) minden szégyentől ós bűntő l Eredj oda, 
tedd fel rá éltedet és harcolj ezekért a bűnbánat nélkül 
való aljas puzerónokért, akik a kárhozatos bűnökhöz 
még nevetnek és azokból t réfát űznek. 

Nem hazudok neked. Aki Rómában volt, az nagyon 
jól tudja, hogy, sajnos, gonoszabb az, mint valaki mond-
hatná avagy hihetné. A legutóbbi lateráni zsinat1) Leó 
pápa alat t Rómában több más cikk között k imondot ta : 
Hinni kell, hogy a lélek halhatatlan. Ebből látható, hogy 
ők az örök életből gúnyt ós csúfot űztek. Ezzel beismerik, 
hogy náluk egészen közönséges hit, hogy nincs örök élet, 
de most egy bullával tanítani aka r j ák azt. De még finomabb 
dolog ez. Ugyanazon bullában kimondották, hogy ezentúl 
egy bíboros se tartson oly sok zabi gyereket, de állítólag 
Leó pápa ezt kitörölte, mert különben az egész világ visz-
hangozta volna, mily szabadon és szemérmetlenül űzik 
Rómában a sodomaskodast a pápa és a kardinálisok. Nem 
akarom a papat megnevezni, de mert az ő gonosztevői 
nem akarnak vezekelni, hanem még ráadásul az evangé-
liomot akar jak karhoztatni, Isten igéjét gyalázni és meg-
csúfolni ós magukat szépíteni, hát hadd szagoljak uijra a 
maguk rondasagát a legutálatosabb módon. Az ilyen bun 
annyira kozonseges náluk, hogy legutóbb egy papa maga 

x) Luther mondja e zsinatról asztali beszélgetéseiben (I. Tischreden 
Walch XXII. 1402. old.) : „A lateráni zsinaton, amely 1515 Gyula pápa 
alatt kezdődött és Leó pápa alatt végződött, mondták ki, hogy hinni kell 
a halottak feltámadását, és hogy egy kardinálisnak öt gyereke lehet; de 
ezt Leó pápa utóbb megváltoztatta. 
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is ily halálos bűnt ós vétket követet t el és. tényleg a 
tetthelyen halva is maradt1). Fel, fel hát ti pápák, bíboro-
sok, pápisták, papi urak, csak üldözzétek minél jobban 
Isten igéjét, védelmezzétek most a ti tanotokat ós egyhá-
zatokat. 

Az ily utálatos kőztudomásu életet nem bünteti egy 
pápa, bíboros, püspök, doktor, pap, barát, apáca sem, hanem 
nevetnek, cicomázzák, szépítik magukat, uszít ják a királyo-
kat, fejedelmeket, országot és népet, hogy ezeket a gonosz-
tevőket eletükkel ós vagyonukkal, országukkal és népük-
kel védelmezzék, ós híven tűrjék, ha az ily bűnöket sem 
le nem vezeklik, sem meg nem jobbítják, hanem megerő-
sítik, szabadalmazzák ós dicsőítik. Ezért keli immár teste-
det és életedet kockára tenned, hogy mindezt nyakadba 
ós lelkiismeretedre vedd. 

E szörnyűségről még több példát mondhatnék el, 
de szerfelett gyalázatos dolgok azok, attól kellene tar ta-
nunk, hogy ez a mi német földünk is megreszket bele. 
De ha előáll egy szemtelen pápaszamár ós ordít majd 
újra, majd akkor rávárok, fogadom ós az elevenére tapin-
tok. Ha szükséges korholás ós megtérésre intés, már elébb 
ós most figyelmeztetve voltak. De ezzel még nincs vége 
a dolognak. Már dicséretes, közönséges szokás lett abból, 
majdnem hasonló valami nagy erényhez, amely semmiféle 
megtérést nem tűr meg. Hanem a császárnak és neked 
kell őket védelmezned ós irányítanod, hogy ily példák 
más orszagokban is felmerüljenek és elharapódzanak, amint 
sajnos mar nagyon sok van szemünk előtt. 

Továbbá: meg kell terhelned magadat az egész pápa-
sagnak mindenféle kapzsiságával, rablásával ós tolvajlásá-
val az.z,al a rengeteg pénzzel, amit a búcsúval hamisan ós 
csalva összeharácsoltak. Hát nem csupa gyalázatos rablás 
és tolvajlás foly az egész keresztyónsógben ? Az a rengeteg 
pénz, amit az ő ronda hazug tisztító tüzükkel magukhoz 
kaparintottak, nem csupa gyalázatos rablás ós tolvajlás 

*) VI. Sándorra vagy II. Gyulára gondol. 
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az egész világon ? Az a rengeteg pénz, amit uzsorás misé-
vel és áldozó misével szereztek, nem csupa gyalázatos 
rablás és tolvajlás az egész világon ? Az a rengeteg 
pénz, amit a vajlevelekkel, bűcsűjárásokkal, szentek imá-
dásával ós ezer más métellyel szereztek, nem csupa gya-
lázatos rablás ós tolvajlás az egész világon? Honnét a 
pápa, bíborosok, püspökök fejedelemségei, királyságai ós 
honnét hogy ok az egész világnak világi urai ? Hát ez 
mind nem merhetlen gyalázatos rablás ós tolvajlás ? 
Mik,egyebek ök, mint a legeslegnagyobb rablók ós tolvajok 
azok közt, akiket a föld hord ? És szó sincs itt vezeklós-
rol avagy visszaadásról Igen, annyi jó vér sem foly ereik-
ben, hogy egy kissé utána néznének hivataluknak, hogy 
legalább a becsület némi kis színével birtokolnák ezeket 
a javakat , hanem ellenkezőleg ráadásul meg elkárhoztat-
ják , káromolják, üldözik az Isten nevét. Csak állj elő! neked 
véreddel kell ezt a tolvajlást ós rablást védelmezned 
hogy ők ne csupán vezeklés nélkül maradjanak, hanem 
erőre is kapjanak, hogy ezt minél tovább, mmel jobban 
űzhessék. Ebből láthatod, mely nagy, hataimas tolvaj ós 
gazfickó, rabló ós áruló leszesz, ós vagy, ha te ezeket a 
rablókat és tolvajokat véreddel, életeddel erősíted ós védel-
mezed. Mert mindez a te lelkedet fogja nyomni ós te ma-
gad bűntársuk lész. 

Továbbá: terhelned kell magadat, mindazzal a vérrel, 
amit a pápa ontott, mindazzal a gyilkossággal es haború-
val, amit ő okozott, mindazzal a nyomorral es búbánattal, 
amit ő az egész világnak szerzett. De ki tudná felsorolni 
mindazt a vért, gyilkosságot ós nyomorúságot, amit a pápa 
az ő hadával mívelt ? Egyesek kiszámították, hogy (amióta 
pápaság a császárság föle kerekedett) csupán a pápaság 
miatt tizenegyszázezer ember pusztult el. Mások még 
többre számítják. Hogy viseled el ezt a sok gyilkosságot 
és vért lelkeden, mikor egyetlen gyilkosság is elviselhetet-
len és Krisztus már a haragot is a szívben a pokol tüzére 
ítéli, Mát. 5,22? Mit teszesz immár, ha életedet ilyen gyil-
kosokért kockára veted ? Bűntárssá teszed magadat mind-
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ebben és segíted a pápát erősödni és helyben hagyod, hogy 
ő ilyesmit mindenkor és bátran mívelhessen. Mert itt szó 
sincs vezeklésről, sőt ők ezt merő erény ós becsület számba 
veszik. Ki van zárva, hogy itt javulást reméljünk, amint-
hogy nem is vágyódnak ők arra. hanem neked kell őket 
segítve védened, hogy szünetlenül es akadálytalanúl, felelem 
nélkül, gyilkolhassanak, vért onthassanak ós a világot 
nyomorúsággal töltsék be, amint eddigelé tet tek ós még 
folyton teszik. Látod, ezek azok a legeslegszentebb atyák, 
szent bíborosok, püspökök, papok, akik bírák akarnak 
lenni az evangóliom felett és tanítani ós kormányozni 
akar ják a világot! 

Hallgatok itt a többi bűnökről, arról, hogy mit mível-
nek méreggel, árulással ós mindazzal, ami a gyűlölet ós 
irigység dolga. Ki tudná mindezt elmondani, leírni a pápa-
ság gyalázatos é le té t? Az elmondottakból ós a mindennapi 
példákból jól megtapasztalhatjuk ezt. Mert neki kell az 
Antikrisztusnak lennie ós minden dologban Krisztus ellen 
cselekednie. Ebből foly, hogy ami szép, dicső, szűzies, 
fegyelmes, szent, mennyei, isteni életet élt ós tanított 
Krisztus, oly gyalazatos, kárhozatos, fegyelmetlen, átkos, 
pokoli, ördögi életet kell élnie ós tanítania az Antikrisztus-
nak. Hogy is lehetne másként Krisztus ellensége avagy Anti-
krisztus ? És ez még mind szívelhető volna, ha ők azt még 
ráadásúl védelmezni ós erővel igazolni nem akarnák. De ez 
még mind, hogy ugy mondjuk gúny ós tréfa, most muta t juk 
még majd be az igazi salakot és fő szörnyűséget, amit mind 
lelkedre kell venned, ha a pápát védelmezed avagy az ő 
bűnbánat nélkül való, megrögzött antikrisztusi állapotában 
és mivoltában megtartani és megerősíteni segíted. 

Gonosz életét tűrni lehetne, de hogy a tant ós Isten 
igéjét elkárhoztat ja es magat Isten fölé emeli, ezt senki 
meg nem tűrheti, még kevesbbó segíthet megvédelmezni. 
Mar pedig ok oly sok szörnyű tant ter jesztet tek a keresz-
tyénség kozott, hogy elo sem lehet sorolni ós azok egyike 
miatt sem vezekeltek, nem is változtattak ra j tuk , hanem 
valamennyit védelmezték, erővel szabaddá és igazzá akar ták 
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t enn i Ezt mind nyakadba és lelkedre kell venned és mind 
e szörnyűségben vétkes ós részes vagy, ha segítesz azokért 
harcolni. És hogy csak egynehányat emlí tsünk: hogy 
viselheted lelkeden a búcsú gyalázatos, hazug csalását, 
amivel oly sok ezer lelket, igen, az egész keresztyénséget 
és az egész világot oly cudarul félrevezették, megcsalták 
ós pénzükért és vagyonukért berondították ós meg csak 
meg sem bánták ezt, sőt eszükbe sem jut, hogy felhagy-
janak vele, bárha jól tudják, mely nagy gazságot követ tek 
el azzal Kioktatták az embereket, hogy vígasztalásukat 
a búcsúba helyezzék és abba bízva haljanak meg, ami 
magában véve oly ret tenetes és szörnyű dolog, hogy ha 
egyébkent oly szentek ós tiszták volnának is, mint Keresz-
telő János, már az egy dolog miatt is méltán a pokol leg-
mélyebb fenekére kellene kárhoztatniok és nem méltók, 
hogy a föld hátán hordja őket, avagy hogy a nap süssön 
rájuk, pedig arról nem is szólok, hogy ráadásúl még 
harcolni ós védelmezni is kell őket. 

Hiszen te magad vedd számba, jmicsoda főfő gazság 
ez, azzal a búcsúval Aki a búcsúba veti vigasztalását és 
arra hagyja magát, ós úgy halt meg avagy élt, az ezzel 
szakított az üdvözítő Jézus Krisztussal, megtagadta ot és 
elfelejtette őt ós semmi, de semmi vigasztalasa nem lehet 
benne. Mert aki valami másba helyezi vigasztalásat, mint 
Jézus Krisztusba, nem lehet annak vigasztalása Krisztus-
ban. Már pedig tudjuk mindnyájan es az o könyveik is 
hatalmasan bizonyítják, hogy ők minKet arra tanítottak, 
hogy a búcsúra építsünk, hisz különben ki becsülte volna 
avagy ki vásárolta volna meg az t? Es emellett a Krisztusba, 
vetett hitet, mint az ordog követei ós mint gonosztevők 
csúful elhallgattak, sot elnyomtak és kiirtottak. Mert aki 
tudja, hogy az o vigasztalasa és bizodalma Krisztuson 
nyugszik, az nem tűrheti meg a búcsút ós sem mas vigasz-
talást. De hát mikor vezeklik le vagy pótoljak ki ezt a 
végtelen kárt ? Igen, vezekleni. Ok megrögzve ebben a gaz-
ságban még ráadásul arra akarnak téged kényszeríteni, 
hogy testeddel és lelkeddel védelmezd őket ós mindent 



206 
I). LUTHER MÁRTON 

lelkedre végy. Ha nem volnának annyira ördögtől meg-
szállva és nem volnának oly dühöngök, egy kissé szégyel-
nék ezt a védelmet kívánni ily bűnbánat nélkül való szem-
telen kárhozatos gonoszságban, De igaz a mondás : nem 
jók a papok. 

Szintúgy: hogy viseled el lelkeden a tisztító tűz kárlio-
zatos csalását, amivel szinte az egész világot áruló módon 
bolonddá tették és hamis módon megremítették ós amivel 
csaknem minden vagyonukat ós pompájukat hazudva lopták. 
Mert ezzel a Krisztusba vetett egyedüli vigasztalást ós 
bizodalmat tisztára ki is oltották ós megoktatták a keresz-
tyéneket arra, hogy az ő haláluk után javukra teendő 
alapítványokra tátsák a szájukat, várjanak ós bizakodjanak. 
Mert aki a holta után következő alapítványra avagy csele-
kedetre tát ja száját halálában ós abba remónykedik, ahogy 
ők tanították, (ós ahogy ők mindnyájan cselekedtek), annak 
szeme elől eltűnik a Krisztus ós e közben elfelejti őt. 
Éppen azért, ha az Isten különös módon meg nem tar tot ta 
volna az öveit, úgy nekik a halálban épp úgy, mint a zsidók-
nak és pogányoknak, a poklok fenekére kellett volna 
rohanniok. Épp úgy, mint mikor valaki a magas hegyről 
rohan le ós azt véli, jó úton jár, de felre lelép a levegőbe 
és leesik a völgybe vagy tengerbe. Ó mely lólekgyilkosok 
ezek! Egész az ítélet napjáig egy emberszív sem fogja 
fel, mely nagy gyilkosságot követtek el a lelkeken tisztító 
tüzükkel. Még kevósbbó fogható fel, mely kárt ós szörnyű 
káromlást követtek el azzal a Krisztusba vetett hiten ós 
bizodalmon. És még sincs szó vezeklósről, sem abbahagyás-
ról, hanem követelik, hogy te e dologban támogasd ós 
segítsd megvédelmezni őket. 

Szintúgy : lelkedre kell venned mindazokat a szörnyű 
ós kárhozatos dolgokat is, amiket az egész pápaságban a 
kedves misével elkövettek és még naponként elkövetnek 
vásárlással és eladással, az oltári szentség sok más egyéb 
megbecstelenítésével, teszem azt, mikor Istennek az ő fiát 
mindúntalan feláldozzák, mintha ők jobbak volnának és 
szentebbek magánál az Isten fiánál, mint ahogy ők a szent-
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sóget nem Isten adományának veszik, amit hittel el kell 
fogadnunk, hanem áldozatot es cselekedetet csínálnak 
abből ; hogy azáltal magukat és másokat kiengeszteljenek és 
mindenféle kegyelmet ós segedelmet szerezzenek, amennyi-
ben minden egyes szentnek külön miset, sot minden egyes 
dolognak vagy szükségletnek külön misét tar tot tak. Az o 
összes könyveikben ós tanításaikban egy betűt sem. találsz 
a hi t ről ; mind arról szól es zeng, hogy a mise áldozat ós 
cselekedet, holott a hit egyik cikkét sem kellene oly 
szorgalmatosan űzni ós gyakorolni, mint a misét vagy 
szentséget, mert azt maga Krisztus szerzette a maga 
emieke ötére, hogy azon alkalommal róla magáról prédi-
kál junk ÜS emlékezzünk meg ós benne higyjünk. Ők pedig 
e helyett prédikálják az áldozatot ós cselekedetet és ráa-
dásul árúba bocsátják azokat a legcudarabb, a leggyaláza-
tosabb modon. És még sincs itt szó vezeklésrol, hanem 
megrögzött kétségbeesett gonoszsággal védik magukat ós 
a te tested ós életed által fedezik magukat. 

Felette elég szörnyű dolog volna az a durva külső-
leges visszaélés is, amikor a papok a halotti misék ós a 
templomszentelósek vagy patronusünnepek alkalmával 
oly könnyelmű módon bánnak a szentséggel, mintha az 
komédia volna, mikor falásért, ivásért, pénzért, vad 
szemtelenséggel összecsődülnek, aztán tele zabálják magu-
kat, okádnak, játszanak, verekesznek, ahogy ez a gyalá-
tos visszaélés minden faluban napirenden van ós se vezek-
lésrol, se javulásról, se bűnbeismerósről szó sincs a két-
ségbeesett papszamaraknál. De ez még semmi azzal a 
szépséges visszaéléssel szemben, mikor a szentséget kifor-
gatva és megváltoztatva a közönséges hit, közönséges 
szentségéből egyes személyeknek, a papoknak, sa já t cse-
lekedetót és áldozatát alkották meg. Ez oly rettentő dolog, 
hogy nem örömest gondolok rá. Itt megáll az embernek 
az esze, és felülmúlja azt a szörnyűséget is, hogy ők a 
szentség igéjét ós a hitet elrejtet ték ós elhallgatták, úgy 
hogy (mint mondám) még csak egy betű, avagy egy pon-
tocska sem maradt meg abból az egész pápaságban, az 
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összes misékben ós könyvekben. Ez a bűn minden képze-
letet felülmúl, ezt soha, örökké senki sem korholhat ja ós 
büntetheti eléggé. Minden más bűnnek megvan a maga 
külön ördöge, vagy ördögcsapafja, amely azt űzi, ámde a 
miseáldozat, azt tartom, hogy az összes ördögöknek közős 
munkája, olyanformán, hogy minden kezüket, minden ter-
vüket, minden gondolatukat, minden gonoszságukat és 
minden ravaszságukat összeszedték ós ezt a szörnyűsé-
get úgy szerzettek ós tar to t ták fenn. Ez kitűnik abból, 
hogy a kopogó szellemek az egész világon minden szeg-
létben, mint elhalt lelkek a miséért könyörögtek. Egy 
lélek sem vágyódott még, vagy kérdezősködött soha 
Krisztus után, hanem mind a mise után. Az is hatalmas 
jele ennek, hogy az ördögök sehol sem kaptak úgy erőre, 
mint az ő miseszolgáikban, teli fegyelmetlensóggel, kap-
zsisággal, káromlással ós minden bűnnel a legcudarabb 
módon. És ez lesz persze Istennek legnagyobb és legvég-
sőbb haragja a földön az utolsó nap előtt. Mert ennél 
nagyobb harag nem lehet. ím itt van hát a papság igazi 
erénye, ezért kell neked harcra kelned ós véredet onta-
nod, e megrögzött káromlókért , lólekgyilkosokert és 
gonosztevőkórt. 

Ha pedig valaki azt mondaná: hogy ón gyerekmódra 
handabandázom ós egyebet sem tudok csak gyerekes-
kedni és szitkozódni, annak először is azt válaszoljuk, hogy 
az ilyen szitkozódás a kimondhatatlan gazsággal szemben 
semmi. Mert miféle szidalom az, ha én az ördögöt, gyil-
kosnak gonosztevőnek, árulónak, káromlónak, hazugnak 
szidom ? Ez éppen annyi, mintha egy kis szellő fú jna rá juk. 
Mik pedig a pápaszamarak, ha nem csupa megtestesült 
ördögök, akikben nincs bűnbánat, hanem merő megkeménye-
dett szív ós akik e nyilvános káromlást tudva védelmezik 
ós ebben a császártól és tőled védelmet kívánnak ? Éde-
sem, szidj bárkit ós nevezz pápaszamárnak, amint akarod 
vagy tudod, ez annyi, mintha egy liba sziszegne rájuk. 
Kezében a nagy hatalom, amely a te szidásodnál sokszorta 
nagyobb lett. De mondd őket pápistának, akkor nagyon 
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elevenükre tapintasz és többet mondtál, mint a mit a világ5 

megérthet. Gonoszabbul nem szidhatod o k é t A másik,, 
mintha egy szalmával megszűrsz egy medvét vagy meg-
ütsz egy sziklát. 

Másodszor : az a feleletem, hogy engem két bíboros, 
Oampegius és Salzburg figyelmeztetett és sarkalt, hogy 
ezt megcselekedjem, azzal, hogy az egyik így szólt: Inkább 
széttépeti magát, mielőtt megengedi, hogy a misét meg-
változtassák vagy megszűntessék. A másik ezt mondá : A 
papok nem jók, reformálatlanul kell hagyni őket. De e 
kettő a legkiválóbbak közül való ós amint ők beszélnek ós 
hisznek, úgy beszél ós hisz a pápa összes pápistáival. Mert 
hát maguk mondják, hogy ők kétségbeesett gonosztevők, 
és gonosztevők akarnak maradni ós hogy inkább szetté-
pétik magukat, semhogy felhagyjanak az Isten káromlásá-
val. így hát én Isten ós a világ előtt helytelenül cseleked-
tem, mikor őket másként, mint az ő saját nevükön, amit 
ők maguk adnak maguknak, neveztem. Ha már most fő-
tisztelendő szent a tyáknak nevezném őket Krisztusban, 
akkor senki sem tudná és ők maguk sem tudnák, kiről 
beszéltem ón, mert ők ezt a nevet nem ismerik, hanem 
nyakas gonosztevők ós káromlók ők ós azok is maradnak. 
Éppen azért az én szidalmam nem szidalom, hanem éppen 
olyan, mintha a répát répának, az almát almának, a kör té t 
körtének nevezem. 

Szintúgy: hogy viseled el a szörnyű bálványozást, 
mikor nem érték be azzal, hogy a szenteket t iszteljék ós 
bennök az Istent magasztalják, hanem csupa isteneket 
csináltak azokból es a drága gyermeket, az anya Máriát 
egyenesen Krisztus helyere emelték és Krisztust bírónak 
költöt tek es mint zsarnokot állították a szegény lelkek 
ele, ugy hogy minden Krisztusba vetett bizodalmukat és 
vigasztalásukat elvettek es Máriára fordították át, továbbá, 
hogy kiki Krisztustól a maga szentjehez fordúlt ? Tagad-
hat ja ezt valaki ? Hát nem igaz ez ? Hát nem sokszor 
próbáltuk ós tapasztal tuk meg, sajnos ezt? Nincsenek-e 
meg különösen is a tetves mezítlábasok ós prédikáló bará-

D. Luther M. müvei. 1 4 
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tok könyvei telve csupa ilyen bálványozással, amilyenek 
a Marialia, Stellária, Rozália, Coronaria1) ós a csupa merő 
Díabolaria és Satanaria? És még sincs szó s© vezeklésről, 
se javulásról, hanem nekimennek fejjel a falnak ós ezt 
mind konokul védelmezik ós a testedet ós életedet vedel-
műi követelik. 

E pontnál el kell mondanom egy dolgot az ágostai 
birodalmi gvűlósről, hogy lássuk, mely drága okuk van 
nekik a szenteknek erre a bálványozására. Mikor ezt a 
cikket a szentek segítségül hívásáról a bizottságban tár-
gyalták, D. Eck előállott 1. Móz. 48,16-ból ama mondással, 
ahol Jákob Efraimról és Manasséról így szól: „Et invocetur 
nomen meum super pueros istos", vagyis: „És viseljék 
az ón nevemet a gyermekek, és sok beszéd után Fülöp 
mesternek Brenz János körülbelül ezeket mondot ta : Nyoma 
sincs a szentírásban a szentek segítségül hívásának. Erre 
előállott D. Kochleusz, hogy mint mély gondolkodó férfiú 
segítsen a dologban, mondván: Annak oka, hogy az ó-testa-
mentumban a szenteket nem hívták segítségül az, hogy 
akkoriban a szentek még nem a mennyben, hanem a pokol 
előcsarnokában voltak. Ekkor az ón kegyelmes uram, 
Frigyes János herceg, Szászország hercege stb. mindakettőt 
sarokba szorította, mondván D. Ecknek: Itt a válasz 
D. Eck, a ti mondástokra, amit az ó-szövetsógből szedtetek 
elő. Ily biztosak ők a maguk dolgában, így egyeznek meg 
egymással az elleniratoknak e drága szerzői. Az egyik azt 
mondja, hogy az ó-szövetsógben nem hívták segítségül a 
szenteket, a másik azt mondja igen ós idéznek mondasokat 
az ó-szövetsógből, mintha bizony nem tudnók, hogy az 
Isten Ábrahámért, Izsákért ós Jákobért mívelt minden 
nagy csodát, ami az ó-szövetsógben megtörtónt, ahogy o 
maga gyakran beismeri ós az új-szövetségben félannyit, 
sőt tizedrósznyit sem művelt egy szentért sem. Mint a 
bolondok sebtibe kiköpik, ami a szájukba kerül ; ós mégis 
a hit cikkének igaz alapja gyanánt kell ezt elfogadni ós 

*) Ezek a Máriával foglalkozó imádságos könyvek különböző címei. 
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mindezt büntetlenül ós ráadásul védelmezni is kell, sot 
miattuk a népeket elkárhoztatni és legyilkolni; ezért kell 
neked harcolnod és verekedned stb. 

És hogy egyszer már egy példát is mondjunk e hosszá 
beszédben, a sok ezer példa közül elmondom most azt, ami 
egy Mariálban áll, azt, hogyan kell a Szűz Máriát áldozatok-
kal tisztelni. Volt egy útonálló vagy rabló, aki egész életén 
át semmi jót nem tett, kivévén, hogy egy ízben úgy vélet-
lenül bement a templomba a Miasszonyunk gyertyaszen-
telő miséjére ós látván, hogy az emberek fillért ós gyertyát 
áldoznak az oltárra, ő is úgy áldozott. Erre megfogták és 
felakasztották. Ekkor az ördögök lelkét a pokolba akarták 
csábítani, ámde egy jó angyal ellent állt nekik mondván : 
Miért viszitek ti ördögök azt el, akihez nektek voltakép 
semmi közötök ? Azok azt feleltek, hogy ö sok gonoszat ós 
soha semmi jót sem mívelt. Ekkor közösen Isten Ítélete elé 
álltak. Az ördögök bevádolták a rablót, hogy semmi jó t 
sem tett, ámde a jó angyal felmutatta a keresztveretes 
fillért az oltárra áldozott gyertyával együtt. Ekkor a bíró 
így ítélt : a rabló védje magát az ördögök ellen ós az 
angyal azt a tanácsot adta neki : fogja bal kezébe pajzs-
kent a lillert es jobb kezebe fegyver vagy dárdaként a 
gyertyát ós Harcoljon az ördögök ellen és végezzen csupa 
keresztutóseket; megtette ós elűzte az ördögöket. Ekkor 
ú j ra visszatért a lélek a testbe ós levették az akasztófáról 
ós boldogan ólt. Haec lile. 

Ki gondolhatna ki ezt, ha nem volna igaz. Efa j t a 
hazug mesekkel annyi könyvet tele firkáltak a barátok ós-
papok, hogy mint valami özönvízzel árasztották el azokkal 
a keresztyensóget. Es nem volt pápa, püspök, doktor, aki 
ezt valaha megfigyelte vagy észrevette volna. De most, 
amikor azt prédikálják, hogy Krisztus ami üdvözítőnk, 
megvadulnak es eszüket vesztik. Hanem, mikor azt pré-
dikálták, hogy egy gyertya ós egy krajcar , amit ami draga 
Asszonyunknak áldozták, megtudott menteni egy bunbanat 
nelkul való gazembert és gyilkost; Krisztus nelkul. hit 
nélkül ós el tudta űzni az összes ördögöket és Krisztus 

14* 
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szenvedését és életét káromolták ós agyonhallgatták, akkor 
minden prédikáció jő ós kedves volt, akkor nem voltak 
ere tnekek; node ez mind azzal függ össze: „A papok 
sohasem voltak jók," 

Szintúgy: hogy viselje el lelked azt a nagy csapást, 
gyötrelmet és erőszakot is5 amit ők az egész világra a 
maguk kínzó gyónásával mértek, amivel annyi lelket ker-
gettek kétségbeesésbe, es ami által a szegény lelkeket 
minden keresztyén vigasztalástól megrabolták. Mikor az 
oldozás erejét ós a hitet áruló módon ós gonoszul elej-
tet ték es elhallgatták, csakis arra az elszenvedhetetlen 
gyötrelemre ós képtelen feladatra szorítva, hogy bűneiket 
felsorolják és megbánják. E bűnbánatnak és felsorolásnak 
mint a mi saját cselekedetünknek Ígértek meg a kegyelmet 
ós üdvősséget és ezzel Krisztustói önmagunkra utaltak. 
Szóval mindaz, amit tanítanak ós tesznek végre is oda 
irányul, hogy minket Krisztustól az ő és a mi cselekede-
teinkre tereljenek. És nincs egyetlen még oly kicsi betű 
tanukban ós egyetlen tettecske oly csekély, ami ne tagadná 
és káromolná Krisztust és ne tagadná meg a hitet náluk 
és ne vezetné a szegény szíveket képtelen dologra, hogy 
kétségbeessék. Az igazi Antikrisztusnak is ezt kellene 
cselekednie, hogy neve szerint elég bőségesen tanítson ós 
éljen Krisztus ellenére ós hogy magát Isten ós az ő igéje 
fölé emelje. Ezt a pápaságban teljesebben betöltve lát juk, 
mintsem felfoghatjuk. És mindezért meg sincs vezeklés, 
ezt a böjtöt mai napig is védik sőt azt akarják, hogy te 
ezt a gyötrelmet, szívfájdalmat, kétségbeesést és a gyónás 
minden csapását segítsd kivívni és az összes lelkek nyo-
morúságát magadra vonni. 

Szintúgy, terhelned kell magadat az á toknak ós a 
kulcsoknak rettenetes nyomorultságával ós átkos vissza-
élésével, amely visszaélés egymagában eléggé rászolgált 
arra, hogy a pápaságot pusztulni hagyjuk, nem is szólva 
arról, hogy ezért harcolnunk, ezt helybenhagynunk ós 
megerősítenünk kellene. Hogy tombolt ós dühöngött ezzel 
a pápa, a császár, a királyok ós az egész világ, igen maga 
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Isten ós az o szent igéje elleni Amit csak szívébe súgott 
az ördög, annak mindnek helyesnek és jónak kellett lennie. 
Mennyi háborút és vérontást okozott azzal az egész vilá-
gon I De ki tndná mind e szörnyűségeket elbeszélni l Ami-
ről azt akarta, hogy bűn legyen, azt bűnnek kellett tekin-
teni, amiről azt akarta, hogy szent legyen, annak szent-
nek kellett lenni. így lett o félelmetes úrrá az egész világ, 
a test, a lelek, a vagyon, az ország és népek, a tűz, a 
pokol, az ördög, a menny, az angyal, az Isten és minden 
felett. Akinél akarta, annál nyitva ós zárva volt a menny, 
zárva és nyitva a p o k o l Akinél akarta, attól elvették, 
vagy annál meghagyták a testet, a vagyont, a becsületet, 
az országot, a birodalmat, a feleséget, a gyermeket, a 
házat, az udvart, a pénzt ós mindent. És mi volna a pápa-
ság, ha nem volna meg a kulcsokkal való visszaélés. 

És ezt mind merő önkényből cselekedték, ehhez 
semmi joguk nem volt. ezt hasukért és uralmukért tet-
ték. És ami még gonoszabb, e célból a leggyalázatosabb 
módon visszaéltek Isten nevével, mert mind e kimond-
hatatlan szörnyűséget, dühöngést ós tombolást Isten neve 
alatt űzték, soha az eszükbe nem jutot t , hogy megjavul-
janak, hanem mint a kemény űllo, megkeményedve tűr ték 
az ütéseket, és megmaradtak e szándékuknál szilardan 
és ráadásúl azt akarják, hogy te mindezt vereűdel ós 
karoddal védelmezd és erősítsd meg. 

Nem volna csuda, ha ég ós föld megrepedne és meg-
hasadna e kétségbeesett dacos gazság miatt, és hogy az 
Isten ezt a szünetlen gazságot, ezt a dacot ós gonoszsá-
got oly sokáig tűri. 

Azt hiszem, ha a török tudná, mely jogtalan az ő dolga, 
ahogy a pápisták tudják, hogy ők kétségbeesett gonosz-
tevők, nem volna olyan megrögzött, ós nem dacolna oly 
elveteműlten Istennel a maga gonoszságában. Mert azt 
tartom, hogy nem mondaná a török nevezetesen: hogy 
mi törökök sohasem voltunk jók, ahogy a pápisták mond-
ják : mi papok mi sohasem voltunk jók. Szóval ezt egye-
dül az ördög teszi. Ő tudja is, hogy ő gonosz, ós azon-
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felül védelmezni is aka r j a a maga gonoszságát. Őt követi 
a pápaság; az ismeri a maga borzasztó gazságát és nem 
akar javulni, sőt meg akar ja azt erősíteni ós meg akar ja 
azt védeni a te tested és véred által. Ha tehát kedved 
van harcolni, itt becsületes okot találsz reá ezekért a 
legeslegszentebb és legesleglelkibb emberekórt. De ha e 
gonoszságnak, amiben magadat részessé tennéd, csupán 
százezredrószet fontolod is meg, bizonnyal elmegy a ked-
ved ettől a harctól és azt fogod m o n d a n i i n k á b b a. pok-
lok fenekén, a pokol tüzét kívánom e bűnbánat nélkül 
való főfő gonosztevőknek, semminthogy érettük egy szal-
maszálat is keresztbe tegyek, arról nem is szólva, hogy 
éret tük testemet és életemet kockára tegyem. 

Szintúgy, azzal is terhelned keli magadat, ós segíte-
ned megerősíteni az ördögnek veszedelmes, hazug, gyalá-
zatos komédiáját, amit ők a szentséggel ós búcsújárással 
űztek, és ami miatt eszükbe sem jutot t megvezekelni. 
Szent Isten, hogy havazott, hogy esett, igen, egész felhő-
szakadás zúdult le hazugsággal és rondasággal, hogy sze-
degette össze itt az ördög a halottak csontjait, ruháit 
és szereit a szentek csontjai ós szerei gyanánt! Mely szent-
tűi hittek minden hazug szá jnak! Hogy csődültek a búcsú-
helyekre ós ezt a pápa, püspökök, papok, barátok mind 
megerősítették vagy legalább is elhallgatták ós hagyták 
a népet tévelyegni ós pénzét, vagyonát elszedni. Mit köve-
tet t el csupán az ú j trieri disznóság Krisztus köpenyével I 
Micsoda egész világra szóló nagy vásárt tar to t t itt az 
ördög és mennyi hamis csodajelt adott el! De mit be-
széljünk erről! Ha minden lomb és fű nyelv volna, 
csupán ezt az egy csínyt sem beszélhetné ' ki. És még 
látnunk kell. hogy ők ezt be sem ismerik, meg sem is 
vezeklik, hanem fenntart ják, megerősítik ós megjavít ják, 
hozzá a te tested ós véred által. 

És ami még a leggonoszabb dolog, hogy ok a népet 
megtóvelyítettók és Krisztustól elvontak, hogy e hazug-
ságukban bízzék es azokra építsen. Mert egyik sem futot t 
a szentség vagy bucsu utan anélkül, hogy bizodalmát ós 
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vigasztalását ne abba helyezte volna és viszont Krisztusát 
otthon, az evangéliomot és hitet, hozzá a maga foglalko-
zását meg ne vetette ős semminek ne ta r to t ta volna. A 
pápisták pedig a lelkek eme megtóvelyedesónek, Krisztus 
és az o hite eme megtagadásának és megvetésének, nem-
csak hogy út já t nem állották, hanem kedvüket ós gyönyö-
rűségüket találták abban, ós bűnbocsánattal ós kegyelem-
mel ékesítették fel ós erősítették meg ós bizony e mellett 
magukat ugyancsak hizlalták, az egész világot megnyúzták 
ós megkopasztot ták: és még sincs szó javulásról avagy 
vezeklésrol, hanem csupa dacos feltételről, hogy ezt mind 
növeljék és erősítsék ós egyáltalán semmi újí tást meg ne 
tűr jenek. 

Ide tartozik az aranyesztendő, amit a fő hazugok, a 
pápák koholtak ki, az angyaloknak is megparancsolván, 
hogy a zarándokok lelkeit a mennybe vigyék feh Hanem 
ez mind mind felette nagy ós felette sok dolog, hogy 
mindenről beszeljünk és megemlékezzünk. Ez az : Abomi-
natio in loco sancto: „Az utálatosság a szent helyen", 
(Ján. 9,27) így nevezte Krisztus a pápaságot, együgyű, de 
mégis megfoghatatlan szóval. Igen, én azt hiszem, a pápaság 
nem csupán e gonosz dolgok miatt utálatosság, hanem a 
bűnbánatra való készség hiánya miatt ís, hogy e dolgokon 
nem akar javítani, hanem azokat megvódetni aka r j a ; és 
így nem csupán magával a ténnyel vétkezik, hanem meg-
erősíti e bűnöket a bűnbánatra való készség hiányával, 
vagyis a szent Lélek ellen való bűnnel, aminél nem lehet 
nagyobb, sem gonoszabb. Mert maga az .ördög sem követ-
het el ennél nagyobb avagy gonoszabb bűnt. 

íme ezek azok a fickók, kik Isten igéje fölött bírák 
akarnak lenni, ezek merik követelni tőlünk, hogy a mi 
taní tásunkat visszavonjuk es megvezekeljük. Szintúgy, 
hogy mi mindez utálatosságot Isten igéje es dolga gyanánt 
imádjuk ; ok reformalatlanok akarnak maradni es röviden 
semmi uji tast nem akarnak túrni. Ha ez nem lazadas-
keltes, mi akkor a lazadaskeltes ? Ha ez nem dogvész, 
drágaság, torok, háború, gyilkosság, Isten minden haragja 
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és csapása, mi hát akkor az a gonosz, ami t ámadha tna? 
De bár ínég sok volna hátra, nem említek fel többet Itt 
©z otálatösságokből, aminők teszem azt a testvériségek, 
a szenteknek tet t fogadalmak, meg a nagy vásár, ahol a 
papok és barátok a maguk cselekedeteit és csukiyáit elad-
ták az egész világnak és meghalva azokba öltözködtek és 
a mennybe vitettek* Hiszen akadna, aki ebbe belebolon-
dulna; sajnos, egyetlen egy dolguknak a fele része is 
sokabb a sokná l 

A harmadik ok, ami miatt a császár e felhívásának 
nem tartozol engedelmeskedni az, hogy te e szörnyűsé-
gekkel nemcsak hogy megterheled lelkedet és segítesz 
azokat megerősíteni, hanem segítened kell megdönteni és 
kiirtani mindazt a jót is, ami a kedves evangóliom által 
ismét életre kelt ós szereztetett. Mert ezek a gonosztevők, 
nem igen érik be azzal, hogy ezeket az ördögi szörnyűsé-
geket fenntart ják, hozzá (amint a rendeletben meghagy-
ják), semmi új í tást nem tűrnek, hanem ki i r t ják ós tisztára 
megsemmisítik mindazt amit mi valaha tanítottunk, átél-
tünk és cselekedtünk es amit még mindig teszünk ós 
tanítunk. 

Ez ok még sok más egyebet foglal magában. Mert 
a mi evangéliomunk hála Isten sok jó t szerzett. Annakelőtte 
senki sem tudta, mi az evangóliom, mi a Krisztus, mi a 
keresztség, mi a gyónás, mi a szentség, mi a hit, mi a lélek, 
mi a test, mi a jó cselekedet, mi a tízparancsolat, mi a 
Miatyank, mi az imádság, mi a szenvedés, mi a vigasztalás, 
mi a világi felsősóg, mi a házasság, mik a szülők, mik a 
gyermekek, mik az urak, mi a szolga, mi az asszony, mi 
a szolgáló, mi az ördög, mi az angyal, mi a jog, mi a 
bunok bocsanata, mi az Isten, mi a püspök, mi a pap, mi 
az egyház, mi a keresztyén, mi a kereszt, szóval éppen 
semmit sem tudtunk abból, amit egy keresztyénnek tudnia 
kell. Ezt a papaszamarak mind elhomályosították és 
elnyomták. Bizony ok szamarak, meg pedig nagy, otromba, 
tudatlan szamarak a keresztyen dolgokban. Mert ón is 
az voltam ós tudom, hogy ebben igazságom van és bizony-
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ságot tesznek emellett mindazok a jámbor lelkek, akik 
épp úgy, mint én, a pápa fogságában voltak és e dolgok 
közül egyet-mást szerettek volna tudni és nem tudhat ták 
meg; nem tudtunk mi más egyebet, hanemha hogy a 
papok és barátok tisztán magukban véve minden és az o 
cselekedeteik alapján állottunk és nem Krisztuson., 

De most már hála Isten odáig jutot tunk, hogy férfi 
és asszony, fiatal és öreg tudja a kátét és hogy mint kell 
élni vagy hinni, élni imádkozni, szenvedni és meghalni És 
bizony a lelkeknek szép oktatása az, hogy miként kell 
keresztyénnek lenni és Krisztust megismerni, hiszen most 
már mégis csak prédikálnak a hitről és jócselekedetekről. 
Egy szóval a fentemlített dolgok újra napfényre kerültek 
ós a szószók, oltár és keresztelő medence újra a helyén 
van, úgy, hogy hála Isten újra rá lehet ismerni a keresz-
tyén egyház alakjára. 

Ámde neked segíteni kell ezt mind kiirtani és meg-
semmisíteni, ha a pápistákért harcolsz. Mert ők ama dolgok 
közül, amiket mi tanítottunk ós behoztunk, egyet sem 
tűrnek meg, hanem (amint ők mondják) a Possessoriumot1) 
akar ják, ők újra a régi birtokban akarnak ülni és éppen 
semmi újítást nem tűrni. Segítened kell hát neked itt 
minden német könyvet, újszövetséget, zsoltárt, imádságos-
könyvet, ónekeskönyvet és mindent, ami jó dolgot írtunk, 
amit ők maguk is beismernek, megégetni. Neked segítened 
kell, hogy a tízparancsolatot, a hitet, a Miatyánkot senki 
ne tudja (mert így volt annakelőtte,) segítened kell. hogy 
senki ne tanuljon valamit is a keresztségről, a szentségről, 
a hitről, a felsősógről, a házasságról avagy az evangeliom-
ról. Segítened kell, hogy senki ne ismerje a keresztyen 
szabadságot. Segítened kell, hogy senki ne helyezhesse a 
maga vigasztalását és bizodalmát Krisztusba, mert annak-
előtte ez mind semmi volt és merő újítás. Szintúgy segí-
tened kell ; hogy a mi papjaink ós prédikátoraink gyer-
mekei, szegény elhagyatott árvácskái, mint fat tyú gyerekek 

A b i r t o k o t . 
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elkárhoztassanak es meggyaláztassanak. Segítened kell, 
hogy Krisztus helyett ú j ra a barátok ós papok cselekede-
tére bízzuk magunkat és az o erdemüket ós csuklyájukat 
a halálban megvásároljuk. Segítened kell, hogy ok a házas-
ság helyett, ú j ra megtöltsék a keresztyénséget paráznaság-
gal, házasságtőréssel ós egyéb természetellenes gyalázatos 
bűnökkel Segítened kell az áldozati misék szörnyű vásárát 
ú j ra életbe léptetnie Segítened kell minden ö kapzsiságu-
kat, rablásukat, tolvajlásukat, amik révén vagyonukat 
szerezték, megvédelmezni. De mit beszéljek soka t? Segí-
tened kell Krisztus igéjét ós egész országát elpusztítani és 
az ördög országát megépíteni. Mert erre törekszenek ezek 
a gonosztevők, a possesoriumot, vagyis a regi birtokot 
hajszolva. Ők az Antikrisztusói, azért nem is tehetnek 
egyebet, mint ami Krisztus ellen van. Kiváltképpen abban 
a főcikkükben, hogy a mi szívünk a maga vigasztalását és 
bizodalmát ne a mi cselekedetünkbe, hanem egyedül Krisz-
tusba helyeztesse, vagyis, hogy egyedül hit által legyen 
a bűntől szabad ós igazíttassék meg, amint írva vagyon 
Rom. 10,10: „Ha szívvel hiszünk, megigazíttatunk." 

Ezt a cikket (mondom) éppenséggel nem akar ják szí-
velni ; mi meg nem lehetünk nélküle. Mert ha e cikknek 
vége van, vége van az egyháznak és nem lehet egy tévely-
gésnek sem ellentállani, mert e cikk nélkül nem marad, 
nem is maradhat meg a szent Lélek nálunk, mert neki 
Krisztust kell bennünk megdicsőíteni. E cikk miatt ment 
annyiszor tönkre a világ, özönvíz, vihar, esőzés, háború 
és minden csapás által. E cikk miatt öletett meg Ábel ós 
minden szent ós emiatt kell minden keresztyénnek is 
meghalnia. Es az mégis megmaradt es meg kell maradnia 
es mindig a világ megy miatta tönkre. Most is ezt kell 
neki odatartani es e cikk alapjan megdönteni es ha 
nekivadul es eszét veszti is ezt, a cikket meg kell hagynia 
ós miatta a poklok melyére hullnia. Ámen. 

Gondold meg hat es vedd eszedbe, űa köteles vagy-e 
isten ellen ós az ő igeje ellen ós mindaz ellen ami Istene, 
harcolni. Köteles vagy-e a papasag minden szornyusegóvel 
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és mindazzal az ártatlan vérrel, ami Ábeltol fogva ontatott , 
lelkedet terhelni? Ha köteles vagy mindazt a jót kiirtani 
segíteni, amiben az evangelíom által részesedtünk ós végre 
Krisztus országát elpusztítani és az ördög országát meg-
építeni, ágy gondold meg mely győzelmet aratsz és mely 
lelkiismerettel ©ngedelmeskedel a császár felhívásának. Ha 
tehát fog raj tad a tanács, ebben ©lóg intelmet találsz, 
hogy ily esetben ne engedelmeskedjél a császároknak ós 
fejedelmeknek, amint az apostolok mondják : „Inkább kell 
engedelmeskedned Istennek, hogynem az embereknek." 
Ha követed, jól van; ha nem, legyen, eredj utadra ós 
harcolj bízva. Krisztus nem ijed meg tőled ós (ha Isten 
akarja) megmarad előtted is. Ha pedig ő megmarad, úgy 
a harcra elég alkalmat ád neked; mi azalatt majd kivárjuk, 
ki gyűri le a másikat ós ki marad a síkon. 

Ezt akartam intelműi elmondani az ón kedves német-
jeimnek ós mint fentebb, úgy itt is bizonyságot teszek 
arról, hogy senkit nem akarok ón se harcra, se lázadásra 
se ellenállásra uszítani avagy bizgatni, hanem csak békére. 
De ha ami ördögünk, a pápisták nem akarnak bókében 
maradni, hanem © megrögzött szörnyűségekkel vezeklés 
nélkül a szent Lélek ellen dühöngve mégis harcra kelni 
ós véres fejjel kerülnek ki abból, vagy talán egészen 
tőnkre is mennek, ©zennel nyilván bizonyságot tettem, 
hogy ón ezt nem cselekedtem, sem arra okot nem adtam: 
hanem ha ők úgy akar ják, vérük a fejükön mi mentve 
vagyok és kötelességemet teljes hűséggel megtettem. Innen 
túl az ítéljen, aki itólni akar, Ítélni hivatott ós tud is, o 
nem fog késni és nem is fog hibázni. Neki legyen 
dicséret ós dicsőség, hála ós magasztalás mindörökké Ámen. 
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BEVEZETÉS. 

Az 1530-iki augsburgi birodalmi gyűlés, ahelyett, hogy a 
reformáció által teremtett új „vallásügyi'1 viszonyok óhajtott 
rendezését megvalósította volna, új harcok kiindulópontjává 
lett. A lutheri reformáció hivei legalább azt az egyet elérték 
ugyan, hogy közös hitvallásukat a birodalmi gyűlés színe előtt, 
bár korlátolt nyilvánosság mellett, előadhatták; de minél hatá-
sosabbnak tűnt fel a hitvallásnak egyrészt bölcs mérséklete, más-
részt evangéüomi egyszerűsége és határozottsága, melyben a 
protestánsoknak ügyük igazságáról való nyugodt, biztos meg-
győződése tükröződött, annál nagyobb veszedelmet láthattak 
benne a reformáció ellenségei s annál merevebben zárkóztak 
el minden engedmény elől. Campegi biboros. a pápa követe, 
az őt körülvevő katholikus hittudósokkal (Eck, Faber, Coch-
laeus, Wimpina stb.) együtt a legintranzigensebb módon kép-
viselték a pápaság álláspontját, mely szerint Luther tanítása 
immár kiátkozott s tűzzel-vassal való kiirtásra érdemes eret-
nekség1) volt s azért a tárgyalások sem folyhattak úgy, mint 
egyenlőjogú felek között. V. Károly császár is hajthatatlannak 
mutatkozott; az evangélikusok hitvallását a katholikus hittudósok 
„Confutatió "-jávai, melyet éppen csak egyszeri gyors felolvasás 
útján mertek a nyilvánosság elé bocsátani, „megcáfoltnak" 
jelentette ki s a hitvallás Melanchton-készítette „Apológiájának" 
már az átvételét is megtagadta. Viszont a protestánsok úgy 
voltak meggyőződve, hogy az engedékenységben és előzékeny-
ségben nem mehetnek tovább, mint amennyire az amúgy is 
mérsékelt hangú hitvallásban mentek. Ily viszonyok között ért-
hető, hogy a birodalmi gyűlésen kivűl folyt béketárgyalások 
még annyi eredményt sem értek el, mely a legszükségesebb 
„modus vivendit," a békés polgári együttélés lehetőségét bizto-
sította volna. Az evangelikus rendek, miután az ellenfél igazi 

f) Campegi kevéssel a birodalmi gyűlés megnyitása előtt írásbeli 
javaslat alakjában terjesztette elő V. Károly császárnak azt a tanácsot, 
hogy az esetben, ha Ígéretek és fenyegetések megtörnek a hitehagyók 
makacsságán, „a mérges dudvát tűzzel és vassal kell kiirtani." L. P. R. E.3 

III. k. s. v. Campegi. 



224 I). LUTHER m á r t o n 

szándékairól immár nem kételkedhettek, tiltakozva elhagyták 
a birodalmi gyűlést, mely záró határozatában (szept. 22.) a 
következő évi április 15-ikéig engedett a protestánsoknak ha-
táridőt arra, hogy magukat a katholikus egyházi felsőbbségnek 
ismét alávessék. A császár kijelentette, hogy teljes szigorúsággal 
ragaszkodik a wormsi rendelethez s annak értelmében jár el 
azok ellen, akik magukat alávetni nem hajlandók. A protes-
tánsoknak a legrosszabbra kellett elkészülniük, annyival inkább, 
mert ugyanez a mereven elutasító és fenyegető magatartás 
nyilatkozik meg abban a birodalmi gyűlést bezáró s annak 
eredményeit kihirdető császári rendeletben („ Reichstagsabschied") 
is, mely 1530. november 19-én kelt, de úgy látszik, csak az 
1531. év elején jelent meg nyomtatásban. 

Ily viszonyok között Luthernek, aki már a birodalmi 
gyűlés folyamán újra meg újra bátorította, erősítette hiveit 
koburgi leveleivel és üzeneteivel, újra meg kellett szólalnia. 
A fegyveres ellentállás céljából védőszövetségre lépni készülő 
protestáns fejedelmeket és urakat „Warnung an seine lieben 
Deutschen" című iratával még egyszer figyelmezteti, hogy az 
evangéliom ügyét s annak védelmét nem a fegyverekre kell 
bízni, hanem az élő Istenre, ki övéit el nem hagyja; a császári 
rendeletre pedig fordításban itt következő vitairatával adja meg 
a feleletet. 

Ennek a történelmi fontosságú vitairatnak eredeti címe: 
„Auff das Vermeynt keiserlich Edict Ausgangen yin 1531 iáre 
nach dem Reichstage des 1530 iars Glosa D Martini Luthers." 

Minthogy György szász herceg már 1531. április 13-án 
János siász választófejedelemhez intézett levelében panaszkodik 
Luthernek imént („itzt nawlich") megjelent két könyvecskéje, 
t. i. a „Warnung" és a „Glossa" miatt; mivel másfelől a 
„Glossa" szószerint idézi a császári rendeletet, melynek első 
nyomtatott példánya Melanchtonnak Camerariushoz intézett 
levele szerint csak 1531. március 7-ike után érkezett Witten-
bergbe, — az irat kidolgozása e két határidő közé esik, ami 
nem zárja ki, hogy Luther már előbb is nem foglalkozott ezen 
iratának tervével azon hírek alapján, melyek a rendelet tar-
talma felől hozzá jutottak. 

„Ugyvélt-"nek („vermeint") mondja Luther e „császári 
rendeletet," mert noha a császár neve alatt jelent meg, Luther 
nem a „kegyes" császárt, hanem tanácsadóit, az evangéliomi 
reformáció esküdt ellenségeit, a „pápistákat," teszi felelősekké 
a rendeletért s azért mindjárt azzal a „kikötéssel" vagy „felté-
tellel" („Bedingung") kezdi iratát, hogy amit ír, az nem a csá-
szár ellen szól, hanem amazok ellen. Majd sorra veszi a rendelet 
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tételeit és rendelkezéseit, részletesen kimutatja annak belső 
ellenmondásait valamint az Isten igéjével ellenkező jellegét s 
arra az eredményre jut, hogy <x i elet, mivel az evangéliommal 
ellenkezik, az evangéliom L.wC^e semmiféle kötelező erővel 
nem bír és nem tartóztathatja fel azt a nagy munkát, melyet 
ő, Luther Márton, nem a maga jószántából, hanem isteni hi-
vatás folytán kezdett el, hűségből doktori esküje iránt és a 
Husz jóslatának megfelelően. 

Kemény, haragos gúnnyal is erősen borsozott beszéd ez, 
melyet csak az tud bevenni, aki kiérzi azt, amit különben nem 
is olyan nehéz kiérezni, hogy itt egy a maga isteni hivatásának 
tudatában levő nagy lélek küzd az I s t e n i g é j é n e k érvé-
nyességeért abban a mélyen átélt meggyőződésben, hogy I s t e n , . 
I s t e n i g é j e , i g a z s á g és ü d v ö s s é g elválaszthatlanúl 
együvé tartoznak. De hadd szóljon az irat önmagáért. 

A fordítás alapjáúl a weimari kritikai kiadás szövegét 
(XXX. Band, 3. Abteilung 321 s k. 11.) használtam, mely mellett 
azonban a braunschweigi kiadást is (3. kötet 403 s k. 11.) figye-
lembe vettem. — Minden fordítás egyszersmind értelmezés 
(interpretatio) is és hogy Luther beszédét értelmezni sokszor 
milyen nehéz feladat, azt nemcsak a magam munkáján láttam, 
hanem azon is, hogy ismert nevű Luther-tudósok és nyelvé-
szek is találgatják, tehát el is hibázzák, egy-egy elavúlt kifeje-
zésnek vagy fordulatnak az értelmét. Éppen azért magam sem 
hiszem, hogy mindenütt sikerült volna a helyeset eltalálnom. 
Ebben a tekintetben legyen szabad a jegyzetekre utalnom. 

Itt még csak azt jegyzem meg, hogy a szögletes zárójelek 
[ ] közé tett szavakat a megértés megkönnyítése végett iktattam 
közbe és hogy a szentirásbeli helyeket csak ott vettem fel a 
Károli-féle fordítás szerint, ahol ennek értelme a Luther saját 
idézetének értelmével teljesen megegyezik; különben a szent-
írási idézeteket is úgy fordítottam, mint a többi szöveget, ami 
egyszerűen a tartalmi hűség követelménye. A szentírási helyekre 
vonatkozó utalásokban az illető versek megjelölését, mely az 
eredetiben hiányzik, a braunschweigi kiadás példája nyomán 
iktattam bele a fordítás szövegébe. A rendelet tételeit lefordítani 
nem tartottam szükségesnek, miután magából a vitairatból elég 
világosan kitűnik a rendelet tartalma. 

D. Luther M. művei. 15 
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Luther Márton feliétele. 

Én, Luther Márton, a Szentírás doktora és a keresz-
tyének prédikátora Wittenbergben, itt ezen nyilvános ira-
tommal fel tételképen kikötöm, hogy mindazt, amit ebben 
a könyvecskében amaz úgyvélt császári rendelet avagy 
parancs ellen írok, nem szabad úgy érteni, mintha a csá-
szári felség avagy bármely egyházi vagy világi felsőbbség 
ellen í r tam volna, hanem, mivel a bölcs Salamon király 
azt mondja, hogy egyetlen' gonosz ember az udvarnál nagy 
szerencsétlenséget okozhat,1) és viszont egyetlen kegyes 
Naémán (2. Kir. 5, az udvarnál sok jó t tehet, azért ezt 
nem a kegyes császárra^ sem a kegyes urakra nem értem, 
hanem azokra az á ru lókra és gonoszokra (legyenek bár 
fejedelmek avagy püspökök), akik a császár nevével avagy 
mint Salamon mondja, az udvarnál az ö sa já t elveteme-
dett, gonosz önkényüket a k a r j á k keresztülvinni, különösen 
pedig ar ra a fickóra, akit Szent Pál az Isten (törvénye) 
ellenségének2) nevez, úgy kellene mondanom: Isten hely-
ta r tó jának, a föcinkosra, Kelemen pápára3) ós a szolgájára 
Campegiusra4) s hasonlókra. Ide vág a szavam! Isten adjon 
hozzá szerencsét ós kegyelmet. Amen. 

Először. Minekelőtte ezen rendelet pontonkénti magya-
rázatába fognék, reá kell muta tnom arra a szent lélekre, 
amely ezeket a gonoszokat ilyen bölcsesóggel te lefúj ta , 
hogy legelőbb az lássók meg, ki a mes t e rük ; ebből aztán 

*) Préd. 9,20? Károli. 
a) 2. Thessz. 2,4 .8 . 
3) VII. Kelemen 1523-1534. 
4) Lorenzo Campegi bíboros, pápai követ az 1530-iki augsburgi 

birodalmi gyűlésen. 
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majd kiviláglik, hogy ilyen mestertől minemű tanítás 
telik. A rendelet elején azzal dicsekesznek, hogy a mie-
inknek Angsburgban átadott hitvallása a szent ©van-
géliomokkal megcáfoltatott és v i sszave t te tek Ez az egyik, 
ezt jól jegyezd meg, kedves barátom, aki ezt olvasod 
avagy hallod: azt hallod, mondom, hogy ok azzal dicse= 
kesznek, hogy a mieink hitvallását a szent evangéliomok-
kai megcáfolták es visszautasították, Igaz-e ez vagy nem, 
arról majd utóbb. Most csak azt jegyezd meg, hogy ok 
.azzal dicsekesznek, hogy a mieink hitvallását megcáfol-
ták. Mivel? A szent evangéliomokkal, mondják. Ez aztán 
nagy szó.1) 

Azután ők maguk azt mondják a rendeletben, hogy 
a keresztyén egyház a szentlelek sugallatára ós alapos 
okokból rendelte el az [oltári] szentségnek egy szín alatti 
élvezését. S hogy bölcsesógüknek annál nagyobb tekintélyt 
adjanak, hozzá teszik megokoláskóppen, hogy [a szentséget] 
„egy szín alatt" [venni] éppen annyi mint „két szín alatt." 
Ezek aztán megérdemlik, hogy kitűnő ós méltányos csá-
szári fogalmazóknak ós íróknak nevezzük őket 1 De hol 
i t t a mester, aki ezeket a sípokat egymáshoz tudja han-
golni ? Hogy t. i ők azt mondják, hogy a mi hitvallásun-
ka t a szent evangéliomok megcáfolják ós az „egy szín" 
mégis a szentlélek sugallatán alapúi ? Ez annyi mint nem 
ós igen egyszerre. Mert ha a két színt2) (amint hitvallá-
sunk tanítja) a szent evangéliomok megcáfolják, akkor 
persze az egy színt ugyanazok az evangéliomok egyúttal 
igazolják; hogyan lehetne különben a két színt megcá-
folni, ha éppen ezzel az egy szín igazolást nem nyerne ? 

Viszont ha az egy színt a szentlélek sugallata ren-
deli, akkor ezzel maguk elismerik, hogy nem a szent evan-

*) Eredeti: „Das hat gelaut." A weimari kiadás jegyzete: „annehm-
bar gelautet." A fordítás más árnyalattal bír, de talán nem helytelen. 

2) Luther rendesen így írja röviden: beider Gestalt, eine Gestalt. For-
dításunkban szintén rövidség kedvéért egyszerűen az „egy szín" és a „két 
színkifejezéseket használjuk. A kifejezés formalisztikus csonkasága az 
eredetiben is érezhető. • . . . . . . 

15* 
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géliomok (amint hazudják) cáfolják meg a két színt es 
igazolják az egy színt, hanem az o szent lelkük sugal la ta ; 
mert az evangóliomokat és a szentlélek sugallatát kétfelé 
választják, amint nyílván kitűnik. Ha tehát a sugallat 
műve,1) miért hazudják olyan gyalázatosan és arcátlanúl, 
hogy a szent evangóliomoké? Ha meg a szent evangé-
liomok műve, miért dicsekesznek oly gyalázatosan és 
hazugul azzal, hogy a szentlélek műve? Micsoda ez, ha nem 
önmaguk arcúi verése és sa já t bölcseségük lerondítása ? 
Aki hazudni akar, annak jó emlékezete legyen, mondják 
a görögök.2) De az Isten ós az ö igéje ellen való hazug-
sághoz még nagyobb ügyesség kell, amint azt ékes pél-
dául láthatni ebben a rendeletben. 

Nos tehát, itt van ennek a rendeletnek a legfőbb 
szerzője, a pápa szelleme, minden hazugság atyja, akinek 
így keli a bölcseségót az Isten igejón megmutatnia, hogy 
bűzt árasszon mint az érett ganéj. Hogy mennyi jó t lehet 
várni az ilyen sátánszolgáktói ós hazugoktól az egész 
rendeletben, azt könnyű elgondolni. Mert a saját lelkiis-
meretük ellenére megátalkodott gonosz indulattal mond-
ják, hogy hitvallásunk az evangéliomokkal megcáfoltatott, 
holott jól tudták, hogy bűzös hazugság az egész s dacos 
bizakodásuk ós dicsekvósük kizárólag a saját lelkük sugal-
latán áll, nem pedig az evangéliomokon. Azért is kellett 
akaratlanúl is3) hazug szivüket s lelkiismeretüket kiön-
teni ebben a rendeletben, amint Krisztus mondja (Máté 
12,3 4): A szívnek teljességéből szól a száj, és ismét (37. v.): 
A te beszódidből esmórtetel hamisnak. így kellett ezen 
gyalázatos rendeletszerzőknek is a saját szájukkal elárul-
niok ós meggyalázniok önmagukat, hogy az emberek lás-

1) t. i. a két szín cáfolata és az egy szín igazolása. 
2) Ezen Luthertől görögnek mondott közmondását eddig csak latin-

nyelvű alakjában sikerült felfedezni: Mendacem memorem esse oportet 
Pl. Quint. IV. 2,91 stb. B. ( = braunschweigi kiadás.) 

3) „Akaratlanúl isw — az eredetiben: „ohne ihren Dank,u a Dank 
szó régi értelme szerint. Anélkül, hogy gondolták és akarták volna; 
önkénytelenül. L. W. illető kötetét 366. 1. 3. sz. jegyzet. 
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sák, mit tesz az, az Isten ós az o igéje ellen dühöngeni. 
Ilyen gyönyörű hazugságokból meg többet ís fogunk fel-
mutatni az egész rendeleten végig, igazolásául annak a 
mondásnak (Péld. 21,3 0) : Semmi tanács nem használ az 
Űr ellen; és 33. zsoltár 10. v.1): Az Űr elrontja a fejedel-
meknek gondola t juka t 

Ami először is azon dicsekvésüket illeti, hogy a mi 
hitvallásunkat megcáfolták az evangéliomokkal, ez olyan 
nyilvánvaló hazugság, hogy ok maguk jól tudják, hogy 
ezt gyalázatosan hazudják, de ilyen festekkel aka r j ák 
magukat szépíteni, minket pedig bemocskolni, mert bizo-
nyára erezték, hogy az 5 ügyük hiábavaló, bélpoklos és 
mocskos volt s mégis csak a tisztesség palástjába szerették 
volna öltöztetni. Szívükben így gondolkodtak: ügyünk 
gonosz, azt jól tud juk ; de mondjuk csak azt, hogy a luthe-
ránusok ügye meg van cáfolva, ez elég, — ki kényszeríthet 
bennünket arra, hogy e hazugságokat igazoljuk ? Mert ha 
nem érezték volna, hogy az a dicsekvés merő hazugság, 
akkor nemcsak, hogy vonakodás nélkül szívesen előadták 
volna cáfolatukat, amint az nagyon is kívánatos volt, ha-
nem felülrá valamennyi nyomda út ján közre is bocsátották 
s kürttel , dobbal kikiál tot tak volna s olyan nagy lett volna 
a dacos fennhéjázás, hogy a nap is elhomályosult volna 
tőle. De hogy most azt a cafolatot oly gyalázatosan meg-
tagadják s még gyalázatosabb modon elrejtik ós eltitkolják, 
a rossz lelkiismeretnek ez az eljárása tanúskodik arról, 
hogy gonoszok módjára hazudnak, amikor hitvallásunk 
megcáfolásával dicsekesznek s hogy ilyen hazugságokkal 
nem az igazságot keresik, hanem minket akarnak gyalázni 
s a maguk gyalazatat palastolni. 

Másodszor az is a mi bemocskolásunkra és a maguk 
szópítgetósóre kitalalt igazi vilagra szóló gaz csíny, hogy 
mindenfele cikkelyeket számlálnák elő, amelyeknek leg-
nagyobb reszehez semmi kozunk. csupán azért, hogy veszett 
hírünket keltsók az idegeneknel és ismeretleneknél, akikbe 

*) A Vulgata toldaléka a 33. zsoltár 10. verséhez. 
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méregként oltják bele azt a balhítet3 mintha mi Is ilyesmit 
t an í tanánk Ilyen gazembereknek nem császári íróknak 
avagy fogalmazóknak kellene lenniök5 hanem a gyűlöletes 
pokolbeli ördög íródeákjainak. Mivel ugyanis jól tudták, 
hogy mi azokat a tanokat nem hirdetjük, hanem inkább 
elítéljük, császári fogalmazókhoz szépen illó dolog lett volna 
az egyes tanok között különbséget tenni és mindegyik 
felnek csak a sajá t tanait róni fel, különösen amikor az 
ügyben — esetleg kárhoztató — íteletet hoznak. De ok 
összekevernek mindent ós minden hamis tant nekünk rónak 
fel, úgyhogy az az egyetlen gaztettük olyan nagy, hogy 
meg sem lehet mondani, s nem különb annál, mint ha azt 
mondanák: Mi tudva ós készakarva azon vagyunk, hogy 
© kegyes embereken erőszakot és igazságtalanságot köves-
sünk el. 

Ezek azok a cinkosok, akikről Dávid azt mondja a 
zsoltárok könyvében (Zs. 36, 2 k.): Bizonnyal mondom, 
hogy az istentelenek gonosz emberek; mert nincsen az 
Istennek félelme az ö szemeik előtt. De hogy az o gonosz 
ügyüket előbbre vigyék, szépítgetik magukat ós bemocs-
kolnak másokat stb. Dávid találóan rajzolta ő k e t Mert 
ebben a gyalázatos, hazug rendeletben minden tőlük telhető 
módon azon voltak, hogy magukat kikenjók azzal dicse-
kedvén, hogy hitvallásunkat megcáfolták, viszont pedig 
minket bemocskoljanak azzal, hogy mindenféle tanokat 
keresztül-kasúl kevernek; nyomorúságos foltozmány az, 
akárcsak a koldus köpönyege. Hallom ugyanis, hogy vagy 
ötször változtatták meg azt a rendeletet1) ós sokat dol-
goztak r a j t a ; mégsem tudtak neki valami jol illó ábrazatot 
adni, bár azt nem vettek észre, hogy a Hamis szivet el-
árúlja a hamis nyelv ós hogy annak a hazugságokból 
kevert piszoknak, amelyet másokra dobtak, vissza kellett 
hullania a saját fejükre. 

*) Jonas Lutherhez 1530. aug. 6-án ezt írta: Dixit nobis reginae 
Mariae sacellanus (Henkel János) quod quinquies emendarint, fuderint et 
refuderint, cuderint et recuderint sua . . . W. ( = weimari kiadás.) 



AZ Úgy v é l t CSÁSZÁRI RENDELET MAGYARÁZATA 2 3 1 

Ennyit arról a lélekről ós mesterről, aki a rendeletet 
sugalmazta. Most aztán pontonként vesszük elő, hogy kf° 
derítsük a Sátán hazugságait. Az első hazugság (amint 
mondottuk) abban a dícsekvósükben áll, hogy a mi hit-
vallásunk a szent evangóliomokkal megcáfol tatot t It t 
megint nem tesznek semmi különbséget, hanem elítélik 
az egész hitvallást, mintha semmi jó sem volna benne, csak 
azert5 hogy az egészről azt mondhassák, hogy a szent 
evangóliomokkal megcáfol ták Pedig ott vannak a hitnek 
ama fenséges cikkelyei is, amelyekről ok maguk beismerték 
Augsburgban, hogy a mi hitvallásunkban nincsen semmi, 
ami a hittel ellenkeznék ós a szentírással nem lehet meg-
cáfolni.1) így hazudtolja meg őket a sa já t beszédük, így 
a maguk meghazudtolásának kell neveznünk azt a dicsek-
vésüket ís (mint mondottuk), hogy a mi hitvallásunk az 
evangóliomokkal megcáfoltatott ós hogy a szentségnek egy 
szín alatti vételét a Szentlélek sugallata rendeli, ami az 
összes evangóliomokkal ellenkezik, ós hogy az evangéliomok 
megcáfolják a két színt. Ilyenek ezek az atyafiak; mivel 
az evangóliomokkal nem tudják bebizonyítani, hogy a szent-
séget csak egy szín alatt kell venni, a szentlélek sugai-
mazását találják fel bizonyíték gyanánt és mégis azzal 
dicsekesznek, hogy a szent evangóliomokkal cáfolták meg 
hitvallásunkat. Kedves atyámfiai, ez annyi, mint hazug-
ságban maradni a világ csúfjára. 

Ha a saját lelkiismeretük is azt nem mondaná, hogy 
cáfolatuk semmis, akkor nyilván nem tagadták volna meg 
azt a cáfolatot, amikor a masolatat kérték, hogy írásban 
lehessen reá felelni, hanem nagy dicsekvéssel és diadallal 
adták volna közre s feleletet ker tek volna rá. Hiszen 
nagyon is bátor és vakmerő hősök ők, akik nem félnek a 

*) Spalatin azt írta haza Augsburgból: „Vilmos bajor herceg állí-
tólag azt mondotta dr. Ecknek: Luther tanát egészen máskép jellemezték 
előttem, mintahogy most a hitvallásukból hallottam. Ön is azzal bíztatott 
hogy tanításukat meg lehet cáfolni. Erre Eck így szólt: Az egyházi atyák-
kal meg tudnám cáfolni, azt hiszem; de a Szentírással nem. Erre Vilmos 
herceg elfordult tőle." (B.) 
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világosságtól ós az eretnekektol, különösen ha arról van 
szó, hogy gyilkoljanak és szidkozódjanak; d© most5 amikor 
arról van szó, hogy cáfolatukat kiadják és feleletet kap-
janak rá, most semmivel se különbek, mint a szárnyas ege-
rek és éjjeli baglyok, amelyek a világosságot nem tudják 
szenvedni: amivel maguk bizonyítják, hogy a sa já t lelki-
ismeretük tanúsága szerint cáfolatuk csupa szemet, ós 
hogy csupán a szájukkal dicsekesznek és hazudják, hogy 
megcáfolva az egész, noha félénk és csüggedt lelkiismere-
tük másként tudja a dolgot § a világosságnak ilyetén 
kerülésével másként vallja is. 

A másik hazugság az, hogy már most elkezdik a 
sugallatukat ós tudományukat1) bebizonyítani s azt mond-
ják, hogy a keresztyén egyház a Szentlélek sugallatára ós 
alapos okokból üdvösen rendelte és parancsolta, hogy 
misén kívül csak egy szín alatt kell kiszolgáltatni a szent-
séget stb. Itt világosan hallod, hogy a szentség két szín 
alatt való kiszolgáltatását (amint azt hitvallásunk az evan-
géliumok alapján tanítja) a Szentlélek sugallata cáfolja 
meg s rendeli az egy szín alatt való kiszolgáltatást, holott 
fentebb azt mondották, hogy hitvallásunk a szent evangé-
liumokkal cáfoltatott meg. Ez aztán nagyszerű ós vastag 
hazugság, igazan kézzel fogható. De még jobb az, hogy 
a keresztyén egyháznak a Szentlélek sugallata szerint 
hatalma van arra, hogy ezt tegye és parancsolja stb. Hol 
erre a pecsét es a hitlevél ? Hol az oka ós alapja, amivel 
ilyesmit bizonyítani lehetne ? Ha erre elég, hogy ők önké-
nyesen kitalálták, akkor mi keresztyének szegény emberek 
vagyunk, akiknek mindent el kell hinniök, amit az ördö-
göknek okádni tetszik. 

Ez a hazugsag egyaránt szidalmazza a Szentlelket ós 
a keresztyén egyhazat; ezt semmikóp nem lehet tűrni, 
mert Krisztus azt mondja (Ján. 16l4.), hogy a Szentlélek 
eljön ós őt megdicsőíti; nem azt mondja, hogy megvál-
toztat ja avagy elhomályosítja. Továbbá (Ján. 14,26): A Szent-

*) Kunst L: A. Götze, Frühneuhochdeutsches Glossar. Bonn. 1912. s. v. 
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lélek eszetekbe ju t t a t j a mindazokat, amelyeket mondottam 
néktek ; nem azt mondja, hogy a Szentlélek eltörli avagy 
megváltoztat ja azt, amit én mondottam. Mivel pedig tiszta 
és nyilvánvaló dolog, hogy Krisztus az evangólíomban a 
két színt tanítja, a Szentléleknek is ugyanazt a tant keli 
megdicsőítenie ós eszünkbe hoznia; ha ezt nem teszi, hanem 
megváltoztatja avagy érvénytelenné teszi, akkor az nem 
lehet a Szentlélek vagy pedig Krisztusnak kell hazudnia, 
amikor a Szentlelket az ő szavai megdicsőitőjének vagy 
magasztalójának s eszünkbe ju t ta tó jának nevezi Ebből 
következik, hogy az a sugallat, amely a kót színt meg-
változtatja ós eltiltja (holott az evangéliomban Krisztus 
tulajdon szavával elrendelte), nem a Szentlélektől, hanem 
a gyűlöletes pokolbeli ördögtől való. Hiszen a Szentlélek 
feladata az, hogy Krisztusnak minden szavát eszünkbe 
ju t tassa és dicsőítse, napvilágon ós használatban megtar tsa ; 
ha ezt nem tenné, akkor nem emlékeztetne bennünket 
Krisztusnak minden tanítására és szavára, holott éppen 
ez a dolga. 

Azért nem tűrhet jük el a mi szeretett édesanyánknak, 
a keresztyén anyaszentegyháznak ezt a hazug szidalmazását, 
amikor azzal a rágalommal illetik, hogy megváltoztatja 
es érvénytelenné teszi az ő szeretett vőlegényének szavát 
es tan í tásá t : mert engedelmes néki, mondja szent Pál 
Eféz. 5,24 kk.. sőt egy test ő vele: hogyan lehetne iránta 
ebben engedetlen ós tolakodhatnék fölébe az ő Urának, 
Istenének, hogy ne maradna meg a vele való egységben 
ós változtatná meg és ítélne el az ö szavát ? Az anyaszent-
egyház jól tudja azt, hogy Krisztus az ő drága vórón szer-
zette1) s neki szíves szeretettel megparancsolta: Ezt csele-
kedjé tek az ón emlékezetemre. Aki tehát azt mondja, 
hogy az egyház ezt a parancsolatot megváltoztatja s meg 
nem tar t ja , az hazudik ós gonoszul szidalmazza azt mint 
ellensége mindakettőnek, a Krisztusnak es az o anya-

*) Tárgyi vonatkozása az eredeti szerint nem világos: Welchs sie 
wol weis, das ers mit seinem theuren blut erworben. W. 
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szentegyházának* Mert ha valaki azt mondja, hogy az 
egyház Krisztus szavát ós rendelősót nem ta r t j a meg, az 
éppen annyi, mintha az anyaszentegyházat az ördöghöz 
vetemedett szajhának szidná. Azért mi keresztyének mind-
nyájan egy szívvel-lélekkel kárhoztassak ezt a rendeletet 
mint ördögi káromlást mondván: Átkozott legyen mind-
aketto, a rendelet meg a csinálói Ámen! 

Ml a szentírás mennydörgő szavait szögezzük az ilyen 
káromlások ellen, mindenekelőtt Krisztus szavát: Ezt csele-
kedjétek az ón emlékezetemre (Luk. 22, l 9 ; 1. Kor. 11,24 k.), 
amely szavait az ő anyaszentegyházához intézi s neki 
meghagyja, hogy azt cselekedje, nem pedig, hogy meg-
változtassa avagy érvénytelenné tegye* Továbbá Máté 
evangólioma végén: Menjetek el ós tanítsatok minden 
pogányokat, hogy megtartsák, amit ón parancsoltam nektek. 
Máté 28,19 k. Nem azt mondja : Tanítsátok őket, hogy 
megváltoztassák ós érvénytelenné tegyék, amit ón paran-
csoltam. Továbbá Máté 5, l 8 k : Egy jot ta avagy pontocska 
sem múlik el a törvényből, mindnek be kell teljesednie. És 
aki a legkisebb parancsolatok közüi egyet elront, a mennyek-
nek országában legkisebb lészen. Továbbá, az Atya az 
égből jelentette ki Máté 17 , 5 : Őtet hallgassátok. És régen 
az előtt 5. Móz. 18, l 8 k . : Prófétát támasztok nékik ós az 
ón igémet adom annak szájába és megmondja nékik mind-
azt, amit neki parancsolok. Aki pedig az ő szavát meg 
nem hallgatja, azon boszút állok. Ilyen ós hasonló igék 
bizony, hogy nem adnak az egyháznak hatalmat arra, 
hogy Krisztus szavát megváltoztassa avagy érvényte-
lenné tegye, hanem alája rendelik Krisztus szavának s 
meghagyják neki, hogy ahhoz ragaszkodjék s véghez 
vigye mint Istennek komoly parancsolatát, egyben pedig 
büntetéssel fenyegeti azt, aki meg nem tar t ja . Annái 
inkább megbünteti azokat, akik fölülrá érvénytelenné teszik 
és megváltoztat ják. 

És ha, amitől Isten őrizzen, az egyháznak hatalma 
volna arra, hogy Isten igéjét megváltoztassa ós érvény-
telenné tegye, akkor végre nem maradna egyetlenegy 
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bizonyos Isten-igénk sem. Mert az biztos dolog, ha Isten-
nek egy szavát megváltoztathatja, akkor megváltoztathatja 
a többit is mind, azt ís, amellyel ö maga mint keresztyen 
anyaszentegyház alapíttatik és igazoltatik. Mert nem marad 
ebben a tekintetben semmiféle ok és különbség, miért 
változtassa meg az egyiket s nem egyúttal a másikat is, 
minekutánna hatalma van fölötte. Éppen így megváltoz-
tathatná és érvénytelenné tehetné a tízparancsolatot, a 
Miatyánkot, a Hiszekegyet és maga magát is, úgy hogy 
nem volna semmi egyéb mint az ördög kurvája , aminthogy 
a pápa egyháza nem ís más, amikor Isten igéje fölött ilyen 
hatalmat követel és ragad magához istenkáromló gonosz-
sággal Azért a keresztyének között senki se tű r je avagy 
hagyja jóvá azt, hogy ilyen utálatos gonoszságot tegyen 
föl bárki is a keresztyén anyaszentegyházról ebben az 
átkos rendeletben. 

Ha pedig azt akarnák mondani, hogy ezzel a keresz-
tyénséget sér t jük s azt í téljük el mint olyant, amely a 
Krisztus szavát meg nem tar t ja , aminthogy most tényleg 
kiabálják, hogy a lutheránusok elítélik az egész keresz-
tyénséget, mely az egy színnel él s a két színt eltiltja, 
— amiért is az egy szín használásának helyesnek kell 
lenni vagy pedig az egyház kárhoztatás alá esik — felelet: 
Ha az ilyen kiabálóknak egyáltalán felelni szükséges, akkor 
azt mondom: Ha a választás szüksége állana elő (ami 
nem történhetik meg) a ket tő között, hogy vagy az egyház 
tévedjen, vagy Krisztus hazudjék, akkor inkább azt mon-
danám, hogy az egyház téved, semhogy Krisztus hazug 
volna. Mert ha az egyház tévedne is, azért nem érne kár-
hozat, minthogy ott van az a felséges hitcikkely: a bunok 
bocsánata. Ső t : ha az egyház nem tévedne es sotia bunt 
nem tenne, mi szüksége volna a bűnbocsanatről szóló 
hitcikkelyre ? Míg ellenben ha Krisztus hazugga lenne, 
akkor nyilván el volna veszve minden s nem volna tobbó 
semmi remeny, sem üdvösség. 

A gyalazatos pápisták és karomlók nagy buzgón 
dicsekesznek, hogy az egyház szent ós nem tévedhet, ezzel 
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akar ják minden utálatosságaikat állandósítani. De azt a 
másik oldalát a dolognak nem veszik figyelembe, hogy t. i0 

Krisztus nem hazudhatik és nem tévedhet ós sokkal fon-
tosabb3 hogy Krisztus legyen igaz ós bizonyos, mint az, 
hogy az egyház szent legyen ós ment a tévedéstől így 
nem is igaz, hogy az egyház 'nem téved ós bűnt nem tesz. 
Hiszen naponként imádkozza : Bocsásd meg a mi vétkeinket 
(Máté 6, l 2) ós hiszi a bűnök bocsánatát ós nem szógyenli 
azt az imádságot sem (Zs. 19,1 3): Kicsoda tudhat ja mind a 
vé tkeket? Mert most még bűnös testben ól ós azt mondja 
szent Pállal Rom. 7 , 1 9 : A gonoszt cselekszem1); ós imót 
(25. ós 18. v.): Testemmel a bűn törvényének szolgálok 
és nem lakik az én testemben jó. Ellenben csak a Krisz-
tusról van megírva ós senki másról Ézs. 53,9 : Nem csele-
kedett hamisságot ós álnokság nem talál tatott az ő szájában. 

Azért ugyancsak nagy vak-vezetök ezek, akik az 
egyháznak minden szavát ós cselekedetót olyan tisztának 
és jónak akar ják feltüntetni, hogy mindazt annyiba vegyék 
mint akár a hit cikkelyeit. Mert ha nem cselekszik ós tanít 
[t. i. az egyház] Krisztus bizonyos szava szerint, hanem 
attól eltórőleg cselekszik vagy tanít valamit, ki biztosíthat 
engem a felöl, hogy abban nem téved és nem vétkezik ? 
Sőt kicsoda kételkedhetnék abban, hogy akkor biztosan 
téved ós vétkezik, amíg bűnös testben ól és ama szentseg 
t. i. az Isten ísreje nélkül cselekszik s bűn nélkül nern 
lehet ? Szent az egyház, ez igaz; de szentnek lenni nem 
annyi, mint bun es tévedés nélkül lenni ezen a földon, 
hanem annyi mint, ahogy szent Pál mondja Efóz. 5,27? 

lélek szerint szentnek lenni Isten igéje által ós a test 
miatt bűnökben lenni, amelyek megbocsáttatnak ugyan a 
Krisztus lelkéért,2) de azért nem válhatnak hitcikkelyekkó 
avagy igazsággá. Mert megbocsátott bűn ós tevedós óppen 
úgy bűn ós tévedés ós sohasem lesz belőle jog avagy 
igazság, ha többé nem hozza is magával a kárhozatot . 

1) T. i. „amelyet nem akarok." 
2) „umb des geists Christi willen." W. 
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Ugyancsak parlagi hittudósok és vak tanítók azok, akik 
szívükben azt képzelik, hogy az anyaszentegyház teljes-
séggel szent és nincs benne semmi bűn és tévedés. Ez az o 
sa já t agyuk koholmánya, amelyre annyi hitcikkelyt alapíta-
nak, De a szentírás máskent beszél róla, amikép hallottuk, és 
az egyháznak se higyjen senki, ha Krisztus szavától elte-
rőleg tesz avagy tanít valamit. Krisztus igéjében szent 
és biztos, de Krisztus szaván kívül bizonnyal szegény, 
téveteg bűnös, noha a kárhozattól ment a Krisztusért, 
akiben hisz. 

Ezt ama nyakas kevélyek ellen mondom, akik folyton 
azt ha j toga t j ák : Az egyház, az egyház, az egyház I Nem 
tud ják sem azt, hogy mi az egyház, sem azt, hogy miben 
áll az egyház szentsége, hanem kap ják magukat és az 
egyházat annyira szentté teszik, hogy annak fejében 
Krisztusnak hazuggá s az o szavának értéktelenné kell 
válnia. Ennek ellenében viszont nekünk is dicsekednünk 
kell: Egyház ide, egyház oda, legyen bár olyan szent, ami-
lyen csak lehet, Krisztusnak azért nem kell hazugnak 
lennie. Az egyház maga vallja tanításával, imádságával, 
hitével mindakettot, azt is, hogy o maga bűnös az Isten 
előtt ós sokszor téved és vétkezik, és azt is, hogy Krisztus 
az igazság maga s nem hazudhatik, sem nem vétkezhetik. 
Amennyiben tehát az egyház Krisztus igéjében ós hitében 
tanít, annyiban szent ós amint szent Pál mondja (Efóz. 
5,27) lélekben igaz. De amennyiben Krisztus igéje ós hite 
nélkül cselekszik vagy tanít valamit, annyiban téved ós vét-
kezik. De aki az egyháznak ilyen vétkes cselekedetéből avagy 
szavából hitcikkelyt csinál, az hazugnak szidalmazza minda-
kettot. az egyházat ós Krisztust magát. Ezt teszi pedig a 
vakon vezető pápa az ő vak szofistáival egyetemben, akik 
ide rontanak és azt fecsegik, hogy az egyház minden szava 
ós te t te szükségképen szent és igazság. 

Es hogy a dologra tér jünk, ha a szent egyház eltö-
rölte és megváltoztatta volna a két színt, abból nem követ-
kezik. hogy azt helyeselni kellene, mivelhogv Krisztus 
igei világosán ellene mondanak; hanem az egyház téve-
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elesének ós vétkének kellene tartani, amelyet jóvá kellene 
tenni ós megbánni/) miután megismertetett, nem pedig az 
álnok Saullal a bűnt tagadni ós védelmezni, amit Sámuel 
bálványimádásnak nevez, (h Sám. 15,20? 23)° Valósággal 
azonban az egyház nem tet te ezt ós a két színt nem vál-
toztat ta meg, hanem kénytelen volt azt elszenvedni mint 
a lelki zsarnokok gonosz erőszakosságát, akik azt az 
egyház neve alatt önkényesen elrabolták gyilkosok mód-
jára es most, amikor az egyház felemeli szavát s vissza-
követeli a ragadományt, fölülrá még dühöngenek és a tőlük 
elkövetett zsarnoki rablást védelmezni aka r j ák Isten ós 
Krisztus igéje ellen. De ebben úgy érjenek el sikert, mint 
ahogy Kainnak és Saulnak a dühöngése sikerrel járt . Az 
egyházat, amely eddig kénytelen volt ezt a rablást tűrni 
és megcsalatott az álnok papoktól, mindamellett nem éri 
kárhoztatás. Hiszen nem ő tette azt, hanem csak szenvedte 
ós vajmi sokszor cselekedett annak ellenére is. Azonfelül, 
ha tudatlanúl és elámítva véti uzett volna minden meg-
bocsáttatott neki a Krisztusért akiben hisz. 

Az is nyilvánvaló, hogy tan és elet között nagy a 
különbség, amikóp nagy különbség van ég és föld között. 
Az élet lehet tisztátalan, bűnös ós gyarló; de a tannak 
tisztának, szentnek, igaznak és állandónak kell lennie. Az 
élet ám lehet hibás, úgyhogy nem ta r t ja meg mindazt, 
amit a törvény kíván ; de a tannak, mondja Krisztus Máté 
5,185 egy jo t tá ja avagy pontocskája sem lehet hibás, mégha 
az élet egy egész szó ellen, avagy a tannak egy egész sora 
ellen vét is. Az oka ennek az, hogy a tan maga az Isten 
Igéje és Isten igazsága, ellenben az élet egyben a mi cse-
lekedetünk is. Azért a tannak egész tisztán kell maradnia 
és ha valaki életével vét és gyarlóságba esik, az iránt Isten 
türelemmel lehet ós megbocsáthat neki ; de magát a tant, 
amely szerint élni kell, megváltoztatni avagy érvénytelenné 
tenni ,— ezt nem tűrheti és nem akar ja tűrni, ne is tűrje. 

1) „bűssen," eredetileg tulaj donképen rokonértelmű az előbbivel : 
bessern, gut machen stb. L. a szótárakat. ' 
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Mert ez magát az o szent isteni felségét érinti, erre nincs 
bocsánat és türelem, hacsak az ember békén nem hagyja 
és ra j t a nem mesterkedik. 

Dávid súlyosan vétkezett életevei Isten parancsolata 
ellen; de amikor bűnét bevallotta s ezzel Isten parancso-
latának igazságát elismerte s azt meg nem változtatta, 
hanem inkább önmagát ítélte el mint Isten parancsolatát, 
akkor bocsánatot kellett nyernie és bűne nem ár thatot t 
neki. Saul ellenben úgy vétkezett, hogy bűnét igazolta ós 
védelmezte, amivel Isten parancsolatát szidalmazta ós 
érvénytelenné tette, mintha neki volna igaza, Isten pedig 
afféle csaló volna akinek nincs igaza; ezt nem lehetett 
neki megbocsátani Űgy itt is, ha az egyház nem csupán 
tudatlanúl es másoktól ámítva (amint mondottuk), hanem ha 
akár tudatosan szüntette volna meg a két színt, amit ugyan 
nem tett , — meg akkor sem esnék kárhoztatás alá. Mert 
ezzel nem tagadta volna meg s nem tette volna érvénytelenné 
Isten tanítását, hanem csupán, miként Dávid, Isten paran-
csolata ellen cselekedett volna, amiért bocsánatot kellett 
nyernie, mihelyt megismerte. De hogy az egyházat kény-
szeríteni akar ják arra, hogy a két színről szóló tant is 
kárhoztassa s magát Istennek ilyetén parancsolata ellen 
védelmezze, azaz, hogy Istent hazugnak szidalmazza s a 
maga vétkét igazságnak és helyesnek1) tar tsa s ilyenként 
dicsőítse, ezt megbocsátani nem lehet, mert ez a Szent-
lélek ellen való vótek. Az egyház nem is tet t ilyent ós 
nem is fog ilyent tenni soha. Meggyónja, énekli ós vallja 
ugyan nyíltan ós nyilvánosan, hogy vétkezik Isten igéje 
ellen tudva ós tudatlanúl és bűneinek bocsánatáért esedezik; 
de nem tagadja Istennek igéjét, nem is változtatja meg, 
nem is teszi érvénytelenné. 

Mert ha Isten igéje érvénytelenné válik, akkor bun 
sincs többé és senkit sem bánthat a lelkiismeret, amint 
Pál mondja Róm. 7 ; 7 k . : Amikor törvény nem volt, akkor 
nem volt bűn sem. Ahol bűn nincs, ott bocsánat sincs, sem 

*) „far warheit und recht." W. „recht" tehát főnév; jog. jogszerűség 
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aggodalom, sem imádság a bocsánatért, amint a pápisták1) 
itt azt mondják, hogy a két szín nem Isten parancsolata. 
Mivel ezt tar t ják , mindjárt kénytelenek hozzátenni, hogy a 
két szín mellőzése nem bűn, hanem helyes eljárás* Mivel 
pedig ebben bűníik nincs, azért bűnükért bocsánatot sem 
kérhetnek, nem is nyerhetnek, tehát biztosan2) a pokol 
fenekére ju tnak letagadott bűneikkel és istenkáromlásaikkal 

Ez legyen elég arról, hogy az egyház eljárásából nem 
lehet hitcikkelyt csinálni. Hiszen az egyház bűnös, tudva 
és tudatlanul vetkezik mindennap és hi tünknek kizárólag 
Isten igejen kell alapulnia s Isten igéje nélkül semmiféle 
hitcikket tűrni nem lehet. 

Azonfelül hazugság az is, hogy mi az egész egyházat 
ítéljük el, amikor az egy színről szóló tant elítéljük. Mert 
csak a pápás egyházban van így, sőt az is csak az Anti-
krisztus miatt kénytelen tűrni az egy színt, de a többi 
egyházak mind az egész világon megtar t ják a két színt, 
mintahogy kezdettől fogva volt. Éppen azért jól meg kell 
itt gondolnunk azt, hogy a két színt el ne ítéljük azokkal 
az egyházakkal egyetemben, amelyek azt helyesnek tar t -
ják, amint a pápisták kiabálják azért, hogy az Antikrisztus 
fogságában levő egyházukat kárhoztatás ne érje. Mert a 
többi egyházak a két színt helyesnek, az egy színt hely-
telennek ta r t j ák s mellőzik is mint helytelent. Ha tehát 
az egy színt tar tanánk helyesnek, akkor kárhoztatnánk 
még csak igazán az egész egyházat. Azért nem mi, amint 
ők kiabálják, kárhoztat juk az egész keresztyónsóget, hanem 
ők a pápahívők, mert ők hirdetik az egy színt helyesnek 
a világon eleitől fogva való összes többi egyházakkal szem-

*) „die Papisten." A fordításban megtartottam a neki formailag tel-
jesen megfelelő „pápista" kifejezést; de úgy itt, mint az össszes alábbi 
esetekben ezt a szót nem a mai tág értelemben kell venni, hanem úgy, 
amint Luther értette : a római pápaság hívei és védelmezői s a reformáció 
művének tulajdonképeni ellenségei. Pápahívők, pápások. 

2) Az eredetiben: „sicher", utána ez következik: in ihren verleugten 
sunden und Gottes lesterungen stb. „Sicher" esetleg a hamis biztonság 
érzetére is érthető. 
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ben, sőt az o saját tőlük fogva ta r to t t egyházuknak tudata 
és akarata ellenére is. 

De ez a koronája minden gonoszságnak és olyan 
gyalázatos, szemérmetlen káromlás, hogy meg sem lehet 
mondani: bevallják, hogy a két szín helyes és készek is 
voltak azt nekünk Áugsburgban megengedni azzal a fel-
tétellel, hogy mi amellett tanítsuk és ismerjük el azt, hogy 
az egy szín is helyest) Halljad csak ezeket a förtelmes 
ördögnyelveket! Bevallják, hogy a két szín helyes; de ha 
mi az egy színt nem ta r t juk helyesnek, akkor a mi igazunk 
se legyen igazság. Igazatok van, mondják, de ez a ti igazatok 
legyen igaztalanság, igazságtok legyen hazugság, Isten 
parancsolata legyen tilos, engedelmességtek legyen bűn, 
ha ti viszont nekünk igazat nem adtok a egy színre nézve. 

Mi más ez, mint azt mondani : Isten legyen ördög, az 
ég legyen pokol, az élet legyen halál, ha nem engeditek, 
hogy nekünk is igazunk legyen ? Ugyan mit akarnak ezzel, 
édes Istenem! Bevallani, hogy [valami] helyes és igazán 
Isten igéje, és mégis elítélni, eltiltani, eretnekségként el-
vetni, szidalmazni s a népet a miatt gyilkolni s nyomor-
gatni, — ha más nem akar az o bűnökben részt venni és 
megengedni azt, hogy nekik is igazuk van. Miért nem hagy-
ják meg nálunk azt az igazat, amelyet maguk beismernek 
s miért nem lódulnak a maguk egy színével nélkülünk, 
ahová nekik tetszik ? Ha az egy szín igaz, ok majd meg-
talál ják az igazát; minek terhelnek minket az o hiába-
valóságukkal? De ez az utálatos, rettenetes, eszeveszett 
káromlás majd végét veti j á téka iknak és Krisztust arra 
készteti, hogy bizonnyal eljöjjön ; mert kemény dolog ez 
ós több a kelleténél, végre is szétrepeszti a zsákot.2) 

Azzal most nem törődöm, hogy ebben a rendeletben 

*) Az augsburgi tárgyalások alkalmával katholikus részről hajlandók 
voltak az evangélikus rendeknek engedményt tenni a két szín alatti úrva-
csorára nézve azzal a kikötéssel, hogy amazok viszont az egy szín alatti 
úrvacsorát nem hibáztatják és így is szolgáltatják ki azoknak, akik így 
kívánják. L. B. jegyzet. 

2) Eredeti: „Es wird den sack gewislich zu reissen." Közmondás. W, 
D, Lutlier M. müvei. J g 
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kárhozta t ják azokat, akiknek a véleménye szerint a szent-
ség csupán kenyér ós bor. Mert azt Immár az egész világ 
jól tudja, hogy ez a tanítás nem a míenk? sőt hogy leg-
nagyobb mértékben küzdöttünk ellene, s a rendeletcsináló 
mesterekhez illő dolog lett volna, hogy irántunk egy kis 
háladatosságot mutassanak és erre a pontra nézve helyes-
lésüket se tagadják meg tőlünk, ahelyett, hogy ilyen vak-
tában mondott szavakkal sértegessenek1) bennünket, ami-
képen mi, hála Istennek, nem szégyeljük elismerni ós 
dicsérni, ami jót a pápás egyházban ta lá lunk Mert, hála 
Isten, a világ jói tudja, hogy ha a lutheránusok meg nem 
őrizték volna a sakramentomot, a pápis ták ugyan bele 
buktak volna. De engedjük el nekik ezt a hálátlanságot 
is ; a jámborfa j ta eretnekeket, a lutheránusokat (akik ő 
nékik paizsuk ós védelmük2) nem tűrhet ik ; azért hadd 
jöj jenek más eretnekek, akik majd nem úgy bánnak velük? 

mint a lutheránusok : azoknak majd kénytelenek lesznek 
helyet engedni, ha nem akar ják is ós akkor majd ki fog 
tűnni, milyen jámbor emberek vagyunk mi lutheránusok 
azokhoz képest.3) Fogadni lehetne rá ! 

Ami pedig azt az okot illeti, amellyel az egy szín 
használatát igazolni akar ják, hogy t. i egy szín alatt venni 

*) „Und nicht alsó mit Minden worten geschmitzt." A weimari 
kiadás szerint „blinden" = nichtigen, nichtssagenden. Talán helyesebb 
a fordításban foglalt értelmezés. „Schmitzen" W. szerint = „angreifen, 
schmáhen" B. szerint = „schlagen mit einer Peitsche oder Ruthe." Götze 
szerint annyi is: verletzen; ezt követtem. 

"Á) Cordatus (Luthers Tagebuch), Schlaginhaufen (Tischreden) és 
mások szerint Luther 10 évvel halála előtt is még így nyilatkozott: „Ego 
defensor et columna papae sum, post mortem meam wird Er ein grossen 
Stos leiden, des wird er sich nicht erwehren konnen. Denn [— dann] 
werden sie sagen: 0 hetten wir itzt den Luther, der rathen kondte! Aber 
itzt were zu rathen, da wollen sie nicht. Wens stündlein aus ist, so wirds 
Gott auch nicht wollen. Es wird noch so böse werden auf Érden, Das man 
in allén Winckeln wird schreieri: 0 lieber HErr, kom nur mit jungsten 
tage!': W. 

3) Az eredeti praegnansan: „Die selbigen sollen uns Lutherisschen 
frum [fromm] machen". A fordítás itt is szükségképen értelmezéssé válik. 
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a sakramentomot ugyanannyi mint két szín alatt, jóllehet 
más helyen már sokat írtam ellene, mégis kénytelen vagyok 
a vak vezetőkkel szemben új ra reámutatni. Itt nem az a 
kérdés, hogy egy szín alatt a sakramentom ugyanannyi-e 
vagy kevesebb. Az ilyen kibúvót kereső beszédek azt mu-
ta t ják , hogy felnek a világosságtól ós kerülik az igazságot. 
Hanem az a kérdés, azon fordul meg,1) arra kellene felel-
niök, hogy tudniillik Isten igéjét meg kell-e tartani vagy 
nem ? Isten pedig elibónk adta az ő szavát, amely szerint 
a két szín a helyes és nem az egy szín. Ha tehát akár 
minden levél a fákon, minden fűszál a réten,2) minden 
•csillag az égen s minden fövényszem a tenger part ján 
őrőkkótig azt kiáltozná is: Egy szín alatt annyi mint két 
szín alatt, az sem nyugtatna meg egy lelket sem, hanem 
a lelkiismeret túlharsogja mindazt és hatalmasan így szól: 
Atyámfia, beszélhetsz nekem akármennyit, hogy egy szín 
alatt annyi mint két szín a la t t ; Istennek igéje mégis csak 
megáll és nekem azt parancsolja ho^y mindamellett a kőt 
színnel éljek ós ő kétségkívül jobban tudja, mint ti vala-
mennyien, hogy egy szín alatt annyi-e mint ket tő alatt, 
mégis megparancsolja, hogy két szín alatt vegyük. Mit szól-
jon egy szegény lélek Istennek ilyetén sz-ava, parancsolata, 
rendelése ellen, ha egyszer az [az áliitasj nem hasznai, 
hogy egy szín alatt annyi mint kettő a la t t? 

Mert feltéve azt az esetet, hogy egy szín alatt ezer-
szerte több volna mint ket tő alatt, sőt ha két szín alatt 
semmi sem volna is, egy szín alatt pedig minden, — mit 
használna az nekem ? Istennek igéje, mely a két színt 
rendeli, mégis csak megáll ós nem törődik azzal, mennyit 
— sokat-e vagy keveset — képzelek egy avagy két szín 
alatt. És a szegény lelkiismeret kénytelen azt mondani : 
Atyámfia, egy szín alatt semmikép sem lehet annyi mint 

*) „Hie ligfc der Knote"; W. szerint = die Hauptschwierigkeit. 
2) Eredeti: „ailes laub und gras." A fordításban ,.a fákon" és a 

„réten" szavakat az „égen" és „a tenger partján" analógiája szerint azért 
vettem fel, hogy a mondat emphasisa a magyarban is jobban érvé-
nyesülhessen. 

1 6 * 
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két szín alatt, inert az egy szín Isten igéjének avagy ren-
delésének csak a fele, de a két színnel megvan Isten igé-
jének mindakét fele együtt és egészen. Atyámfia, az nem 
j á r j a : Isten igéit ilyetén módon figyelmen kívül hagyni 
s azonközben azon okoskodni, melyik több, az egy szín-e 
vagy a kettő. Az írás azt mondja : Aki Istentói vagyon, 
hallgatja az Isten beszédét (Ján. 8,47.) Az Igét, az Igét, 
mondom ón, fontosabbnak kell tekintenünk mint az egész 
sakramentomot, annak lényegével ós hatásával egyetem-
ben. Mert kizárólag az igén áll az egész és ha választani 
kellene, inkább az egész sakramentomot oda kellene adni, 
semhogy az Igéből csak egyetlen betűt avagy pontocskát 
is feláldozni. Ők azonban az Isten igéjével nem törődnek 
s aközben a fólsakramentomot képzeletükben megteszik 
egész sakramentomnak, mert ok megvetoi az Istennek és-
káromlói az o igéjének! 

Ha tehát a rendelet erősen1) megparancsolja, hogy 
e részben semmiféle újítás ne történjék, illenék, hogy még 
az ilyen okoskodók és káromlók is eszükre térjenek,2) 
amikor Isten igéjét új í tásnak szidják, noha jól tudják, 
hogy ezzel nyilvános gonosztevők módjára hazudnak. Mert 
tudják, hogy Isten igéje, mely a két színt rendeli, nem-
újítás, hanem magának Krisztusnak rendelése, amelyet 
az egyház másfélezer esztendőnél tovább hűségesen meg-
tartott . Nem mások, ők maguk eszeltek ki újítást , amikor 
Isten régi ós örök igejenek, nem kevósbbó az egósz 
keresztyensóg hagyomanyos gyakorlatának ellenére az ő 
egy szín alatti szentseguket behozták, — aztán nekimennek 
s az o uj találmányukat régi dolognak, Isten örök igéjét 
pedig az egész keresztyén egyház engedelmes hűségével 
együtt új í tasnak keresztelik, ezzel nem csupán az egész 

*) erősen: B. „sehr"-rel pótolja az eredeti helyen (1. W.) álló „fastx 

szót. így értik rendesen. A W. szerint különben e helyen fast = eigentlich. 
2) „Eszükre térjenek," az eredetiben „sich . . . bey der nase nemen." 

Népies szólásmód; magyar megfelelőjét nem ismerem. Amit Simonyi ajánl 
helyette: „a maga háza előtt söpörgetni," az nem felel meg. L. Simonyi r 

Német és magyar szólások, „Nase" címszó alatt. 
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keresztyén anyaszentegyházat bélyegeik olyan átkozott, 
bitang szajhának, aki ahelyett, hogy Istennek valódi régi 
igejet megtartot ta volna, eretnek új í tást hozott be5 — hanem 
magát az örökkévaló Istent is olyan hazugnak ós bolond-
nak, aki az ö szent igéjét, mely a két színt rendeli, nem 
eredetileg adta a Krisztus által a szent vacsorában, hanem 
csak újabban kerítette elö az o örült találmányukkal 
szemben. Csak raj ta , káromkodja tok bátran, kedves pápa-
szamarak, amíg időtök van, •—• nemsokára máskép lesz ! 
Azonközben ne tar tsa meg ezt a rendeletet senki, csak 
az ördög fiah Isten őrizze tőle mind a keresztyén híveket! 

A második rósz a miséről szól Erre nézve megpa-
rancsolja a tisztelt1) rendelet, hogy mindakettőt, a nyil-
vános ós a magánmisót (előkelően akarnak szólni a zúg-
misóről s magánmisónek nevezik, mintha kétféle miséje 
avagy sakramentoma volna az egyháznak) meg kell tar-
tani az énekkel, imádsággal, szertartásokkal, ruhákkal és 
miserendekkei2) szintúgy a közbeiktatással,3) a kis és 
nagy kánonnal4) együtt egészen úgy, amint eddig volt ós 
mindebben semmi változtatást avagy újí tást behozni nem 
szabad. íme, itt megkapod egyszerre az egósz leckédet, 
mit tégy ós mit ne tégy, éppen csakhogy a szent Campe-
gius biboros szavát is hozzá nem teszik, amellyel a csá-
szárnak felelt a zúgmisókről szólva: inkább darabokra 
tépeti magát, semhogy a miséről lemondjon vagy ra j t a 
változtasson. Mert ezzel a szóval mint a Szentléleknek 
egy különös sugallatával a mise megerősítést nyerne ós 
egyszersmind a mi hitvallásunk is meg volna cáfolva a 

*) „löblicb." 
2) „Miserendékkel," az eredetiben „Ordnungen," mellyel valószínűleg 

a mise rendjét megállapító hivatalos ritualékat keli érteni, melyeket 
„ordines" címen is szoktak emlegetni. 

3) „Közbeiktatás" az eredetiben „Einleibung" = Einverleibung. Ha 
jói értem, ez az „embolia" v. „embolismus" neve alatt ismert az a hetedik 
könyörgés, mely a római misében a Miatyánk után következik s a többi 
könyörgéseket röviden megismétli. L. P. R. E.3 Y. k. s. v. 

4) „A nagy és a kis kánon" a mise egyes részei. 
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szent evangeliomokkal, amint föntebb dicsekesznek0 Mert 
egy ilyen szent férfiúnak szava, hogy ne volna a szent 
evangóliom és a Szentlélek sugal la ta? Bizony annyiba 
kellene venni, hogy darabokra ne tépje magá t 

Nos, itt hallod másodszor is, hogy a Szentlélek sugal-
lata (amely ennek a rendeletnek a főmestere ós alapja) 
fölötte áll a szent evangeliomoknak ós hogy a mi hitval-
lásunkat (mely a misét az evangóliomokra hivatkozva 
kárhoztatta) mind amellett az evangéliomokkal cáfolták 
meg, mintahogy föntebb az elején dicsekesznek : nem 
mintha ezeket a rendeletszerzöket részegeknek kellene 
tekinteni, hiszen a rendeletet józan fejjel írták, hanem 
úgy áll a dolog, hogy örültek ós bolondok (Isten haragja 
folytán) és azért nem veszik észre, milyen gyalázatosan 
hazudtolják meg önmagukat, amikor tudniillik úgy dicsőí-
tik az evangóliomokat, mint amellyekkel a mi hitvallá-
sunkat megcáfolták, ós mégis folytonosan az evangólio-
mok ellen cselekesznek az ő sugallatuk folytán, s azt 
akar ják , hogy az ö lelkük sugallata annyi legyen, mmt 
az evangóliomok ; sőt még több, mint az evangéliomok 
együttvéve. De úgy kell annak lenni, hogy a hazug 
embernek feledékenynek is kell lennie, aki nem tudja 
meggondolni, hogyan vág össze a dolog kezdete ós 
vége. • 

Mivel tehát a Szentlélek sugallata és a szent evan-
géliomok (amelyek a mi hitvallásunkat megcáfolják ós az 
ő miséjüket megerősítik) azt mondják, hogy a misét meg 
kell tar tani éppen úgy mint eddig ós ebben semmiféle vál-
toztatást tenni nem szabad, azt gondolhatod, hogy a szent 
evangóliomokban biztosan megtalálható mindez: a ket 
kánon,1) a miseing ós a kehely, a pilis2) ós a csuha, a 
hőrögetós3) ós az ordítozás, nem különben az is, hogy 
egy misét el lehet adni hat fillérért a purgatoriumbeli 

*) L. a 38. jegyzetet. 
2) „Plattén," tonsura. 
3) „Lören" = schreien, brüllen W. 



AZ ÚGY vÉLT CSÁSZÁRI RENDELET MAGYARÁZATA 2 4 7 

lelkeknek, a tengerjáró hajósoknak, a szárazon utazó 
kereskedőnek, a házhoz kötöt t betegnek, segíteni vele 
mindenben mindenkinek, udvarolni vele a mennyei angya-
loknak ós szenteknek. Mindennek, mondom, benne kell len-
nie az evangólioinokban. Mert ok a szent evangóliomokkal 
cáfolták meg a mi hitvallásunkat, mely ezeket az utála-
tosságokat kárhoztatja, s igazolták ezeket a pontokat. 
Nos, atyámfia, mit gondolsz ezekről a mesterekről ? Sok-
szor mondják, hogy a sasok és a hiúzok élesszem!! álla-
tok ; de ezek vaknál vakabbak1) ezekhez a mesterekhez 
képest, akik az evangóliomokban ki tudják puhatolni a 
kánonokat, a misemondóruhákat ós az egész misebeli lim-
lomot. Ezeket igazán óleselmójű doktoroknak lehet nevezni, 
akik talán még a kakasülőnél is magasabb iskolába 
jár tak. 2 ) 

Láthatod ebből, hogy ezek a megátalkodott gazfickók 
ós gonosztevők csupa gonoszságból kényük-kedvük szerint 
bánnak így velünk ós szidalmazzák ilyen nyilvánosan ós 
gyalázatos módon a mi Urunk testének ós vérének szent-
séges sakramentomát; nemcsak, hogy a misének kimond-
hatatlan, megszámlálhatatlan utálatos visszaéléseit jóvá 
tenni avagy megszüntetni nem akarják, hanem fölülrá még 
igazolni, védelmezni ós tovább szaporítani mindörökké. Iste-
nem, Uram, nem elviselhetetlenül több ez immár a kelleténél? 
Nem akarod-e te is egyszer megtekinteni a te népedet ? 
Ha ez nem kiált hozzád az égbe, volt-e akkor valaha bűn, 
mely tehozzád az égbe kiál tot t? Ha azok nem maradnak 
büntetés nélkül a te törvényed szerint, akik a te nevedet 
káromolják, hogyan lehet, hogy ezek a leggyalázatosabb 
káromlók büntetlenül szabadon já r janak ? Hogyne volna 
szerencséje ellenünk a töröknek ós minden vészcsapásnak ? 
Hiszen még azok is, akik ilyen káromlásokat hallani és 
látni kénytelenek, majd hogy kétségbe nem esnek a többiek 
a bűne miatt, miként Lóth Sodomában (2. Pót. 2,8). 

*) „stockstarblind." Magyar megfelelője ? 
2) „die etwa höher denn unter den hünern gesessen habén." 
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De hiszen eléggé be van bizonyítva, és nincs az a 
pápaszamár, aki megdöntse, hogy az igazi mise az Istennek 
igéje és a sakramentom, melyet ö ád nekünk. íme az 
egyszerű, világos szavak: Jézus vévé a kenyeret, hálákat 
adván megtőré és adá az ő tanítványainak ezt mondván: 
Ez az én testem, amely ti éret tetek adatik. Hasonlóképpen 
a poharat is stb. (Máté 26,26 k. Márk. 14,22 k. Luk. 22,19 k. 
1. Kor. 1152S k). Ezekhez a szavakhoz ragaszkodunk, ezek-
nek a szavaknak az alapján állunk, ezekkel a szavakkal 
akarunk, ha Isten akarja, élni ós meghalni, ezeken a 
szavakon alapúi a mise. Itt nem találod meg azt, hogy a 
sakramentomot vagy a misét pénzért vegyük vagy eladjuk. 
Itt nem találod meg azt, hogy mi azzal áldozunk avagy 
adunk valamit az Istennek, Itt nem találod meg azt, hogy 
a purgatoriumbeli lelkeket kell vele kiszabadítani. Itt nem 
találod meg azt, hogy a misével az egyik ember a másikat 
felsegítheti a bűnéből és mindenféle bajából, amint az ö 
istenkáromló kánonaik, mindkettő egybehangzóan, s az ő 
tanítóik haj togat ják és amint újabban az augsburgi biro-
dalmi gyűlésen az evangéliomokban felfedezték ós belső 
sugallat által megtanulták. Mert előbb nem találták meg 
egyik evangóliomban sem; de amikor a mi hitvallásunkat 
kelle megcáfolniok, akkor egyszerre telides-tele voltak 
vele az evangóliomok s bebizonyítva mindez. 

Hanem úgy találjuk azt itt, hogy Krisztus azt mondja : 
Ti érettetek adatott bűnöknek bocsanatjara. Bűnbocsána-
tot kell ott keresnünk ós találnunk az orokeletre ós az 
Űr Jézus Krisztusról emlékeznünk, az o kínszenvedését 
prédikálnunk, mígnem eljövend. Nem mondja azt sem : 
Áldozzatok avagy adjatok nekem valamit a misében, hanem 
igv szól: Vegyétek — ti, nem én —, es egyetek — ti, nem 
en —, es igyátok — ti, nem én. Mink. mink1) vagyunk 
itt a vevő fél, o pedig az, aki ád es ajandekoz. Ha már 
most nem csupán a ket kanon szólna ezen szavak ellen, 
hanem annyi kánon, atiany esőcsöpp Hull a íoldre, és ha 

*) Az erős hangsúly miatt használom a névmás teljesebb népies alakját. 
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minden pápaszamár és fia-szamár1) több volna is, mint ezer 
mennybéli Gábriel s örökké azt k iabálná: „Miseáldozat, 
miseáldozat!' ' — mit érne mindez Krisztus világos szavai 
ellen ? És amint föntebb mondottuk, ha lehetséges volna, 
hogy az egész keresztyénség úgy tar taná a misét, mint° 
ahogy a pápaszamarak akar ják, mit érne az ? A Krisztus 
szavának akkor is meg kellene állania és nagyobb súllyal 
bírnia, mint az egyháznak; mert Krisztus szava isten 
szava; előtte hajoljon meg tisztelettel minden teremtmény 
és ne tűr je senki, hogy szószegő hazuggá tegyék, aminek 
a gyűlöletes pápaszamarak káromolják. 

És miért is tet ték csupán ezt a sakramentomot ilyen 
vásárolható áldozattá ? Miért nem csináltak a kereszt-
ségből s mind a hét szentségükből is áldozatokat ? Ha a 
többi sakramentomok mind Istennek adományai, amelyek-
nek mi nem az adói vagyunk, hanem a vevői ós elfogadói, 
miért nem lehet éppen ez az egyetlen sakramentom, mint 
valami fattyúgyerek, a többivel egyenlő ós Istennek éppen 
olyan adománya mint a többiek ? Éppen csak ezt kell a 
sakramentomok fogalmi meghatározásából vagy jellegéből 
ós termószetóből következtetni? De minek vitatkozzam az 
önkényes káromlók és töredelmetlen pápaszamarak ellen ? 
Ugy van, amint a salzburgi püspök mondot ta : Óh, mit 
akar tok ti minket papokat megreformálni? Mi papok soha-
sem voltunk jók. No hát ne legyetek jók es maradja tok 
nem-jok, a ti istenteknek, az ördögnek, nevében! Hogy 
mereszeltek ti minket megreformálni, akikről bevalljátok, 
hogy jok vagyunk és igazunk van. Nem eleg-e, hogy ti 
gonoszok vagytok és megvetitek az Istent, amint szemér-
metlenül dicsekesztek, hanem még minket igazakat is arra 
akar tok kényszeríteni, hogy veletek együtt elvesszünk és 
soha jók ne legyünk ? Hiszen ezek már nem pusztán 
emberi gonoszság szavai, hanem ha maga az ördög a leg-

*) ,, . . . ein iglicher Bapstesel und Maulesel." A szójátékot bajos 
átültetni. Értelme: minden egész- és fél-szamár. Ennek igyekszik megtelni 
a fordítás. 
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ördögibb módon akarna beszólni, akkor sem szólhatna 
ördögibben, mint így: Mi nem vagyunk jók és nem is 
akarunk jók lenni, de még azt sem akar juk megengedni, 
hogy mások jók legyenek vagy azok maradjanak. 

Ámít a rendelet ezenkívül a bérmálás ós a kenetek 
megtartására nézve parancsol, azt rövidség okáért mellőzöm. 
Hiszen úgy sem egyéb, mint az ő szent sugallatuk s az ú j 
szent evangéliumok, amivel a mi hitvallásunkat megcáfol-
ták ; mely evangóliomokat ők most fedezték fel Augsburgban 
valami füstős kéményben vagy ti tkos helyen, vagyis úgy 
eszelték ki es koholták az ő álnok, hazug szívükben. Mert 
a mi evangóliomaink, melyeket az egész világ ismer, sem-
mit sem tudnak az ő bórmálásukról ós keneteikről, hanem 
ők mindenáron azt akarják, hogy valami dolguk legyen ós 
sakramentomokat csinálnak, ahol nincsenek; ahol pedig 
vannak, ott áldozattá és emberi cselekedetté teszik, csak-
hogy ne pihenjenek és tétlenül ne maradjanak. 

A harmadik pont a szabad akaratról szól. Erről úgy 
mormognak, mmttia forró kása volna a szájukban, de1) 
a mérgüket mégis csak kénytelenek kihányni; szól pedig 
így: 5,Ami a szabad akaratot illeti,2) mivelhogy az a tévelygés 
a maga következményeivel egyetemben nem emberhez 
méltó, hanem baromhoz illő ós nem egyéb, hanem isten-
káromlás, azért azt nem szabad megtartani, tanítani avagy 
prédikálni." Ebből senkisem tudhatja, melyik és kié az a 
tévelygés, amelyet kárhoz ta tnak : azokó-e, akik a szabad 
akaratot elvetik, vagy azoké, akik a teljesen szabad aka-
rathoz ragaszkodnak, vagy azoké, akik a szabad akaratot 
csak felerészben vagy meg csekélyebb részben t a r t j ák fenn. 
Mert ez iránt ők maguk sem értet tek egyet soha, nem is 
fognak egyetértésre jutni soha ezután sem arra nézve, mi 

*) „on das4 (ohne dass B.) = aber W. 
2) A rendeletnek Luthertől itt idézett szavait a rendelet maga így 

vezeti be: ^Ferner als etliche haltén, dass kein freier Wille sei" stb. = „Ami 
továbbá némelyeknek azon véleményét illeti, hogy szabad akarat nincs" 
stb. Az eltérés nem lényegbe vágó, bár némileg megkönnyíti Luthernek 
következő észrevételeit. 
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a szabad aka ra t ; vágják, harapják egymást e miatt mint 
a megvádolt disznók és mégis kárhozta t ják a szabad aka-
ra t ra vonatkozó tévelygést anélkül, hogy a tévelygést 
megneveznék; azért ezt az íteletüket a szívükhöz kell 
mernünk ós nem a kásás szájukhoz. Az ő szívük pedig 
ellenséges indulattal van irántunk, s azért a kásás szájuk 
bizonyára a mi taní tásunkat é r t i 

Ez ismét egy új mesterfogás, melyet a belső sugal-
latból ós az tsj evangeliomokból tanultak, tudniillik, hogy 
noha ők maguk nem tudják, mi a szabad akarat , nem is 
tudha t ják és mivolta felöl egy véleményre sem ju tha tnak 
soha, mindamellett kapják magukat1) és csak úgy vak-
tában kárhozta t ják a szabad akara t ra vonatkozó tant. Mert 
ha engem ki kellene oktatniok az iránt, mi a szabad aka-
rat , bizonyára kénytelenek volnának azt mondani: Az egyik 
tanító ezt mondja, a másik amazt s a főiskolák még nem 
értenek egyet ez i r án t Ha aztán azt kérdezném, melyik a 
legjobb tanító, azt sem tudják megmondani, hanem mind-
egyikük a maga doktorát követi és arra épít. De abban 
mégis egyet értenek, hogy a mi tanításunkat kárhoztat ják, 
mintahogyan Pilátus ós Heródes, noha egymásnak nagy 
ellensegei voltak, Krisztus ellen egyesültek Itt tehát arra 
tanít bennünket ez a rendelet, hogy hagyjuk el a mi taní-
tásunkat s ahelyett engedjük, hogy rászedjenek2) ben-
nünket ós a véleményük ez: A te tanitasod helytelen, de 
nekünk még3) nincs biztosan [megállapított] helyes taní-
tásunk. Engedelmet: nagy, otromba szamarfejek, — így 

1) „Kapják magukat." A braunschweigi kiadás itt ezt olvasta: 
„prahlen einhera, de a weimari kiadás hiteles szövege ez: „prallen einher" 
s a hozzáfűzött jegyzet szerint: „einherprallen = daherfahren." 

2) „uns von ihn [— ihnen] lassen auff einen aífenschwantz furen." 
A VV. jegyzete szerint = betrügen. Mi a magyar megfelelője ? 

3) A braunschweigi kiadás az eredetiben e helyen álló „noch" 
szócskát „dennoch"-ra értelmezi. A „noch" szócska tényleg nem ritkán áll 
a „dennoch-4 értelmében; de itt semmi szükség arra, hogy ebben az érte-
lemben vegyük; sőt ezen kikezdés utolsó mondata ennek határozottan 
ellene mond, mert ott ugyan ezen dologra nézve „noch nicht" kétségkívül 
azt jelenti: „még nem'1. 
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hívják azokat, akik kárhoztatnak valamit, amiről maguk 
bevallják, hogy nem tudják ós nem értik. Mert hogyan 
tudhatná valaki, hogy a szabad akara t ra nézve mi a tévedés^ 
ha még nem tudja biztosan, mi a szabad akarat ós mi nem ? 

Ez ugyan nem Is emberi, hanem a nevén nevezve 
baromi tévelygés: kárhoztatni valamit és mégis megval-
lani, hogy nem tudják, mi az, ós ezzel tulajdonképpen azt 
mond ják : Akármi úgy legyen helyes vagy helytelen, amint 
mi a k a r j u k ; nem kell hozzá sem tudomány, sem ósz3 a 
belső sugallatból és az új szent evangéliomokből így 
tanul tuk Augsburgban. Mintha csak a nagytudományú ós 
nagyméltóságú bölcs baromfiak, a disznók, azt határoznák 
birodalmi gyűlésükön : Mi disznók megparancsoljuk, hogy 
a szerecsendiót senki se tar tsa nemes fűszernek; de hogy 
mi az, azt nem tudjuk, közülünk pedig egyesek törköly-
nek ta r t ják , mások korpának, ismét mások káposztaleve-
leknek, némelyek pedig sövónymögi parasztganójnak.1) 
Éppen ilyen bölcsen cselekesznek a mi nagytudományú ós 
nagyméltóságú disznaink Augsburgban s azonközben az 
isteni igazságot baromi és káromlatos dolognak szidják. 

Igaz, ha többet nem akar tak a birodalmi gyűlésen, 
mint az önkényüket kimutatni és azt mondani: Akármi 
ugy legyen helyes vagy helytelen, amint mi akar juk , arra 
való tekintet nélkül, hogy Isten igéje nem tanít-e máskép, 
— akkor inkább hagyták volna otthon a jó császárt és 
ne fárasztot ták volna vele, hiszen előre is jól tudtuk 
volna, hogy ok az Antikrisztus szép példája szerint ellene 
vetik es fölébe emelik magukat mindannak, ami Istennek 
vagy istentiszteletre móltónak mondatik (2. Thess. 2, J . 
De mindez megfelel a salzburgi püspök szavának: A papok 
nem jók, ós a Campegius tanácsának, aki inkább szójjel-
tópeti magát, semhogy megjavúljon és a megismert igaz-
ságot elfogadja. Nem is rovom fel nekik, ha gonoszul 
cselekesznek, mivel jók lenni nem akarnak, amint nem 
rovom fel a tusKebokornak, hogy szúr; fügefának felrónám, 

*) Így W. nyomán. B. szépítő magyarázata alig helyes. 
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ha töviseket teremne, ós a pápának és papjaínak azt rónám 
fel, ha egyszer valami igazán jó t cselekednének. Hagyjuk 
ezeket a gazfickókat 1 

Annak a mi tanunknak, hogy a szabad akarat meg-
halt és semmis, hatalmasan erős alapja van a szentírás-
ban ; értem a szabad akaratot az Istenhez való viszonyban 
és a lelki dolgokban. Mert minek vitatkozzam sokat arról 
a szabad akaratról, amely teheneken ós lovakon, pénzen 
ós vagyonon uralkodik ? Azt igen jól tudom, hogy Isten 
(1. MóZo 1,26 k) uraságot adott az embernek minden álla-
ton ós az egész földön. Ez nem tartozik ide. Ha már most 
nem volna is más szentírásbeli kijelentésünk, csupán 
azaz egyetlen szent Pálfóle (2. Tim. 2,26) : Az ördögtől 
fogva tar ta tnak az o akarat jának cselekedésére,1) — ez 
is elég volna szentírásbeli bizonyítékul. Az ördögtől fogva 
tartatni bizony nem szabadság, ós különösen, mivel annyira 
fogva vannak, hogy az o akarata szerint keli élniök, az 
a drágalátos szabad akara t bizonnyal nem lehet más, mint 
az ördög akarata, mert a szerint kell élniök mint az ö 
foglyainak. Ezt tanít ja itt világosan szent Pál és maga 
Krisztus is helybenhagyja, amidon (Luk. 11,21 k.) azt 
mondja : Mikor valamely erős fegyveres őrizi az ő palo-
táját , valamije vagyon, békességgel vagyon, minekutána 
pedig valaki nálánál erősebb reájöven stb. Lám, itt Krisz-
tus maga bizonyítja, hogy az ördög békességgel t a r t j a 
birtokában övéit mindaddig, amíg az erősebb reá nem 
támad. 

Ehhez a kijelentéshez ragaszkodunk, amint az más 
helyen2) úgyis elég bőségesen megvan írva. Azonfölül 
maga a megváltás ténye ós munkája3) is mellettünk szól, 

x) A Károli-bibliának „az eredeti szöveggel egybevetett és átdolgo-
zott kiadása" ezen Luther idézte helynek az értelmét teljesen önkényes 
betoldásokkal egyszerűen az ellenkezőjére változtatja át. 

2) „Sonst": legbővebben fejtette ki Luther ezen tanítását az Erasmus 
ellen kiadott vitairatában: „De servo arbitrio" 1525. 

3) Az eredetiben csupán így: „die that und das werck selbs1'; de 
kétségkívül a megváltás tényére és munkájára kell gondolni. 
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t. i hogy Jézus Krisztusnak, Isten fiának, tulajdon véré-
vel kellett megváltani minket az ördögtől, a haláltól és 
a bűntől (Ap. cseh 20,28. Zsid. 9,12). Ha szabad akara tunk 
volna az ördög, halál és bűn ellen és fölött, akkor nem 
kellett volna ér tünk meghalnia, ós aki Krisztus nélkül a 
bűntől meg tud szabadulni, az meg tud szabadulni a 
haláltól is. Mert a halál a bűn büntetése. Róm. 6,23< De 
olyan ember még nem találtatott, aki szabad akaratá t a 
halál ellenében ós fölötte bebizonyította volna, hanem 
inkább megfordítva a halál bizonyította be szabad akara-
tá t és hatalmát minden ember fölött, amire nem volna 
képes, ha a bűn, amely a halál jogcíme ós ereje, előbb 
hatalmába ós fogságába nem kerítet te volna az embert. 
Ehhez a tényhez és a Krisztusban való hitnek ezen arti-
kulusához ragaszkodunk s a pápahívők sugallatát és új 
evangóliomait ezután se becsüljük többre mint a disznók 
ítéletét. Attól senki sem tántorít el minket, hogy Krisztus 
váltott meg minket az ördugtul haláltól és bűntől. Ha ez 
megáll, akkor nem marad más szabad akarat , mint az, 
amelyet ördög, halál, bűn tart fogva. Ha ez szabadság, 
akkor legyen azoké, akik sajá t belső sugallatukból ú j 
evangéliomokat csinálnák a régi, igazi evangóliornok 
ellenére. 

A negyedik rész a keresztyén hitnek főcikkelyórői 
szól, t. i. arról, hogy egyedül a hit igazítja meg az embert 
cselekedetek nélkül. Erről ezt köpték ki a rendeletben : 
. É s miután a szentírásból nyilvánvaló, hogy a puszta hit 
egyedül szeretet ós jó cselekedetek nélkül nem igazítja 
meg az embert, továbbá, hogy Isten az írásnak sok helyén 
követeli a jó cselekedeteket, azért az a cikkely, mely sze-
rint egyedül a hit igazít meg s a jó cselekedetek elvettet-
nek, ne hirdettessek es ne taníttassók stb." Amit itt a 
jó cselekedetek elveteserol beszélnek, azt ismét vaktában 
gonoszul mondjak, hogy minket bemocskoljanak vele, 
mintha mi elvetnok a jó cselekedeteket, holott különben 
jól tudják, hogy mi többet ösztökéljük az embereket jó 
cselekedetekre, mint az egész papasag valaha, mely soha-
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sem értett a jő cselekedethez, amint más helyen eléggé 
be van bizonyítva. Mégsem tudják mérges hazudozásukat 
és káromlásukat abbahagyni. Egy sző mint száz: ebben 
a rendeletben nincs egyetlenegy sző sem, amely a saját 
magyarázatául azt ne mondaná : Papok sohasem voltak 
jók . Ez a nyilatkozat megmagyarázza a rendeletnek min-
den betűjet . 

És hogyan érthetnek jól az ilyen disznómesterek ezt 
.a fenséges és szent hitcikkelyt, ha még az alacsonyabb 
rendű cikkelyeket sem tudják szívelni, mint például azt, 
hogy a fórfiúnak hites felesége s az asszonynak hites 
fér je legyen; hogy az ember éljen azzal, amit az Isten 
adott ós teremtet t számára ételül ós italul; hogy a keresz-
tyén ember két szín alatt élvezze a sakramentomot és 
így tovább. Kár volna, ha ilyen vad barmok ós mocskos 
disznók csak szagolnák is a szerecsendiót, semhogy még 
meg is egyék és élvezzék. Hadd tanítsák és higyjók ők 
csak az i lyeneket: aki a miseruhában ereszt egyet, az 
halálos bűnt követ el, s aki az oltárnál tesz ilyesmit, 
az elkárhozott ember, vagy, hogy az ő legfőbb hitcikke-
lyeiket is előhozzam: aki a száját vízzel öblögeti s abból 
lenyel valamit, ne tar tson azon a napon misét; ha valaki 
nyitva felejti száját és szúnyog röpül a torkába, az ne 
vegye aznap a sakramentomot, nem szólva a többi szám-
talan, dicső, kitűnő, fenséges hitcikkelyekről, amelyeken 
az o diszónóegyházuk alapszik. Ezek azok a hitcikkek, 
amelyekről érdemes beszélni. Hogy is becsülnék Ők sokra 
a hitet ós a jó cselekedeteket, ezeket a csekély, egyszerű, 
gyerekes dolgokat ? 

Mégis, mivel azt látom, hogy az ördög az ő disznó-
mesterei által folytonosan gyalázza ezt a főcikkelyt anél-
kül, hogy nyugodnék avagy abbahagyná, azt mondom én, 
Doktor Luther Márton, a mi Urunk Jézus Krisztusnak mél-
tatlan evangélistája, hogy ezt a c ikkelyt : „Egyedül a hit 
tesz igazzá Isten előtt minden cselekedetek nélkül" — 
hagyja érintetlenül a római császár, a török császár, a 
t a tá rok császára, a perzsák császára, a pápa, mind a kar-
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dinálísok, püspökök, papok, barátok, apácák, királyok, 
fejedelmek, urak, az egész világ ós minden ördöge, ós 
szálljon a fejükre a pokol tüze, — akár akar ják, akár 
nem. Ez legyen az ón Szentlélektől való sugallatom, a 
Doktor Lutheré, ós az igazi szent evangéliom. 

Mert ott van az a hitcikkely, amelyet a gyermekek 
imádkoznak: Hiszek a Jézus Krisztusban, aki —- megfeszít-
tetett , meghalt stb. Hiszen senki sem halt meg a mi bűne-
inkórt más, mint egyedül Jézus Krisztus, Istennek fia. 
Egyedül Jézus, Istennek fia; ós még egyszer mondom: 
egyedül Jézus, Istennek fia váltott meg minket a bűnből, 
ez bizonnyal igaz s az egész szentírás veleje, és ha minden 
ördög s az egész világ széttépné is magát és megpukkadna 
is,1) akkor is igaz. Ha pedig egyedül o az, aki bűneinket 
elveszi, akkor nem tehet jük azt mi a mi cselekedeteinkkel; 
hiszen így lehetetlen, hogy ezt az egyetlen ós egyedüli 
Megváltót, Jézust, máskép érhetnem el és ragadhatnám 
meg, mint a hit ál tal ; cselekedetekkel nem lehet őt meg-
ragadni soha. Minthogy pedig egyedül a hit ragadja meg 
ezt a Megváltót, ínég mielőtt a cselekedetek következné-
nek, azért igaznak kell lennie, hogy a hit a cselekedetek 
előtt és nélkül ragadja meg ezt a megváltást, ami nem 
lehet más, mint „megigazulás". Mert a bűntől megváltott-
nak vagy a bűnbocsánat birtokaban lenni — nem lehet 
más, mint igaznak lenni vagy megigazulni stb. De ezen 
hit avagy elfogadott megváltás avagy bűnbocsánat avagy 
megigazúltság után önként következnek jó cselekedetek, 
mint ennek a hitnek a gyümölcsei. Ez a tanításunk ós ezt 
tanít ja a Szentlélek ós az egész szent keresztyénség, ami-
hez ragaszkodunk Isten nevében. Ámen. 

Azután függelékképpen következik a rendeletben 
néhány cikk az egyházi javadalmakról, a papok hazassa-
gáról, ugyanazok vezeklósóről és megtóréserol, valamint 
büntetésükről, a papok erkölcstelen asszonyairól, a prédi-
kátoroknak az illetékes püspökök által való megvizsgala-

*) Célzás Gampegi bíboros nyilatkozatára. L. föntebb 245. 1. 
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sáróh A mieink felajánlották nekik Augsburgban, és én 
azonképpen felajánlottam hozzájuk intézett intelmemben/) 
hogy az 6 lelki fenhatóságiikat, vagy amint ok nevezik, 
a jurisdikciót, szívesen elfogadjuk, ha ők az evaegőliom hir-
detésére teljes szabadságot engednek, megszűntetik azokat 
a visszaéléseket, amelyekről ők maguk tudják, hogy utála-
tos visszaélések, annyival inkább, mert tar toznak azzal, 
nemcsak hogy az evangéliom szabad hirdetését megen-
gedjék, hanem hogy ők maguk is hirdessék, még ha éle-
tükbe és vérükbe kerülne is; akkor aztán lehetne tárgyalni 
a javadalmakról is és derék lelkészeket állítani a gyüle° 
kezetekbe, s ilyen módon minden ügyben meg lehetett 
volna találni a szükséges orvoslatot szóval és t e t t e l 
De hisz még arról sem lehet szó, hogy ők ebben enged-
jenek, nemhogy ők maguk megtegyék! Ők azért 
akar ják az egyházi hatóságot fenntartani, hogy visszaélé-
seiket megerősítsék, az evangóliomot hátrál tassák s a 
jámbor keresztyéneket azért gyilkolják, égessék, vízbe-
fojtsák, felakasszák és elüldözzék. Ez legyen az egyházi 
fenhatóság, s így bizakodnak az emberi erőben^ mely meg 
nem fogyatkozhatík; hiszen az ember nem halandó lény s 
így az Isten sem szabhat neki korlátokat . Azért bizonyos 
a dolguk, amint meg vagyon írva (Zsolt. 33,16): A király-
nak nem használ az ő hatalma. Az erőset nem az ereje 
ta r t ja fenn. Ezeket a kijelenteseket ők most meghazudtol-
ják, azért kell, hogy minden jól sikerüljön nekik. 

Ezután egy oly cikkely következik, mely szerint nem 
szabad túrni, hogy papok tisztességtelen életet éljenek 
avagy tisztessegtelen nőkkel lakjanak. Valóban, itt komo-
lyan fogjak meg a dolog veget. Píha, mi lesz az, ha magu-
kat is olyan keményen fogjak ; ez lesz nyilván az igazi 
sugallatok egyike s az u j evangeliomok íomondása. De a 
szavak homalyosak s haromfele ertelmuk lehet. Az első 
az, hogy a papoknak ne legyenek sajá t kurváik, mert 

*) „Vermahnung an die Geistlichen versammelt auf dem Reichstag 
zu Augsburg. 1530/ 

D. Luther M. művei. , 1 7 
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ezek tisztességtelen nők, hanem menjenek az urak, polgá-
rok és parasztok feleségeihez es leányaihoz, ezek tisztes-
séges nok, — amint az egyszeri vén kanonok mondot ta : 
Mi papok olyanok lettünk, mint a bolondok; mikor fiatal 
voltam, a polgárok feleségeinél és leányainál há l tunk; 
akkor az asszonyok kegyeltek bennünket s a férfiak is kény-
telenek voltak kegyelni, különben nyakukba szakadt volna 
a pa tvar ; most pedig, mivel minden pap azt akar ja , hogy 
magának legyen kurvája, elvesztettük az asszonyok kegyét 
s a férfiak sem vesznek semmibe. Ez az igazi és legjobb 
értelme ennek a cikkelynek, 

A másik az, hogy a papok egyszerűen asszonyok 
nélkül éljenek. így értik a dolgot a pápa és a bíborosok, 
akik, miként Dániel (11,37) megmondotta s mindenki lát-
hatja, asszonyok nélkül a legmagasztosabb és legszentebb 
szeplötelenségben elnek amilyent csak Sodomában és 
Gomorában lehet tanulni Ez, az értelmezés jól összefér a 
cikkellyel; sőt azt hiszem, szent lelkük sugallata különö-
sen éppen azt értette. A harmadik az, hogy a papok 
általában olyan szűzi életet éljenek, mint az angyalok 
az égben. Ezt nem értik komolyan, csak szemfényvesz-
tésből mondják, mert ok maguk jól tudják, hogy nem 
kapnak annyi herólőt, ahany a papok kiherólésehez kellene, 
így nyilvánvaló, hogy kevés olyan pap van, aki a legjobb 
akara t mellett is szűzi életet tudna élni, hacsak ki nem 
herélteti magát. így is kárára válnék a püspökök kony-
hájának, ha a szegeny papok nem fizetnének kurvapónzt 
és tejpónzt.1) Egy szóval, megátalkodott gazfickók ezek, 
amikor olyan cikkelyt adnak ki, amelyről jól tudják, hogy 
nem vihetik keresztül s hogy a püspökök ós kanonokok 
nyilvánvaló gyalázatos paraznalkodásukat abbahagyni sem 
nem tudják sem nem akar jak s a legnagyobb szoknya-

*) Azokat a klerikusokat, akik ágyasokat tartottak, a püspökök meg-
bírságolták. A bírságok aztán mihamar rendes évi járulékokká változtak 
át. A böjti időben tejes ételek élvezésére szóló engedélyt is így lehetett 
megszerezni. L. B. 
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vadászok a főidőn, ami bizonyításra nem szorul: szemér-
metlenül űzik ország-világ láttára s ok akarnak másokat 
tiszta életre szorítani. Óh milyen szép dolog az, ha egy 
püspök a legnagyobb szoknyahős ós a szegény papjára 
reáparancsolja a szűzi életet. 

De a leggonoszabb dolguk az, hogy ezzel a jó Isten-
nek a szavába vágnak s elt i l t ják a házasságot, melyet 
Isten rendelt, amiképpen Szent Pál mondja (1. Tirn, 4,3), 
hogy az ilyen parancsolatok az ördögi tudomány paran-
csolatai; amint jól tudják, mindamellett vakmerően korlá-
tozzák Isten művét, rendelését, akaratá t ós szavát; arra 
hivatkoznak, hogy a papoknak meg kell tartaniok azt a 
fogadalmat, melyet a felszentelés alkalmával tet tek. Ezt a 
fogadalmat használják a gyalázat palástjául, amely alatt 
Isten igéjét és munkáit káromolják ós gyalázzák, sőt 
érvénytelenné teszik ós megtagadják azt az első ós leg-
magasabb fogadalmat, amellyel azt fogadtuk, hogy ő 
legyen a mi Istenünk ós hogy mi az ő szavait ós munkáit 
mindenek felett tisztelni ós dicsérni akar juk. Ennek elle-
nében érvényét veszti minden fogadalom, amely az ő szavát 
ós munkájá t gyalázza avagy megsérti, mintahogy ez a 
házasságtiltó fogadalom (melyet megtartani úgyis lehetet-
len) a tőle rendelt házasságot káromolja ós gyalázza azzal 
az istenkáromló tilalommal ós azzal a gyalázatos parázna -
élettel egyaránt. De erre nem hallgat senki ; ám hadd 
lássák, hova j u t n a k ! 

Továbbá azt parancsolják, hogy mi ne prédikáljuk, 
hogy ők a szent evangóliomot el akar ják nyomni ós kiir-
tani. Ez végre mégis mintha némi bölcsesóg akarna lenni. 
Józan szó csúszott ki a részeg ember szájából. Igazán 
bölcsen rendelik, hogy ne szidjuk őket az evangóliom kiir-
tóinak. Hiszen valósággal nem is i r t ják ki, csak úgy tesz-
nek, mintha akarnák. De hogy tényleg ki nem ir t ják, az 
nem a jó akaratukon múlik, amint el járásuk szembeöltő 
módon mutat ja , hanem csupán azon, hogy nincs hozzávaló 
hatalmuk, mert Isten nem engedi. Istenre bízzuk hát annak 
megítélését, vájjon az ő igéje kiirtóinak ós elnyomóinak 

17* 
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akar ja-e tartani azokat, akik szíves örömest ki ir tanák ós 
elnyomnák üldözéssel, gyilkolással ős máglyatűzz©!. Én a 
kívánságukhoz képest elállók .attól, hogy őket az Isten 
igéje kiírtóinak avagy elnyomóinak tar tsam ós szidjam, 
es az ördög ís megköszöni nekik, hogy az Isten igéjét 
nem ir t ják ki ós el nem nyomják ; legyen az olyan Kaja-
fásfóle prófétálás1) önmagokról, hogy ők Isten igéjét nem 
fogják kiirtani sem elnyomni. Ámen. 

Azt mondják, hogy az „evangéliomokat a szentírás és 
a közönséges keresztyén anyaszentegyháztól elismert taní-
tók magyarázata szerint kell taní tani" íme itt jönnek ós 
itt hozzák őt, a jó fiút!2) Vájjon hol találjuk meg az 
evangéliomoknak a Szentírás szerint való magyarázatát , 
kedves atyámfia ? Részegek vagyunk-e avagy álmodunk ? 
És kik azok a tanítók, akiket az egész keresztyén anya-
szentegyház elismer? Talán Dr. Eck, Dr. Schmidt és Dr. 
Rotzlöffel,3) mert másokról nem tudnék, akik az egész 
keresztyónségtöl el volnának ismerve. Mert Szent Ambrus, 
Ágoston ós hasonlók iratai a latin egyházon kívül a többi 
egyházakban ismeretlenek. De a pápának magának sem 
ajánlanám, hogy az evangóliomokat Szent Ágoston, Ambrus, 
Hilár stb. szerint tanítsa, — az ördög a fejére tojna ós 
nem soká lenne pápa! így nem is akar ja a pápa, hanem 
o maga akar az összes tanítóknak s azonfelül az evan-
géliomoknak ós a Szentírásnak bírája ós mestere lenni és 
kizárólagos tekintéllyel szólni. Azonfölül ez a rendelet 
föntebb maga dicsekedett a Szentlélek sugallatával és az 
ú j evangóliomokkal, mint amelyekkel a mi hitvallásunkat 
megcáfolták: mire való akkor ez a szemfényvesztés ós 
bolondítás alávaló hazugságokkal ? Űgy tesznek, mintha 

*) Ján. 11,49—51. 
2) Valami divatját múlt szállóige. 
3) Luthernek és ügyének három leghevesebb ellensége a római hit-

tudósok között. Dr. Eck az ismert ingolstadti tanár. Dr. Schmidt: Fabri 
vagy Faber, akit mindjárt az augsburgi birodalmi gyűlés után bécsi püs-
pökké neveztek ki. Dr. Rotzlöffel Cochleus (cochlear = kanál) szász her-
cegi udvari pap névének drasztikus elferdítése. A neveket megmagyarosí-
tani, ahogy Luther visszanémetesítette, nem volna nehéz. 
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az evangéliomokat a szentírás értelmében akarnák tanítani 
és tulajdonképpen mégsem akarnak másként, mint az o 
saját sugallatuk ós a pápa tetszés© szerint t an í tan i Ezt 
nevezik ok Szentírásnak, amint föntebb hallottuk a két 
színre ós egyéb dolgokra vonatkozólag. 

Mivel pedig ezt a cikkelyt a pápa nem tudja ós nem 
akar ja szívelni, azonfelül ez a császári rendelet . maga is 
elveti ós semmibe sem veszi, akkor persze meg volna a 
mentségük, ha mi sem tar tanánk meg. Mi azonban szívesen 
megtartanánk, ha ok megengednek, amit pedig parancsol-
nak. Ez azt jelenti : Otromba, gyalázatos pápaszamarak ós 
hazugok ezek, akik maguk nem látják, mit mondanak és 
hogyan vallanak szégyent folytonosan a hazugságukkal s 
a mellett mégis megparancsolják, hogy mások azt Szentírás 
ós hitcikkely gyanánt vegyék. Mi meg akarunk maradni 
ama szabály mellett, amelyre Szent Pál tanít minket 
Róm, 12,6: Minden magyarázás legyen a hitnek megfelelő. 
Amely tanítók tehát úgy tanítanak, ahogy az a Krisztusban 
való hitnek megfelel, azokat készséggel elfogadjuk ós meg-
ta r t juk mi is. Aki nem tanít a hitnek megfelelően, azt 
nem akar juk sem hallani, sem látni, legyen az akár pápa, 
akár császár, akár az ördög vagy az öreganyja. Mert azért 
keresztel tet tünk a Krisztus nevére, hogy az ő szavában 
higyjünk, és nem kereszteltettünk sem tanítókra, sem sem-
miféle pápára vagy egyházra. Szent Pál szabálya nem 
vihet minket tévedésbe; de hogy a tanítók sokszor 
hogyan találják el [az igazatJ, az eléggé nyilvánvaló. 

Azután megparancsolják, hogy a prédikátorok oktas-
sák a népet a törvényes ünnepnapok megtartására, a tiltott 
ételek kerülésére, valamint arra, hogy a szerzeteseket foga-
dalmaikról senki le ne beszélje, hanem inkább azok meg-
tar tására buzdítsa stb. Éppen csak most mondották, hogy 
az evangóliomokat a Szentírás értelmében kell tanítani. 
Itt pedig egy szuszra megparancsolják az ünnepnapok, 
böjtök, pilisek ós csuklyák megtartását . Miért ? Azért, 
mert így találták meg az evangóliomban, melyet a Szent-
írás magyarázata szerint kell tanítani. Olyan szerfölött 
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élesen látnak, hogy ünnepet, böjtöt, pilist, csáklyát, min-
dent megtalálnak az evangóliomban. De ök könnyű szerrel 
megtalálták a maguk saját magyarázatát , tudniillik az o 
belső sugallatukat s ami az o szemükben jónak látszik, 
azt mondják evangóliomnak. Azért könnyen láthatnak 
benne ilyesmit, ha akár álmodnak is avagy ittasok. Milyen 
szégyenletes módon vallanak kudarcot az ilyen léha, köny= 
nyelmü hazudozók! Az Isten vakítja meg okét úgy, hogy 
egy szót sem tudnak írni, amellyel arcúi ne ütnék ós el 
ne árulnák magukat. Valóban magam sem tudnám okét 
soha annyira szidalmazni és gyalázni, ahogyan ok ezzel 
a nyomorúságos rendelettel meggyalázzák önmagukat . 

Az egésznek a foglalatja pedig az, hogy halálbüntetés 
ós vagyonvesztés terhe alatt senki semmiféle újí tást az 
egyház dolgában be ne hozzon. Isten óvjon bennünket, — 
íme az életedtől is meg akarnak fosztani, ha szentelt sóval, 
vízzel ós hasonlókkal nem élsz. De milyen módfelett fino-
man ábrázolja az ördög önmagát ebben a rendeletben és 
nyomja rá a saját tudományának bélyegét, hogy biztosan 
rá lehessen ismerni, hogy neki is része van benne. Hazug 
o es gyilkos, mondja Krisztus Ján. 8,44. Ez a rendelet is3 

mely az ő hasonmása, képe és rávalló magzata, megerősíti 
ezt. Mert föntebb, az elején igazi ördögfiak módjára a sa-
já t belső sugallatukat (vagyis a gyűlöletes ördög hazug-
ságait) ú j evangóliomok gyanánt adták elő s így űzték a 
dolgot tovább az egész rendeleten végig. Itt a vógón meg-
akar ják ölni ós gyilkolni mindazokat, akik az ő hazug-
ságaikat meg nem tar t ják . A rendelet kezdete és vége 
tehát olyan finoman összevág, hogy kézzel fogható dolog: 
a hazug ós a gyilkos, az ördög, okádta mindazt a saját 
szájából vagy inkább a Hátuljából vetette ki. Piha, micsoda 
csúfság nemet íoldon. hogy embert akarnak ölni egy hit-
vány szertartás miatt, amelyet maguk sem tar tanak meg 
s nem is akarnak megtartani l Micsoda szertelen ellensze-
gules es dacoskodas az Istennel szemben I Inkább terne az 
ember a torok hitére, semhogy ilyen megátalkodott gaz-
fickók ós istenkaromlók hiveul szegődjék. Csak raj ta , 
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raj ta , ér je tek meg jól, tí drágalátos hazudozók ós gyilkosok; 
majd küld az Isten valakit, aki megrázza a fá t ! 

Végül megparancsolják, hogy a kolostori javakat 
vissza kell állítani es a szerzeteseket visszahelyezni.1) Kí-
méljétek, kíméljetek, kíméljetek magatokat, kedves úrfiake 

Ha ezt a parancsolatot komolyan vennetek, amitol őrizzen 
a nagy szent Mammon-isten, hová lenne akkor a mainzí 
kardinális,2) aki Halléban két kolostort kirabolt, két 
parochiális templomot lerombolt ós papi személyekkel s ja-
vakkal úgy játszik ; mint egy szemfényvesztő ? Hová legyen 
Ferdinánd király, a bajor hercegek, György herceg ós több 
más pápai fejedelmek, akik a papi személyeket ós j avaka t 
sarcolják és fosztogatják hogy csak úgy ropog, holott 
mindez homlokegyenest ellötikuzik a szent egyházi joggal, 
amelynek vódö urai a k a m k lenni a lutheránusok ellen ? 
Sőt, hová legyenek a szentatya, a pápa ós a bíborosok, 
akik Rómában sok kolostort, amelyekben mintegy más-
felszáz lélek élt, annyira kitisztogattak, hogy mindössze 
két szál bitang barát vagy egy lólia fickó lakik benn évi 
hat aranyért s árúi ja a miset? Avagy azt hiszik, nem tud-
juk ama kolostorok nevét vagy hogy a bíborosok honnan 
veszik uzsorá juka t? Szóval: Szép öcsém, gondold meg 
magadat és vesd ki előbb a gerendát a magad szeméből 
Azonban a sugallat ós az új evangóliomok hamarosan segí-
tenek a bajon azzal, hogy épen ez a rablás ós fosztogatás 
az evangóliom tanítása a szentírás értelmében. Ezen fordúl 
meg ! 

Ok maguk tudjak és érzik,3) hogy a papai fejedelmek 
negyszer annyi egyházi javadalmat éheznek sőt némelyek 
meg sokkal többet rabolnak ós lopnak mint a lutherá. 
nusok. Mégis olyan szemérmetlenek, hogy azt hiszik, az 

*) „Man solle die Munche und kloester gueter widder auffrichten 
und einsetzen" stb. 

2) Brandenburgi Albrecht, mainzi és magdeburgi érsek. 
s) „Sie wissen und fuelen selbsu. A „fühlen" itt bizonyára csak a 

wissen-nel együtt járó lelkiismereti furdalásra akar utalni; tartalmilag 
tehát a következő tárgyi mellékmondat csak a „wissen"-tői függ. 
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egész világ elvesztette mind az öt érzékét, ágy hogy se nem 
lát se nem érez senki semmit. A lelkészek védourai akar-
nak lenni, holott senki sem okoz a lelkészeknek annyi 
fájdalmat, mint éppen azok a vedőurak; a jövőben bizonyára 
még szebben folytatják, míg a lelkészek rá nem jönnek, 
mit jelent az : Jobb az Űrban bízni, hogynem mint az 
emberekben (Zsolt. 118, 8). Űgy kell nekik s a markomba 
kell nevetnem, ha látom, hogyan hagyják el az Istent s 
bízzák magukat emberekre. 

Sokszor adtam ugyan már azt a tanácsot, használják 
fel a papi javakat lelkészségek és iskolák fenntartására, 
szegény tanulók felsegítésére; szintúgy az egyházlátoga-
tások költségeinek s a lelkészségek ós templomok1) egyéb 
szükségleteinek fedezésere; szintúgy szegény hajadonok 
és gyermekek támogatására, ami azonfelül megmaradna 
közcélokra ós szegény vagy szűkölködő emberek javára. 
De ezen javak legnagyobb része mindenféle gonoszság és 
gazság réven annyira ebül gyűlt szerdék, hogy nem is 
érdemes arra, hogy jóra használják. És mivel a pápa a 
káptalanokkal2) ós kolostorokkal egyetemben (mint aféle, 
tolvajok és csalók) oly rútúl elherdálják ezeket a javakat , 
amelyek nem is az övék, utálatos hadviselésre, gyalázatos 
kicsapongásokra, gazságokra és fényűzésre, s azok fejében 
semmiféle szolgálatot3) nem teljesítenek, azért nem is 
tekintem olyan nagy dolognak, ha mások elragadozzák; 
végre is az ördögé, amint Mikeás mondja (1,7): Parázna, 
sággal szereztetett, paráznasággal kell elemósztetnie is. 

Tehát ez is csak arra való : mivel azok a pápanyelvek 
nyugodni nem tudnak, keresve keresik, kuta t ják , költik 

*) „Kirchen": templomok vagy egyházak ? 
2) „sampt allén Stifften" stb. 
3) „Und kein ampt da fur thunu . A weimari kiadás magyarázatúl 

megjegyzi, hogy ez „alkalmasint" (wohl) = keine Verpflichtung dafür auf 
sich nehmen (Verwaltung u. s.w. ). Tartalmilag helyes; de nyelvészeti szem-
pontból sokkal egyszerűbb, ha azt mondjuk: ampt (Amt) = Dienst. így több-
ször Luthernél, a bibliafordításban is, melyben az „Amt" szó a görög 
ch«xcm'«-nak felel meg. L. pl. Róm. 12,7. 
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az i r i g y e k e t , csakhogy rólunk valami gonoszt mondhas-
sanak, ínég ha a legorcátlanabb módon kellene is hazudníok ; 
benézegetnek hozzánk elol-hátűl, mégis csak találnak raj-
tunk sok olyan jót, amit igazság szerint nem lehet hibáz= 
tatniok. Azért egészen a kedvem szerint való dolog, hogy 
ezzel a piszokkal öblögetik és mossák a szá juka t ; ha már 
egyszer nélkülünk úgysem tudják a szájukat kimosni, hát 
csak használják éppen ezt az ügyet öblögetönek ; ez inkább 
arravaló, mint akármi más. Mégis csak annyi nálunk a jő, 
hogy ahhoz képest ezek javak csupa szemét; a pápa-
nyelvek hadd fúj ják fel a dolgot, amennyire csak tudják, 
-— noha remélem, hogy ebben az ügyben a mi részünkön 
még rendbe jön legalább annyi, amennyi érdemes arra, 
hogy rendbe jöjjön. 

Csudálom azonban, miért nem vettek fel a rendeletbe 
sok más fontos cikkelyt is, mint teszem a testvórszövetke-
zetekről melyeknek se szeri se száma, mivel minden 
szentnek és minden mesterségnek megvan a maga sajá t 
külön szövetkezete ? Szintúgy a búcsúról és a jubileumi 
esztendőről, amire pedig nyilván súlyt vetnek. Szintúgy a 
Rómába, Lorettóba, Szentjakabba,2) Jeruzsálembe ós szám-
talan egyéb helyekre való búcsújárásról. Szintúgy a tisz-
tító tűzről. Szintúgy azt a különös ós főfontosságú cikkelyt 
a pápaságról ós az egyház (mondanom kel lene: a pápa) 
legfőbb hatalmáról. Szintúgy arról, hogy szerzetesnek soha-
sem szabad nyakbavető3) nélkül járnia, sem ülnie avagy 

*) ,.Bruderschafften". L. Luther következő című iratát: „Ein Sermon 
von dem hochwürdigen Sacrament des wahren Leichnams Cristi und von 
den Bruderschaften". 1519. Továbbá: Luther művei jelen kiadásában II. kötet 
87. 1. („A német nemzet keresztyén nemességéhez"). A testvéregyesületek 
laikusok szövetkezetei, valamely védőszentnek, vagy valamely lelki gyakor-
latnak a közös kultiválása céljából. „Geistliche Versicherungsgesellschafften", 
— mondja találóan Albrecht, braunschweigi kiadás III. k. kötet 263 1. 

2) Loretto Olaszországban Ancona mellett, Szentjakab San Jago de 
Compostella Spanyolországban, híres búcsújáróhelyek. 

s) Nyakbavető: Schepler, scapulare. Két összevarrt szövetdarab, 
melyek egyike a mellet, másika a hátat fedte. Aki abban hal meg, az 
megmenekül a kárhozattól. Különösen hatásos a Karmeliták nyakbavetője. 
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feküdnie. Színtágy, hogy a papok pilist és hosszú ruhát 
viseljenek. Szintúgy, hogy a kiszabott kánoni imádságaikat 
legalább olvassák, ha mást imádkozni nem akarnak. Színt-
úgy3 a kulcsok hatalmának találó és hibázó alkalmazásáról.1) 
Szintúgy, hogy a püspök köteles a püspöki palást ját a 
pápától megvásárolni 3, 6, 8, 10, 20, 30 ezer aranyért s 
hogy ez mégsem simonia. Szintúgy, hogy a pápa császár, 
sot a császárnak fölötte áll, a világi kormányzat tekinte-
tében is, _ amint a „Solitae" ós a „Pastoralis" szavakkal 
kezdődő kánonjogi fejezetek taní t ják. Szintúgy, hogy szen-
telt vízzel és szentelt sóval el lehet törölni a vétkeket és 
kiűzni az ördögöt, — nem szólva egyéb cikkelyekről, 
amelyek nem olyan kitűnőek ós szükségesek mint az emlí-
tettek. Ezekre azonban méltán kellett volna gondolniok, 
éppúgy mint az egy színről vagy a szabad akaratról szóló 
cikkelyekre, mert mindezekben nagy eretnekséget követtek 
el a lutheránusok. 

De azt tartom, mint afféle kitüno, bölcs emberek nem 
akar tak minden egyes cikkelyt felsorolni, hanem csak né-
hányat mintegy példaképpen, úgyhogy azzal a többit ís 
mind összefoglalják ós vele értik. Hogy csakugyan így 
gondolják, arról lehet észrevenni, hogy mindezt a sugallatuk 
és az új evangóliomok értelmében tárgyal ják ós semmit 
sem az Isten igéje ós a régi igazi evangóliomok értelmében. 
Mivel tehát a rendeletben csupán a sugallatukból folyó 
hitcikkelyeket nevezik meg, könnyű belátni, hogy ezzel 
mindazokat a hitcikkelyeket értik, amelyek a sugallatból 
származtak. Igaz, hogy utóvégre valamennyi a sugallatból 
eredt, honnan is eredhetett volna különben, amikor egyetlen-
egy sem vág össze az Isten igéjének vagy az írásnak a 
tanításával ? Másrészt arról lehet észrevenni, hogy egyál-
talában minden újítást megtiltanak. Ezek a szavak világosan 
kimondják, hogy mindent meg kell hagyni úgy, amint eddig 

Hordhatják laikusok is, és a tiszteletére külön „testvéregyesületet" is alkot-
tak s külön ünnepet (július 16) hoztak be. 

*) „Yom Fehlschlüssel und Treffschlüssel". 
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volt és semmit sem szabad változtatni. Azért ebbe bizo-
nyára bele vannak foglalva a meg nem nevezett többi bit-
cikkelyek is mind, azok is9 amelyekről maguk bevallják, 
hogy káromlatos és gyalázatos visszaélések ós tévedések, 
mind azanyilvánvalő hazugság ós rondaság,amely a búcsúval, 
kegyhelyekkel, búcsújárásokkal és hasonlókkal együtt jár, 

íme, itt vannak az Istennek megrögzött, megátal-
kodott ellenségei ós káromlói, akik azt merészelik nekünk 
parancsolni, hogy mi ne csak tévelyegjünk, hazudjunk ós 
csaljunk, hanem azonfelül ezt a tévelygést, hazugságot 
és rondaságot helyesnek ós jónak tar tsuk, ami a leges-
legvakmerőbb vetek a Szentlélek ellen. Mert hogy minden 
új í tást megtiltanak, mi egyebet mondanak ezzel, mint az t : 
minekelőtte valamit változtatnátok vagy újí tanátok, ha 
téves és helytelen is (amint jól tudjuk), mégis inkább 
tar tsá tok helyesnek es jónak és inkább káromoljá tok 
az Istent éjjel-nappal égbekiáltó káromlással, semhogy 
újí tásba fog ja tok? Ilyen rendelethez éppen ilyen befejezés 
kellett — jobb nem is illett hozzá — hogy ország-világ 
lássa, milyen szemérmetlenül ontja ez a rendelet a maga 
gyalázatát, hogy még a kövek ós a tuskók is megértsék 
ós észrevegyék; hogyan verte meg őket az Isten vak-
sággal ós gyalázattal, úgyhogy az egyik vakságért ós 
bűnért a másikkal bűnhődnek, amint a 69-dik zsoltár 
(28. v.) mondja : Hadd tetézzenek bűnt bűnnel ós ne 
engedd, hogy a te igazságodra jussanak ; továbbá a 
109-dik zsoltár (6. v.): Adj nekik gonosz tanítókat és a 
Sátán álljon az ő jobb kezük felől.1) így kell nekik, így 
akar ják . Testi büntetés nem elég; de hogy bűn ós vakság 
a büntetésük és kedvet kapnak a Szentlélek káromlására, 
ez -méltó hozzájuk, így kell bánnia Istennek az ilyen 
gonoszokkal I 

Ha itt némelyek kegyes tet tetéssel azt akarnák állí-
tani, hogy az újítás tilalmát nem a tévelygésekre és ámí-

J) A szentírásbeli helyeket úgy fordítom, ahogy Luther éppen idézi. 
L. a bevezetést. 
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tásokra1) kell érteni, hanem a tűrhető és elfogadható szer-
tar tásokra ós tanokra, — atyámfia, ez a magyarázat nem 
állhat meg: a rendelet kizár minden kétséget ez iránt, 
mert csupán lutheránus hitcikkelyeket kárhoztat , a pápai 
hitcikkelyek közül ellenben egyetlen egyet sem. Csak leg-
alább azt az egy visszaélést bolygatták volna meg némi jó 
szándók jeléül, hogy szerzetesek a Krisztus vérével megvál-
tot t keresztyén lelkeket a halál óráján az ö csuhájukkal 
ós szent szerzetükkel vigasztaltak, hogy majd ezen ruha-
darab és a szerzet erdeme által üdvösségre ju tnak. Nem, 
nem, itt nem lehet szó semmiféle tévelygésnek a beisme-
réséről, megbánásáról avagy orvoslásáról, hanem csupán 
a mi hitcikkelyeinkről, amelyekről pedig jól tudják, hogy 
nem a mieink, hanem a szentírásói s amelyek ellen nem 
is tudnak felhozni semmi egyebet, mint a régi szokásu-
kat. Azért, mivel egyetlenegy pápai hitcikkelyt sem jelöl-
nek meg, hanem egyszerűen megtiltanak minden újí tást , 
ezzel engedelmet ós felhatalmazást adnak minden prédi-
ká tornak mindenféle tévelygés ós hazugság fenntartá-
sára és nem engedik, hogy csak egyetlenegyet is kiigazít-
sanak. Qui tacet, consentire videtur.'2) Kinek volna kedve 
bármely tévelygésre is reámutatni, ha a rendelet egyetlen-
egyet sem nevez meg s olyan szigorúan megtilt minden 
újí tást ? Sem szólni, sem cselekedni nem tudnak mást, 
mint csupa szemenszedett gazemberséget, mivel az Isten 
haragja van ra j tok. 

Igaz, a püspökök ós fejedelmek között tudok néhány 
bolondot, akik bevallják, hogy a pápaság alatt sok a 
tévelygés ; de úgy okoskodnak, hogy az orvoslás feladata 
nem Luthert illeti, — amint a salzburgi bíboros is mon-
dotta, hogy a tanításunkat még szívesen eltűrné, de hogy 
egy odúból reformáltassa magát, azt nem tűrheti. Azért 
ha egyszer Luthert előbb átadták a kárhozatnak, azután 
majd előállanak és véghez viszik azt, amire Luther vállal-

*) „Táuseherei". 
2) A hallgatás beleegyezés számba megy. VIII. Bonifáciusnak a 

Decretaliák 6. könyvében kifejezett elve. W. 
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kozo t t ; így az övek lenne az érdem és a dicsőség azért, 
hogy ok valósí tot ták meg a reformáció nagy m u n k á j á t 
Ezek az .otromba, nagy bolondok nem veszik észre, hogy 
ezzel világos jelet ad ják annak, hogy e l já rásukkal nem 
az Isten dicséretét ós dicsőségét keresik, hanem a maguk 
dicsőségét ós é rdemé t Óh hogyne, ilyesmiben szívesen 
segít a Szentlélek s az Isten örömest ad hozzá sok sze-
rencsét ! Mert ha Istennek ós az ö nevének dicsőségét 
keresnék, akkor nem sokat kérdezgetnék, micsoda odúból 
avagy miféle tanítótól jönne a jó, hanem azt mondanák : 
Ha helyes, miórfc nem tesszük m e g : Fiat justí t ía, pereat 
munduSo1) Amint szent Pál is meghagyja (1. Kor. 14,30), 
hogy ha az Istentől valaki másnak mint az első taní tónak 
je lente te t t meg valami, az első tanító hallgasson és azután 
szóljon. Hogyisne, atyámfia, hogyisne : Isten igéje tű r j e el 
azt, hogy majd Isten igéjének mondják , majd meg az 
el lenkezőjének a szerint, hogy milyen a személy: ha elő-
kelő a személy, akkor legyen Isten igéje, ha nem, akkor 
ne legyen Isten igéje. De aki egyszer bolond, az bolond 
és nem tud mást, mint bolondozni (Példabeszédek 27,22). 

Ha Isten nem szólít fel valami munkára , kicsoda vagy, 
te bolond, hogy hozza mer j fogni? A Maccabeusok első 
konyveben (5.5 k.) olvassuk. Hogy József es Azar jás szinten 
dicsőségét aka r t ak szerezni a pogányok elleni hadjára t ta l , 
noha nem volt rea megbízásuk, s a következése ru t kudarc 
lett. Ezután azt mondja a szöveg (ö2. v.): Ok nem voltak 
azok az emberek, akik Izraelen segí thet tek. Jó munkaüoz 
hatarozot t isteni hivatás kell, nem pedig a magaeszen-járas, 
ami annyi mint a maga felmagasztalasa.2) Azoknak is 
vesződséges a munkaja . akik Hatarozott h ivatas t ve t tek 
Istentol arra, hogy valami jót e lkezdjenek es végrehaj t sa-
nak, — noha velük van az Isten. Mire mehetnek akkor 

*) Legyen igazság, ha a világ belepusztúl is. 
2) „Zu einem guten werck gehöret ein gewiser Goettlicher beruff 

und nicht eigen andacht, welchs man heisst: Eichen anschlege". Eigen — 
eichen szójáték, melyet a jelentésbeli árnyalatnak — az összefüggésbe 
éppen beleillő — némi megváltoztatásával igyekeztem megközelíteni. 
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azok az eszeveszett bolondok, akik isteni hivatás nélkül 
fognak hozzá ős csupán arra törekesznek, hogy önmaguk-
nak szerezzenek becsületet és dicsőséget. Aminthogy nem 
ís lehet másként : aki isteni hivatás nélkül vállalkozik 
valamire, az kénytelen a maga dicsőségét és hírnevét 
keresni, mert az önmagának az istene, maga ad tanácsot 
önmagának, mittevő legyen, Istenre és az ő igéjére nem szorul 
reá. Azért is olyan szerencsések és haladnak előre, akár-
csak a rák, amint kiki lát ja és napról-napra tapasztalhatja,, 

Én pedig, Márton Doktor, arra hivattattam és kény-
szeríttettem, hogy doktorrá legyek tulajdon akaratom nól° 
kül tisztára engedelmességből; el kelle hát vállalnom a 
doktori tisztet és az ón drága, kedves szentírásomra feles-
küdnöm és megfogadnom, hogy hűségesen ós igazán a 
szerint prédikálok ós tanítok. Ezen tanításom közben 
utamba vágott a pápaság és fel akar tar tóztatni ; ezért 
aztán úgy járt , amint mindenki látja, sőt ezután még mindig 
rosszabb lesz a dolga s meglátják, hogy nem szabadúlhatnak 
tőlem. Isten nevében s az ő szavára oroszlánokon fogok 
járni ós áspiskígyókon s lábaim az oroszlánkölyköket és 
a sárkányokat t apodják ; éltemben kezdődik ez még és 
holtom után fejeződik be. Szent Husz János ón rólam 
mondott jövendőt, amikor csehországi fogságából azt í r t a : 
Most majd megsütnek egy ludat (mert a Husz név ludat 
je lent) ; de száz óv múlva meghallják egy hat tyú énekét 
s a^t kénytelenek lesznek elviselni.1) Maradjon is a dolog 
ennyiben, ha Isten akarja. 

*) Konstanzi fogságának kezdetén, 1414 vége felé, tehát fél évvel 
halála előtt, írta Husz János eme jóslatszerű szavakat prágai barátainak: Et 
haec eadem veritas pro uno Ansere infirmo et delebili multos falcones et 
aquilas, quae acie oculorum alias aves superant, Pragam misit, hac alte 
gratia Dei volitant et Christo Jesu alias aves rapiunt, qui illas corroborabit 
et omnes fideles suos confirmabit. (Documenta Magistri Johannis Hus, ed. 
F. Palaeky, Pragae, 1869. Epistolae). A reformáció korában ezt a jóslat-
szerű kijelentést Lutherre magyarázták, akinek a címerében hattyú látható. 
— Luther reformátori hivatástudatára jellemző a doktori tisztnek és a 
Husz-féle jóslatnak profétikus magyarázata. L. W. és B. 
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Legyen ez mostanra elég a rendelet magyarázatául 
Ha élek s megpiszkál valaki, talán még jobban ís meg-
tudom csiklandozni és kimotozni3): addig is senki meg ne 
rökönyődjek ettől a rendelettől, amelyet egy kegyes császár-
nak a neve alatt oly gyalázatosan koholtak és bocsátottak 
ki. Hogy is ne bocsátanák ki hazugságaikat egy kegyes 
császárnak a neve alatt, amikor minden istentelen, gyalá-
zatos dolgaikat, állapotukat, tanaikat, életüket s egész lényü-
ket, mind az Istennek ós az anyaszentegyháznak a neve 
alatt kezdették ós tar tot ták fenn, immár hatszáz esztendőn 
fölül ? Bárcsak ugyanaz a mi jó Istenünk valahára végét 
vetné ezeknek a káromlásoknak ós ú j ra szentté tenné az ő 
nevét, hogy eljöjjön az ő országa ós meglegyen az ő aka-
rata. Ámen, amen. Az istenkáromló pápaság pedig ós ami 
hozzátartozik, sulyedjen el a pokol fenekére, amiként János 
jövendöli a jelenések könyvében (14,8 ; 18 , 2 ; 22,20). Ámen. 
Aki keresztyen akar lenni, mondja r á : Ámen. 

1) „Jueken und kitzen" — t. i. a rendeletet, hogy ilyetén „csiklan-
dozás" folytán annál jobban elárulja igazi természetét. W. 





NAGY KONSTANTIN ADOMÁNYOZÓ 

OKIRATA. 

FORDÍTOTTA: 

BANCSŐ ANTAL. 

D. Luther M. művei. 18 





BEVEZETÉS. 

A középkor egyházi törvénykönyvében Donatio Constaními 
címen van egy nevezetes okmány, mely arról szól, hogy Romát 
egész Itáliával és az egész nyugottal együtt Nagy Konstantin, 
római császár a római püspöknek ajándékozta. Ez az okmány, 
keletkezése után csakhamar általános elismerésre és tekintélyre 
jutott s azt körülbelül hét századon át úgyszólván ellentmondás 
nélkül megtartotta, szinte megingathatlannak látszó jogi alapjául 
szolgálván azoknak az igényeknek, melyeket a pápaság a világi 
hatalomra vonatkozólag támasztott. 

Valla Lőrinc, tudós humanista volt az első, aki 1440-ben 
„Declamatio de falso credita et ementita Constantini donatione" 
— című, a pápaság világi hatalma ellen intézett polemikus 
iratában ennek az okmánynak hitelességével behatóan foglal-
kozik s abban adja meg támadásának legerősebb argumentumát, 
hogy megdönthetetlen kritikával kimutatja a Konstantin ado-
mányozásáról szóló jogi okmánynak koholt voltát. 

Mi alig tudjuk ma megérteni, hogy Vállának ez az irata 
akkor úgyszólván minden hatás nélkül maradt. Csak mikor 
Hutten Ulrich 1517-ben nyomtatásban sokszorosítva újra kiadta 
azt — X. Leo pápának ajánlva! —, csak ekkor került forga-
lomba és hatalmas erővel vegyült bele a reformációi mozgal-
makba, feltárván a világ előtt a pápaság hatalmi igényeinek 
ingatag alapját. Hatása ekkor oly nagy volt; hogy az elől a 
római egyház tudósai sem térhettek ki. Barönius Caesar, a 
tridenti zsinaton kodifikált katholicismusnak klasszikus történet-
írója (-+- 1607) már feladja az adományozási okmány hiteles-
ségét. Igaz, hogy ezt oly módon teszi, hogy a feladással új 
tőkét csinál a pápaságnak még nagyobb dicsőségére. Ő ugyanis 
igazi jezsuitára valló mesteri fordulattal az okmány szerzőit a 
görög egyházban keresi, akiket annak koholásában egyenesen 
a pápai felsőség kisebbítésének célzata vezetett, azt akarván 
megmutatni, hogy a pápa főhatósága nem Krisztustól, a mennyei 
királytól, hanem csak földi uralkodótól származik. 

Ma már senki sem vitatja az okmány hitelességét, — az 
ultramontán történetírás sem. Keletkezését közönségesen a 8-ik 

18* 
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század közepe tájára teszik Rómába. I Hadrián pápánál talál-
ható reá az első hivatkozás 777-ben. Keletkezésével, amint 
látszik, egyenesen a pápaság hatalmi törekvéseit akarta szol-
gálni Amikor az első Karoling uralkodók, Pipin és Nagy Károly 
nagy kiterjedésű tartományokat adtak a pápának, — a Konstantin-
féle adományozásra utalva, azt mondhatták a pápák, hogy amit 
ezek az uralkodók adtak, az nem önkéntes, szabad ajándék, 
hanem köteles visszaszármaztatása ezeknek a területeknek a 
régi jogos birtokos kezeibe. Ilyen módon a pápaság nemcsak 
hogy megszabadúlt a frank uralkodóktól való függéstől, hanem 
hatalmi igényeit tovább az egész nyugotra is kiterjeszthette. 
Ebben az okmányban gyökerezik az a mese is, mely szerint a 
pápának . joga van arra, hogy a császári méltóságot áthozza 
keletről nyugotra s a bizánci uralkodókról a Karolingokra és 
azok utódaira átszármaztassa. 

Luthernek 1520-ban jutott kezébe Hutten kiadásában Valla 
irata és nagyban megerősítette benne a pápaság keresztyénelle-
nes jelleme felől táplált érzését. 1520. febr. 20-án így ír Spala-
tinnak: „Most jutott kezeimbe Hutten kiadásában Valla Lőrinc 
irata Konstantin adomanyozasa ellen. Szent Isten, micsoda 
sötétség és alávalósag Roma embereiben! Valóban csudálkoz-
nunk kell az Isten iteleten, hogy ezek a durva, gyalázatos 
hazugságok annyi század éveken át nemcsak megmaradtak, 
hanem uralkodtak és egyházi törvényként érvényben voltak, 
sőt ami a legborzasztóbb, a hitcikkek között foglaltak helyet. 
Engem annyira megrendített az irat olvasása, hogy most már 
nem is kételkedem azon, hogy a pápa valósággal az az Anti-
krisztus, aki a világra eljövendő, — annyira megegyezik ezzel 
egész élete, minden beszéde, törekvése és cselekedete". 

Később aztán Luther maga lefordította a Konstantin ado-
mányozásáról szóló koholt okmányt és hosszabb magyarázat 
kíséretében kiadta. Luthernek ezt az iratát adjuk itt magyar 
fordításban. 
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D. Luther l ó r ton iagy Konstantin adományáról. 

E l ö l j á r ó b e s z é d . 

Ha. nem volna olyan nagy kedvem és haj landóságom 
arra, hogy az ördögnek ós az ő pápaságának boszúságára 
tegyek, főképpen amikor ezzel az Istennek meg dicsőségét 
hirdetem, úgy igazán nem vállalkoztam volna arra, hogy 
az egyházi szent törvénykönyvnek ezt a darabjá t németre 
fo rd í t sam: olyan gyalázatos, komisz latinsággal van az 
írva. De hát így kellett ennek történnie, hogy t. i. a gya-
lázatos, komisz hazugságot másképpen nem, csak ilyen 
gyalázatos, komisz latinsággal lehetett megírni. És igazán 
az volna méltó, hogy azt ugyanolyan gyalázatos, komisz 
németséggel tolmácsoljuk, amit talán meg is tud tam volna 
cselekedni. Mivel azonban nekünk németeknek jó azt tud-
nunk, hogy a gyalázatos, gonosz pápaságban milyen gya-
lázatos, gonosz útá la tosságot imádtunk ós t a r to t tunk igaz-
ságnak. — azért, amennyire tőlem telik, a legjobbat kell 
nyúj tanom é s a gyalazatos, komisz lat insagot es hazug 
ságot ér thető és világos német nyelven kell fel tárnom, 
hogy így annál bizonyosabbak legyünk abban, hogy nem 
az Isten ellen ós nem is az o szent egyhaza ellen cselek-
szünk, amikor a pápai egyhaznak hazugságai t ós útála-
tosságait megtámadjuk, hanem maga az ordog ellen ós 
annak á tkozot t pereput tya ellen vedelmezzuk az igazságot. 

Akinek tehát fülei vannak a hallasra, az hallgassa 
meg azt a pompásan kihizlalt, tenyeres- ta lpas hazugságot, 
amint az meg van írva az egyházi törvénykönyv 96-ik 
szakaszának Constantinus kezdetű kánonában. (Most követ-
kezik az okmány fordítása.) 
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Konstantin császár az apostoli széknek3-) adományozta 
a császári koronát és az összes császári bir tokokat Rómá-
ban és olasz földön és mindent, ami nyugotan a császáré. 
Siivester pápa (N. Konstantin kortársa) tudósításában, 
ugyanis, —• melyről a szent Gelasiusb) pápa (492—496) a 
római zsinaton, melyen 70 püspök volt jelen, jelenti, hogy 
azt minden jó keresztyén olvassa, aminthogy régi szokás 
szerietegyeb egyházak is olvassák —- akö vetkezőket találjuk : 

Konstantin császár negyednapra megkereszteltetóse 
után a római ' egyház püspökének azt a kiváltságot ado-
mányozta, hogy az egész római birodalom összes püspökei 
és papjai őt tekintsék fej üknek,c) amint feje a bíráknak 
a király. Ugyanabban a kiváltságlevélben egyebek közt 
még ezek olvashatók: 

Jónak találjuk, összes fejedelmeinkkel ós egesz taná-
csunkkal, előkelő urainkkal és egész népünkkel egyetem-
ben, akik a császárságnak ós a római egyhaznak alávetve 
vannak, -— hogy valamint szent Péter az Isten fiának 
földi helytartójává tétetet t ós ilyenként tiszteltetik, hason-
lóképpen az apostolok fejedelmét követő püspököknek 
is főljebbvaló hatalmuk ós móltóságuk legyen a íoldon, 
mint amilyen sajá t császári kegyelmes felseguiiket meg-
illeti és mindez mitőlünk ós császári hatalmunkból folyó-
lag illesse meg őket. 

Az apostoloknak ugyanazt a fejedelmét, vagy annak 
helytar tóját^ az Istennel bizonyose) patrónusunkká vá-
lasztjuk. 

A betűk alatt olvasható jegyzetek magának Luthernek megjegyzései. 
a) apostolinak nevezi magát a római püspök, mint ha a többi egy-

házak és püspökök nem volnának éppen úgy apostoliak, — csak ő egyedül 
Gelasius annyi mint nevetséges, — igazán ide illő név. 

c) amint Krisztus tanítja : Ti testvérek legyetek és egyitek se akar-
jon legnagyobbnak neveztetni. Máté 18. 3. 

d) helytartó : amint meg van írva a babiloni kéményben, az 5-ik 
tégla alatt. 

e) bizonyos: hogyan is volna bizonytalan, mivel Krisztus nem akar 
patrónus lenni. 
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"Kívánjuk továbbá és rendeljük, hogy a szent római 
egyházat ugyanaz a dicsőség környezze, mint sa já t csá-
szári hatalmunkat ós szent Péternek legszentségesebb 
szók© teljes dicsőséggel saját császárságunknál és földi 
trónunknál magasabban álljon. Adunk neki ugyanazért 
császári uralmat, tiszteletet, hatalmat ős méltóságot ős 
rendeljük, hogy a legfőbb fejedelem legyen nemcsak a 
nógy püspöki szók felett, melyek Alexandriában, Antiochíá-
ban, Jeruzsálemben és Konstantinápolyban vannak, f j hanem 
az Istennek minden egyházai felett, melyek az egész vilá-
gon vannak. 

Adományoztunk továbbá Péter és Pál szent aposto-
lok egyházainak birtokokat ós majorokat a szövétnekek 
fenntar tására és hozzá mindenféle javakkal gazdagon ellát-
tuk azokat. Elrendeltük császári szent parancsolatunkkal 
azt is, hogy keleten ós nyugaton, valamint északon ós 
délen t.i. Judáában, Görögországban, Ázsiában, Tráciában, 
Afrikában, Itáliában ós a különféle szigeteken bőségben 
legyenek neki a mi adományaink,^ olyan módon, hogy 
a mi legszentségesebb atyánk, Silvester legfőbb püspök 
ós annak utódai rendezzenek^ mindeneket. 

Átadjuk továbbá szent Silvesternek ós összes utódai-
nak császári palotánkat, a jelenlegi Laterant, továbbá*) 
a császári kalapot, t. i. a koronát sa já t fejünkről, — hozzá 
a szép fehér süveget ós a gallért, melyet a császár a 
nyakában szokott viselni, hasonlóképpen a bíborpalástot 
is ós a rózsaszínű tunikát ós az egész császári ruházatot. 
Azután a császárhoz hasonlóan őt is nemesség és fegyve-

f) amely püspöki székek akkor még nem is voltak ! Különben is 
ki parancsolta volna, avagy parancsolhatná a császárnak, hogy azt tegye. 

s) ilyen a búcsú árulása is, bullák és szabadságlevelek osztogatása 
és mindenféle alapítványok elprédálása. 

rendeztek, — úgy hogy mindent elháboruskodtak, eldőzsöltek és 
elpazaroltak a földnek ezek a gonosz betyárjai. 

i) az arany bugyogót is, hátul tiszta arab, elől zsidó aranyból 
szabva, melyen hátul két korsónagyságu rubinkő, elől két structojásnyi 
smaragd ragyog, amiben a szent atya fürödhessék. 
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res gárda környezze. Adunk" neki uralkodói pálcát is, 
valamint zászlókat, hadi jelvényeket ós általában minden-
féle uralkodói ékességeket, hogy bárhová ha megy, teljes 
uralkodói fenségben, fényben ős hatalomban jelenhes-
sék meg. 

Rendeljük továbbá, hogy a főtisztelendő papság és 
mindazok a rendek, melyek a római szent gyülekezetnek 
szolgálnak,k) ugyanazt a magas állást foglalják el, ugyanaz-
zal a hatalommal és méltósággal,1) mint amely ami méltó-
ságos tanácsunkat (senatus) megilleti ós ékesíti, hogy ők 
legyenek a legelőkelőbb rómaiak ós tanácsbeliek. Szint-
úgy meghagyjuk, hogy minden egyéb császári méltóságok-
kal is felékesíttessenek. És amint a császári felség kato-
nasággal ékeskedik, kívánjuk, hogy így legyen a római 
szent gyülekezetnek papsága is. S valamint a császári 
felség különféle szolgákkal rendelkezik amilyenek a komor-
nyik, az ajtónálló ós mindenféle palotaőrök, kívánjuk, 
hogy a római szent gyülekezet is hasonlóképpen ékes-

kedjék. - : ' ' . . • 
És hogy a római legfőbb püspöknek díszessége minél 

szembetűnőbben tündököljön, rendeljük, hogy a római 
gyülekezet papjai ragyogó fehér cafrangokkal ós baklókkal 
díszített lovakon lovagoljanak. És valamint a mi tanácso-
saink fehér leffentyűvel díszített sarukat viselnek, hason-
lóképpen ők is fehér színben'ragyogjanak,--hogy a mennyei 
és a földi intézmény egyenlő legyen, Istennek dicsőségére. 

Különösképpen ráruházzuk pedig szent Silvesterre ós 
utódaira ezzel a mi parancsolatunkkal azt a hatalmat, hogy 
sa já t jótetszése ós belátásam) szerint szentelhessen fel 

szolgálnak, azaz segédkeznek ilyen hazugságok megerősítésében, 
íme itt fogantatnak és születnek a bibornokok. 

m) azt úgy gondolta talán, hogy püspököt, apátot, prépostot, vagy 
bármilyen állású egyházi egyént senki sem választhat és helyezhet hiva-
talba, hanem egyedül csak a pápa. Vagy talán úgy, hogy ha a pápa vala-
mely országot, vagy urodalmat megkívánna, akkor a királyokat, vagy a 
gazdag földesurakat, leteszi, papokká szenteli és kolostorba dugja s az 
ellen senkinek mukkanni sem szabad. 
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papokat ós rendelhessen a . kolostorokba szerzeteseket ős 
soha senki se merészeljen ebben neki gőgösen ellenszegülni. 

Hasonlóképpen rendeljük azt is, högy o ós utódai 
szent Péternek tiszteletére a császári kalapot viseljék, 
melyet neki sa já t fejünkről adtunk, amely tiszta aranyból 
ós drága kövekből készült, habár maga a legszentségesebb 
pápa nem akar ta az arany koronákat használni a papi 
korona11* fölött, melyet szent Péter tiszteletére \ isel A 
fehér süveget pedig, mely a nagy fehérségtől csillog es az 
Űr feltámadását jelzi, saját kezünkkel te t tük legszent-
ségesebb fejére ós szent Péter tiszteletére lovának zablyá-
já t tar tot tuk, amivel a lovásznak szolgálatát tel jesítet tük 
neki. Rendeljük egyszersmind, hogy összes utódai különös-
képpen ugyanazt a fehér süveget viseljék, valahányszor 
kivonulnak; a császárok példáját követve, hogy így a papai 
állásnak magasságát senki se becsülje kevesebbre, hanem 
azt ugyanaz a hatalom ós dicsőség övezze, amilyen a földi 
császárságnak méltósága. 

íme á tadjuk és birtokába bocsátjuk tehát a legszent-
ségesebb püspöknek és pápának a mi császári palotánkat, 
úgy szinte Róma városát, az összes tartományokat, váro-
sokat és falvakat, olasz földön ós az egész nyugaton és 
meghagyjuk ezzel a parancsolatunkkal, hogy mindezeket o 
es utódai kormányozzák, kinyilvánítván azt "az akara tunkat 
hogy mindez így; állandóan a római szent " gyülekezete, 
maradjon. ; . . ' 
~ . .Mindezekből- fölyólag jónak láttuk, 'hogy császár-
ságunkat és a birodalom kormányzását áthelyezzük keletre 
ós"; Bizantium főidón,/ alkalmas" helyen, saját- . nevünkről 
nevezett várost épí tsünk 'ós ott állítsuk fel császári" szé-
künket . Mert nem volna helyén való ós méltó, hogy földi 
császár azon a helyen uralkodjék, ahol a legfőbb püspökség 
ós ' a -keresztyénség feje, a mennyei császártól alapítva, 
szókel. : 

Kívánjuk pedig, hogy mindezek, amelyeket császári 

n) Szent Péter tonsurája. 
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hatalmunknál fogva ezzel ós egyéb szent parancsolatunkkal 
elrendeltünk és megállapítottunk, mind a világ végezetéig 
változatlanul így maradjanak. 

Ugyanazért az elő Istenre, aki a császári hatalmat 
reánk bízta és az o rettenetes íteletére hivatkozva, — kö-
telezzük összes utódainkat, császárokat, fejedelmeket, hely-
tartókat , egész nagyérdemű tanácsunkat és minden népünket 
az egész világon mostantól fogva mindörökké, hogy ezeket 
az intézkedéseinket megtörni, avagy megsemmisíteni senki 
ne merészel jed 

Ha pedig mégis akadna valaki, — amit hinni nem 
akarunk — aki vakmerően ellenszegülne, az az őrök kár-
hozatnak1^ legyen martaléka ós ellenségei legyenek neki 
úgy itt, mint a más világon az Istennek szentjei, Péter és 
Pál az apostolok fejei s az ördöggel ós minden isten-
telenekkel egyetemben a pokol mélységes fenekén éget-
tessék meg ós pusztuljon el.q) 

Ennek a császári rendeletünknek okmányát sa já t 
kezünkkel megerősítettük és szent Péternek tisztelettel 
környezett testére letettük. Kelt Rómában március hónap 
harmincadik napján/) 

* 
* * 

Az egyházi szent törvénykönyvnek ezt a szent arti-
kulusat a kővetkező papak mind a mai napig ugy kezel-
tek ós alkalmaztak, hogy aki ezt a gyalazatos, ordogi 
hazugságot es istenkáromlást el nem hitte es azon kétel-
kedett, azt a legelvetemültebb eretneknek nyilvánítottak. 
Es még most is, aki a papanak főhatósága ala tartozik, 
az kenytelen imádni ezt a kezzel fogható ordogot. külön-

°) ime ebben áll az isten nevének megszentelése. 
P) E szerint tehát a császárok is küldhetik a lelkeket a pokolba ! 
(J) itt — hála Isten — nincs Ámen. 
r) Március: azaz 15 mértföldnyire szent Kristóf napja után, éppen 

őt esztendőre az Ítéletnap után. 
3) Itt vége van az adományozási okmány fordításának. Ami utána 

következik, az Luthernek ahhoz fűzött magyarázó értekezése. 
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ben hamuvá égettet ik; vagy legalább is hallgasson és 
semmit se szóljon az ellen. Mert a legszentségesebb atyá-
nak, a pápának igen fontos érdeke függ azzal össze, mivel-
hogy minden időben azon volt, hogy császár és Isten legyen, 
mígnem végre beteljesült ós ezt az artikulust* forgalomba 
hozta, A császári törvénykönyvek egyes jogászai, akiket 
a törvények doktorainak neveznek, azt mondották erre, 
hogy Konstantin adományozási okmányának semmi érvénye 
sincsen, mivel az a következő császárokra nézve hátrányos. 
De a szamár-jogászok, vagyis a pápai törvénykönyv jogászai 
akiket a dekretumok doktorainak neveznek, — kénytele-
nek úgy táncolni, ahogyan a pápa fütyül. 

Akadt azonban végre egy kiváló tudós férfiú, Valla 
Lőrinc, maga is római, mikor még legjobb fórfikorában élt, 
aki neki ment és első volt, aki írásban megtámadta azt, 
ámbár nagyon is szőrmentén bánt vele ós a Rómában 
szókelő. átkozott vörös paráznát nem ostromolta olyan 
kíméletlenül, mint ahogy Luther cselekedte. S a római 
ördög és bálvány mégis ráuszította pokolbeli ebeit, az 
eretnek-mestereknek nevezett prédikáló barátokat (domi-
nikánusok), akík'meg is égették volna, hacsak el nem mene-
kül Alfonso királyhoz Nápolyba, — semmit sem törődve 
azzal, hogy előkelő római nemzetségből származott. Mert 
ez a szent pápai hazugság, — mint az ördögnek minden 
egyéb hazugságai — túlságosan gyengéd ós nem szereti 
ha hozzá nyúlnak. Inkább az tetszik neki, ha Istenként 
imádják ós megszokta, hogy Isten helyében üljön és lábait 
csókolják, ellenben nem szenvedheti, hogy igazi nevén 
hazugságnak nevezzék. 

. Szent Silvester hazugságaiban1), melyeket a hazug-
ságoknak valamely rakoncátlan mestere költött, olvasható 
a többek között, hogy Konstantin császár elefantia nevű 
szokatlan bőrbetegségben szenvedett, mely semmiféle orvos-
sággal sem volt gyógyítható, egyedül csak embervérrel. 

Luther itt — 
szót használja. 

szójátékkal élve — a Legende szó helyett a Lügende 
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Ennélfogva elhatározta, hogy minden országokbői össze-
gyűj te t gyermekeket, azokat megöleti és vérükből fürdőt 
készíttet. A terv azonban abban maradt. E helyett meg-
kereszteltet te magát Siivester római püspöktől. Ettől egy-
szerre egészséges lett ós ezért tette a római püspöki szék 
javára ezt a donatiót, amint azt az egyházi törvénykönyv-
nek fentebb lefordított okmánya hazudja. 

Oassiodoriusnak História triparti ta című egyháztör-
téneti munkája ennek ellenében ezt mondja : Konstantin-
nak, különös kegyességéből folyólag az volt az óhajtása, 
hogy a Jordánban kereszteltesse meg magát, ahol Krisztus 
megkereszteltetett. Ezért halasztotta is megkereszteltetósét. 
Mikor a birodalom ügyei ós a háborúk ebben megakadá-
lyozták, utóljára beteg lett, Konstantinápolyból áthajózott 
a tengeren ós . Nikomódiában vette fel a keresztsóget ós 
ott meghalt. Kinek van most már igaza, — a n n a k megíté-
lését mindenkire magára bízom. A két puspok ugyanis, 
t. i. a római és konstantinápolyi folytonosan versenyeztek 
egymással és mindegyik a maga számára igyekezett lefog-
lalni Konstantint, hogy annak segítségével a vilagnak 
császárává ós Istenóvó legyen. . 

Mivel azonban a pápa ós emberei olyan szemtelen 
hazugok s ezen kívül is egyremást hazudnak, annálfogva 
ón ebben a dologban is sokkal kevósbbé hiszek nekik, 
mint a Tripartitának, amelyet különben összes adataiban 
megbízhatónak tartanak. Mert aki nyilvánvalóan hazug, 
annak még azt sem szoktuk elhinni, ha az Isten néha 
egy-egy\iga.z szót ád szájába. Amint a görög példabeszéd, 
vagy Chrysippusnak sophismája mondja : Si mentiris, etiam 
quod veruiii dicis,.: mentir is : Ha hazug vagy, — még ha 
igazat mondasz is, azt is hazudod. Mert az ördög is gyak-
ran mond igazat és mégis hazudik az igazmondásban is. 
És megfordítva az őszinte ember ha félrevezettetve, mond is 
olyant, ami az igazsagtól elüt, mégsem vesszük azt hazug-
ságnak. mivel azt nem mint hazug mondotta. 

Mivel ilyenformán Silvesternek az az egész mesebe-
széde ketsógtelen hazugság és az olaszok maguk mondják, 
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hogy oly nemű bőrbetegség* abban az időben olasz főidőn nem 
fordult elő ; azért bizonyosra vehető, hogy Konstantin Róma-
•ban nem kereszteltetett meg ós a keresztség által olyan bőr-
betegségtől nem szabadíttatott meg. Meglehet, hogy Sil-
vestert is sohasem látta, se nem hallotta ós így nem egyéb 
ravasz koholmánynál mindaz, amit a római farizeusok 
Konstantin keresztségóről írnak. 

Áttérve most már a szent okmánynak meséjére, elő-
ször is kérdezzük: Ha áll az, hogy Konstantin a pápának 
adta az egész nyugatot, vagyis a római birodalomnak 
értékesebb felét, miért nem követelte ós miért nem birto-
kolta azt a pápa hivatalosan annyi évszázadon t. i. 12 év-
századon á t ? Mert körülbelül ennyi ideje annak, hogy 
Konstantin ólt. Miért nem mutat fel még manapság sem 
okmányokat, amelyek szerint ő valóságos királya Olasz-
országnak, Franciaországnak, Spanyolországnak, Angol-
országnak, Magyarországnak, Csehországnak, Lengyelor-
szágnak, Dániának s a tengeren tűi Afrikának, Numidiának 
és hozzá meg Németországnak. Mert hiszen mindezek az 
országok a római birodalom napnyugati feléhez tar toznak. 
Nem elég kézzelfogható hazugsag-e mindez, amiről 12 
század törtenete ós a mai tényállás is világosan meggyőz-
nek bennünket ? 

Hozza meg ismeretes a történetből, hogy ami német 
csaszar ja ink: a szász hercegek, az Ottók es Henrikek öt-
száz évvel ezelőtt Rőmanak és Olaszorszagnak birtokában 
voltak, papákat letettek es behelyeztek es az összes püs-
pökségeket adományozták, mígnem jöt tek a gonosz fickók : 
VIII. Bonifácius (1294—1303), XXII. János (1316-34) ós XIL 
Benedek (1334—42), ezek kezdték Róma városát elfoglalni 
és a városi tanácsot letették s ugyanazt művelték Rómában, 
amit testvérük, a pokoli kardinális mostanában Halléban 
végez. . 

Mert Bonifácius, ez a főgonosz minden gonoszoknak 
fölötte s ez a minden hájjal megkent főbetyár, ő az,. aki 
Rómában az első jubiláris esztendőt tar tot ta s ezzel a 
bűnbocsánat árulását megkezdte, ezt a gyalazatos, á tkozott 
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bálványimádást, amivel az addig szokásban volt igazi búcsú, 
vagyis a bűnök megbocsátása, melyet Krisztus vére szer-
zett meg nekünk, olyan szánalmasan elhomályosíttatott és 
mellözötté lett. És mindamellett utána az összes pápák 
ragaszkodtak ehhez a hazugsághoz és bálványimádáshoz 
mind a mai napig s nem akar ják megengedni, hogy az 
csakugyan hazugság és bálványimádás. S vájjon miér t? 
Mert mérhetetlen sok pénzt ha j t nekik, amitől nem szíve-
sen válnának meg, Ugyszinte nagy mértékben növelte a 
pápa befolyását, amiről szinte nem akarnak lemondani. 
Azért mind a mai napig valamennyien hű követői Bonifá-
ciusnak és azok akarnak is maradni, ha az Isten meg 
nem gátolná. 

Ez a Bonifácius az, aki Fülöp francia királyt trónja-
vesztettnek nyilvánította, mivel a király, — a Colonnák 
híres nemzetsége ellen folytatott harcában, amikor t. i 
Bonifácius szentséges atya mérhetetlen elbizakodottságá-
ban ezeket Rómából elűzte, — nem hajolt meg előtte, 
hanem a menekült nemzetséget szívesen fogadta és neki 
menedéket adott. Ezért az engedetlensegért ő szentsége 
átokkai súj tot ta ós nemcsak neki magának kellett átok 
alatt lennie, hanem annak következtében egész országá-
nak a római egyház és a szentséges Bonifácius hatalmába 
kellett volna jutnia. Ő tehát az átok segítségével Francia-
ország örökös királya akar t lenni. Éppen úgy, mint ha a 
brandenburgi püspök a szász választófejedelmet egész 
önkényesen átok alá vetné ós ilyen módon Szászország 
örökös választófejedelme akarna lenni. Vagy a meisseni 
püspök csupa szeszélyből kiátkozná a brandenburgi válasz-
tófejedelmet, vagy György szász herceget és ezzel bran-
denburgi választófejedelemmé vagy szász herceggé akarna 
lenni. Ugyanilyen jogon a wittenbergi plébános is könnyű 
szerrel elbánhatnók az ellenszegülő gazdag ós befolyásos 
polgárokkal ós parasztokkal. Valóban, ilyen módon könnyű 
szerrel lehetne akárki a világ urává ós istenóvó. 

Csakhogy Fülöp király, a maga korában már meg-
lehetős lutheránus volt. Az elűzött Colonnák által Bonifá-
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efus szentséges atyát üldözőbe vette, mígnem sajá t atyjá-
nak házában, abban a szobában, amelyben született elfogta 
ut, börtönbe vetette, ahol bánatában harminc nap múlva 
maghalt. Az Isten ezzel arra figyelmeztet, hogy nem kellett 
volna magasabbra kapaszkodnia, mint amennyire születése 
ér„ Ő róla maradt fenn ez a mondás s Intravit ut vulpes, 
regnavit ut leo, mortuus est ut canis: róka módjára ju to t t 
be a pápai hatalomba, oroszlán módjára uralkodott, eb 
módjára múlt ki. 

Ugyanez a Bonifácius volt az, aki a jubiláris eszten-
dőben, melyet ő fundált ki és hozott divatba, — amikor 
az egész világ Rómába csődűlt, úgy hogy a város szűknek 
bizonyúlt és a tolongásban sok embert agyon nyomtak, — 
az egyik napon teljes pápai ornátusában pápakent mutat ta 
be magat. Másnap pedig császári ornátusban császárként 
jelent meg s maga előtt ké t kivont kardot villogtatva ezt 
kiá l tot ta : Ecce duo gladii hic: íme itt van a két kard. Mert 
hát Krisztus bizonyosan erre célzott, amikor tanítványainak 
a két kardra vonatkozólag nyilatkozott (Lukács 22,38). 

Ugyancsak ez a Bonifácius összegyűjtötte — az egy-
házi törvénykönyvnek egyik részeként — a megelőző pápák-
nak ós saját magának rendeleteit (Liber sextus decretalium), 
amelyekben tőle telhetőleg arra törekedett , hogy a pápai 
széket, fölébe emelje Isten igéjének, a világi hatalomnak 
s az emberek testének, lelkének ós javainak. Általában 
sok egyéb dicséretes pápai erényt hagyott utódainak köve-
tendő például, amelyekhez azok görcsösen ragaszkodnak 
is. Mert hát nekik a hitnek egyik t'oartikulusa az, hogy 
amit a római pápa megállapít, avagy cselekszik, azt a ker. 
anyaszentegyház és maga az Isten tette. És az ok: a pápa 
nem csalatkozhatik I -

Mindebből ós sok hasonló históriából (vajha az Isten 
támasztana olyan tudós történetírót, aki az ilyen példákat 
összegyűjtené, melyek tanúsít ják, hogy hányszor nyúj tot ták 
ki a pápák kezüket a császári ós királyi koronák után) 
bárki is lá that ja és megértheti, hogy a legszentségesebb 
római atyák a Konstantinfóle adományozást, ezt az ördögi 



288 I). LUTHER MÁRTON 

hazugságot miért tar tot ták a keresztyén hit legfontosabb 
art ikulusának és mindig azon törték a fejüket, hogyan 
tudnák azt teljesen talpra állítani. Törődtek is ők a többi 
hitcikkekkel és az egész keresztyónséggel, — csak a világ 
istene és urai lehessenek ennek a kézzelfogható istentelen-
sógnek segítségével! És valóban sokra is vitték, sokkal 
többre, mintsem az gondolta volna, aki ezt a hazugságot 
először kifundálta, 

Elérték mindenesetre azt, hogy a pápa a császároktól 
ós királyoktól ós az egész világtól magához ragadta az 
investiturát, azaz a püspökségek adományozási jogát es 
az egyházi javadalmakat, habár bizonyos, hogy ő azokat 
se nem alapította, se nem adta. És mennyi vér folyt e 
miatt s a császároknak ós királyoknak mennyi baja szár-
mázott ebből! Valósággal az Isten haragjának kijelentése 
volt az, amely ilyen módon akarta a világot a pápa által 
büntetni. Enélkül talán még ma sem tar tanók helytelennek, 
hogy valaki elvegye, ami nem az ovó ós azzal tetszése szerint 
gazdálkodjék. Mert hiszen csas zárok ós királyok az ilyen java-
kat nem a pápának, hanem az egyházaknak adták lelkészi 
hivatalok és iskolák fenntartására és a pápa magához ragad* 
ván, az egyház nevében gyalázatos módon eltékozolja azokat. 

Elérték továbbá azt, hogy császárok és királyok ós 
az egész világ kénytelenek őt imádni, lábait csókolni, a 
császár a kengyelvasát tartani és az őrgróf az öszvérének 
farkát vinni ós a tiszteletnek sok ilyen nyilvánulása van, 
amivel a keresztyén ember csak az igazi Istennek tartoznék. 
És az igazi Isten ezért viszonzásúl javakat ós elismerést 
ád. Ez az ördögivadék ellenben megköveteli a tiszteletet 
ós nem ad erte semmit, sőt ellenkezőleg rabol, lop. elvesz 
és magahoz ragad mindent, akinek mije van, testét, lelkét, 
javait, becsületet és hatalmát. Azért azután ok Rómában 
az egesz világot együgyű libáknak és kacsaknak tar t ják , 
különösen bennünket németeket és a markukba nevetnek, 
hogy olyan jó bolondokká tudnak tenni bennünket. — az 
Istennek neveben, akit pedig különben kevesebbre becsül-
nek, mint akár egy madárijesztőt. . ' -
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Elérték továbbá azt, hogy a pápa nagy dicsekedve 
az angol királyság örökösének ós hűbérurának í r ja m a g á i 
Én magam saját szemeimmel láttam ezt az iratot, melyet 
a jámbor Vergerius Péter Pál (pápai nuntius Németország-
ban, — 1548-ban az evang. hitre tért) hozott Ferdinánd 
római királyhoz és több német fejedelmekhez, hogy okét 
az angol király (V1IL Henrik) ellen felizgassa. És uraságának 
bizonyságául az egész királyságban óvenként minden sze-
mély után szedte az úgynevezett Póterfillert, ami hihetetlen 
nagy összegre rúgott, úgy hogy angolok azt mondták ne-
kem, hogy a pápa Angolországból évenként kilenc tonna 
aranyat visz el, sot némelyek szerint meg többet. Hát 
bizony Konstantin örököseinek ott Rómában ilyen formán 
nem kell a káposztát hús nélkül enniök. 

Méltán csodálkozhatunk itt ós kérdezhetjük : hogyan 
ju t szent Péter, a szegény bethsaidai halász ahhoz, hogy 
az utána következő pápáival Angolországnak örökös királya 
legyen 9 Meg nem vették az országot, az bizonyos; — fegy-
verrel sem foglalták el, az is bizonyos ; — ajándókúl sem 
kapták sem Istentol, sem embertol, az is bizonyos. Ámbár 
ok azt hirdetik, hogy Adolf király csupa ahitatból vetette 
ki a Póterflilórt királyságára0 Aki azonban ezt el nem hiszi, 
azért nem kárhozik el. 

És milyen sokszor tet te le és súj tot ta átokkal a pápa 
a császárokat, hogy ilyen úton módon császárrá lehessen! 
S amikor az átok segítségével nem sikerült őket letenni^ 
akkor a választófejedelmek kőzött támasztott olyan vissza-
vonást, hogy ők voltak kénytelenek a császárt letenni ós 
mást választani a pápa tetszése szerint. így akar ta hatal-
mát a választófejedelmekre ós császárokra ráerőszakolni, 
ami a történet bizonysága szerint néha sikerült, néha nem 
sikerült, — de sohasem törtónt vérontás nélkül. Mert ez 
a Konstantin-féle adományozás először részeggé tet te őket, 
mint valami édes bor, —- azután pedig bolonddá, dühöngővó 
ós esztelenné, mígnem császárrá ós Istenné lettek az egész 
világ felett, — és nem is tudnak ilyen mérget meg-
emészteni. 

ü. Luther M, művei. 19 
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Elérték továbbá az t hogy Nápoly és Szicília uralko-
dója köteles a legszentségesebb atyának évenként min-
denek fölött egy szép fehér lovat ajándékozni, ezüst zab-
lyával ós szerszámmal szépen felszerszámozva, a pápa 
hűbérúri jogának elismerésekónt. Ámbár azt mondják, 
hogy azok, akik ezt az ajándékot adják, kikötik, hogy az 
pusztán csak ajándéknak tekintessék és nem a hűbérúri 
jog elismerésének. Ezeket a lovakat azután a pápa össze-
gyűjti, évről-évre, ameddig ól ós ha kiváló nagy pompában 
akar megjelenni, szerszám nélkül maga előtt vezetteti 
azokat, annak jeléül, hogy karmait belevágta ezekbe a 
királyságokba és a szerencse kedvezése mellett, a Kon-
stantin-fóle adományozás erejével szeretné azokat teljesen 
elnyelni, — mivel különben hiteles okmányai erre a célra 
nincsenek. így j á r t el X. Leó pápa, az én első Kajafásom, 
midőn nagybátyját Nápoly királyává tette. Csakhogy a 
nápolyiak, sajnos, abban az időben már szinte pápaellene-
sek voltak ós pedig sokkal hevesebbek, mint Luther és 
az új pápás királynak oly erős mérget adtak, hogy teste 
fű-zöld lett tőle és olyan kemény, hogy dárdával sem lehetett 
beleszúrni, — annak jeléül, hogy ők a Konstantin adományo-
zásáról szóló pápai hitcikket lelkiismeretük nagy gyengesége 
miatt nem tudták elhinni, — lehet, hogy nem is akarták. 

Elérték továbbá gonoszságukkal azt, hogy a külön-
féle országokból sokkal több pénzt kaptak, mint amennyije 
a császároknak valaha is volt. Hozzá amit a császárok az 
országokból szedtek, azt azok kormányzására ós a béke 
fenntar tására kellett fordítaniok. Ezek a semmirevalók 
ellenben a pénzt beszedték ós elprédálták, a királyokat ós 
országokat pedig magukra hagyták, hogy a kormányzásról 
ós a béke fenntartásáról gondoskodjanak. Dániel mondja 
a 8-ik fejezetben az Antikrisztusról: Dolus prosperabitur 
in manu eius: A gonosznak minden gonoszsága sikerülni 
fog. Máskülönben, hacsak az Isten haragja nem akar ta 
volnaja világ bűneit ilyen módon büntetni, — nem is lett 
volna lehetséges, hogy mindezek így sikerűijenek nekik, 
j !_ Először kigondolták az érseki palliumokat, amiből 
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mérhetetlen összegek folytak be a római rabló kezeibe. 
Hiszen p. o. egyedül a mainzi érsek húszezer forintot 
tartozik a gonosznak az érseki palliumórt fizetni, söt mond-
ják, hogy a költségekkel harmincezerre rúg az ősszeg. 
Más püspökségek kevesebbet fizetnek, — úgy ahogy. Hát 
vajon melyik ördög adta nekik a hatalmat idegen egyház! 
javaknak ilyen megsarcolására ós hogy a négy szál len-
cérnát ilyen drágán árulja ? De hát mindez arra irányúi, 
hogy a pápa Konstantin örököse legyen és a világot maga 
alá hajtsa. 

Azután kigondolták az Annateseket (a hűbórbirtokórt 
jaro első évi bérletnek fele része) kézzelfogható szemtelen 
liazugsaggal, de az alatt a titulus alatt, — amivel még 
dicsükesznek is, — hogy a törökök ellen indítandó hábo-
rúra akarnak pénzt gyűjteni. Pedig napnál világosabb, 
hogy erre komolyan soha még csak nem is gondoltak. 
Hanem mindez azt a célt szolgálja, hogy a pápa először 
a világ összes javainak birtokába jusson, azután a világnak 
saját pénzen urává és istenóvó legyen és Konstantin örö-
kösének elismertessék. Amint hogy régen megmondották 
már, hogy az Antikrisztus a világnak összes kincseit 
elviszi. És Dániel ezt mondja (11-ik fejezet, 32. és kőv. 
versek): „Hiába osztja el az országokat Mahusitáinak, 
mert neki mindene ingyenvaló ragadománykeppen van, 
mindenféle hazugság ós gonoszság útján szerezve." 

Tovább : A búcsút szinte a törökök ellen gyűjtendő 
pénz kedvóért gondolták ki. És ez éppen olyan komoly 
dolog volt, mint az, hogy most a római udvart és a várost 
uj ja alakítani akar ja ós zsinatot készül tartani. Mind-
amellett roppant jövedelmet haj tot t ós csuffa tették vele 
az egesz világot, mégis anélkül, hogy a papa Istenseget es 
Konstantinságát azzal megszilárdították volna. Ilyenfele 
rablasokról, lopásokról, hazugságokról és csalasokról bő-
vebben megemlékeztem a német nemességhez szóló ira-
tomban. Akit érdekel, ott olvashat többet ezekről, nem 
szukseges, hogy azokat itt ú j ra ismételjem. Eddigi üzel-
meiket mégis azért beszéltem el, hogy mindenki lathassa, 

19* 
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miszerint a pápaság csupa hazugságra ós istentelenségre 
alapítva, abból születve ós növekedve, valósággal az ördög-
nek birodalma, nemcsak a keresztyen anyaszentegyháznak 
megrontására — amiről kővetkező írásaimban még tovább 
fogok szólni és téged te ördög tőlem lehetőleg. Isten segít-
ségével festeni foglak, amint te festettél engem — hanem 
a világi birodalmaknak is megrontására, pusztán csak azért, 
hogy sokkal nagyobb Konstantin legyen, mint amekkora 
maga Nagy Konstantin volt. 

Lássuk, mit tesz a pápa a mi korunkban* Mivel 
minden dolga nem sikerül neki teljesen, habár mint Dániel 
mondja (8,24) igen is nagy sikerrel dolgozott, mégsem tud 
nyugodni ós szünetet tartani ós semmi megütközést elvi-
selni. Régente a kardinálisok Rómában a pápa alatt voltak, 
úgy, mint a kanonokok a püspök alatt és ott a városban 
maradtak. De ez nagyon egyházias volt ós nem mutatot t 
császári pompát. Azért, amint a császár hajdanában az 
egyes országokba konzulokat, vagy helytartókat küldött, 
azon módon a pápa azt gondolta ki, hogy kardinálisaiból 
legátusokat csinál, hogy a császárhoz hasonlóvá legyen. 
Csak éppen, hogy nem konzuloknak, vagy helytar tóknak 
nevezte őket, hanem legátusoknak, mígnem a Konstantin-
fele adományozást ravaszúl becsempészi ós erőszakkal 
felülkerekedik. 

És a dolog csakugyan ment, a világ hozzájárult. A 
legátusok különféle szabadságleveleket, privilégiumokat, 
búcsút és kegyelmet vittek az országokba s olyan vásárt 
csaptak azokkal, hogy az országokat egészen kiszipolyozták. 

Azután kreál az országokban úgynevezett . örökös 
legatusokat, amilyen a salzburgi püspök ós legutóbb a 
mainzi is, akik állandóan itt vannak, a püspökségeket 
a római patkánykirály számára állandóan lefoglalva t a r t j ák 
és mégis egyúttal a római gyülekezet kanonokjai, — hogy 
így végre az összes püspökségek ós káptalanok Róma 
kezébe jussanak. Amint hogy Olaszországban, különösen 
Rómában, ez által a patkányserege t. i. a kardinálisok 
által az összes gazdag kolostorokat és alapítványokat fel-
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falta, ágy hogy utől jára az ősszeg ©gyhází javak az egész 
keresztyónségben a pápa kanonokjainak birtokába vándo-
roltak. Idővel bizonyosan küld majd egy-egy kardinálist 
Kölnbe, Trierbe, Bambergbe, Würzbergba ós ahol meg ilyen 
gazdag javadalmak vannak. Ezek azután szint© örökös 
legátusok lesznek, azaz patkányok, akik római patkány-
királyuknak segítenek, hogy az egyházi javadalmakat 
bezsebelje ós felfaija. Amint a mostani mainzi legátus a 
maga javadalmait, különösen Magdeburgot tényleg felfalta 
és kiszipolyozta, hogy római kanonokságát így • annál 
nagyobb dicsőséggel megtarthassa. 

Lássuk tovább, micsoda dolgokra vetemedett VIL 
Kelemen pápa, az én harmadik Kajafásom. Ez mikor meg 
nagybátyjának X. Leónak udvarmestere volt, — ellopta II. 
Gyula pápának egész hagyatékát, amit a beavatottak ötven 
tonna aranyra becsültek s ezen túl sok kardinálist, akik-
nél több pénzt gyanított, méreggel tet t el láb alúl. Mikor 
pedig pápa lett, olyan zsarolást űzött Olaszországban, hogy 
már elviselhetetlen volt s amiatt hétszer adtak neki mérget. 
Hat ízben le tudta azt győzni, ámbár úgy9 hogy a méreg-
től minden foga, körme ós haja kihullott, úgy hogy már 
olyan volt, mint egy puszta hústőmeg. Mert azt mondják, 
hogy a méreg adásában ós elhajtásában a legnagyobb ezer-
mester volt. Csakhogy, amint mondani szokás — senki 
sem olyan gonosz, hogy még nagyobb gonosszal ne talál-
koznék. Halála után ismeretlen tet tesek kiásták ós orrát, 
füleit ós egyéb tagjait levágva, korán reggel ott találták 
sírjánál, ezzel a felírással: perduellio maximus, — a leg-
nagyobb gonosztevő. 

Ugyanez a Kelemen, szinte még udvarmester korában, 
kapzsiságának kielégítése végett — ami ugyan lehetetlen-
ség volt — egy bullát adatott ki, amely elrendeli, hogy a 
lelkészek minden tizedik fillért, a világiak pedig, az elő-
kelők ós gazdagok minden huszadik s a közönséges ember 
minden ötvenedik fillért a pápai kincstárba fizessék be a 
török ellen gyűjtendő tőkéhez. Mert hát akkor egyszerre 
igen komolyan vették a török ellen indítandó háborút, — 
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azaz a világ kizsákmányolását. Akadtak emberek, akik 
utána számítottak és megállapították, hogy ha ez az adó 
három évig megmarad, egy fillér sem maradt volna a nemet 
tartományokban. Csakhogy a szamár igen magasan kezdte 
a nótát s azt hitte, hogy a németek nem veszik észre. 
De az augsburgi birodalmi gyűlésen 1518-ban visszautasí-
to t ták azt. 

De o azért nem hagyta abban. Mikor pápává lett, űj 
módot eszelt ki a világ kizsákmányolására. Kiadta a Mons 
fidei kezdetű bullát, melyben az uralkodóknak felajánlotta,, 
hogy váltsák meg saját pápai kincstárának illetékeit, hogy 
így nagy tőkéhez jusson a török ellen. Annyira szívón 
feküdt a szent atyának, hogy a török ellen háborút indítson 
— azaz, hogy a királyok pénzét bezsebelje. De nem akar t 
menni, mert a nagy gonoszság ós furfang miatt nem ér-
hette öt a szerencse, hogy a világot megszabadítsa pén-
zétől, mindamellett, hogy hírhedt volt mint fattyúgyerek, 
sa já t nővérének természetes gyermeke, ós a példabeszéd 
azt mondja, hogy a fat tyúgyerekek szerencsések. Itáliában 
azt is beszélik, hogy sohasem kereszteltetett meg. Azért 
is a legméltóbb volt mindenek kőzött arra, hogy ebben 
a korban pápa legyen, amikor kegyes ember nem is való 
pápának, avagy kardinálisnak, hanem a leggonoszabb fat-
tyú k illenek ezekbe az állásokba, amint ők maguk beismerik, 
hogy Rómában található a leggonoszabb fat tyúk söpredéke. 

A dolognak summája ez: A történet bizonysága szerint 
minden időben akadtak elegendő számban tudós és bölcs 
emberek úgy a világiak, mint ez egyháziak között, akik 
a pápa gonoszságát ós zsarnokságát tisztán látták s szóval 
és tettel ellene támadtak. De hát még nem ütött a pápa 
órája, azért nem érhettek el semmit, hanem be kellett 
teljesednie Dániel mondasának a 8-ik f. 24.2~ verseben: 
Az igazságot az utcakon — azaz nyilvánosán — elfojt ják. 
És ismét: A gonosznak minden sikerül, mígnem a Harag 
betelik. Es Krisztus azt mondja : Ezek a napok megrövidít-
tetnek, különben minden ember elveszne (Mate 24,22). Most 
azonban utott az óra. ha Isten is ugy akarja, de mégis 
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úgy, hogy valami módon el ne higyjék, ha még annyira 
érzik ís, úgy hogy bátorságuk a csizma szárába szállt, — 
vagy még lej eb b. Azért próbálnak mindenfele szokatlan 
ravaszságot és cselvetést, csakhogy semmit sem használj 
habár embereik nem hiányoznak hozzá. De az óra le fogja 
dönteni ezt a Tró já t ! 

Azért, ám ha tiltakozott es ellenszegült is minden 
ami Isten szerint való volt, mégis a pápának császárra 
kellett lennie és sa já t istene t i. az ördögnek segítségévei 
ezt a Konstantin-féle koholt adományozást működésbe 
kellett hoznia. Mert hiszen az bizonyos, hogy o most a 
legfőbb a császárok és királyok ós minden világi uraságok 
fölött (arról majd később szólok miképp az egyházban az 
Antikrisztus lett), nagyobb gazdagsága van, mint minden 
császároknak, nagyobb méltósága, nagyobb hatalma ós 
mindene, ami a világban értékes. Valósággal ós teljesen 
az Istennek mása. Amint hogy hízelegnek is neki, hugy 
o minden királyoknak királya, minden uraknak ura, folcii 
isten, — ós egyéb borzasztó nevek, melyek a gyalázatos 
vörös paráznának homlokára vannak írva (Jelen. 17,5). 
Isten igéjét ellenben nem hirdeti ós semmi apostoli, vagy 
püspöki munkát nem végez a lelkek vigasztalására, mind-
amellett „servus servorum dei" — az Isten szolgáinak 
szolgája, ami igaz is, ha az Istenen e világ istenét é r t jük . 
Mert o csakugyan igazi és legfőbb szolgája az ördögnek, 
aki mindent pusztít, amint Dániel mondja : Mirabiliter 
omnia vastabit, — borzasztóan elpusztít mindent. 

Ott talál juk továbbá Konstantin adomanyozó levelé-
ben azt a csinos kis hazugsagot. amely azután számos 
egyeb dekrétumokat es egesz nagy könyveket nemzett, 
azt t. i.. hogy a négy patriarcha, a konstantinápolyi, 
alexandriai, antiochiai es jeruzsálemi a római papa ala tar-
tozzék. Ez a hazugsa<r a szent papas egyhaznak hitcikkevó 
is lett, holott olyan konnyu kimutatni, hogy a Konstantin-
fele okmány itt arcul uti maga magat. Mert hiszen kiszá-
míthat juk az ujjunkon, — azt mondja, hogy Konstantin-
ezt az adomanyozó levelet megkereszteltetese után negyed-
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napon adta ki Rómában, —• amikor tehát Konstantinápoly 
még fel sem épült, annál kevósbbé lehetett ott patr iarcha; 
hasonlóképpen Alexandriában, Antiochíában és Jeruzsálem-
ben akkor meg csak egyszerű püspökök voltak, olyanok, 
mint most a plébánosok ós a patriarcha nevet sokkal 
későbben (az 5-ik században) kezdték használni. Eszerint 
az is nyilvánvaló, hogy ez a négy püspök egész Görög-
országnak és az egész keletnek összes többi püspökeivel 
együtt sohasem volt a pápa alatt és most sincsenek alatta. 
Ilyen módon az okmány maga magában teszi csúffá ezt a 
hazugságot. 

És ami még több, bizonyos, hogy sem Cyprianus 
(karthagói püspök + 258), sem Augustinus (hippoi pp= 
+ 430), a leghíresebb afrikai püspökök, a többi afrikai 
püspökökkel egyetemben sohasem tartoztak a római püs-
pök alá. Különösen Cyprianus, Karthago püspöke, Corne-
liussal, Róma püspökével egyenlőnek ír ja magát, ós azt 
testvérének nevezi. És abban a korban, amint Cyprianus-
nál található, a keresztyének minden püspökeiket pápának 
nevezték ós szt. Hieronymus, szinte pápának szólítja leve-
leiben szt. Augustinust, mígnem az ördög később egyedül 
a római Antikrisztusnak foglalta le ezt a nevet. Amint 
hogy azután az összes püspökök és egyházak főhatóságát, 
javait ós méltóságát elrabolta ós magához ragadta. És 
szt. Ambrosius, Milánó püspöke (+397) Olaszország sok 
más püspökeivel együtt szinte nem állott a pápa alatt. 
Ennek világos jeléül a milanói püspökség az egyházi 
jogban és a mise-szolgáltatás módjában még manapság 
is szt. Ambrosiust követi, ami nagyon elüt attól, amit a 
római egyházban később Gergely pápa megállapított. 

De minek sok szót vesztegetni ? Szt. Hieronymus, 
az egyház négy doktorainak egyike, akit halála után szinte 
megtet tek kardinálisnak, világosan írja, hogy a róinai 
püspök semmivel sem több, mint bármely más városnak 
püspöke, hanem mindnyáján egyenlők és hozzá teszi: 
Si quaeritur autoritas. major est orbis urbe, ami jó magya-
rul azt jelenti, hogy — ha a rómaiak netalán más véle-
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menyen vannak, tud ják meg, hogy az egész keresz-
tyénségnek nagyobb súlya van, mint Rómának. S az egész 
világnak akkor az volt a nézete, ami az igazság í§3 hogy 
a püspökök mind egyenlők. És hadd beszeljen tovább 
ugyanaz a férfiú, aki azt mondja, hogy Alexandriában 
eleinte nem is volt püspök, hanem a papok, — akiket 
ina prédikátoroknak ós káplánoknak nevezünk — kor-
mányozták együttesen ós egyenlő hatalommal az egyházat. 
Később azonban, a szekták ellen való vedelem okáért, 
nehogy bármelyik magához vonja az egyházat és a híveket 
megossza, egyet a papok közül elsővé tet tek ós püspöknek 
nevezték. Azért ír ja Pál apostol leveleinek magyarázatában 
is, hogy pap ós püspök egy jelentésű, amit a szövegből 
világosan be is bizonyít, amint hogy ezt bárki maga is 
olvashatja szt. Pál leveleiben, nevezetesen Titus levelében. 

No most már Hieronymus ugyanabban a korban élt 
és- a történet bizonysága szerint — Konstantin után vagy 
tíz császárt megért, úgy hogy Konstantin adományozásá-
ról ós a római püspök főhatóságáról neki tudnia kellett 
volna, annyival inkább, mert hiszen ő a római gyüleke-
zetnek volt papja és mint o maga mondja, Damasus pápá-
nak titkára. És igazán csuda, hogy még ma is el nem 
égetnek ilyen őseretneket, aki olyan egyszerűen ós lep-
lezetlenül megmondja a római püspökről, hogy minden 
más püspökökkel egyenlő és egyiknél sem főljebbvaló. 
Ő tehát mindezzel a Konstantin-féle adományozást kézzel-
fogható hazugságnak bélyegezi s hozzá még arról is bizony-
ságot tesz, hogy mennyire elvetemült, gyalázatos fickók 
és semmirevalók voltak a következő pápák és pápisták, 
akik ezt az átkos hazugságot nemcsak koholták — ami 
utól jára emberi hitványság volna, •— hanem az egész 
keresztyénsógre hitcikk gyanánt ráerőszakolták, hogy ilyen 
módon az egész világ gazdagságát, tekintélyét ós hatal-
mát elrabolják ós eltulajdonítsák, ós elég vakmerőek arra, 
hogy azokat, akik ezt az ördögpotyadókot istenként nem 
imádják, megöljék, elégessék és a pokol fenekére kár-
hoztassak. Hiszen ez maga az ördög ós az anyja. 
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Mit gondolsz? Ha sz t Hieronymus megért© volna, 
hogy a római püspök nemcsak az összes püspököknek 
és az egész egyházi rendnek, hanem a császárnak ós az 
összes világi rendeknek is fölébe akar ja magát emelni, 
akárcsak mintha o az Isten maga volna: hogyan elővette 
volna ő a pápát. Hiszen ha ö már arról sem akar hallani, 
hogy a római püspök följebb való, mint más püspök, 
hogyan hagyta volna őt meg abban, hogy az egész keresz-
tyénsógnek ura ós istene legyen. Hát bizony a pápa job-
ban tette volna, ha letesz az ilyen magasra törő vágyak-
ról. Amint le kellett azokról tennie akkor is, amikor az 
igazi püspökök ós egyházi^atyák eltek, —- mint 'Cyprianus, 
Martinus, Hilarius, Ambrosius, Hieronymus, Augustinus 
és a hozzájuk hasonlók, akik bizony más férfiak voltak, 
mint a római püspökök. 

Az egyháztörténetben (História ecclesiastica) ugyanis 
azt olvassuk, hogy Viktor pápa (189—198) az összes görög 
püspökökkel egyetemben az egész keleti keresztyénséget 
átokkal készült sújtani azért, mivel a Húsvét ünnepét ö 
vele ós a római gyülekezettel együtt nem ugyanazon a 
napon tar tot ták. (Ilyen korán nyúltak tehát a római püs-
pökök az egyházi főhatóság után, mert hiszen ez kétszáz 
év múlva történt Krisztus születése után, amikor Rómában 
meg a pogány császárok uralkodtak). És mi tör ténik? Útra 
kel Lyon, francia városnak p a p j a : Irenáus. a legrégibb 
egyházi tanítók egyike, — elmegy Rómába ós megdorgálja 
ezt a Viktort, hogy ilyen baj t és zavart készül a keresz-
tyónsógben előidézni a Húsvét napja miatt. Es el is érte. 
hogy a pápának le kellett tennie veszedelmes szándékáról. 

íme tehát, — ez az Irenaus nem volt puspok. nem 
is Rómában volt pap. hanem egy mas orszagban egy mas 
gyülekezetnek volt papja. Mégis megűorgalja a római püs-
pököt ós ellene szegül oktalan a tkanak es vakmerő szán-
dékának. Ha most mar o a papat Isten rendelesóbol a 
legfőbb püspöknek es csaszarnak tar to t ta volna, akit senki 
sem vonhat kérdőre azért, amit t e sz : ugy bizonyára tisz-
telettel meghajolt volna annak felsége előtt és a pápai 
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főhatóság ellenére nem avatkozott volna bele annak tisztébe0 

Mióta azonban ilyen Irenansok és Hieronymusok többé 
nem élnek, az ördög olyan magasra emelte ezt az o pat° 
kánykirályát és madáiijesztojet, hogy most már sem regi ; 

sem újabb egyházi atyákra, vagy tanítókra nem akar hall-
gatni, űgyszínte zsinatra ós egyházra sem, hanem zsinatnak 
és mindennek fölötte akar állani ós azt követeli, hogy 
mindenki egyedül ő reá hallgasson. Éppen úgy nem akar 
sem császárra ós császári törvényre, sem a józan észre, sem 
semmire hallgatni, hanem hogy minden jog és törvény az ő 
szívének szekrényében (scrininm pectorís) foglaltassék ós 
onnan bugyogjon ki, amint hogy könyveiben nagy hangon 
hirdeti is, hogy minden királyi székek és a legfőbb bírák 
ő általa ítéltetnek meg, őt ellenben senki se ítélje meg, 
talán az Isten maga se. Mert hát hogyan is ítélhetné őt meg 
az Isten, amikor minden jog ós törvény az ő szívének 
szekrényében gyökeredzik ós jogtalanságot ő nem tehet, 
ha mindjárt akarna sem ; mert hiszen minden, amit tesz, 
szekrényéből folyik, amelyben minden igazság ós tisztán 
csak igazság foglaltatik, mivelhogy hát az minden igazság-
nak szekrénye. 

És ami még ennél is több; ő tényleg nem akar ja maga 
fölött elismerni a szentírásnak azaz Isten igéjének, tehát 
magának az Istennek íteletet sem ; hanem ismét azt kür-
töli könyveben, hogy nem a római szók nyeri erejét a 
szentírastól, hanem a szentírás a római széktől. Hisz ez 
egyenesen azt jelenti, hogy o az Isten fölé ós az Istennel 
szembe helyezi magát. 0 íiogy az Isten alázzon meg 
téged, aki ilyen gyalazatos üazugsagot és átkos káromlást 
szólsz ! Milyen szemtelenül törsz a magasba ? De hát így 
írta ezt meg szt. Pal az Antikrisztusról, így kellett ennek 
beteljesedni nyomorusagara es büntetésére a hitetlen világ-
nak. amely mindenkor szívesebben hitt a hazugságnak ós 
az igazsagnak szeretetet nem fogadta el. 

Ez tetiat íme a papas hitnek szent árt ikulusa Kon-
stantin adományozásáról, azaz a szemtelen, átkos hazug-
ságról. Ezt óhaj tot tam a világ ele tárni, hogy minden 
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jámbor keresztyén lássa, hogy a pápaságnak pusztító 
űtálatossága puszta hazugságon épült ós egyháza az ördög 
egyháza. Aki többet is akar arról tudni, az olvassa a 
pápai törvenykönyvet, nevezetesen a Ouncta, továbbá a 
Solite és a Pastoralis kezdetű kánonokat ós az összes 
dekretalók kezdetét, folytatását ós végéi Mert kezdetben 
mindegyikben dicsekedve említi, hogy ő az Isten bölcs 
intézkedésénél fogva a legfőbb hatalom,, A folytatásban 
azután ítél ós parancsol, amit akar, úgy mint egy Isten. 
S a végén az engedetleneket fenyegeti az Isten haragjával, 
úgy hogy minden írása, beszéde ós cselekedete mintha ezt 
mondaná: Ide nézzen mindenki, ón vagyok egyedül a 
császár, az Űr ós az Isten, ón nem mívelhetek igazságtalan-
ságot, hanem nélkülem senkinek sincs igazsága! Mert az 
ördög oly erősen belóoltotta ezeket a hazugságokat, hogy 
egészen neki vadul és jogaival oly iszonyatosan pőffög ós 
köpköd mindenfelé, hogy még saját istenének, az ördög-
nek is borsódzik tőle a háta. És mi arra voltunk kárhoz-
tatva, hogy az ő disznói legyünk ós megegyünk mindent, 
amit az ördög ő vele mindenünnen összeöblögettetett. 

Emellett mégis megalázza magát a szentséges atya 
ós minden egyházak édes anyja ós Servus servorum Dei, 
az Isten szolgáinak szolgája címmel nevezi magát, szt. 
Gergely példájára, aki először használta ezt a címet, ós 
bizonyosan nem gondolt arra, hogy az örökös cím, 
vagyis Titulus natus leend. Mert hiszen ezt a címet min 
den keresztyénnek, még a császárnak is viselnie, vagy 
jobban mondva betöltenie kellene. Mert Krisztus maga is 
nevezi magát az Isten szolgái szolgájának, hozzá a leg-
kisebbnek a mennyek országában; az ő példájára minden 
keresztyénnek kötelessége, hogy kölcsönösen megmossák 
egymás lábait ós egymásnak szolgái legyenek, s ami még 
több, hogy alázatosságban mindenki följebb becsülje fele-
barát já t önmagánál, amint szt. Pál tanítja, hogy egyik a 
másikat a tiszteletadásban megelőzze. Ez a Servus servo-
rum Dei-nek igazi értelme. Gergely is így gondolta és így 
tar tot ta is azt. 
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De a szent pápa csak ráveszi a juhoknak ruhájá t 
és e l takar ja az ilyen titulussal a farkast, hogy farkas 
voltát n© vegyék észre. Mert hogy milyen szolgája ő való-
sággal az Isten szolgáinak, azt cselekedetei bizonyítják, 
melyek szerint kívánja, hogy o neki az Isten ellenére ős 
az Isten fölött mindenki szolgáljon s aki nem teszi, az 
őrökre elkárhozik. Az még sohasem fordult elő, hogy a 
pápa a császárnak, királynak, vagy fejedelemnek a lábát 
megcsókolta volna, amint ő a magáét a császároktól csó-
koltat ja, pedig hát a császárok keresztyének és az Isten-
nek szolgái. És ha mindjárt a császárok is időnként gono-
szok voltak es így nem voltak az Isten szolgái, -— bizo-
nyos, hogy a pápa sem volt mindig kegyes ós istenfélő 
és mégis mindig az Isten szolgájának hiróben állott ós 
csókoltatta magát. Azért tehát, amint ő, az Isten szolgái-
nak legszentségesebb szolgája csókoltatja magát, éppen 
úgy móltányos volna, hogy ő is megcsókolja az Isten 
szolgáinak lábait, legalább is komornyikjaiét , ha ugyan 
őket keresztyéneknek tar t ja , vagy pedig neki sem kellene 
engednie, hogy lábait csókolják, mivel ő a legszentebb 
akar lenni a keresztyének között. 

Igazán nagy szükség volna rá, hogy ezek a dolgok 
ós a szent pápás egyháznak ezekhez hasonló sok egyéb 
cikkjei egy szabad keresztyén zsinaton tárgyalás alá vétes-
senek. Ha az Isten előtt móltóknak talál tatnánk és viszont 
ők is érdemesek volnának az Isten kegyelmére, hogy 
annak segítségével önmagokat megismernék ós belátnák, 
hogy ezekért a kimondhatatlan hitványságokórt bunhod-
niök és azokat jóva tenniök kellene: akkor ón velem 
megegyezésben ók is úgy ítélnének maguk fölött, hogy 
valamennyiüket, pápát, kardinálisokat, püspököket stb. 
fel kellene akasztani, vízbe fójtani, lefejezni ós elégetni, 
mint cégéres tolvajokat, rablókat, csábítókat, árulókat, 
gyújtogatókat , verebeket ós minden gonoszságnak elkez-
dőit, folytatóit ós befejezőit. Mert sajnos ón is benne vol-
tam a pápás egyhaznak istenkáromló tömegében (be kell 
ismernem, mint szt. Pal teszi ós vidám szívvel s örömmel 



302 I). l u t h e r m á r t o n 

teszem) ós segítettem saját szentségünkkel ós bölcsessé-
günkkel káromolni ós gyalázni Krisztusnak szentséges vérét 
ós erejét. De hát nem ismertem a jobbat ós azt hittem, 
hogy így van jól ós rendjón, ők azonban most már ismerik 
ós mégis megmaradnak ebben az állapotban ós hozzá azt 
minden hatalommal ós üldözéssel védelmezik. 

Ugyanazért nem is lesznek méltók arra a kegyelmes 
büntetésre, hogy felakasztassanak, vízbe fojtassanak, lefe-
jeztessenek ós elógettessenek, ami reá juk nézve kivánatos 
volna és amit én is kívánnék nekik, hogy ezzel elfordulna 
tőlük ós megenyhülne az Istennek haragja, amelyet külön-
ben mindörökre a pokolban kell viselniők. Mert szt. Pál 
azt mondja (II. Thess. 1,8), hogy az Antikrisztust maga 
Krisztus, a mi Urunk fogja megítélni ; először megölni 
szájának lelkével, azaz igéjével, azután dicsőseges eljöve-
telekor teljesen elpusztítani. Azért a pápaságot nem is 
fogja sem egyház, sem zsinat, sem császári, avagy bármely 
emberi hatalom megbüntetni ós neki érdeme szerint meg-
fizetni. Mert ők magasságban és mélységben, hosszúságban 
ós szélességben, — mindenféle módon és irányban sokkal 
nagyobb mértékben vétkeztek minden gonoszsággal, hit-
ványsággal, hazugsággal ós káromlással, hogysem emberi 
büntetés ós harag oda elérhetne. Ő rá juk az ítélet Miitó 
25,4 l szerint ez: ..Menjetek el ti átkozottak az örök tűzre, 
amely az ördögnek ós angyalainak készíttetett". Mert az 
ördög angyalainak nemcsak a gonosz szellemek, vagy a4 

többi ordogok neveztetnek, hanem a pápák, püspökök ós 
kardinalisok is, amint a Jelenések könyve bizonyítja. Amint 
viszont Krisztus angyalai nemcsak a mennyei szellemek 
hanem a kegyes eletű szent püspökök, papok ós lelkészek 
is a foldon a keresztyónségben. Amint keresztelő Jánost 
a maga angyalanak nevezi. 

Hanem hat a dolog most is csak úgy megy, amint 
menni szokott az olyan embereknek, akik nem hisznek, 
sőt nevetnek ós gúnyolódnak, mint azok tet ték, akik az 
özönviz előtt éltek és később Lóth vejei. Milyen nevetsé-
gesnek találták, hogy Sodorna el fog pusztúlni. De neve-
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tesük csakhamar örökös sírásra változott amikor a bolon-
doknak azt a nótáját kellett őnekelniök: Non putassem. 
— Nem hittem volna. A pápisták ís így nevetnek most, 
ha hallják az isten fenyegetéseit, melyekre lelkiismere-
tükben mégis móltóknak érzik magukat, meggyőzetve gya-
lázatos, istentelen életük által. De eljön az idő, amikor 
ők is kénytelenek lesznek sírás ós fogcsikorgatás közt 
énekelni: Non putassem. De sajnos lassan közeledik, mert 
a világnak így tetszik s azért nem is segít ezen sem 
Henoch, sem Noé, sem Ábrahám, sem Dávid, sem semmi-
féle próféta, sem Krisztus, sem apostol. Ám maradjon 
tehát és haladjon így tovább; majd elválik ki bánja meg! 

Mivel tehát elvégeztetett, hogy e pápai utálatosságot 
itt a földön ne érje utói a büntetés, hanem az utolsó íté-
letkor maga Krisztus fogja sújtani, valamint az ördögök 
is, a sötétség láncaival ugyanarra az ítéletre ta r ta tnak 
fenn, mint szt. Péter mondja : azért engednünk kell a dol-
gokat folyni, ahogyan folynak és rábízni az utolsó íté-
letre, mivel különben sincs meghallgattatás és lelkiisme-
retük kiáltása sem segít ra j tuk . Másrészt azonban nekünk 
is kötelességünk tovább haladni lankadatlan kitartással 
abban, hogy a pusztító útálatosságnak minden gyalázatos-
ságait fel tárjuk, hogy az egész világ és ők maguk is 
lássák a maguk gyalázatosságát, hogy legalább ebben 
szolgáljunk az Istennek, mert ő szájának leheletével öli 
meg az ő ellenségét. Mert az ő szájának lehelete megy 
át most hatalmas erővel a világon és az anyaszentegyház-
nak nagy szüksége van ennek a pusztító útálatosságnak 
megismerésére, hogy az ellen védekezhessék ós imádkoz-
hassék. Ámen. 
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• BEVEZETÉS. 

Az ágostai birodalmi gyűlés (1530. szept. 22.) után, a hol 
az evangéliomi rendeknek a róm. katholikusokkal való egye-
sülés céljából 1531. ápr. 15-éig gondolkozási időt adtak s a 
hol egyszersmind a császár megigérte, hogy az egyház róm. 
katholikus szellemben való reformálása végett egyetemes zsi-
natot tartat, de addig is, kötelességéhez hiven, a régi hitet 
védeni . és az ellenszegülőket kérlelhetetlenül üldözni fogja: 
békés kiegyezésről többé szó sem lehetett. Épen azért az evan-
géliomi rendek, nehogy készületlenül találja őket az ujabb tá-
madás, 1531. március 23-án Smalkaldenben forma szerint véd-
és dac-szövetséget kötöttek. A szövetségi okmányban nyiltan 
kijelentették, hogy ők nem a császár, nem is a szent római 
birodalom rendje ellen szövetkeznek, hanem csupán a célból, 
hogy hitüket minden erőszak ellen egyesült erővel megvédel-
mezhessék. Egyszersmind sürgették a kilátásba helyezett egye-
temes zsinat megtartását, hogy azon a vitás vallási ügyek Isten 
tiszta igéje szerint elintéztessenek. 

A szövetséges rendek ez összetartása hamarosan áldásos-
nak is bizonyult. 

V. Károly császár látva, hogy oly ellenfelekkel van dolga, 
kik az ő fenyegetéseitől meg nem ijednek, újra szelidebb húrt 
kezdett volt pengetni. Erre őt egyébként más, politikai termé-
szetű okok is indították. Dühös ellenfelei: a francia és angol 
király, sőt a török is újra mozgolódtak; jobbnak látta tehát, 
ha a vallási kérdések miatt nem gyújtja magára a házát. Ez 
okból 1532. juh 23-án megkötötte az evangéliomi rendekkel 
a nürnbergi békét. A békepontok szerint, melyeket a regens-
burgi birodalmi gyűlésen erősítettek meg, az ellenfelek kölcsö-
nösen megígérték, hogy a legközelebb megtartandó egyetemes 
zsinatig a tényleges egyházi állapotokon semmit sem változ-
tatnak és egymásnak békét hagynak. 

V. Károly császár állta is szavát. Mindent elkövetett, 
hogy a tervezett egyetemes zsinat egybegyűljön, mert attól 
sokat, az állandó béke helyreállítását várta. Ezért még ugyan-

18* 
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azon évben tárgyalásba bocsátkozott VII. Kelemen pápával 
Bolognában. A pápa azonban a protestánsok kivánta szabad 
keresztyén zsinatról hallani sem akart. Tehát húzta, halogatta 
a dolgot s puszta Ígérgetésekkel fizette ki a császárt is, meg. 
a protestánsokat is. 

VII. Kelemennek 1534. évben, szept. 25-én bekövet-
kezett halála után a császár az új pápát, a nagy diplomata 
III Pált nógatta a zsinat egybehívására. S III Pál, legalább 
látszólag, hajlott is a császár kérésére; előbb azonban tájéko-
zódni akart a helyzetről. E végből 1535-ben elküldötte köve-
tét, Vergeriust Németországba, hogy tapogatódzék az ottani 
hangulat iránt s különösen, hogy beszélje meg ott a zsinat 
helyének kérdését. Ő maga, azon ürügy alatt, hogy neki más 
keresztyén hatalmakra, így főként Franciaországra is tekintettel 
kell lennie, a helyet illetőleg, a különben ekkor még szintén 
a német birodalomhoz tartozott lombardiai Mantuát hozta 
javaslatba. 

Vergerius Frigyes Jánost, a szászválasztó fejedelmet nem 
találta otthon; utána sietett tehát és őt Prágában utói is érveT 
vele a szabad keresztyén zsinat egybehívása dolgában meg is 
állapodott. A szászválasztó fejedelem ugyanis, a rábeszélésnek 
engedve, kilátásba helyezte, hogy esetleg az Itáliában tartandó 
zsinaton is részt vesznek, ha személyes biztonságukról és 
szabadságukról kellőképen gondoskodnak. 

így történt, hogy III. Pál pápa, a császárral egyetértve, 
végre valahára a sokáig vajúdott egyetemes zsinatot 1537. 
május 23-ára forma szerint kihirdette Mantuába és arra nem-
csak a róm. katholikus, hanem a protestáns német fejedelme-
ket is meghívta. 

A zsinat célját elég világosan jelezték. Az egybehívó 
pápai bullából tisztára kitűnik, hogy III. Pálnak esze ágában 
sem volt szabad zsinaton tárgyaltatni a fenforgó vitás vallási 
kérdéseket; ellenkezőleg ő szilárdan eltökéllette, hogy a pápa 
kiváltságos jogaiból egy hajszálnyit sem enged, hanem igenis 
mindent elkövet, „hogy — úgymond — az egyház békességét 
az eretnekek kiirtásával helyreállítsa." 

Ez ok miatt a protestánsok eleintén egyenesen vissza 
akarták utasítani a zsinatra való meghívást; majd ellenzéki 
zsinatot terveztek, de végre is győzött Luther nézete, ki is 
— bár szintén teljesen tisztában volt a szent atya szándéká-
val s terveivel, — oda nyilatkozott, hogy a zsinatra el kell 
menni, ha másért nem, hát — úgy mond — „legalább protes-
tálni az örök igazság nevében, s aztán lábainkról a por is-
lerázva, eltávozni. 
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Frigyes János, a szászválaszíő fejedelem, ki utóbb szintén 
az ellenzéki zsinat mellett volt, végre szintén Luther nézetéhez 
csatlakozott és 1536. aug. végén meg is bízta őt, hogy állítsa 
össze a Szent-írás alapján azon cikkeket, miket a megtar-
tandó köz-zsinat elé terjeszthessenek, mint az evangéliomiak 
feladhatatlan ' hitigazságait s a tervbe vett egyházi reform 
alapját s zsinórmértékét. 

Luther készséggel vállalkozott a nagy feladatra. „Cikkek'6 

címen, 1536. dec. havában Wittenbergben megírta német nyel-
ven remek hitvallását. Legelőször is leghívebb barátaival. Jónás-
sal, Crenzigerrel, Bugenhagennel és Melanthonnal és az akkori-
ban épen Wittenbergben időzött jeles theologusokkal, Ams-
dorffal, Agricolával és Spalatinussal közlötte azokat. Két napi 
tanácskozás után mindannyian jóváhagyták és Karácsony 
napján az eredeti kéziratnak Spalatinus készítette másolatát 
alá is írták.1) 

*) Melanthon azonban némi .fenntartással; nevezetesen e megjegy-
zéssel: „A cikkeket én is igazaknak és keresztyénieknek tartom. A pápá-
ról azonban azt tartom, hogy: ha ő az evangéliomot meghagyná, azon 
keresztyének békessége és közegysége okáért, akik alája tartoznak, a püs-
pökök fölött való, különben is bírt felsőséget, jure humano, mi is meg-
hagyhatnék." E megjegyzés miatt Melanthont sok szemrehányás érte, de 
alaptalanul, mert az az engedmény, a mit ő tesz, tisztán óvatosságból tett 
és oly feltételhez kötött engedmény, a miről nagyon jói tudta, hogy az 
ellenfelek azt el nem fogadják; de ő épen azt akarta konstatálni, hogy az 
egyházi szakadás okai nem mi vagyunk. Ha pedig az ellenfelek a feltételt 
még is elfogadták volna, akkor elérte volna nagy célját: az egyház békés 
úton való megreformálását. S ezt ő annyival is inkább óhajtotta, mert 
előre látta, hogy szakadás esetén, minden külső rend és tekintély ledön-
tésével, nagy felfordulás és fejetlenség áll be. S hogy emberjog alapján 
ő csakugyan komolyan érvényben akarta tartani az egyházi felsőség 
tekintélyét, annak legfényesebb bizonysága a Gamerariushoz intézett leve-
lében található következő nyilatkozata: „Utinam, utinam possim non quidem 
dominationem confirmare. sed administrationem restituere Episcoporum. 
Videó enim, qualem habituri simus Ecclesiam, dissoluta noliisía ecclesia-
stiea. Videó postea multo intolerabiliorem futuram tyrannidem, quam antea 
unquam fűit." (Corp. Ref. II. 877. Fabricii Gentifolium Lutheranum, II. 659. 
v. ö. F. T. Müller. Die symbolischen Bücher der evangelisch-lutherischen 
Kirche, Gütersloh 1882. LXXXVI. 1.) Legtárgyilagosabban foglalkozik 
egyébként e kérdéssel Köllner (Symb. 448. 1.), a ki Melanthon védelmére 
még azt is felhozza, hogy őt eljárásában az egyháznak az állammal szem-
ben való szabadabb s önállóbb helyzete biztosításának nagy célja is 
vezérelte. „Melanthon — úgymond — attól tartott, hogy önálló egyház-
kormányzat „hiányában az állam, materiális érdekeivel, veszélybe dönti 
a hitéletet. Ő az evangéliom tisztaságát, de egyszersmind önálló egyházi 
adminisztrációt is akart, félvén az egyházat fenyegető világi zsarnokságtól." 
S az idő Németországban bizony neki adott igazat. S minket nem fenyeget 
hasonló veszedelem? 
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Luther a másolt példányt ugyancsak Spalatinus által 
1537. jan 3-án elküldte Torgauba a választófejedelemhez, 
kijelentvén, hogy a Cikkekért egy maga teljes feleló'sséget 
vállal s kinek-kinek szabadjára bízza, ha azokkal megakarja-e 
terhelni magát vagy sem? 

Frigyes-János kétszer is elolvasta azokat és tartalmuk 
felett 1537. jan. 7-én kelt s Lutherhez irott levelében teljes 
megelégedését és őrömét nyilvánította, mert „bár ő —• úgy-
mond — laikus a dologban, mégis tökéletesen meg van arról 
győződve, hogy a Cikkek igazak es az agostai hitvallással meg-
egyezők s épen azért —• azokat ő is magaeva teszi és mellettük 
megáll minden . körülmények között a zsinat és az egész világ 
előtt is, Istenre bízva a következményeket." 

E közben 1537. febr. 15-én megnyílt a híres nevezetes 
smalkaldi gyűlés, a melynek egy s más politikai természetű 
ügyön kivül, főként a pápa által Mantuába hirdetett egyetemes 
zsinat képezte főtárgyát. 

Az evangéliomi fejedelmek közül jelen voltak: Frigyes 
János szász választófejedelem. Fulop hesseni orgrof, Ernő és 
Ferenc lüneburgi hercegek, Ulnk würtenbergi herceg, Fülöp 
pomerániai herceg, Wolf György es Joakim anhalti fejedelmek, 
Albert mansfeldi gróf; ezen kivul a szövetséges városok kül-
döttei és számos lelkipásztor s theologus. Hasonlóképen eljöttek 
oda Borst Péter pápai követ és Held Mátyás császári helyettes 
kancellár is. 

A gyűlésen szóba hozták ugyan a politikai természetű 
dolgokat s így ezek közt a törökök ellen nyújtandó segéd-
seregek kiállításának ügyét is, de a tanácskozás hamarosan 
a főtárgyra, az egyetemes zsinatra fordult. A pápai követ és 
a császári helyettes kancellár e részben azt javasolták, hogy 
az evangéliomi rendek mondják ki az egyetemes zsinaton való 
részvételt. A gyűlés azonban a szász választófejedelemre hall-
gatva, a pápa meghívását kereken visszautasította, és egy, a 
császárhoz intézett külön iratban kifejtette azon okokat is, a 
melyek miatt a protestánsok a zsinaton meg nem jelenhetnek. 
Ez okok . között a legfontosabb az volt, hogy ők a pápás 
zsinatot szabad keresztyén zsinatnak nem tekinthetik, már 

Egyébként legfényesebben igazolta Melanthon magamagát. Midőn 
ugyanis hitelvi szempontból kellett neki a pápaság dolgában Ítéletet 
mondani, a Luther cikkeihez kiegészítéskép irott értekezésében az isteni 
jog alapjára épített pápasággal magánál Luthernél is kegyetlenebbül végzett. 

Némelyek szerint Luther Melanthonnak a maga névaláírásához fű-
zött megjegyzéséről nem tudott volna semmit. Hát ez egyenesen kép-
telenség. 
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csak a kijelölt hely miatt sem. Hogy azonban a császári és 
a birodalmi rendek ezen ő állásfoglalásukból arra a következ-
tetésre ne juthassanak, mintha ők a kitűzött célnak és a jogos 
várakozásoknak teljesen megfelelő zsinattól is idegenkednének, 
ugyancsak a szász választófejedelem egyenes kivánságára, 
inkább magán jellegű értekezleten elővették a Luther készítette 
s Spalatin másolta, kiváló theologusok által máris aláírt cik-
keket és azokat megbeszélve helybenhagyták és egyszersmind 
elhatározták, hogy azokat majd annak idején, nem ugyan mint 
új hitvallást, hanem mint a régebbieknek (t. i. az ágostai hit-
vallásnak s védelmének) az azóta felmerült vitás vallási pontok 
miatt szükségessé vált kiegészítését, hitelvi egységük újabb 
jele képen az egybegyűlő zsinat elé fogják terjeszteni. 

Maguk a fejedelmek és a szövetséges városok követei ép 
ez oknál fogva egyelőre még nem is tartották szükségesnek, 
hogy Luther cikkeit aláírják, de igenis aláíratták azokat a 
gyűlésen jelenlevő theologusaikkal. 

Mialatt e tárgyalások folytak, Luther 1537. február 26-án 
kínos betegsége miatt haza ment. Távozásakor emez emléke-
zetes szavakkal vett búcsút a gyülésezőktől: „Töltsön meg 
benneteket az Isten a pápa gyűlöletével!"1) És úgy látszik e 
szavának foganatja is lett, mert alighogy távozott, a gyűlés 
tagjai újabb s a korábbitól lényegesen eltérő határozatokat 
hoztak. Közelebbről, hogy a pápa zsinatjának nyíltan bevallott 
célja a „lutheri eretnekség" kiirtása lévén, semmi esetre sem 
vesznek abban részt, hanem felkérik a császárt, hogy ő hívjon 
össze valamelyik német városba szabad keresztyén zsinatot. 

Melanthon e végzést • nem helyeselte. Ő a pápa zsinata 
mellett volt, mert szerinte a papanak van joga zsinatot össze-
hívni, ha nem is biráskodhatik abban. „De a fejedelmek —• 
mondja ő maga — nem adtak helyet a mi nézetünknek és 

Sokan felvetik itt azt a kérdést: miért nem érték be magával az 
Ágostai hitvallással? Mire való volt új hitvallást iratni? A dolog igen 
egyszerű. 1530 óta az idők nagyon változtak. Akkor az Ágostai hitvallásra 
volt szükség, mert ki kellett mutatni, hogy mi is katholikusok vagyunk, 
sőt hogy mi vagyunk az igazi ^katholikusok. Épen azért Melanthont bízták 
meg hitvalláskészitéssel s az Ág. hitv. tényleg főként az e g y s é g p o n -
t o k a t emeli ki az e g y s é g és b é k e s s é g fentartása érdekében. Az ellen-
téteket csak megérinté, de ki nem hegyezte. Sőt itt-ott elsimította. Most, 
hogy az evangéliomi köztudat erőre kapott, már az e l l e n t é t e k körül 
forgott a vita és küzdelem. E részben kellett tehát tisztán látni jobbra is, 
balra is. Azért magát Luthert bízták meg hitvalláskészitéssel s az ő iratában 
az e l v i e l l e n t é t e k lépnek előtérbe; ő az egységpontokat csak meg-
érinti, mert egységet és békességet a hitelvek rovására nem akar, nem 
keres. Inkább felveszi a harcot, mert attól se fél. 
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én engedelmeskedtem nekik még ezúttal is, mint szélnek s 
viharnak, mert nem szabadulhattam tőlük meg botrány nélkül." 

Sőt, hogy a szövetséges fejedelmek s rendek ama vég-
zése igazolva legyen, egyenesen a gyűlés megbízásából meg-
írta „A pápa hatalmáról és felsőségéről" és „A püspökök 
hatalmáról és bíráskodásáról" szóló értekezéseit. A gyűlés 
ezeket jóvá is hagyta és a jelenlevő theologusokkal szintén alá-
íratta. Epen azért a Melanthon műve már Smalkaldenben hiva-
talos közokiratnak minősíttetett. 

Luther e cikkei a Melanthon függelékként később hozzá-
csatolt kettős értekezésével együtt neveztetnek az aláírás helyé-
től „Smalkaldi cikkekének.1) 

Zsinat elé ezen cikkek soha sem kerültek, mert a ter-
vezeti zsinatból egyelőre semmi sem lett. Mikor ugyanis a 
mantuai herceg azzal a követeléssel állott elő, hogy az ő fő-
városában tartandó zsinat idejére katonaságot és pénzt bocsás-
sanak rendelkezésére, a pápa fegyveres zsinatról hallani sem 
akarván, az egyetemes zsinatnak más helyet jelölt ki: kihir-
dette azt Vicenzába 1538. május havára. De biz ott sem jött 
az össze s később se lett belőle semmi, hanem igen is jó 
sokára — 1545. dec 13 — megszületett a legpápásabb vagyis 
a tridenti zsinat. Ehhez azonban a mieinknek már semmi közük 
sem volt. 

Nekünk ebből az egész zsinati históriából ^ csakis egy 
drága kincsünk maradt meg, a — Smalkaldi cikkek." 

Luther e munkája csupa hiterő, emésztő láng es szenve-
dély. Ő nem tekint se jobbra se balra. Nagyon jól tudván azt, 
hogy a majdan egybegyűlő zsinaton nem annyira a csaszarral, 
mint inkább a pápával magával lesz dolguk: a tiszta evangé-
liomi igazságot kereken, minden szépítgetés, hímezes-harnozas 
nélkül, merészen, elszántan, a személyes meggyőződés teljes 
erejével oda vágja az ellenség szeme közé. Nem az egység-
pontokat keresi — azokon . nagy hamar, 4 rövid pontban 
átsiklik, hanem az elvi eltéréseket emeli ki mindenütt. Hadd 
lássa a világ, hogy itt Krisztus és Beliál állanak egymással 
szemben s hogy e kettő között frigykötésről szó sem lehet. 
Ezért hite alapigazságát: „Azt t a r t j u k , h o g y az e m b e r 
h i t á l t a l , t ö r v é n y c s e l e k e d e t e i n é l k ü l i g a z í t -
t a t i k m e g " emeli ki mindjárt elül, hogy legott kitűnjék amaz 

A „Smalkaldisehe Artikel" elnevezés legelőször az 1553-iki veimári 
kiadásban fordul elő. 1553 előtt e hitvallást szerzője után egyszerűen 
„Luther hitvallásáénak (Luthers Bekenntnis) nevezték. Mint ilyen azonban 
jól megkülönböztetendő Luther sajátképi vagyis 1529-ből való hitvallásától, 
valamint 1528-ban kiadott nagy hitvallásától az úrvacsoráról. 
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áthidalhatatlan elvi ellentét, a mely közöttünk és a római 
egyház között van és azután, alkut nem ismerve, elvet mindent, 
a mi az evangéliomi hit amaz alapigazságával ellenkezik, Elveti 
első sorban az ellenfél fő fő hazugságát: a miséről s papi hata-
lomról szóló tant, mert „ez az a sárkányfark — úgymond — 
mely a bálványimádás rengeteg piszkát s szemetjét termeli" 

De — bárha csak alkalmilag — polémia az ő műve 
nemcsak a római kathoiikus, hanem a református egyházzal 
szemben is, a mennyiben az evangéliomi hit elvi álláspontjából 
kifolyólag határozottan körvonalozza a két protestáns egyház 
kozott való nagy ellentétet is, a mennyiben kimondja, hogy az 
Ur szent vacsorájában „Krisztus testét és vérét* a hitetlenek és 
méltatlanok is élvezik és hogy a Szent-Leiket csakis az Isten 
igéjében s annak közvetítésével vehetjük. 

Szóval állást foglal jobbra, balra. 
A „Smalkaldi cikkekének — sajnos — kritikai szem-

pontból teljesen megbízható szövegkiadását máig sem bírjuk. 
Annyi bizonyos, hogy a Luther cikkeinek eredeti s épen 

azért egyedül hiteles szövege a német. De melyik német szöveg ? 
Ez felette fontos egy kérdés. 

A dolog ugyanis úgy áll, hogy a „Smalkaldi cikkek'-nek 
tulajdonképen háromféle szövege van; 1. Luther eredeti kéz-
iratának szövege; 2. Spalatin másolt szövege és 3. Luther 
1538-ban nyomtatásban kiadott szövege. 

E szövegek, ha nem is lényegesen, de mégis eltérnek 
egymástól így a Spalatin-féle szöveg Luther eredeti kézirati 
szövegétől mintegy 125 helyen üt el Az 1538-iki Luther-féle 
kiadás (editio princeps) pedig nemcsak egy egészen új elő-
szóval, hanem 5 kisebb-nagyobb, az eredeti kéziratban is meg-
jelölt, szövegbeli pótlékkal is bővült. 

A Spalatin-féle szöveget, a mely jelenleg a weimári levél-
tárban van, ugyancsak a weimári udvari lelkészek adták ki 
legelőször 1553. meg pedig úgy, hogy abba egyszersmind a 
Luther-féle 1538-iki kiadásban levő előszót és pótlékokat is 
bevették. Ez ' a weimári szöveg került bele aztán az 1580-iki 
német Concordia-könyvbe. Igaz, hogy a weimári kiadásban a 
Spalatin kézirata szövegétől való eltérések meg vannak jelölve, 
de oly hiányosan, hogy az ő kiadásukat szövegkritikai szem-
pontból véglegesnek tekinteni nem lehet, már csak azon oknál 
fogva sem, mert annál Luther eredeti kéziratát felhasználni 
nem állott módjukban. 

Más alakot öltött kritikai szempontból szövegünk ügye, 
mikor végre Luther eredeti kézirata újra előkerült. Ez a kéz-
irat ugyanis egykor a heidelbergi egyetemi könyvtár birtoká-
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ban volt több más, ugyancsak Luthertől való kézirattal együtt, 
hanem a 30 éves háború alatt, mikor Tilly 1622-ben Heidel-
berget elfoglalta, Miksa bajor herceg mind ama kéziratokat 
elvette és a pápának ajándékozta. 1798-ban azonban kézira-
tainkat Napoleon a vatikáni levéltárból Párisba vitte s 1816-ban 
a pápa azokat visszaadta a heidelbergi egyetemnek. Ez időtől 
fogva Luther eredeti kéziratát is felhasználhatták szövegkriti-
kusaink. 

Legelőször Marheineke adta ki azt a következő címen: 
„Articuli qui dicuntur Smalcaldici. E Palatino codice msc. 
accurate edidit et annotationibus criticis illustravit Philippus 
Marheineke. Berolini 1817. é°.u 

E kiadásnak nagy előnye ugyan, a hozzácsatolt történeti 
és kritikai apparátus mellett, hogy az eredeti kézirat helyes 
olvasásmódját is megállapítani törekszik, de mint ezt Zange-
meister példákkal is igazolja, itt-ott mégis hibás olvasásmódot 
közöl s azonkivül Luther nyelvezetét modernizálja s hozzá nem 
is következetesen. 

E bajon akart segíteni Zangemeister, a heidelbergi egye-
tem főkönyvtárosa, midőn Luther szuletese negyszazados emlék-
ünnepe alkalmából a Smalkaldi cikkek eredeti keziratat authen-
tikus s . tisztán mechanikus úton eloallitott fenynyomatú 
facscimilében kiadta es egyszersmind hozzácsatolta a korhű s 
helyes olvasásmodot is nyomtatásban, s ezenkívül mint 1. 
függeléket az 1538-iki kiadás előszavát, mint II. függeléket a 
Spalatiii kéziratából az eltéréseket, s végre mint III, függeléket 
a szintén facscimilében közlött alairasoknak korhű és helyes 
olvasásmódját. 

Minthogy pedig Zangemeister a „Cikkek" nyomtatott 
szövegébe, . ott, ahol az eredeti kézirat maga is jelekkel utal 
rá, bevette az 1538-iki kiadásban található utólagos pótlásokat 
is, (természetesen zárójegyek közé foglalva s apróbb nyomás-
ban), ez idő szerint az ő általa közölt szöveget kell kritikai 
szempontból a legtökéletesebbnek tekintenünk. E szöveget 
vettük tehát mi is alapúi fordításunknál.1) 

*) Die Schmalkaldischen Ariikel vom Jahre 1537. Nach D. M. 
Luther's Autograph in der Universitatsbibliothek zu Heidelberg zur vier-
hundertj&hrigen Gebu r t s f e i e r Luther's herausgegeben von Dr. Kari Zange-
meister, Oberbibliothekar der Universitat Heidelberg. Mit 57 Seiten in 
Lichtdruck. 2. kiadás. Heidelberg 1886. Ez iratot a dunánirineni egy-
házkerület megbízásából egyszer m á r lefordítottam, de mert tévedésből 
egy részlet kimaradt, itt közlöm a teljes szöveget. 



Cikkek 

a melyeket a mi részünkről valóknak a mantuai vagy 
bárhol tartandó való zsinat ele kellett volna terjeszteniük 
és a melyeket mi elfogadhatunk avagy meghagyhatunk 

vagy nem stb* Irta D„ Luther Márton 1537-ben. 

Do Luther Márton elüljáró beszéde.1) 

Mivelhogy Pál pápa, © néven harmadik, a mult esz-
tendőben, Pünkösdre, Mantuába zsinatot hirdetett s azt 
azután Mantuából meg máshová tette, hogy az ember azt 
se tudja, mit is akar vagy tesz meg vele, ós mi, a magunk 

*) Az eredeti kéziratban a címlapon ez áll: 
Die Artikel. 

1537. 
His satis est doctrinae pro vita ecclesiae. 
Ceterum in politia el oeconomia 
satis est legum, quibus nixemur, 
Ut non sit opus praeter has 
molestias fingere alias, quia monemur " 
„Sufficit diei malitia sua." 

A kézirat címlapján ez a mottoszerű, sajátkép tehát mintegy eredeti 
első előszó, minthogy sokáig kötetlen hagyták codexünket, annyira elmo-
sódott, hogy a szaktudósok csakis a legnagyobb fáradsággal tudták 
kibetűzni. S e Zangemeister-féle olvasásmód pontosságához is még mindig 
szó fér. 

Mikor aztán Luther 1538-ban kéziratát a következő címmel: 
„Artikel: / so da hetten sol / len auffs Goncilion zu / Mantua, oder wo es 
würde sein, überantwortet werden, / von unsers teils wegen. / Und vas wir 
annemen / oder geben kündten oder nicht etc. / Dr. Mart. Luth. / Wittemberg 
/ MDXXXVIII. / Gedrukt zu Wit / temberg durch Hans Luft. / MDXXXVIII." 
kinyomatta, — a rövid előszót elhagyta s ujat írt helyette, — azt, a melyet 
itt közlünk. Ennek eredeti kézirata nincs meg: ezt külön lapokra írva 
küldte be a nyomdába, a nélkül azonban, hogy kézirata eredeti alakján 
változtatott volna. - • 
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részéről biztosra vehetjük, hogy e zsinatra vagy minket 
Is meghívnak vagy hivatlan k iá tkoznak: kötelességemmé 
tették1) hogy a mi tanunkat cikkekbe foglaljam ós egybe 
állítsam, hogy, ha netalán tán szőnyegre kerülne a dolog, 
nyilvánvaló legyen, mi az, a miben ós mennyiben engedünk 
vagy engedhetünk a pápistáknak ós mi az, a mi mellett 
mind végig ki tar tunk ós megmaradunk. 

Megírtam hát e cikkeket és a mieink elé terjesztettem, 
A mieink elfogadták és egy értelemmel vallották, és elhatá-
rozták, hogy, ha a pápa a maga népével egyszer-akkor 
bátorkodnék hazugság s csalárdság nélkül, komolyan s 
igazán, egy valóban szabad keresztyen zsinatot tartani, a 
minthogy kötelessége is volna, azokat nyilvánosan előadjuk 
és hitünk vallásakent álljuko 

Minthogy azonban a római udvar szörnyen irtózik a 
szabad keresztyén zsinattól ós olyan cudar mód kerüli a 
világosságot, hogy már saját emberei se remónylik, hogy 
valaha megszívlelje a szabad keresztyén zsinatot, még 
kevésbbé, hogy egybe is hívja, a mi miatt s méltán, ugyan 
boszankodnak és neheztelnek is, ebből látván, hogy a pápa 
inkább veszni hagyja az egész keresztyénsóget s elkárhozni 
az összes lelkeket, semhogy magát s hadát egy kevéssé 
megjavítsa s határt szabjon az ő zsarnokoskodásának: 
azért is elhatároztam, hogy e cikkeket kinyomatva nyil-
vánosságra bocsátom, hogy, ha előbb kellene meghalnom, 
semmint a zsinat meglenne, — a mit egész biztosra is 
veszek ós reménylek, hisz e világosságot kerülő, ós nap-
fénytől irtózó gazfickók szánandó mód erőlködnek, hogy 
a zsinatot húzzák, halasszák és megakadályozzák — utó-
daim ós maradókaim e bizonyságtételemnek ós hitvallá-
somnak hasznát vehessék ama hitvallásom mellett, melyet 

1) Luthert e cikkek egybeállításával Frigyes János szász választó-
fejedelem bízta meg 1536. aug. havában. 

Luther e kijelentésére alapították sokan azt a nézetüket, hogy a 
smalkaldi cikkek eredettől hivatalos köztekintélylyel (publica auctoritas) 
bírtak, mert —- mint p. o. Garpzov mondja: — „iussu et approbatione 
Statuum Evangelicorum" jelentek meg. E nézetet azonban fentebb (1. a 
bevezetést) megcáfoltuk. 
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korábbat kiadtam, melynél mostig meg is maradtam § Isten 
kegyelméből meg is akarok maradni,1) 

- Mert mit mondjak? Mire panaszkodjam? Még életben 
vagyok, írok, prédikálok ós naponként előadást tar tok és 
mégis akadnak oly cudar emberek, nem csupán ellenségeim 
közt, hanem részünkről is, hamis atyafiak,2) a kik nem 
áta l ják sajá t irataimat ós tanaimat egyenest nekem szegezni, 
noha látnak ós hallgatnak engem ós jól tudják, hogy én 
másképen tanítok ós mételyes tanukat fáradságos munkám-
mal akar ják bearanyozni és a szegény népet nevemben csalják 
és ámítják, Hát mit tesznek még majd az én holtom után. 

Igaz, — kötelességem volna ugyan, hogy mindenre 
feleljek, mivel még élek. Ámde kérdem, én egy magam 
hogy tömjem be az Ördögnek minden száját, kiváltképen 
azon veszettekét, a kik se hallani, se eszükbe venni nem 
akar ják , a miket mi írunk, hanem, a kik mind csak azon 
törik a fejüket , hogy szavainkat cudar módon elferdítsék 
és megrontsák. Hát ezeknek feleljen meg az ördög, avagy 
végezetre az Isten haragja, a hogy rászolgálnak. 

Bizony sokszor eszembe ju t a jó Gerson,3) ki két-

Luther itt némelyek szerint nem gondol valami korább kiadott 
hitvallásra, hanem egész általánosságban utal eddigi irataiban foglalt 
hitvallására. Nézetem szerint egyenesen hasonló célból 1529-ben irott 
hitvallására gondol. S ezt annyival inkább merem állítani, mert ez a hit-
vallása amazzal feltűnően megegyezik nemcsak tartalmi, hanem alaki 
szempontból is. Meg vagyok arról győződve, hogy e művénél amazt ala-
púi vette, hogy ez amannak csak kibővítése. Különben is maga világosan 
„ama korább kiadott" hitvallására utal. 

a) Garpzov szerint Luther itt a zwingliánusokat és tigurinusokat 
érti. (Isagoge 771. 1.) 

3) Gharlier János, született 1363-ban Gersonban, a rheimsi püspök-
ségben. Híres misztikus és scholasztikus theologus s a párisi egyetem 
kancellárja volt. Meghalt 1429-ben. Egyike volt azoknak, a kik az egyház 
reformálását komolyan munkálták „fejében és tagjaiban." Kiváltképen a 
pisai és konstanci zsinatokon játszott nagy szerepet. Ezért a „doctor 
christianissimus" címmel tisztelték meg. De azért — Huss János és prágai 
Jeromos megégetésében neki is jelentékeny része volt. Egyházirodalmi 
téren legkiválóbb munkái: De unitate ecclesiastica: De infallibilitate papae; 
Gonsiderationes de mystica theologia. Munkáinak legjobb gyűjteménye 
(5 kötetben) az Ellies du Pin Lajos-féle 1706-ból. 
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ségbe vonja, hogy tanácsos-© bármely jó dologról nyilvá-
nosan írni? De ha nem tesszük, sok lélek odavesz^ kiket meg-
menthet tünk volna, ha pedig megtesszük, előáll az Ördög meg-
számlálhatlan mérges, gonosz szájával ós mindent megront és 
megfertőz, hogy oda munkánknak gyümölcse, pedig napnál 
világosabb, hogy semmi hasznuk benne. Mert ha még oly 
alávaló módon rágalmaztak is és ha még úgy igyekeztek Is 
a népet hazugsággal bilincselni 1© magukhoz, Isten a maga 
dolgát mind előbbre vitte, az ő táborukat napról-napra 
kisebbé ós a mienket nagyobbá tette ós őket hazugságaikkal 
egyetemben szégyenben hagyta ós mindenha hagy ja ! 

Megtörtént dolgot mondok. Egy Franciaországból kül-
dött doktor já r t itt Wittenbergben, a ki nyilván bevallotta 
előttünk, hogy királya szentül hiszi, hogy nálunk se egyház, 
se felsőség, se házasság nincs, hanem csak úgy barommódra 
élünk ós kiki azt cselekszi, a mit akar.1) Hát mondd 
csak: ama napon Krisztus széke előtt, mily arccal néznek 
majd szemünkbe, a kik a királynak ós más népeknek irataik-
ban ily otromba hazugságokat tálal tak fel színigazság 
gyanán t? Krisztus, mindnyájunk ura ós bírája, bizonnyal 

*) E dologról más helyen (így nevezetesen az ő „Bedenken" d. i. 
Gutachten, vom Február 1537. c. iratában) is megemlékezik. „Wittenberg-
ben — úgymond — a pápa orátorától, Yergerius Péter Páltól hallottuk, 
hogy ő neki egész mást beszéltek, mint a mit sok tekintetben nálunk 
tapasztalt." S ugyanitt tudjuk meg tőle, ki volt az a bizonyos franciaor-
szági doktor. ,.A franciaországi király (I. Ferencz) követe, Gervasius 
doktor — úgymond — nyilvánosan beismerte előttünk, hogy királyának 
azzal beszélték tele a fejét és szentül is hitte, hogy a lutheránusoknál se 
házasság, se felsőség, se egyház, se semmi nincs." 

Yergeriusra vonatkozólag, ki III. Pál pápa megbízásából ép a zsinat 
előkészítése ügyében járt Luthernél, I. „Luther Élete" című munkám 
316-317. lapját, 

I. Ferencz francia királyra vonatkozólag pedig még csak azt jegyezzük 
meg, hogy ugyan ő volt az, a ki 1533-ban a francia egyház reformja 
dolgában a lutheránus theologusoktól kért tanácsot s ki 1535-ben Luthert 
és Melanthont országába hasonló okból meg is hívta. Melanthon — mint 
tudjuk — örömest el is ment volna, de Frigyes János, a szász választó-
fejedelem, nem engedte meg neki, jól ismervén úgy a királyt, mint 
Melanthont. 
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jól tudja, hogy hazudnak és hazudtak s én ís bizonnyal 
jól tudom, hogy ítéletét veszik. Térítse meg- az Isteo5 a kik 
megtérésre valók; a többieket érje őrök keserves k ín ! 

De hogy még egyszer a dologra térjek, mi tagadás 
benne: egy Igaz keresztyén zsinatnak lelkemből őrülnék, 
hogy végre is sok dolgon ós népen segítene. Nem mintha 
nekünk volna szükségünk rá, hiszen a mi gyülekezeteink 
immár, Isten kegyelméből, a tiszta Igével és a szentségek 
helyes használatával, különböző hivatalok és célszerű 
intézmények ismeretével úgy fel vannak szerelve ós meg-
világosítva, hogy kisebb gondunk is nagyobb a zsina-
tolásnál és e részben a zsinattól jobb eredményt ópenség-
gel nem remélünk ós nem is várha tunk; hanem ime itt 
van szemünk előtt, a püspökségekben szerteszét, a sok 
üres es puszta parochia, hogy lá t tukra szinte a szívünk 
szakad meg ós sem a püspökök, sem a székes papok nem 
törődnek azzal, hogyan él a szegény ember avagy hogyan 
hal meg, kiért pedig Krisztus halt meg ós az mégsem 
hallgathatja őt magával, mint jó pásztort juhaival, beszél-
getni, hogy borzadok és félek, hogy egyszer akkor 0 küldi el 
Németországba angyalait zsinatolni ós általuk minket mind-
nyájunkat mindenestűi úgy elpusztít, miként Sodomat és Go-
morát, mivelhogy mi azs inat ta lvakmerőencsuf ja tekotűzünk. 

E fontos egyházi ügyeken kivul az allam koreben is 
sok-sok javítani való dolog volna. Ott a fejedelem s rendek 
között való egyenetlenség; ott az uzsora s kapzsiság, a mely 
özönnel szakadt ránk s a tiszta jog orvén orokodott meg; ott 
az erőszak, fajtalanság, divatozas, dobzódas, játékosság, 
fényűzés, a vetek és gazság egesz serege vei; ott az alattvalók, 
cseledek s munkások, minden faj ta kezmuvesek engedetlen-
sege, a parasztok telhetetlensege1) is (s a jó Isten tudja még 
mi?) s mind ez úgy elharapódzott, hogy tíz zsinat s húsz 
birodalmi gyules se csinál itt rendet. Hát, ha az egyházi ós 

*) Az eredetiben „Ueberlastung" s ez alatt Buchwald szerint az a 
megterhelés értendő, melyét a parasztok, kiváltképen pedig a mester-
emberek másokra raktak az által, hogy drágán adták el az élelmi szereket, 
sőt csaltak is; a magyarban ép azért a dolog lényegének megjelölésére 
legalkalmasabbnak találtam a „telhetetlenség-1 szót. 
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világi rend ez istenellen való fő bűneit tennék szóváazslnaton, 
ezer dolgunkig akadna, hogy a hosszá kabátokkal5 nagy fej-
bábjegyekkel s bő övekkel, püspöki sbiboros kalapokkal vagy 
botokkal s több efféle szemfényvesztő dolgokkal való gyere-
kesdi és bohósdi já ték eszünkbe se jutna, Ha az egyház ós 
állam körében előbb az Isten törvényét ós parancsolatait telje-
sítenők, — akkor is ráérnénk az ételek, ruhák, fejbűbjegyek 
ós miseruhák reformálására0 De mert mi lenyeljük a tevét s 
e közben szűrjük a szúnyogot, hagyjuk a gerendát s kivet jük 
a szálkát, — hát a zsinattal is megelégedhetünk. 

Ezért kevés cikket írtam össze; hisz mi nálunk 
különben is annyi az Istentől vett parancs egyházban, 
államban, családban, hogy sohse tehetünk nekik eleget 
Minek hát s mire jó azokat zsinati határozatok és tótelek 
sokával szaporítni, kiváltkópen, ha magukat az isteni fő-
parancsolatokat se becsüljük és t a r t juk meg? Mintha biz 
az Isten beérhetné bohóckodásunkkal, míg mi szent paran-
csolatait lábunkkal tapodjuk. De bűneink nagy terhe nyom 
s elfordítják tőlünk az Isten kegyeimét, mert azokat még 
csak nem is szánjuk, bánjuk, de sőt minden undokságain-
ka t még mentegetni akar juk . 

Óh ón édes Uram, ón Jézus Krisztusom! te magad 
ta r t s zsinatot s dicsőséges eljöveteleddel szabadíts meg 
minket, híveidet. A pápával ós hadával leszámoltunk; ők 
Te Veled nem törődnek. Te könyörülj meg hát ra j tunk, 
szegény nyomorúltakon, a kik hozzád sóhajtozunk ós 
Téged keresünk, igaz szívvel, a kegyelem szerint, melyet 
nekünk adtál, Te Szent Lelked által, a ki Veled s az 
Atyával ól és uralkodik mindörökké áldva. Amen. 

Az első rósz szól 
a z i s t e n i f e l s é g f o c i k k e i r ő l 

s e z e k 
1. Hogy: Atya, Fiú ós Szent Lélek, egy isteni lényeg-

ben és természetben,1) három külön személy, egyedül való 
egy Isten, ki a mennyet s földet teremtet te stb. 

A lényeg (essentia) és természet (natúra) Luthernél synonym 
szavak; érti alattuk a személyekkel közisteniséget (deiías). 
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2. Hogy: Az Atya senkitől, a Fiú az Atyától születe t t ; 
a Szent Lélek az Ayátői és Fiútól ©redett. 

3. Hogy °0 nem az Atya, sem nem a Szent Leiek, 
hanem a Fíű lett emberre, 

4. Hogy: a Fiú úgy lett emberré, hogy a Szent 
Leiektől férfiú közreműködése nélkül fogantatott ós a 
szeplőtlen szent Szűz Máriától születet t ; azután szenvedett, 
meghalt, eltemettetett , poklokra szállott, holtakból fel-
támasztatott , mennybe ment, az Atya jobbjára ült s el-
jövendő ítélni eleveneket ós holtakat stb., a mint ezt az 
apostolok1), úgyszintén szt. Athanasius hitvallása2) ós a 
közönséges kis káté3) tanítja. 

E cikkek fölött vita ós per nincsen, mivelhogy ezeket 
mindkét részről valljuk, azért nem ís szükség, hogy most 
róluk több szót ej tsünk. 

A második rész szói 
a J é z u s K r i s z t u s h i v a t a l á r a ós m ű v é r e v a g y i s 

a m i v á l t s á g u n k r a v o n a t k o z ó c i k k e k r ő l . 

Itt az első és főcikk* 

1. Hogy: Jézus Krisztus, a mi Istenünk ós Urunk, a mi 
bűneink miatt halt meg ós a mi igazságunkért támasztatot t 
fel. Róm. 4. (25. v.)4) És egyedül o Istennek ama báránya, ki 
elvette a világ bűnét. Jan. 1. (29. v.). És az Isten mindnyá-
junknak bűnét reá rak ta . Ezs. 53. (6. v.). Szintúgy: mind-
nyája bűnös ós megigazíttatnak ingyen kegyelemből a 
Jézus Krisztus vérében való váltságnak általa stb. Róm. 
3. (23. s köv. v.). 

Az apostoli hitvallásban (Symbolum apostolicum). 
2) Az Athanasius-féle hitvallás (Symbolum Athanasianum vagy kezdő 

szavai után: Symbolum Quicunque) a szentháromságról és Isten emberré-
levéséről szóló tant foglalja magában, úgy a mint az a chalcedoni zsinat 
(451) határozatai alapján nyugaton kifejlődött. Egyházunk e symbolumot 
is elfogadta. Legelőször arlesi Gaesarius (-)- 548) tesz róla említést a 6-ik 
században. 

3) Saját kátéját érti, melyet ő még 1529-ben adott ki. 
4) A zárójegyben levő számok az eredeti kéziratban nincsenek meg. 

D. Luther M. művei. 2 1 
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Minthogy hát ©zt így kell hinnünk' és az üdvöt más-
ként semmiféle cselekedet, törvény avagy érdem által el 
sem ís érhet jük s meg sem Is nyerhetjük, nyilvánvaló és 
bizonyos dolog, hogy minket egyedül az ily hit igazíthat 
meg, a mint Róm. 3. (28. v.). szt. Pál mondja : Azt tar t juk, 
hogy az ember megigazíttatik a törvény cselekedetei nélkül 
a hit á l t a l Hasonlóképen: Hogy egyedül ő lenne igaz és 
Hiegigazítója a Jézus hitéből valónak. (Róm. 3. 26,) 

E cikkektől epenséggel nem tágíthatunk, itt nem 
engedhetünk, ha ég és föld összeomlik is, avagy mind az, 
minek maradása nincsen. Mert nem adatott más név az 
embereknek, a mi által üdvözülhetnének, mondja Péter 
Ap. cs. 4. (12. v.). És mi az ő sebei által gyógyít tat tunk 
meg. Ézs. 53. (5. v.). 

És e cikken alapszik mind az, a mit mi a pápa, az 
ördög és az egész világ ellenében tanítunk ós tar tunk. 
Azért erről bizonyosaknak kell lennünk ós nem kétel-
kednünk ; különben vége mindennek s győz ós uralkodik 
a pápa, az ördög ós minden ellenségünk. 

A második cikk (a miséről.)1) 
Hogy a mise2) a pápaságban3) a legeslegundokabb fer-

telmesség: első s főcikkünknek nyilt s vakmerő támadása 
es mégis a sok bálványozó pápás szertartás közt a leg-
főbbik ós legcifrabbik volt. Hisz azt mondták róla, hogy 
az ily áldozat avagy misézós, még ha holmi hitvány fickó 
végzi is el, megszabadít bűneinktől úgy itt ez életben, 
mint a tisztító tűzben, holott ezt szerintünk, mint fentebb 
is mondtuk, csakis az Isten báránya teheti. E cikktől nem 
is tágítunk, ebből nem engedünk, mert első főcikkünk tiltja. 

1) A••(—) jegyben levő szavak itt s későbbi helyeken is a Spálatin-
féle szövegből'-vannak átvéve. • 

2) E tárgyról „Von dem Missbrauch der Messe" c. külön munkát is írt. 
3) Luther különbséget tesz a „mise az egyházban" (missa in ecclesia) 

és a „mise a pápaságban" (missa in papatu) között. Amaz egyházi szol-
gálat (liiTovgyía ecclesiastiéá), emez -pedig, a szent vacsorával való leg-
gyalázatosabb visszaélés (Carpzov Isagoge 791 1.). 
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És ha talán értelmesebb pápistákkal jönnénk össze, 
Ilyen formán, barátságos módon beszéljük meg velük ezt a 
dolgot1) Tudniillik: miért ragaszkodnak ök oly nagyon 
ahhoz a miséhez ? 

L Hisz az csupa merő emberi találmány; Isten bizony 
nem rendelte. És mi minden emberi találmányt bátran 
elvethetünk, a mint Krisztus mondja, Máté 15, (9. v.)i Hiába 
t isztelnek emberi rendelvényekkel. 

2. Másodszori az a mise haszontalan egy dolog ís ; 
bűn ós veszedelem nélkül mellőzhetjük0 

3. Harmadszor: a szentségekkel sokkal jobban ós 
üdvösségesebben, söt egyedül üdvösséges módon élhetünk 
Krisztus rendelése szerint. Miért taszítsuk hát holmi koholt, 
szükségtelen dolgok miatt, miket másként jobb és üdvös-
sógesebb módon pótolhatunk, a világot ínségbe s nyomorba? 

[Hirdessük nyilván a népnek, hogy a misét, mint 
emberi tákolmányt elvetni nem bűn s hogy nem kárhozik 
az el; ki rá semmit se ád, söt, hogy mise nélkül bizonnyára 
sokkal inkább üdvözülhet. Ki tudja, hogy a mise nem 
szűnik-e meg egykor magától ? nem csupán a durva cs5-
cseleknél, hanem a jámbor, okos, istenfélő keresztyén lel-
keknól is. Hát még, ha megértik, hogy a mise karhozatos 
dolog, hogy Isten igéje és akarata ellen való egy kohol-
mány.]2) 

4. Negyedszer már csak azért is szükséges, hogy 
elvessük a misét, melynek adás-vevésóvel egész sereg hal-
latlan visszaélés támadt szerte a világon, hogy a vissza-
élésektől megszabadulhassunk, még ha egyébként valami 
hasznos es jó dolog volna is bennük. Mennyivel inkább 
el kell pedig vetnünk, hogy örökre szabaduljunk az oly 
visszaélésektől, melyek egészen szükségtelenek, haszon-
talanok es karhozatosak, s hogyha mis© nélkül mindent 
jobban s biztosabban nyerhetünk meg. 

*) Esze ágában sincs, hogy engedményt tegyen, — , ellenkezőleg 
meggyőzni akarja őket tévelygésükről. 

A [—] között levő szöveg itt s lentebb is az u. n. editio . prin-
cepsből vagyis a Luther 1538-iki saját kiadásából van átvéve. 

21* 
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5= Ötödször : biz az a mise semmi más3 de nem m 
lehet más (a kánon1) és az összes könyvek szerint), mini 
emberek (hozzá gonosz fickók) műve, a mi által valaki 
önmagát s magával egybe másokat az Istennel akar kien-
gesztelni, bűnbocsánatot és kegyeimet szerezni és kiér-
demelni, (mert ezt t a r t ják róla, midőn olyan nagyra ta r t j ák . 
Mi is volna más?) Azért bizonynyal kárhoztatnunk kell 
és el is keli vetnünk. Hisz mereven ellenkezik a focikkel9 

mely tanítja, hogy nem egy gonosz avagy jámbor mise-
szolga a maga dolgával, hanem Istennek báránya ós Isten-
nek Fia vette el mi bűneinket. 

S ha valaki abba kapaszkodnék, hogy áhítatoskodn! 
avagy magánosan kommunikálni szándékozik, — az nem 
komoly dolog. Mert, ha igaz kommuniót akar, ezt bizton 
s legjobban a szentségekkel2) élve éri el Krisztus rendelése 
szerint. De maga magának kommunikálása3) bizony emberi 
képzelgés, bizonytalan szükségtelen s tilos dolog. És az 
ilyen tulajdonkép azt sem tudja, hogy mit mivel, mert 5 
Isten igéje ellenére emberi képzelgés s találmány után 
megy. Nem is helyes, bárha egyébkent rendben volna is 
a dolog, hogy az egyháznak közös szentségét bárki a 
sa já t maga áhitatosságára használja ós így a maga kénye-
kedve szerint Isten igéje nélkül az egyházon ldvűl közös-
séget játszók.4) 

1) A misekánon a miseliturgia főrésze, melyet a róm. katholikus 
áldozó pap, mint Istennel való csendes beszélgetést olvas. 

2) E szentség az úri szent vacsora. 
3) Luther itt nyilvánvalólag a magan-úrvacsorázás ellen szól, mert 

különbség van a közt, a mikor valaki maga magának is feladja az úr-
vacsorát, de egyszersmind kiosztja azt másoknak, — a gyülekezetnek is, 
és a mikor valaki mások kizárásával adja fel magának az úrvacsoráL 
Luther az utóbbit kárhoztatja. „Non est illicitus (mondja Ghemnitz), si 
sacerdos celebrans seipsum una cura aliis communicet; Non tamen est 
vera Communio coenae Dominicae, si sacrificulus in privata Missa priva-
tam Goenam, quae cum nemine sibi communis sit, instituat." 

4) Az a pap, a ki az úrvacsorából vagyis a gyülekezet közösségi 
szentségéből csendes misét csinál, a szentséggel játszik, mert azt Isten a* 
gyülekezetnek adta. 
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E miséről szóló cikket b© nem veszik a zsinaton. 
Mert még ha lehetséges volna is, hogy a többi cikket 
mind meghagyják nekünk, ©zt a cikket meg nem hagyják. 
Campegíus1) Igos tában meg Is mondta : Inkább tépjék 
darabokra, de a misét fel nem adja. Hát Isten engem, ón 
Is inkább megégettetem magamat, semhogy tűr jem, hogy 
egy akár jóravaló, akár hitvány miseszolga a maga mester-
ségével az én Uram, Üdvözítőm Jézus Krisztusommal egy 
sorba vagy nála magasabb polcra álljon. Azért most és 
mindörökre válunk s tusakodunk, Érzik ők jól, hogy ha 
vege a misének, — akkor vége a pápaságnak is, tehát 
semhogy azt elejtsék, inkább rakásra ölnek bennünket, 
hahogy megtehetik. 

Különben is © sárkányfark, a mise termeli a külön-
féle bálványimádás sok piszkát s szemetjót. 

Ott van első sorban a tisztító tűz.2) Vásárt csaptak 
a lélekmisékkd, a vigiliákkal, a heti, hónapi ós évi mise-
áldozattal3) aztán a közönséges heted, meg a halottak 
napjára való requiemekkel4) és a lelkek fürdőivel5) a 
tisztító tűzre való nézve úgy, hogy misét jóformán csakis 

*) Campeggi az ágostai birodalmi gyűlésen 1530-ban a pápa bíboros 
követe volt. Meghalt 1539-ben. 

2) A tisztító tűzről (purgatórium) szóló tan szerint a lelkek a halál után 
legelőször is valami a föld és a menny közé eső vagy a föld bensejében 
(Dante szerint a föld túlsó oldalán) levő helyre jutnak, a hol mindazon 
megbocsátható bűnökért, amikért a földi életben még eleget nem tettek, 
vezekelnek, mert csakis ily teljes megtisztulás után juthatnak a mennybe. 
Ez óperzsa képzet legelső nyomára Origenes (-f- 254 körül) alexandriai 
egyházatyánál találunk. De tulajdonkép Ágoston volt az, a ki I. Kor. 
3 ,15 helytelen magyarázata alapján a tisztító helynek valóságos tűzbeli kín-
szenvedéssel kapcsolatos tanát forgalomba hozta. Ugyanazt pedig a misé-
vel Nagy Gergely (590 - 604) pápa hozta kapcsolatba. 

3) E napokon ugyanis az elhunyt lelki üdveért a hozzátartozók misét 
mondanak vagy egyéb jótékonyságot gyakoroltak. 

4) A közönséges hetednap (septimma vulgáris) alatt a halottak 
napja (nov. 2) után való hét értendő. E héten a misét requiemmel és 
fekete ruházatban mondták. 

5) A középkorban a tisztító tűzbeli lelkek üdvéért szabad fürdőket s 
más jótéteményeket alapítottak. 
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a halot takért szolgáltattak, holott Krisztus a - szentséget 
élők számára rendelte,, Azért nem is lehet a tisztító t i z e t 
a vei© kapcsolatos összes fényes szertartásokkal, isten-
tisztelettel ős vásárral másnak tekinteni, mint az Ördög 
valóságos álarcának. Mert ez is ama föcikkbe iitközik9 

hogy egyedül Krisztusnak és nem embernek műve segíthet 
a lelkek sorsán, S különben Is a holtakra nézve semmi-
féle isteni parancsot avagy tilalmat nem kaptuuk. Azért 
mindazt bízvást mellőzhetjük, mégha nem is volna tévely° 
zés és bálványozás benne. 

A pápisták © pontnál Ágostonra és egynémely atyára 
hivatkoznak, kik szerintük a tisztító tűzről ir tanak s vólik? 

hogy nem tudjuk, mire ós hova céloz azoknak beszéde. 
SzL Ágoston nem azt mondja, hogy van tisztító tűz, nem 
Is talált az írásban erre bizonyságot, hanem nyílt kérdés-
nek hagyja, hogy van-e hát, csak azt mondja, hogy az 
anyja óhajtotta, hogy megemlékezzenek róla az oltárnál 
avagy a szentségnél.1) Azért mindez semmi egyéb nem 
volt, mint egyes személyeknek magán áhitatossága, erre 
pedig hitcikket alapítani, minthogy ez egyedül Istennek a 
joga, bizonnyal nem lehet. De a mi pápistáink az ily 
emberi mondásokat ép azért idézik, hogy higyjünk a tisz-
tító tűzbeli lelkekért tar to t t misékben, e gyalázatos, isten-
káromló, átkozott vásárban stb. Hát Szt. Ágostonból ezt 
soha be nem bizonyítják. Ámde ha a tisztító tűzbeli mise-
vásárt, melyről Szt. Ágoston még csak nem is álmodott 
volt, beszüntetik, akkor majd mi is szóba állunk velük, 
ha vájjon Szt. Ágoston írásból igazolhatlan mondása 
helyeselhető-e és hogy a holtakról a szentségnél megem-
lókezhetünk-e? Hitcikkeket a szent atyák műveiből vagy 
szavaiból alkotni nem lehet, különben annak is hitcikknek 
kellene lenni, hogy milyen életük, ruhájuk, házuk volt, 
mint ezt a szent ereklyékkel tették. Ez az igazság: Isten-
nek igéje alkot hitcikket ós a kívül senki, még az Isten 
angyala sem. 

f) L. Ágoston „Confessionum libri XII" c. m. IX-ik könyvében a 
12-ik fejezetet. 



a s m a l k a l d i c i k k e k 327 

Másodszor: ebből folyt az Is, hogy a gonosz lelkek 
sok kópéságot míveltek, hogy a halottak lelkei megjelen-
tek: miséket, vigiliákat, búcsúkat ós más alamizsnákat 
hajszoltak, sok nagy hazugsággal ős ravaszsággal És mi 
nekünk mindazt hiteikként vallanunk kellett és a szerint 
élnünk. A pápa az ilyesmit jóváhagyta, ép úgy, mint a 
misét és a többi undok dolgát. Itt sem lehet tágítanunk 
vagy engednünk0 

Harmadszor ° a búcsúk. Azokon is misét, bűnbocsána-
tot és isteni kegyelmet kerestek, mert a mise igazgatott 
mindent. Nos hát az is bizonyos, hogy az ily búcsúk Isten 
igéje nélkül meg nem parancsolhatók ós nem is szüksé-
gesek, mert nélkülük jobban el lehetünk; azért minden 
bűn ós veszély nélkül mellőzhetjük. De hát miért is 
hagyjuk otthon saját egyházunkat, Istennek igéjét, felesé-
günket, gyermekeinket stb0, a mik szükséges ós rendelt 
dolgok s futunk az ördög hitvány, csalóka ós rontó 
bolygó fénye u t án? — ha nem azért, mert az ördög a 
pápát megnyergelte, hogy mindazt dicsérje ós helyben-
hagyja s ekként a népek Krisztus helyett minél inkább 
sa já t cselekedeteikben bizakodjanak és bálványozókká 
legyenek. S ez itt a legnagyobb veszedelem a mellett, 
hogy az a búcsú ráadásúl nem is szükséges, sem nem 
rendelt, sem nem javalt, hanem céltalan, sőt káros. Azért 
e pontban sem tágíthatunk, avagy engedhetünk, sőt hir-
dessük, hogy szükségtelen, mi több kárhozatos : s majd 
meglát juk, hogy nem lészen maradása. 

Negyedszer: a ̂ testvérközösségek.L) Minthogy a kolos-
torok, alapítványi intézmények s a vikáriusok is2) írásban 

*) Bizonyos laikus egyesületek szoros összeköttetésbe léptek a kolos-
torokkal, melyek aztán azok tagjainak, mint társtestvéreknek pénzért 
vagy egyéb adományért a rend érdemét, jó cselekedeteit felajánlották s 
szerzodésszerűleg lekötötték. A szerződő-levelek (Filiationsbriefe) a kolos-
torok gazdagságának egyik főforrása voltak s azokkal főként a kolduló 
szerzetek valósággal üzérkedtek. 

2) A kolostorok vagy alapítványok tulajdonát képező parochiák ki-
helyezett vezetői. A nép ezeknél is megrendelhette a miséket úgy a maga, 
mint halottai részére. 
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lekötöt ték és jogerős szerződéssel s vétellel közrebocsátot-
ták az összes miséket, jő cselekedeteket élőkért § holtak-
ért, a mS nemcsak Isten igéje nélkül való merő emberi 
találmány s egész haszontalan § el nem rendelt dolog, 
hanem a váltság első cikkébe is beütközik: azért épen-
seggel nem tűrhető. 

Ötödször: a szent ereklyéko Ezekhez annyi nyilvánvaló 
hazugság1) és ostobaság fűződik, kutya s lócsontokról, 
hogy © gazság miatt, melyen az ördög is jót nevetett, rég 
el kellett volna kárhoztatni, még ha szinte valámi jő is 
volna bennük, különösen, minthogy Isten igéje nélkül 
való, sem nem parancsolt, sem nem tanácsolt, egészen 
szükségtelen és haszontalan dolgok. De a leggyalázatosabb 
dolog, hogy azoknak még bűnváltást és bűnbocsánatot is 
tulajdonítottak,2) mint valami jó cselekedetnek ós isten-
tiszteletnek, épúgy mint a misének stb. 

Hatodszor: ott a kedves bűnváltás, élőknek ós holtak-
nak, csakhogy pénzért ; az átkozott Júdás, illetve pápa 
Krisztusnak érdemét az összes szentek ós az egész egyház 
érdemével így adja el stb. Mindez nem tűrhető, minthogy 
nemcsak Isten igéje nélkül való, szükségtelen, nem rendelt 
dolog, hanem az első cikkel is ellenkezik. Mert Krisztus 

*) Bővebben szól erről a következő mű: „Historische Erzáhlung der 
Heiligtümer (so in der Schloss-Kirchen zu Wittenberg im Anfang der 
Reformation Lutheri, und zu Halle nach der angefangen Reformation 
vorhanden gewesen), Wittebergae Anno 1618. publicata. 

2) Maga a tridenti zsinat (Ses. Ult.) nyilván kimondja: „Isten az 
ereklyék által sok jótéteményben részesít bennünket." S hogy azokat való-
ban vallásos istentiszteletben részesítik, annak számtalan bizonysága van. 
Erre ugyan Bellarmin azt mondja, hogy ők soha sem imádkoznak így: 
„Szent ereklyék! könyörögjetek értünk"; de Carpzov kimutatta, hogy a mis-
salékban a szt-kereszt tiszteleténél többek közt ez is előfordúl: „Imádjuk 
nevedben óh Krisztus a te diadalmas keresztednek fáját, a te töviskoro-
nádat, a te szent kendődet, stb. A portugálokkal szomszédos kadureusok 
pedig azzal dicsekszenek, hogy a Krisztus zsebkendőjének egy darabja 
birtokukban van s éppen azért processióik alkalmával igyen imádkoznak: 
„Óh szent zsebkendő! könyörögj érettünk!* vagy: „Krisztus zsebkendője! 
szabadíts meg minket"! 
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érdemét nem a mi cselekedeteink vagy filléreink által, 
hanem hit által, kegyelemből nyer jük; m minden pénz 
és érdem nélkül, nem a pápa hatalma5 hanem az igehir-
detés vagyis Isten igéje által ny ej tátik minékünk, 

A szentek segítségül MyásáréL 

A szentek segítségül hívása szintén egyike azon anti-
krisztusi1) visszaéléseknek, melyek az első főcikkbe ütköz-
nek és Krisztus ismeretét egészen elhomályosítják; nincs 
ís sem megparancsolva, sem javalva; <4 Szent írásban 
sincs semmi alapja s különben is Krisztusnál mindent 
sokkal inkább megnyerhetünk, még ha ama dolog drága 
egy jó dolog volna is, aminthogy nem az. 

[És, ha az angyalok az égben könyörögnek 
értünk, a mint maga Krisztus teszi is, úgyszintén a szentek 
a földön vagy tán az égben is, ámde ebből nem követ-
kezik, hogy mi az angyalokat ós szenteket segítségül 
hívjuk, imádjuk, nekik böjtöt, ünnepet szenteljünk, misét 
szolgáltassunk, áldozzunk, templomokat, oltárokat, isten-
tiszteletet rendeljünk s okét más egyéb módon tiszteljük, 
pártfogóinknak ós közbenjáróinknak tar tsuk s mindegyikre 
külön tisztet is ruházzunk, a hogyan a pápisták taní t ják 
és teszik. Mert ez bálványimádás s ily tisztelet egyedül 
csak Istent illet. Hát hiszen te, mint kegyes keresztyén 
érettem a földön nem csupán egy ós más, hanem minden 
szükségben • könyöröghetsz, no de azért ón csak nem 
foglak téged imádni, segítségül hívni, ünnepelni ós tiszte-
letedre böjtöt szentelni, áldozatot hozni, misét szolgáltatni, 
egy szóval hitemet az üdvösségben te reád feltenni, habár 
tán egyébként téged nagyon is tisztellek, szeretlek és 
néked a Krisztusban köszönetet is mondhatok. Azért 
ha az angyaloknak és elhúnyt szenteknek ez a bálvá-
nyozó tisztelete megszűn, az ok másfólekép való tisztelete 

V Az eredetiben „endchristischen." Luthernél e kifejezés „Ende-
christ" igen kedvelt forma az „Antichrist" vagy „Widerchrist" helyett, 
mert az Antikrisztus megjelenését az idők végén (in der Endzeit) várták. 
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kárral mm fog járni, sőt nagy hamar felejtésbe mégyen. 
Mert a hol sem a testi, sem a lelki haszonra és segítségre 
nincs többé kilátás, hát ott igen könnyen békét hagynak 
a szenteknek a sírban is, meg az égben ís3 inert csak 
úgy hiába, tisztán szeretetből bizony senki sem fogja 
nagyon emlegetni, tisztelni és becsülni őket ] 

Egy szóval mi a misét s a mi abból ered s a mi 
azzal összefügg, nem tűrhet jük, azt nekünk kárhoztatnunk 
kell, hogy a szent sakramentumot tisztán és biztosan 
Krisztus rendelése szerint, hit által használhassuk, vehessük 
és ta r thassuk meg0 

A harmadik cikko (Az alapítványi intézményekről és kolostorokról.) 

Minthogy az ősök az alapítványi intézményeket és 
kolostorokat a legjobb szándékkal, tudós férfiak ós derék 
nők kiképzése végett alapították, azokat ú j ra eredeti 
rendeltetésüknek kellene visszaadni, hogy a községekben 
és tar tományokban papjaink, prédikátoraink és egyházi 
szolgáink, úgyszintén más szükséges világi hivatalnokaink 
s egyszersmind jő nevelésű anyáknak ós gazdasszonyok-
nak stb. való leányaink legyenek.1) 

Hol azok e célnak meg nem felelnek, sokkal jobb, 
ha üresen maradnak, vagy döntsük le inkább, semhogy 
bálványozó és emberek által kieszelt istentiszteletükkel 
a közönséges keresztyén állásnál ós az Istentől szerzett 
hivataloknál és rendeknel többre becsüljük. Mert ez esetben 
a Jézus Krisztus váltságaról szóló első focikkel össze nem 
férnek. Ezen felül ép ugy, mint minden mas emberi talal-
many. ezek sincsenek megparancsolva, nem is szuksegesek. 
nem is hasznosak, sőt veszedelmesek, ós csak haszontalan 
fáradtságot okoznak, a minthogy az ily istentiszteletet a 
próféták is Avennek2) azaz faradságnak mondjak. 

*) Erről Luther bővebben is szól: „An den christlichen Adel 
Teutscher Nation etc." című művében. 

2) Hozs. 10. 8. Ám. 1. 5. Bethelt vagyis Isten házát a próféták 
Bethavennek azaz a semmirevalóság házának, bálványháznak nevezték, 
mert Jerobeam király óta a bornyu imádás székhelye volt. (v. ö. I. Kir. 
12, 32; Hózs. 4. 15 Ám. 5. 5.) 
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A negyedik cikk* (A pápaságról*) *) 
Hogy: a pápa Bem isteni joggal (jure divino) avagy 

Isten igéje alapján feje az egész keresztyónségnek, (mert 
ezt csakis egyről ál l í thatjuk s ez a Jézus Krisztus), hanem 
csupán a rómabeli egyháznak és azoknak püspöke és 
papja, a kik önként vagy emberi, közelebb világi hatalom 
által csatoltat tak hozzá, nem azért, hogy uruk legyen, 
hanem, hogy vele, mint keresztyén testvérek és társak 
együtt éljenek, a mint hogy ezt a régi zsinatok és szent 
Cyprián kora is bizonyítják. Most azonban nincs püspök, 
a ki a pápát testvérnek merné nevezni, mint hajdanta, 
hanem legkegyelmesebb urának kell öt neveznie, még ha 
király vagy császár volna is. Hát ezt nem akar juk , nem 
tudjuk és nem is vehet jük a lelkünkre* A ki azonban 
meg akar ja tenni, tegye meg nélkülünk. 

Ebből foly, hogy mind az, a mit a pápa ily hamis, 
erőszakos, istenkáromló, bitor hatalomból te t t és a maga 
számára lefoglalt, csupa ördögi mívelet s üzlet volt és 
most is az (ide nem értvén a világi kormányt, • a mi által 
Isten holmi zsarnokok ós kölykök út ján is sok jót cse-
lekszik a néppel) az egész szent keresztyén egyháznak 
vesztére (már t. i. a mennyiben az még ö töle függ) ós a 
Jézus Krisztus váltságáról való első focikk rontására. 

íme ott vannak bullái s könyvei, mikben oroszlán 
módjára ordítja (mint az angyal Jel. 12-ben példázza), 
hogy egy keresztyén sem üdvözülhet, ha csak neki nem 
engedelmeskedik és magát alája nem - veti mind abban, a 
mit o cselekszik. A mi egybe véve annyit tesz, mintha 
csak mondaná: habár a Krisztusban hiszesz es bírsz is 
benne mindent, a mi szükséges az üdvösségre, hát az 
még mind semmi, az még mind hasztalan, hahogy engem 
Istenednek nem tekintesz, nekem nem hódolsz ós nem 
engedelmeskedel. Pedig nyilvánvaló, hogy a szent egyház-
nak legalább is öt szazadon át pápája nem volt és hogy 

' *) Ugyané, kérdést tárgyalja „Wider das Bapsttum zu Rom vom 
Teufel gestiftet" c. művében is. 
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a görög ós sok más nyelvű egyház egész maig soha sem 
volt pápa "alatt ós most sincsen. Hát mint-gyakran mond-
tam, bizony ez emberi találmány, nincs rendelv©, szük<= 
ségtelen ós hasztalan, mert a szent keresztyén egyház 
Ily fő nélkül ugyancsak el lehet s jobban el. lett volna, 
ha ilyen főt az Ördög sohse is sóz a nyakába. Nincs is a 
pápaságnak semmi haszna az egyházban, hiszen nem végez 
keresztyen tisztet, azért is pápa nélkül kell megmaradnia 
és fennállnia az egyháznak. 

És tegyük fel, hogy a pápa beismerné, hogy o nem 
isteni joggal (jure divino) avagy isteni parancsolat alapján 
a legfőbb, hanem, hogy a keresztyónségnek egysége a 
szekták ós eretnekek ellenében annál inkább fenntartható 
legyen, azért keli egy főnek lennie, a kihez a többiek 
mind tartozzanak és az emberi választástól ós hatalomtól 
függne, hogy ezt a főt változtassák vagy letegyék, a mint 
Constanzban a zsinat egészen ily módon bánt el a pápák-
kal, mikor hármat letett ós választott egy negyediket, 
mondom, tegyük hát fel, hogy a római pápa és a szent 
szók elszánná magát ós ebbe beleegyeznék, mi azonban 
képtelenség, mert így neki egész kormányzatát ós rendjót 
meg kellene változtatni, felforgatni minden jogaival s 
könyveivel együtt, a mit kereken kimondva, meg nem 
tehet : ezzel a keresztyónsógen éppenséggel nem volna 
segítve, sőt ellenkezőleg még több szekta lenne, mint 
azelőtt. 

Mert, ha az ily főnek nem Isten parancsolata alapján 
kellene magunkat alávetni, hanem emberi szabad akarat-
ból, igen könnyen s hamar megvetnék, hogy végre is 
egyetlen egy híve sem maradna, nem is volna örökre 
Rómához vagy más helyhez kötve, hanem ott volna, a 
hol s mely egyházban, Isten erre alkalmatos férfit támasz-
tana. Óh ez nagyon bonyodalmas, sivár história lenne! 

Annakokáórt nincs rá eset, hogy az egyházat jobban 
kormányozhatnók ós tar thatnók fenn, mint ha mi mindnyájan 
egy fő, Krisztus alatt élünk ós ha a püspökök (bárha kegy-
adományokra nézve különböznek is egymástól), de hivatal 
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dolgában mind egyenlően erősen összetartanak a tan, a 
hit, a szentségek, a könyörgések és a szeretet műveiben 
való egyetértésben, a mint szent Jeromos1) mondja, hogy 
az alexandriai papok mind egyetértve kormányozták az 
egyházat ós az apostolok is ezt cselekedték s utánuk az 
összes püspökök a keresztyén világban, míg a pápa mind-
nyájuknak a fejére nem n ő t t 

Mindebből tisztára kitűnik, hogy a pápa az igazi 
Antikrisztus, a ki magát Krisztus fölibe és ellenebe helyezi 
ós emeli, mert ő nem engedi, hogy a keresztyének az ő 
hatalma nélkül üdvözüljenek, a mi pedig mesebeszed, Isten 
nem rendelte, nem is parancsolta. Azaz, hogy tulajdon-
képen ő magát Isten fölibe és Isten ellenébe helyezi, a 
mint szt. Pál mondja (II. Thesz. 2. 4 v.). Hát ilyet még a 
tőrök, meg a ta tár sem tesz, ha még oly nagy ellenségei 
is a keresztyéneknek, hanem hagyják, hogy az, a ki akar ? 

higyjen a Krisztusban s csupán adót s engedelmességet 
követelnek a keresztyénektől. 

Ámde a pápa a hit ú t jába áll, azt mondván, hogy 
csak az üdvözül, a ki néki engedelmeskedik.. No hát ezt 
ugyan nem tesszük, még ha meg kéne is halnunk az Isten 
nevében. S mind ez onnét, hogy ő a keresztyén egyháznak 
isteni jog alapján akarna a feje lenni. Ezért kellett neki 
magát Krisztussal egyenlővé tenni, sőt Krisztus fölébe 
helyezni, ezért kellett magát előbb, mint főt, majd mint 
az egyház s végre is az egész világ urát, egyszóval mint 
földi Istent imádtatni, mígnem maguknak a mennyei an-
gyaloknak sem átallott parancsolni. És ha egybevetjük a 
Szent-Írással a pápának tanát, úgy találjuk, hogy a pápa 
tana, még a legjobbja is, a pogány császári jogból2) van 

*) 85-ik levél Evangelushoz (korább 101 vagy 146-ik Evagriushoz), 
Jeromos (teljes néven Eusebius Hieronymus Sophronius) egyike volt a 
legkiválóbb egyházatyáknak. Körülbelül 340-ben született Stridonban Stiria 
és Magyarország mai határán. Ő revideálta az ó-latin bibliafordítást s e 
műve „Vulgata" néven a róm. katholikus egyházban kizárólagos jogosult-
ságra tett szert. 

2) Ez alatt az u. n. római jog értendő. 
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kiszedegetve és mint rendeletei mutat ják , csupa világi 
dolgokról s ügyekről beszél. Azután egyházi szertar tások-
ról, ruhákról, ételekről, személyekről és sok egyéb gyerekes 
ós bolondos dolgokról, de sehol semmit a Krisztusról, a 
hitről és Isten parancsolatairól 

Végre semmi más, mint mero őrdögség az, mikor a 
mise, tisztító tűz, szerzetesség, a jő cselekedetek és isten-
tisztelet, (szóval az igazi pápaság dolgait) bolygatja, Isten 
helyett s ellenére átkozza, öldösi és gyötri az összes 
keresztyéneket, kik ezen ö undokságát nem akar ják min-
denek föle helyezve tisztelni. Annakokáórt, a mily kevéssé 
imádhatjuk Urunk ós Istenünk gyanánt magát az ördögöt, 
ép oly kevéssé szenvedhetjük el fejünk s urunk gyanánt 
annak apostolát, a pápát vagy Antikrisztust országával, 
mert sajátkóp hazugság s gyilkosság, test és lélek . örök 
megrontása ez a pápa országlása, a miként ezt sok köny-
vemben megmutattam. 

E negy cikkben lesz bőven mit kárhoztatniok a zsina-
ton, mert e cikkek bármelyikéből egy jo t tá t sem hagyhatnak 
meg nekünk, de nem is akarnak, ezt biztosra kell vennünk 
és jól megfontolnunk abban a reményben, hogy Krisztus 
Urunk kelt fel az ő ellenségei ellen és leveri őket mind 
lelkevel. mind eljövetelével. Amen. 

Mert a zsinaton nem a császár vagy a világi felsősóg 
ele állunk, (miként Ágostában.) hova kegyelmes parancs 
szólított és hol jóságosán meghallgattak minket, hanem 
a papa, sőt maga az ördög ele, a ki meg se hallgat, ha-
nem egyszerűen el-, kiátkoz, rakasra öl ós bálványozásra 
kenyszent . Azért szó sincs róla, hogy lábait csókolgassuk, 
avagy mond juk : „Te vagy az en kegyes uram!" hanem a 
hogy Zachariásnál (3. 2. v ) az angyal az ördögnek szól 
va la : „Verjen meg Téged az Isten, Sátán!" . . 

A cikkek harmadik resze. 
A következő cikkeket a tudósokkal, értelmes emberek-

kel, avagy magunk között beszelhetjük meg. A pápa és 
hada nem sokat törődnek velük, mert ő a lelkiismeretet 
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semmibe s© veszi, hanem csak a pénzt, dicsőséget és hatal-
mat áhítja. 

A MiirőL 

E részben vallanunk kell, a mit szt, Pál Róme 5. (11. 
v.) mond, hogy a bűn egy embertol, Ádámtői eredt, kinek 
engedetlensége miatt minden ember a bűnösök sorába 
állíttatott, halál és ördög hatalma alá ve t te te t t ; ez az 
eredendő bűn vagy főbűn0 

E bűn gyümölcsei aztán ama rossz cselekedetek, 
melyek a tíz parancsolatban tiltvák, mint: hitetlenség, ha-
mis hit, bálványimádás, istenfélelem nélkül való élet, elbiza-
kodottság, kétségbeesés, vakság, egy szóval, Isten ismere-
tének és tiszteletének hiánya. Aztán a hazugság, Isten 
nevére való esküdözés, nem imádkozás, Istennek segít-
ségül nem hívása, Igéjének meg nem becsülése, a szülők 
iránt való engedetlenség, gyilkosság, paráznaság, lopás, 
csalás stb. 

És ez az eredenő bűn az emberi természetnek oly 
mélységes, gonosz romlottsága, hogy értelmünkkel fel sem 
is fogha t juk ; ezt az írás kijelentéséből kell h innünk: 51. 
Zsolt. (7. v.); Rom. 5. (12. v.) IL Móz. 33. (3. v.) L Móz. 3. 
(6. v.) Épen azért e cikkel szemben merő tévelygés és vak-
ság, a mit az iskolás theologusok (scholasticusok) taní-
tottak, t. í .: 

1. Hogy Adam esete után az ember természeti erői 
épen es romlatlan maradtak ós hogy az embernek termé-
szettol helyes gondolkodása ós jó akarata van, a mint ezt 
ama bolcselok hirdetik. . 

2. Szintúgy, hogy az embernek szabad akarata van 
cselekedni a jót, kerülni a rosszat s viszont kerülni a jót 
s cselekedni <& rosszat - -

3 Szintúgy, hogy az ember természeti erejéből az Isten 
minden parancsolat ját teljesítheti és megtar that ja . 

40 Szintúgy, hogy az ember természeti erejéből Istent 
mindenek fölött szeretheti, ós felebarátait, mint önmagát. 
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5o Szintúgy, hogy9 ha az ember megteszi mindazt, a 
ml tőle telik, bizonnyal megnyeri az Isten kegyeiméi 

6d Szintúgy, hogy a szentséggel való élésnél nem 
szükséges a jó szándék, hogy jót cselekedjünk, hanem 
elégséges, hogy ha nincs meg a rossz szándók, hogy bűnt 
cselekedjünk: oly jó az emberi természet, ós a szentség 
olyan foganatos. 

7. Szintúgy, az írásból nem mutatható ki, hogy a jő 
cselekedethez feltétlenül szükséges a Szent-Leiek kegyelme. 

Ezen és ehhez hasonló sok tan keletkezett a bűnre 
és Krisztusra, a mi Üdvözítőnkre vonatkozó értetlen és 
tudatlan felfogásból s ezek mind igazi pogány tanok, a 
miket mi nem tűrhetünk,, Mert ha e tanokat helyben-
hagyhatnék, akkor Krisztus hiába halt meg, hiszen se 
kár, se bűn nem esett bennünk, a miért neki meg kellett 
volna halnia, vagy csupán csak a testér t halt volna megy 

nem egyszersmind a lélekért is, minthogy a lélek ép, és 
csakis a test az, mi halálra való. 

A törvényről. 
E részben azt t a r t juk , hogy a törvényt Isten első 

sorban azért adta, hogy tilalmazza a bűnt, egyrészt a bün-
tetéssel való fenyegetés ós rómítes, másrészt a kegyelem 
es aldas ígérete és ajánlása által. 

Ámde mind ez, a bűn szülte gazság miatt, balul ütöt t 
ki. Mert az embereknek egyik része annál rosszabb letty 

t. i. a melyik gyűlölte a törvényt, mivelhogy az épp azt 
t i l t ja neki, a mit szeretne tenni es azt parancsolja, a mit 
nem szivesen tesz. Azért, mar csak a büntetés miatt is, 
most még többször vét a törvény ellen, mint azelőtt. Hát 
ez az a vad, gonosz népség, a mely rosszat tesz, a hol 
csak tehet. 

A másik rósz vakká ós elbizakodottá tesz ; elhiteti 
magával, hogy megtar t ja és képes is megtartani a törvényt 
saját erejéből, a hogy ezt ép az imént hallottuk az iskolás 
theologusoktól; íme így születnek meg a képmuta tók és 
a hamis szentek. . . -
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D© a törvény legfőbb tiszt© vagy @rej@5 hogy m ©re° 
dendő bűnt minden gyümölcsével mindenkinél napfényre 
hozza s az embernek megmutassa, mily mélyre s i lyedet t 
és mily mérhetetlen romlottsága, hiszen a törvény 
mondja meg neki, hogy nincs Istene, s© ne tiszteljen s 
imádjon idegen isteneket, a mit előbb és a törvény nélkül 
•el sem Is hitt volna. Ily módon inegijesztetik, megaláztatik, 
kételkedik és kétségbeesik, szeretné, ha segítenének ra j ta 
és nem tud hova lenni. Isten ellenségévé lesz és zúgolódik 
stb. Erre céloz Róm. 4. (15. v0): A tőrvény haragot szfíl. 
És Róm. 5. (20. v.): A b£Tn bőséges a törvény á l t a l 

A Mnbocsánatróh 
E tisztet érvényben tar t ja az ú j testamentom és gya-

korolja is, a mint szt. Pálnál Róm. L (18. v.) lát juk, ki 
^zt mondja : Isten haragja a mennyből kijelentetik minden 
emberre. Szintúgy 3. (12. v.): Az egész világ Isten ítélete 
alá esik. Senki sem igaz előtte. Krisztus is így szól János 
16. (8. v.): A Szent-Lólek meggyőzi a világot a bűnről. 

Ez hát az Isten ama mennykőve, mellyel úgy a nyil-
vánvaló bűnösöket, mint a hamis szenteket egyszerre le-
sú j t j a és nem ád igazat senkinek, valamennyit re t tentő 
kétségbe ejti. Ez az a kalapács, (melyről Jeremiás (23. 29.) 
beszél): Az ón igém kalapács, mely sziklákat tör össze. 
Ez nem tevőleges töredelem (activa contritio)1) olyan szín-
leltfóle töredelem, hanem szenvedőleges töredelem (passiva 
uontritio) vagyis a szív igaz töredelme, a halál gyötrelme 
s erzése. 

Ez az igazi bűnbánat kezdete. Ekkor halljuk meg az 
ítéletet: nincs mentsógtek, ti mindnyáján nyilvánvaló bűnö-
sök vagy hamis szentek vagytok, nektek meg kell változ-

A római egyház bűnbánat-szentsége három részből áll: contritio 
•cordis, a szív töredelme; confessio oris, a száj vallástétele vagyis a gyónás; 
satisfactio operis vagyis a eselekedetbeli elégtétel. A scholastikusok azon-
ban még aprólékosabb különbségeket tettek, a mennyiben a contritiót fel-
osztották activa azaz tevőleges, a bűnös által végrehajtott és passiva azaz 
szenvedőleges, a bűnöstől elszenvedett töredelemre. 

D. Luther M. művei. 2 2 
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notok és máskép cselekednetek, mint a mik most vagytok 
és a mint most cselekesztek, legyetek bármilyen nagyok, 
bölcsek, hatalmasak, szentek, a hogy akarná tok; nincs itt 
kegyes egy sem stb. 

De e tiszttel nyomban párosít ja az ű j testamentom 
az evangéliomi kegyelemnek ama vigasztaló ígéretet, a 
melynek hinnünk kell, a mint Krisztus mondja Márk. 1. 
(15 Ve): Térjetek meg ós higyjetek az evangéliomnak vagy-
is : Változzatok meg ós cselekedjetek máskép és higyjetek 
Ígéretemben. És elődje, János bűnbánat hirdetőjének nevez-
tetik, még pedig bűnök bocsánatjára, minthogy néki min-
denkit dorgálni s a bűnről meggyőznie kell, . hogy meg-
tudnák, mik ők Isten előtt, és belátnák, hogy veszendő 
emberek ós így készséggel keresnék az Urat, hogy kegyel-
mét vennék és a bűnök bocsánatát tőle várnák ós nyernek 
meg. Maga Krisztus is ezt mondja Luk. 24. (47. v.): Nevemben 
megtérést és bűnbocsánatot hirdessetek minden népek 
között. 

Ott azonban, a hol a törvény e tisztét maga végzi 
az evangóliom hozzájárulása nélkül, halál ós pokol van ós 
kétségbe kell esnünk, mint Saulnak ós Júdásnak, a hogy 
s z t Pál Róm. 7. (23. v.) mondja : A törvény öl a bűn á l t a l 
Ellenben az evangóliom nem csupán egyféle módon nyúj t 
vigasztalást s bocsánatot, hanem az Ige, a szentség s más 
egyebek által, a mint majd meghalljuk, hogy a váltság 
igen bőséges Istennél, miként ezt 130. Zsolt. (7. v.) olvassuk 
szemben a bűn nagy rabságával. 

Hanem most egybe kell vetnünk a sophisták1) hamis 
bunbánatát az igazi bűnbánattal, hogy mind a ket tőt annál 
inkább megérthessük. 

A pápisták hamis bűnbánatáról . 

Nem taní that tak ők helyesen a bűnbánatról, minthogy 
az igazi bűnt nem ismerték. Hiszen, (mint fentebb mon-
dottuk), ők az eredendő bűnt nem fogják fel helyesen, 

*) Eredetileg hírhedt görög álbölcselők, itt általában hamis tanítók. 
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ellenkezőleg* azt állítják, hogy az ember -természeti ©rőí 
•épen és romlatlan maradtak. Az ész helyesen taníthat s az 
akarat a szerint cselekedhetik s hogy az Isten bizonyosan 
megadja kegyelmét, ha az ember mindazt, mire képes, meg-
cselekszi szabad akarata szerint. 

Ebből szükségszerűieg következett , hogy ők csakis 
a tényleges bűnöket bánták meg, minők a magunk helye-
selte gonosz gondolatok, (mert szerintük a gonosz vágy, 
kívánság, hajlam nem is bűn), továbbá a gonosz beszédek^ 
gonosz cselekedetek, miket szabad akarat ta l el is kerül-
het tünk volna. 

És a bűnbocsánatnak három része szerintök: a tőre-
delem, a gyónás ós elégtétel, azon vigasztaló kijelentéssel, 
hogy ha az ember bűnét igazan megbánja, meggyónja és 
azért eleget tesz, ezáltal a bocsánatot már kiérdemelte s 
Isten előtt bűneiért megfizetett. Így viszik rá az embert, 
hogy a bűnbánatnál saját cselekedeteiben bízzék. Innét a 
szószóki beszéd a közönséges gyónás alkalmával: Nyújtsd 
meg Uram Isten életemet, míg bűneimért eleget nem teszek 
s életemet meg nem jobbítom. 

' Krisztusra us a hitre még csak nem is gondoltak 
hanem abba romenykedtek, hogy az Isten előtt sa já t csele 
kedeteikkel győzik meg s törlik el a bűnt. E hitben lettünk 
mi is papokka es szerzetesekké, hogy mi magunkra állnánk 
meg szemben a bűnnel. 

Kozelebbrol a bunbanattal így já r tak el : Minthogy 
összes bűneit senki sem tudta észben tartani, (különösen 
egy egész esztendőről,) úgy segítettek a bajon, hogy, ha 
a titkos bunok utóbb ju to t tak eszükbe, azokat utóbb kellett 
megbánniok es gyönniok stb. Addig Isten kegyelmébe 
ajánltat tak. 

Aztán, minthogy senki sem tudta, mily nagynak keli 
lenni a bunbanatnak, hogy azzal az Isten beerhesse, ugy 
nyugtat tak meg az embereket : a ki nem képes teljes 
töredelemre (contritio) az tegyen fóltoredelmet (attritio)1) 

f) Kisebb foka a töredelemnek. 
22* 



340 i)o LUTHER MÁRTON 

azas, csak fogjon bele, bár ők maguk se értik, mi az ©gyík, 
mi a másik és még most se tudják, mit jelentsen, ép oly 
kevéssé, mint én. Elég ahhoz, hogy m ilyen féltöredelmet 
(attritiót) egész tőredelem (contritio) számba vették a 
gyónásnál. 

És ha akadt, a kf azt mondotta: hogy nem képes 
tőredelemre, avagy nem is tudja szánni, bánni bűnét, a mi 
megtörténhet bujaszerelem vagy bosszúvágy esetében, attól 
azt kérdezték, ha nem óhajtaná, avagy szeretnó-e, hogy 
bánatot érezne? Hogyha igennel felelt (hisz ki mondana 
erre nemet magán az ördögön kívül?), úgy ezt már bűn-
bánatnak vették és megbocsátották bűnét ezen jó cseleke-
detért. Itt különösen szt. Bernát1) példájára hivatkoztak stb. 

Ebből lá that juk meg, hogy a vak ©mberi értelem, 
mint tapogatódzik Isten dolgaiban s hogy mint keres kép-
zelt módon vigasztalást saját cselekedeteiben. Krisztusra 
avagy a hitre pedig még csak nem is gondol. Ámde, ha e 
dolgot alaposan megvizsgáljuk, kitűnik, hogy az ilyen hit 
nélkül és Krisztus ismerete nélkül saját erőnkből való 
bűnbánat nem egyéb, mint merő agyrém. És az ily bűnbánat 
alkalmával a szegény bűnös esetleg a kéjre avagy bosszúra 
gondolva, inkább nevethetett, mint sírhatott volna, kivévén 
azokat, kiket vagy a törvény villáma ugyancsak lesújtott, 
vagy az Ördög hiába kínzott meg búskodó lélekkel. Külön-
ben tiszta dolog, hogy az ily bűnbánat merő képmutatás 
vala ós a bűnös kívánságot nem ölte meg. Mert banniok 
kel le t t : mórt nem követtek el inkább tpbb bűnt, ha szabad-
ságukban á l l t? 

A gyónás dolga pedig így volt. Kinek-kinek elő kell 
vala sorolnia minden ő bűneit (a mi keptelenség). Ez volt 
még csak igazi gyötrelem. A mikről pedig megfelejtkezett, 
azokat csak úgy bocsátottak meg neki. hogy meggyónja, 
ha majd eszébe jutnak. így aztan soha se tudta, hogy elég 

*) Glerveauxi Bernát, a kozépkor egyik legjelesebb misztikusa, szül. 
1091-ben. 1115-től a clerveauxi kolostor apátja. Híres szónok, igen kegyes 
és erkölcsös férfiú volt. Meghalt 1153-ban. 
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jé! 'gyónt-e meg vagy hogy lesz-e vége valamikor gyöoá-
sának ? Egyúttal őt sa já t cselekedeteire utalva ígyen vigasz-
tal ták: mennél tőkéletesebben gyónsz meg ós mennél 
inkább szégyenled es gyalázod meg magad a pap előtt, 
annál előbb s jobban tész eleget bűneidért, mert m ily 
alázatosság bizonnyal kegyelmet szerez az Is tennél 

Hit és Krisztus szóba se jöt t és a feloldozás erejéről 
sem beszéltek neki, hanem a bűnök felsorolása s szégyen-
lese volt minden vigasztalása. De ki győzné elmondani, 
mi gyötrelem, kópéság ós bálványozás já r t az ily gyónással l 

És az elégtétel ? no az volt még csak bonyodalmas. 
Senki se tudhatta, mennyit kelljen tennie csupán egy bűn-
ért is, hát még valamennyiért! Node e bajon is könnyen 
segítet tek; néhány oly könnyebb fa j ta elégtételt szabtak 
ki, mint p. o. öt Miatyánkot, egy napi böjtöt stb., a többi-
ért való vezeklést a tisztító tűzre hagyták. 

Lett is abból aztán mondhatlan nagy nyomorúság ós 
baj. Némelyek abba a hiedelembe estek, hogy soha se 
szabadúlnak ki a tisztító-tűzből, mert hiszen a regi káno-
nok1) szerint hót esztendei vezeklés esik egy halálos bűnre. 
És az ember bizodalmát még saját cselekedetben elégté-
telébe veté s ha az az elégtétel teljes lett volna is, 
bizodalma akkor is tisztán csak azon épült volna fel és 
így sem a hitnek, sem a Krisztusnak semmi haszna sem 
lett volna, már pedig ez képtelenség. Mert így, ha valaki 
száz évig vezekelt volna is, ilyen módon még se tudhatta , 
hogy levezekelt-e hát ? Mi ez, ha nem, hogy örökké veze-
kel jünk s bűnbánatot sohase tar tsunk. 

De hát a római szent szék a szegény egyházaknak e 
baján is tudott segíteni: kitalálta a bűnváltást s ezzel 
nyúj tot t bocsánatot s szűntetett meg minden elégtételt, 
eleintén részlegesen, majd hét évre, száz évre stb. s e 
bűnváltást rábízta a bíborosokra ós püspökökre, úgy hogy 

Luther az egyházfegyelemre vonatkozó régi zsinati határozatokat 
érti, a melyek azonban általános érvényre nem emelkedtek. Közelebbről 
az illető kánonok ismeretlenek. 
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az egyik' száz évre, a másik száz napra adhatot t oldozást; 
a teljes elégtétel alól való felmentést azonban kizárólag 
magának tar tot ta fenn. 

Minthogy pedig ©z a mesterség jól jövedelmezett és 
a bullaüzlet3) jól bevágott, kieszelte az aranyesztendőt,2) 
azt Rómában ünnepelte s ezt nevezték aztán minden kín 
és bűnsúly elengedésének. Persze csődült is oda a népség, 
hisz mindenki vágyott szabadúlni elviselhetlen nehéz ter-
hétől. A világ kincseit így fedezték fel § zsebelték be. S 
hamarosan tovább is ment a pápa; az arany esztendők 
számát egymás után szaporítgatta. De minél több pénzt 
nyelt el, annál nagyobb lett a torka. 

Azért utóbb követeit szerte küldte a tar tományokba 
s elvégre is minden egyházban és házban aranyesztendöt 
ünnepelt. Utoljára betolakodott meg a tisztító tűzbe, a ha-
lottak közé is, először misék és vigiliák alapításával, azután 
a bűnváltással ós aranyesztendővel s végtére itt is oly 
olcsók lettek a lelkek, hogy egyiket másikát egy rongyos 
garasér t is kiszabadította. 

S még ez se ért semmit. Hisz a pápa, bárha tanít ja, 
hogy a nép az ily bűnváltásra hagyja s bízza magát, más-
részről ő maga bizonytalanná teszi azt, mert hirdeti bul-
láiban, hogy a ki azt akarja, hogy a bűnváltásban avagy 
aranyesztendőben része legyen, az bánja s gyónja meg 
bűneit ós — adjon pénzt. De hisz fentebb hallottuk már, 
hogy az ily bűnbánat ós gyónás náluk egész bizonytalan 
s képmutatás. Aztán senki sem tudta, hogy mely lelkek 
vannak a tisztító tűzben s azt sem tudta senki, hogy 

*) A bűnbocsátó bullákkal és cédulákkal való kereskedés. 
2) A római egyház első aranyesztendeje vagyis öröméve 1300-ban volt. 

VIII. Bonifácius pápa találta azt ki, hogy üres kasszája t megtolthe e 
Eredetileg minden 100 évben kellett előfordulnia, de a bevétel olyan fényes 
volt, hogy már VI. Kelemen a 100 évet 50-re szállította le: VI. Orbán 
pedig 33-ra, mert hát Jézus Krisztus 33 évig élt e földön. De II. Pál papa 
még ezt is sokallotta s végérvényesen a 25 év mellett döntött. A ki ily 
esztendőben a római Péter templomban vagy más e célból országonként 
megjelölt templomokban megjelent, (persze nem üres kézzel) az teljes 
bűnbocsánatot nyert. 
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azok közül, kik ott vannak, melyek bánták s gyónták 
meg igazán bűneiket? Tehát elfogadta a [kedves]1) pénzt, 
ós e közben hatalmával és bűnváltásával vigasztalgatta 
s megint csak saját bizonytalan cselekedet ikre utasí tot ta 
a népe i 

Minthogy pedig voltak egynehányan, a kik nem 
vádolták magukat efféle gondolat-, szó° és tettbeli tény-
leges bűnökkel, mint ón és a magamfaj ták a kolostorok-
ban ós alapítványi intézetekben, kik barátok ós papok 
lenni igyekeztünk, hiszen bőjtölóssels virrasztással, imád-
kozással, misemondással, durva ruhában ós ágyban véde-
keztünk a gonosz gondolatok ellen, igazán s minden áron 
szentek törekedvén lenni, holott az öröklő velünk született 
gonosz kivánság gyakran álomban is . elkövette (miként 
ezt szt. Ágoston2) ós Jeromos3) is másokkal egyetemben 
vallják) azt, mi természetéből foly: egyik a másikról 
mégis azt tar tot ta , hogy némelyik oly szent, a mint mi 
tanítóK, hogy bűn nélkül való s teljes jő cselekedettel 
úgyannyira, hogy mi saját jó cselekedeteinket másokkal, 
mint üdvösségre fölöslegeseket közölhetjük és eladhatjuk. 
Hát ez igaz; erre nézve meg van a pecsét, levél ós példa. 

Ezeknek nem \ olt szükségük a bűnbánatra. Hiszen 
mit bántak volna meg, ha a gonosz gondolatokba bele 
sem egyeztek ? Miért te t tek volna eleget, ha ár ta t lanok 
voltak, sot, ha saját fölösleges igazságukat meg más 
szegény bűnösöknek is eladhatták ? Ily szentek voltak a 
farizeusok es írástudók is Krisztus idejében. 

De ép itt emeli fel szavat ama tüzes angyal, szt. 
János, az igazi bűnbánathirdető és lesúj t ja mennykövóvel 
egy csapásra mind a kettőt mondván: Térjetek meg! de 
amazok azt mondják : Hiszen már megtér tünk! Emezek 
meg viszont: Nincs szükségünk megtérésre! És János szól: 
Mindenikőtök térjen meg, mert ti hamis bűnbánók vagy-

*) A [—] közti szó az editio princepsből van átvéve. 
2) „Confessionum libri XII." c. mű 10, 30. 
3) Eustachiushoz írt híres levelében. (22, 7.) 
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t ok ; így özek is hamis szentök s mindegyitek szűkölködik 
bűnöknek bocsánata nélkül, mert egyikőtök sem tud ja 
még, mi az Igazi bűn, nettihogy megbántátok volna avagy 
kerülni tudnátok. Nincs közöttetek jő, teli vagytok hitet-
lenséggel és Istent és az 5 akara t já t nem tudjátok. Pedig 
jelen vagyon; az ő teljességéből kell nekünk mindnyá-
junknak kegyelmet kegyelemért vennünk és nélküle ftíncs, 
ki Isten előtt Igazzá lehetne. Azért, ha megakartok térni,, 
tér je tek meg igazán; a ti bűnbánatotok semmi. És ti kép-
mutatók, kiknek nincs szüksógfcek bűnbánatra ós ti kígyó-
fajzat, ki biztosít titeket, hogy a jövendő haragot elke° 
r i l í t ek stb. 

Ezt hirdeti s z t Pál is Róm. 3. (11. v.) s köv. mond-
ván: Nincs értelmes, nincs igaz, nincsen, ki az Istent 
keresné, nincs a ki jó t cselekednék, nincsen csak egy is, 
mindnyájan elhajlottak ós haszontalanokká lettek. És Ap. 
cs. 17. (30): Mostan pedig az Isten minden embernek min-
denütt hirdeti, hogy megtérjenek, Minden embernek, — azt 
mondja, — tehát egy embert sem vesz ki. Ez a bűnbánat 
tanít meg minket a bűn ismeretére, 1 i. hogy mindnyájan 
veszve vagyunk, hogy egy porcikánk se jő, egészen ű j 
és más emberekké keli lennünk. 

Ez a bűnbánat nem töredékes es koldusos, mint az, 
a melyiknek a tényleges bűnökkel van dolga. És nem is 
bizonytalan, mint az. Mert ez nem vitatja, melyik bűn 
vagy melyik nem bűn, hanem mind egy csomóba fogja 
mondván: minden merő bűn bennünk. Minek ku tassuk 
soká, minek részletezzük és különböztessük ? Épen azért 
i t t a töredelem sem bizonytalan, mert nincs itt semmi 
jó, melyre gondolhatnánk, hogy azzal a bűnért megfizes-
sünk ; de van teljes bizonyos lemondás íftiiidenről, a mit 
gondolunk, beszélünk s cselekszünk stb. 

Hasonlóképen a gyónás sem lehet hamis, bizonytalan, 
avagy töredékes. Mert a ki beismeri, hogy benne minden 
merő bűn, az minden bűnt megvall, egyet sem mellőz és 
egyről sem feledkezik meg. Tehát az elégtétel sem lehet 
bizonytalan, mert az nem a mi bizonytalan, bűnös csele-
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kedetiiükj hanem Isten ártatlan bárányának szenvedés© és 
vére, ki elvett© a világ bűné t 

E bűnbánatről prédikál János ós azután Krisztus az 
evangéllomban és mi is. E bűnbánattal földre dönt jük & 
pápát, és mind, mí csak a mi jó cselekedeteinkre vagyon 
építve. Mert mind rossz és hitvány alapon nyugszik az, a 
minek neve jó cselekedetek avagy tőrvény; hiszen nincs 
itt jó cselekedet, hanem merő gonosz cselekedet és mint 
Krisztus, János 7. (19.) mondja : Senki sem ta r t ja meg a 
törvényt, hanem mindnyájan-áthágják. Azért arra építve, 
még a legszentebb és legszebb épület Is csupa hazugság 
és képmutatás. 

És ez a bűnbánat a keresztyéneknél halálig tart , 
mert a többi bűnnel együtt beeszí magát a testbe az 
egész életen át, a mint s z t Pál Róm. 7. (1.) bizonyság, 
hogy o tagjainak törvényével harcol stb. Még pedig nem 
a sa já t erejével, hanem a Szent-Lélek adományával, melyet 
a bűnök bocsánatjával nyerünk meg. Ugyanez az ado. 
mány tisztítja és sepri ki naponként a többi bűnöket s 
tesz minket igazán t isztákká s szentekké. 

Erről persze a pápa. a theologusok, jogászok s álta-
lán ember nem is tud ; mennyből leszállt tudomány ez, 
kijelentve az evangéliomban ós épen ezt merik az isten-
telen szentek eretnekségnek nevezni. 

[Különben, ha holmi szektaskodók támadnának, minők 
talán már is vannak s milyennel a parasztlázadás alkal-
mával nekem is volt dolgom1) kik azt mondták, hogy 
mind azok, kik már egyszer a Szent-Leiket vagy a bűnök 
bocsánatát vették vagyis hívőkké lettenek, ha utóbb ú j ra 
vétkeznének is, mégis a hitben maradnak s a bűn nekik 
épen semmit sem árt, — és tele lármázzák az egész vilá-
go t : tégy a mit akarsz, ha hiszesz úgy se baj, a hit min-
den bűnt eltöröl; ráadásúl : a ki hittel s lélekkel bírva 
vétkezik, sohasem bírta az a lelket ós hitet Igazán. Sok 

1) A zwickaui próféták s más rajongók azt tanították, hogy az 
igazán ujjá született keresztyén soha többé nem eshetik bűnbe vagy ha 
vétkezik is, az nála már nem vétek. 
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ily dőre emberrel akadtam már össze § félek, hogy még 
egyikben másikban ez az ördög benne 'bu jká l ] 
. . [Ánnakokáert igen. szükséges azt tudni és hirdetni, 
hogy ha a szent emberek, a kik érzik, hogy az eredendő 
bűn még mindig bennük lappang és azt naponként meg-
bánják és ostromolják s azonkívül nyilvánvaló bűnökbe 
is esnek, mint Dávid házasságtöresbe, gyilkosságba és 
istenkáromlásba, mondom, hogy ez esetben hitről ós lélek-
ről szó se lehet náluk. Mert a Szent-Leiek nem tűri, hogy 
a bűn uralkodjék, elharapódzók, mi több, teljességre jusson, 
hanem rátámad és megfékezi, iio^y azt, a mit akar, ne 
vihesse véghez. S ha, mit akar mégis véghez viszi, úgy 
nincs ott jelen a Szent-Lólek ós hit. Mert ugy van az, a 
hogy s z t János mondja (1. 3. 9.): Ki Istentől született, 
nem vétkezik ós nem is vétkezhet. És az is igazság, 
(a mint ugyancsak szt. János ír ja (1. 1. 8.): Ha azt mond-
juk, hogy bűn nincsen bennünk, hazudunk ós Isten igaz-
sága nincs bennünk.] 

Az evangélioniróL 

Újra az evangóliomra térünk át, a mely nem egyféle 
módon nyúj t nekünk tanácsot ós segedelmet a bűn ellen; 
mert Isten kegyelmének gazdasága kimeríthetetlen. Először 
is ott van az élőszóbeli Ige, a melyben bunok bocsánatja 
hirdettetik az egész világnak; ez az evangeliom saját-
képi tiszte. Másodszor ott a keresztség. Harmadszor ott 
az oltári szentség. Negyedszer ott a kulcsok hatalma és 
a mutuum colloquium et consolatio f ra t rum; Máté 18—20; 
Ubi duo fuerint congregati etc.1) 

A keresztségről . 

A keresztség nem egyéb, mint Isten igéje vízben az 
ő rendelete szerint vagy mint : Pál mondja (Efez. 5, 26): 
Lavacrum in verbo,2) vagy mint Ágoston3) is mondja : 

J) A testvérek kölcsönös beszélgetése és vigasztalása; Mát. 18. 20: 
A hol, ketten egybegyülekeznek stb. 

2) Igében való fürdő. ' 
®) Ján. 8. 3. magyarázatánál: Járuljon Ige az elemhez s lesz szentség. 



A SMALKALDI CIKKEK 347 

Accedat verbum ad elementum et fit sacramentum. Ép 
azért nem értünk egyet Tamással1) és a dömésrendi bará-
tokkal, a kik amaz Igéről (Isten rendeléséről) megfeled-
keznek s azt mondják: Isten bizonyos szellemi erot re j te t t 
a vízbe, mely is a vízzel lemossa a bűnt, Scotussal2) és 
a mezítlábas barátokkal sem ér tünk egyet, kik idevágólag 
azt tanítják, hogy a keresztség az isteni akarat segédke-
zésével mossa el a bűnt, vagyis, hogy a bűnlemosás épen-
séggel nem az Ige avagy a víz, hanem kizárólag Isten 
akarata által megyen véghez. 

A gyerinekkereszfségről. 
Azt tar t juk, hogy a gyermekeket meg kell keresztelni 

mert nekik is szól a Krisztus által való váltság Ígérete 
és az egyház köteles azt nekik is nyú j t an i 

Az oltári szentségről. 
Azt ta r t juk , hogy a kenyér ós bor az úrvacsorában 

Krisztus valóságos teste és vére ós hogy az nem csupán 
a kegyes, hanem a gonosz keresztyéneknek is nyűj tat ik 
és ök azt veszik is.3) 

Továbbá, hogy nem szabad azt csupán egy szín alatt 
adni. És nincs szükségünk arra a mesterkélt tanra sem, 
a mely szerint egy szín alatt annyi van, mint ke t tő alatt, 
miként azt a sophisták és a konstanci zsinat4) hirdeti. 
Mert ha igaz volna is, hogy egy alatt annyi van, mint 

1) Aquinoi Tamás a középkori híres dömésrendi scholasztikus theo-
logus. Ő a róm. kath. egyház „üoctor angelicus"-a. Luther az o főművére 
gondol, közelebb a Summa Theologiae 3. qu. 62. art. 4-re. 

2) Duns Scotus János híres ferencrendi theologus s a nagy A. Tamás 
ellenfele. Luther az ő főművének a Sentent. 4. dist. 1. qu 2. s köv. 
helyére gondol. Meghalt 1308-ban. 

3) Ez a zwingliánusok és kálvinisták ellen szól, mint a kik azt ta-
nítják, hogy az Úr vacsorájában sajátkép csakis a hívők részesednek. Luther 
Pál apostolhoz hű marad, a ki szerint a méltatlanok is az Úr testét és 
vérét veszik, csakhogy Ítéletre, mert meg nem becsülik azt. (I. Kor. 11. 29.) 

4) 1414—1418. E zsinat Hússal és a huszitákkal szemben mondotta ki, 
hogy a laikusoknak elég a kenyér élvezete. 
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kettő alatt, az egy szín még sem á Krisztus alapítása és meg-
hagyása szerint való teljes rendelés és szereztetés. És 
különösen is kárhozta t juk és elátkozzuk az Isten nevében 
azokat, a kik nem-csupán mindkét színt vetik el, hanem 
azt zsarnoki módra ti l t ják, kárhoztat ják, káromolják, mint 
eretnekséget és magukat ekként Krisztus, a mi Urunk ós 
Istenünk ellen ós fölé helyezik. 

A transubstantiatiót1) Illetőleg azzal a szőrszálhaso-
gató sophista tannal semmit sem törődünk, a mely szerint 
kenyér és bor elhagyja es elveszti természetes valóságát 
és a kenyérnek csupán alakja és színe marad meg és nem 
az igazi kenyér. Mert az írással legjobban megegyez, hogy 
a kenyér ott van és megmarad, a mint ezt s z t Pál maga 
mondja (L Kor, 10—16): A kenyér, melyet megtörünk. És 
úgy egyék a kenyérből. 

A kulcsokról,1) 
A kulcsok az egyházra Krisztustól ruházott hivatal 

és hatalom bűn-kötni s oldani, értve a bűn alatt nem 
csupán a durva ós nyilvánságos, hanem azon finom és 
t i tkos bűnöket is, mik egyedül Istennél ismeretesek, a mint 
meg van írva (19. Zsolt. 13. v.): Ki tudja mennyit vét-
kez ik? És szt. Pál is Róm. 8. (25. v.) maga panaszolja, 
hogy o test tel a bűn törvényének szolgál. Mert nem mi, 
hanem egyedül az Isten képes megítélni, mi, mily nagy 
és mennyi a b ű n ? A mint meg van írva (143. Zsolt. 
2. v.): Ne szállj perbe a te szolgáddal, mert igaz nincsen 
te előtted az élők közt. És Pál is mondja Kor I. 4. (4. v.-
ben): Semmiben sem vádol az én lelkem, ámde nem ezért 
igazíttattam meg. 

*) A transsubstantiatio = átlényegíilés. A r. k. egyház ugyanis azt 
tanítja, hogy az ostya és bor megszentelésekor azoknak lényege Krisztus 
teste és vére lényegévé változik át, úgy, hogy a kenyérnek és bornak 
azontúl csak a színe marad meg, — valóság szerint azonban már nem 
kenyér és bor, hanem maga a Krisztus van ott. Innét az ostyaimádás. 

2) E tárgyban Luther külön munkát is írt „Von den Schlüssel" 
címen. 
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A gy ©másról e 

Minthogy a feloldozás vagyis a kulcsok hatalma 
szintén Krisztus által az ©vangéliomban szerzett segedelem 
es vigasztalás a bűn és rossz lelkiismeret ellen, azért a 
gyónással és feloldozással az egyházban ópenseggel nem 
hagyhatunk fel, kiváltképen már a gyönge lelkiismeret és 
a bárdolatlan ifjú nemzedék miatt sem, melyet kihallgatni 
és megoktatni a keresztyén tudományban nagyon is szük-
séges. A bűnök felsorolását azonban kinek-kinek hagyjuk 
szabadjára, hogy akarja-e vagy sem azokat elősorolni. 
Bizonyos, hogy míg a testben vagyunk, hazugság nélkül 
mondha t juk : Én egy szegény, bűnnel teljes ember vagyok, 
vagy Róm. 7. (23) szer int : Én egy más törvényt látok 
tagjaimban, stb. És minthogy a magánfeloldozás (absolutio 
privata1) a kulcsok hatalmából ered, nem szabad megvet-
nünk, hanem épen oly nagyra kell tar tanunk s becsülnünk, 
mint a keresztyén egyház minden más hivatalát. 

[És a mi az ólőszóbeli Igét illeti, e részben határozottan 
annál kell maradnunk, hogy az Isten senkivel sem közli 
lelkét vagy kegyelmét, ha csak nem a megelőzőleg hir-
detett Ige által vagy Igével. így óhat juk meg magunkat 
ama rajongó lelkektől, a kik azzal dicsekesznek, hogy ők 
Ige nélkül s előtt bír ják a lelket s épen azért az í rás t 
vagy élőszóbeli igét kónyök-kedvök szerint bírálgatják, 
magyarázzák és csűrik-csavárják; mint ezt Münzer2) csele-
kedte ós még ma is sokan cselekszik, midőn a lelkek 
ós betű hivatott bírái gyanánt tolják fel magukat, holott 
azt se tudjak, mit beszélnek avagy állítanak. Hát bizony 
a papasag is csak merő rajongás,3) hisz a pápa szintén 

*) Magánfeloldozás, a mennyiben a bűnök bocsánatát nem általában 
a gyülekezetnek, hanem külön egyeseknek hirdetik s adják meg. 

2) Münzer Tamás a híres rajongó, zwickaui evang. pap és paraszt-
vezér, kit 1525-ben Mülhausenben fejeztek le. 

3) Rajongásnak (enthusiamus) nevezi Luther azt a felfogást, mely 
szerint Isten Igéje, a Szent-írás és igehirdetés közvetítése nélkül juthat az 
ember az isteni kijelentés birtokába. 
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kérkedve hirdeti, íiogy az összes jogoknak tárháza az ő 
szíve kamrá ja és hogy mindaz, a mit ö egyházában ki-
gondol ós parancsol, isteni lélek és jog az, még ha szinte 
az írás avagy az óloszóbeli Ige fölött ós ellen vagyon 
ís. Mindez egybefogva ama régi ördög, amaz ős kígyó, ki 
Ádámot ós Évát szintén ra jongókká tette, Isten hirdetett 
Igéjétől el, szellemkedósre s önhittségre vezérelte és ezt 
maga szintén, de másfa j ta beszéd által cselekedte meg5 

— akárcsak a mi rajongóink, a kik Isten Igéjének hirde= 
tósót elítélik és ők maguk még sem hallgatnak, hanem 
eláraszt ják szóval és írással az egész világot, mintha bizony 
az Istennek lelke az apostolok írásaiból és élőszóbeli igé-
jéből nem származhatnék, hanem az ő írásukból ós beszéd-
jükből kellene annak erednie. Miért nem dobják félre hát 
sa já t beszédeiket ós írásaikat is, hogy a lélek írásaik nélkül 
s előtt szállhatna be a népek szivébe, úgy, a miként ők 
hirdetik nagy kórkedve, hogy a lélek az írás hirdetése 
nélkül szállt vala lelkükbe. De nincs időm, hogy erről itt 
tovább vitatkozzam, hiszen e dologgal már is eleget ve-
sződtünk.] 

[Hisz azok is, kik a keresztsóget megelőzőleg hisznek, 
vagy a keresztségben hívőkké lesznek, előzetesen hirdetett 
Ige által ju tnak a hit birtokába, ép úgy, mint a régieknek 
is érett korukban előbb hallaniok kellett, hogy „a ki hiszen 
ós megkeresztelkedik, az üdvözül" bárha mint hitetlenek 
csak x1) óv múlva vették is a lelket ós a kerésztsóget. 
És Kornelius Ap. cs. 10. (4. s köv.) szerint jó korán hallott 
a zsidóknál az eljövendő Messiásról, a ki által ő Isten 
előtt igazzá ós imádsága és alamizsnája kedvessé le t t ; ily 
hitben (mint a hogy Lukács igaznak, istenfélőnek nevezi 
őt) és nem megelőző Ige nélkül avagy hallás nélkül tudott 
hinni és igazzá lenni. Szt. Péternek pedig ki kellett nyilat-

*) Az editio princeps x-ét a latin fordító X-nek olvassa; utána a 
többi kiadók is 10 évet vesznek, a minek értelme nincs s a mi ellen bizo-
nyít, hogy Luther eredeti kéziratában a számokat (egy helyet kivéve) 
mindig arabsjegyekkel írja. 
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koztatnía o előtte, hogy a Messiás (kiben mint eljövendőbén 
eddig hitt) már eljött ós hogy az o eljövendő Messiásban 
való hite őt nem ta r tha t ja a megkeményedett, hitetlen 
zsidók fogságában, hanem tudja meg, hogy ő neki immár 
a jelen való Messiás által kell üdvözülnie ós őt a zsidókkal 
együtt sem megtagadnia, sem üldöznie nem szabad stb.] 

Szóval a rajongás Ádámban és az ő utódaiban benn 
lappang kezdettől fogva a világ végéig ; a régi sárkány 
oltotta beléjük e mérget ós ez minden eretnekségnek, a 
pápaságnak és Mohamednek is oka, ereje ós hatalma. 
Azért nekünk erősen meg keli állanunk a mellett, hogy 
az Isten velünk emberekkel nem akar másként érintkezni, 
csakis az ő hirdetett Igéje és szentsége által. Mindaz pedig 
a mit ily Ige ós szentség nélkül a lélekről regélnek, az 
maga az ördög. Mert az Isten Mózesnek is előbb az égő 
csipkebokorban ós ólőszóbeli Igéje által jelent meg. És 
egy próféta, Illés és Elizeus sem nyerték meg a lelket a 
tíz parancsolaton kívül avagy nélkül. És Keresztelő János 
sem fogant meg Gábor előző Igéje nélkül, nem is repesett 
anyja méhében Máriának hangja nélkül. (Luk. 1. 19. 41.) 
És szt. Péter mondja (2. 1. 21.): Nem ember akaratjából, 
hanem a Szent-Lélektől indíttatva szóltak a próféták, mint 
Isten szent emberei. De szóbeli Ige nélkül nem voltak ők 
szentek s még kevésbbó indította volna őket a Szent-Lólek, 
mint nem szenteket a szólásra; mert ők szentek voltak, 
mondja ő, a mennyiben a Szent-Lólek szólott á l ta luk! 

Az átokról.1) 

A nagy átkot, a hogy ezt a papa nevezi, tisztán világi 
buntetesnek t a r t juk ós ahhoz nekünk egyházi szolgáknak 
semmi kozunk De a kis atok az az igazi keresztyén átok, 
melynél fogva a nyilvanvalo es elvetemült bűnösöket nem 
bocsátjuk addig a szentseghez, vagy más egyházi közös-
séghez, míg magukat meg nem jobbítják és a bűnt nem 
kerülik. Es az igehirdetőknek nem szabad ezen tisztán 
lelki buntetesbe vagy atokba világi büntetést kavarni. 

f) E tárgyról „Sermon von Bann" c. művében is szól. 
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Á felavatásról és meghÍTásróL1) 
Ha a püspökök igazi püspökök akarnak lenni és 

az egyház meg m evangóliom gondját magukra felvenni 
— a szeretet és egységnek okáért s nem szükségből, meg 
lehetne engedni, hogy minket és a mi prédikátorainkat 
ordinálják, de küszöböljenek ki ez eljárásbői minden 
keresztyénellenes alakoskodást és bódító p o m p á t Mint-
hogy azonban ők nem igazi püspökök s nem is akarnak 
azok lenni, hanem világi urak s fejedelmek, a kiknek 
eszük ágában sincs sem prédikálni, sem tanítani, sem 
keresztelni, sem az űrvacsorát kiszolgáltatni, sem a gyüle-
kezetnek bármely dolgát avagy hivatalát vinni, sőt azokat, 
a kik ily hivatalt meghívatva visznek, üldözik és kárhoz-
t a t j ák : miattuk az egyház mégsem maradhat szolgák nélkül. 

Azért, miként a gyülekezetek és az atyák régi példái 
nekünk mutat ják, az ily hivatalra nekünk magunknak 
kell alkalmas személyeket ordinálni. És ok azt nekünk 
meg nem til thatják, nem is akadályozhatják, még a sajá t 
joguk szerint sem. Mert az ő sa já t joguk mondj a, hogy 
még azokat is, a kiket eretnekek ordináltak, ordináltaknak 
kell tartani és meghagyni. Hasonlóképen szt. Jeromos 
írja az alexandriai egyházról, hogy azt először püspökök 
nélkül, papok ós prédikátorok közösen kormányozták.2) 

A papok házasságáról. 

A házasság megtiltásához ós a papok isteni rendjenek 
örök szüzességgel való megterheléséhez se hatalmuk, se 
joguk nem volt, hanem úgy j a r t ak el, mint antikrisztusi, 
zsarnoki, elvetemedett gazfickók és ekként, a miben ők 
most is nyakig úsznak, a faj talanság különféle borzasztó, 
undok, megszámlálhatatlan bűnének nyitottak tág kaput. 
A mily kévéssé adatott meg nekünk, avagy nekik a ha-
talom, hogy férfiból nőt és nőből férfit csináljanak, vagy 
mindkettőt kiforgassak természeti mivoltukból, ép oly 

*) Meghívás t. i. az igehirdető hivatalra. 
2) Epist. ad Evagrium. 
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kevéssé állt hatalmukban, hogy Isten e teremtéseit ©gy° 
mástól elszakasszák vagy megtiltsák, hogy ők tisztességes 
házasságban éljenek egymássa l Ágért nem egyeshetünk 
bele az ő boldogtalan papnStlenségflkhe, nem is tű rhe t jük 
azt, hanem akar juk, hogy szabad legyen a házasság, a 
mint azt Isten rendelte ós szerzett©* És nem akar juk az ő 
művét megrontani, sem akadályozni, mert s z t Pál mondja 
(L Tim. 4 1.): ördögi tan ez. 

Az egyházról* 

Lehetetlen helybenhagynunk, hogy az egyház ők vol-
nának, mert bizony nem azok. Fel sem is vesszük, a mit 
ők az egyház nevében parancsolnak vagy ti l tanak. Hisz, 
Istennek hála, a hót éves gyermek is tudja, mi az egyház, 
t. i a szent hívők ós juhok, a kik az ő pásztoruknak 
hangját hallják. Azért a gyermekek így imádkoznak: hiszek 
egy szent keresztyén egyházat. E szentség nem a karín-
gekben, nem a hosszú kabátokban ós más ő szertartásaikban 
vagyon, miket a Szent írás ellenere kieszeltek, hanem 
Isten igéjében és az igaz hitben. 

Arról,, hogy h o g y a n igaz í t ta t ik m e g i s t e n e lő t t az ember és a j ó 
cse l ekede tekrő l . 

Azon, a mit e tárgyban eddig állandó következtes-
seggül tanítottam, épen nem tudok változtatni, t. I. hogy 
mi mint szt. Péter mondja, hit által más, új, tiszta szivet 
nyerünk és hogy Isten Krisztusért, a mi közbenjárónkért , 
teljesen igazaknak ós szenteknek akar tartani ós tar t . 
Bárha a bűn testünkből még nincs egészen kiirtva vagyis 
nem halt meg, ő azt nem akar ja beszámítani, sem tudni. 

És még csak az ily hitből, megújulásból es bűnbo-
csánatból folynak aztán a jó cselekedetek. És a mi bűn 
avagy fogyatkozás még ezekben is van, az nem számíttatik 
be bűnnek vagy fogyatkozásnak, épen ugyancsak Krisz-
tusért, hanem az ember egészen, úgy személye, mint csele-
kedetei szerint igaz s szent számba megy, meg pedig a 
Krisztusban való merő kegyelemnél s irgalomnál fogva, a 
mely reánk kiöntetet t ós kiterjesztetett . Azért nem dicse-

D. Luther M. művei. 23 
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kedhetünk cselekedeteink sok nagy "érdemével, ha azokat 
a kegyelemtol s irgalomtól eltekintve vizsgáljuk meg, ha-
nem a mint írva vagyon ( i Kor. 1. 31.): Á ki dicsekszik, 
az Űrbam dicsekedjék, vagyis, hogy kegyelmes Istene vagyon; 
akkor minden jól vagyon. Azt is mondjuk továbbá, hogy 
a hol jó cselekedetek nincsenek, ott a hit hamis s nem igaz, 

A kolostor i fogadalmakróL 

Mivel a kolostori fogadalmak homlokegyenest ellen-
keznek az első főcikkel, — egészen elvetendők. Mert ezek 
azok, a melyekről Krisztus mondja Mát. 24, (5.): Ego sem 
Christus1) stb. Hiszen, a ki fogadást tesz a kolostori életre, 
azt hiszi, hogy különb életet folytat, mint a közönséges 
keresztyén ember ós cselekedetei által nemcsak magát, 
hanem másokat is mennybe akar segíteni. Mi más ez, mint 
Krisztus tagadása. És ok s t. Tamásukkal dicsekedve 
mondják, hogy a kolostori fogadalom olyan, mint a kereszt-
ség.2) Ez istenkáromlás. 

Az emberi liagyo w ányokróL 
A mit a pápisták mondanak, hogy az emberi hagyo-

mányok bűnök bocsánatjára szolgálnak es üdvöt szereznek, 
az keresztyénellenes ós kárhozatos, a mint Krisztus mondja 
(Mát. 15. 9.): Hiába tisztelnek pedig engemet, tanítván 
tudományokat, melyek csak emberek parancsolatai. Hason-
lóképen Ti tus 1. (12.): Adversantium veritatem.3) Szintúgy, 
midőn mondják, hogy halálos bűn az ily hagyományok 
megrontása, az sem igaz. 

Ezek azok a cikkek, melyek mellett meg kell álla-
nom s megállok mind halálig, ha Isten is úgy akarja . Es 
ezeken nem változtathatok semmit, ezekből nem engedhetek. 

Sokan jönnek az én nevemben és mondják: „Én vagyok a 
Krisztus" s sokakat elcsábítanak. 

2) A kolostorba lépést bűntörlő erejénél fogva sokszor állították egy 
sorba a keresztséggel. 

3) Nem törődnek az emberi parancsolatokkal „melyek az igazsággal 
ellenkeznek.'1 
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Ha bárki valamit engedni akar9 tegye sajá t lelkiis-
merete rovására. 

Végezetül hátra volna még a pápa komédiás zsákja, 
tele bolondos és gyerekes holmikkal,1) minők a templom-
szentelés, harangkeresztelés, oltárkeresztelés felkért ko° 
mákkal, a kik arra adakoztak stb. Ez a szentség gúnyja 
és csúfja, azért nem tűrhető. 

Aztán: a gyertyaszentelés, pálma-, kalács-, fűszer-, 
zabszentelés, ezt talán csak még sem lehet szentelésnek 
venni, hanem csupa gúnynak ós csalásnak. 

Es e bohócságnak se szeri se száma ; ezeket mi az o 
Istenökre bízzuk és r á juk magaki a, hogy imádják, míg 
meg nem un ják ; nekünk azokhoz nincs közünk. 

L u t h e r M á r t o n D. aláírta.2) 
, J ó n á s J u s 111 s D. rector, sajátkezűleg aláírta. 

B u g e n h a g e n J á n o s , poiner. D. aláírta. 
C r e u t z i g e r . G á s p á r D. aláírta. 
A m s d o r f f M i k l ó s , aláírta, magdeburgi. 
Én M e l a n t h o n F ü l ö p a fentebbieket szintén 

helyes és keresztyén cikkeknek tartom. De a pápáról azt 
vélem, hogy: ha ő meghagyná az evangóliomot, azon 
keresztyének békessége és közös egysége órdekeben, a 
kik már alája tartoznak ós jövőben alája kerülnek, az ő 
püspökei felett való felsőségót emberi jog alapján mi is 
meghagyhatnék. 

A g r i c o 1 a J á n o s , Eisleben, aláírta. 

*) Bővebben szól erről „Vermahnung an die Geistlichen auffn 
Reichstag zu Augsburg" c. iratában, a hol 37 pont alatt annak a komédiás 
zsáknak egész tartalmát egybefoglalja. 

2) Ez aláírások nem puszta tanúsitások, hanem egyszersmind hit-
vallások, — még pedig személyes meggyőződésből folyó önkéntes és 
szabad hitvallások. Kitűnik ez az itt-ott hozzájok fűzött megjegyzésekből 
is. Az egyes aláírók életrajzi. adatait lásd Garpzovnál (Isagoge 892—899.) 

22* 
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D i d y m u s G á b o r aláirta. 
Én R h e g i u s U r b á n u s , D., a luneburgi hercegség-

ben való gyülekezetek superintendense, aláírom a magam 
ős testvéreim, meg a hannoveri gyülekezet nevében. 

Én A g r í c o i a I s t v á n , udvari lelkész, aláírom. 
Én Is D r a e o n f t e s J á n o s aláírom, marburgi tanár 

és lelkész. 
Én F i g e n b o c z K o n r á d Isten dicsőségéért aláírom, 

hogy úgy hittem és máig prédikálom s erősen hiszem a 
főntebbieket. 

O s i a n d e r A n d r á s , nürnbergi lelkész, aláírom. 
D l e t r i c h M. V i t u s, nürnbergi lelkész, aláírom. 
S c h n e p f f i u s E r h a r d u s, stuttgardi prédikátor, 

aláírom. 
Ö t t i n g e r u s K o n r á d , a forzheimi Ulrik fejedelem 

prédikátora. 
S c h n e e w e i s s S i m o n , a crailsheimi gyülekezet 

papja. 
S c h l a c h i n h a u f f e n J á n o s , a kőteni gyülekezet 

lelkipásztora, aláírta. 
H e l t u s M. G y ö r g y forzheimi. 
A d a m u s M. F u 1 d áb ó 1 1 _ . , .... ,, ~ . -m „ . . . } hesseni prédikátorok. C o r v í n u s M. A n t a l J 
Megest én B u g e n h a g i u s J á n o s , pomerani D. 

aláírom B r e n z J á n o s magister nevében, a mint nekem 
Smalkaldenböl távoztakor szóval és írásban meghagyta, 
a mit ezen itt aláírt testvéreknek megmutattam. 

Én M e l a n d e r D é n e s aláírom a hitvallást, az apo-
logiát és concordiát az úrvacsora dolgában. 

R h o d i u s P á l , steteni superintendens. 
0 e m c k e n G e r a r d , a mindeni gyülekezet superin-

tendense. 
En B r i x i u s, northani, Krisztus susati gyülekezeté-

nek szolgája, aláírom L u t h e r M. tisztelendő' atyának 
cikkeit s vallom, hogy eddigelé ígyen hittem ós tanítottam 
es a Krisztus lelke által ezután is ígyen hiszek és tanítok. 

C a e 1 i u s M í h a 1 y, mansfeldi prédikátor, aláírta. 
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G e i i n e r M. P é t e r , f rankfur t i prédikátor, aláírta. 
F a b e r V e n d e l , seburgi pap Mansfeldben, 
Én A e p í n u s J á n o s aláírom. 
Hasonlókép ón A m s t e r d a m i J á n o s is, b rémai 
Én M y e o n i u s F r i g y e s , a góthai gyülekezet pász-

tora Thüringiában, a magam és M e n i u s J u s t u s , eisen° 
acfai, nevében aláírom. 

Én L a n g u s J á n o s , doctor ós az erfurti gyülekezet 
prédikátora, a magam és több evangéliomi munkatársam 
nevében, a mint következnek: 

P i a t z i u s L a j o s , licentiatus úr, melosingi, 
K í r c h n e r Z s i g m o n d magister úr, 
K i s u u e 11 e r F a r k a s úr, 
W u e i t m a n M e n y h é r t úr, 
T h a 11 J á n o s úr, 
K i l i á n J á n o s úr, 
F a b r i M i k l ó s űr, 
M e n s e r A n d r á s úr, sa já t kezemmel aláírom. 
Én is M e c h e l e r u s E g y e d saját kezemmel aláírtam. 





A ZSINATOKRÓL ÉS AZ EGYHÁZRÓL. 

1539. 

FORDÍTOTTA: 

MÁRTON JENŐ. 





BEVEZETÉS. 

Az 1532. évi július hó 23-án Nürnbergben kötött vallásbéke 
a vallási kérdéseknek rendezését függőben tartotta egy általános, 
szabad, keresztyéni zsinatnak egybehívásáig. Luther nem bízott 
abban, hogy zsinat a vallási békét és megnyugvást biztosíthatná. 
Mikor a pápa, III. Pál, 1537-re Mantuába összehívta a zsinatot 
és János Frigyes választófejedelem Luthertől tanácsot kért 
arra nézve, milyen állást foglaljanak el az evangéliom hívei 
a zsinattal szemben, kifejti, hogy nem hiszi, hogy a pápa tényleg 
meg is akarná tartani a zsinatot; de csak az ő malmára hajtanák 
a vizet, ha vonakodnának a zsinaton resztvenni. A választó-
fejedelem kérésére a smalkaldeni cikkekben állította össze 
azokat a tételeket, melyekhez az evangéliom alapján állóknak 
egyetemes zsinat előtt törhetetlenűl ragaszkodniok kell. 

Luther jól sejtette, hogy a zsinat egyáltalában nem fog 
egybeülni. A császárnak elég baja volt a franciákkal és a 
törökökkel, úgyhogy nem volt érkezése arra, hogy a pápával 
együtt irtó hadjáratot indítson a lutheri eretnekség ellen. Pedig 
az egybehívott zsinatnak az lett volna a feladata, hogy „a 
lutheri pestises eretnekséget" kiirtsa. A zsinatot a pápa 1538-
ban Vicenzába hívta össze, majd később bizonytalan időre 
elhalasztotta. 

A zsinat kérdése élénken foglalkoztatta ez időben a lelkeket. 
Luther szükségét érezte annak, hogy a nyilvánosságot tájékoz-
tassa, hogy mi is a zsinat feladata, jogköre, mit is várhat a 
német keresztyénség a zsinattól. A zsinatok történetének beható 
tanulmányozása megérlelte benne már régen azt a meg-
győződést, melynek már a lipcsei disputa alkalmával és a 
wormsi országgyűlésen is kifejezést adott, hogy a zsinatok 
tévedhetnek, hogy egymásnak sokszor ellentmondottak. Azóta 
még megerősödött az a meggyőződése, hogy zsinat egyáltalá-
ban új hitelvet fel nem állíthat, hanem hogy a zsinat csakis 
arra való, hogy a régi hitet új tanok ellen megvédje és idő-
szerű, tehát nem örök érvényű intézkedéseket, rendszabályokat 
alkosson. 
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Művén, mely 1539-ben jelent meg „Von clen Goncilien 
und Kirchen" címén, már az 1536-7 . év telén dolgozott. 
Melanthonhoz 1539. március 14-én írt levelében azt írja: „Ego 
scriptum meum de Ecclesia absolvi; sed mire me piget eius 
scripti, quod tam tenue et verbosum sít." (Befejeztem az egy-
házról szóló művemet; de nagyon elégedetlen vagyok vele, 
mert oly erőteien és bőbeszédű.) Pedig e mű egyike legerőtel-
jesebb és leglendületesebb iratainak. A mű eszmei tartalmát 
dr. Masznyik Endre „Luther és a zsinat" című értekezése (Ösvény 
1913. I. füzet 18—29 1.) bővebben ismerteti. Három főrészből 
áll. Az első részben kifejti azt, hogy miért nem lehet az egyházat 
a zsinatok és egyházatyák értelmében reformálni. A második 
főrészben sorra veszi az úgynevezett négy főconciliumot, vala-
mint az apostoli zsinatot, hogy kimutassa, hogy ezek sem álla-
pítottak meg új hitelveket, hanem csak az evangóliom adta 
hitelveket védelmezték újításokkal szemben. Pontokba foglalja, 
mit szabad tennie zsinatnak, mit nem. A harmadik részben 
avval a kérdéssel foglalkozik, mi az egyház, hol az egyház. 
Nem valamely különös, pápás vagy tartományi egyház, hanem 
az egyedüli igaz, egyetemes keresztyén egyház. 

A befejezésben az iskoláról, a családról és a felsőbbségről 
szól, mint három oly rendről, melyek ha megteszik köteles-
ségüket, nincsen szükség a pápára és a pápa uralmára. 

A fordítás, mely a kevésbbé aktuális történeti fejtegetéseket 
csak tartalmi összefoglalásban adja, a Buchwald-féle Luther 
kiadás alapján készült. 



A zsinatokról és egyházakról 

Nem egyszer magam ís nevettem azon, mikor azt 
láttam, hogy kutyának késhegyen falat kenyeret kínáltak 
s mikor az mohón utána kapott , a kés nyelével orrára 
koppintottak, úgyhogy a szegény pára nemcsak hogy 
kár t vallott, de meg fájdalom is érte. Finom tréfa volt! 
De akkoriban még nem sejtettem, hogy az ördög velünk 
emberekkel szakasztott így incselkedik, hogy minket is 
csak ilyen szegény kutyáknak néz. Azonban végre is 
meggyőződtem arról, hogy a szentséges atya, a pápa az 
ő bulláival, könyveivel ós mindennapi furfangjaival a 
keresztyénséggel is hasonló kutyatrófát űz. Ámde Uram 
Istenem! mennyi kárá t vallják ennek a lelkek, milyen 
kigúnyolása ez az Isten fenségének! Egészen így tesz 
most a zsinattal. Az egész világ ja jgatot t utana, • leste, 
várta, a jóságos császár is az egész birodalommal együtt 
vagy húsz évig sürgette, a pápa pedig egyre huzta-halasz-
totta, a császárnak, mint valami kutyának, egyre kínalgatta 
a falat kenyeret. Mikor aztán elérkezettnek látta az időt, 
orrára koppintott ós még nevet is raj ta, mint valami jó 
bolondon. . 

Mert most már harmadízben hirdeti a zsinatot, de 
jó előre elküldi apostolait az orszagokba és esküt vesz a 
királyoktól ós fejedelmektől, hogy a papa tanítása mellett 
fognak megallani. Ezt .hangoztat ják a püspökök is pap-
jaikkal egyetemben ós • épen semmiben sem akarnak 
engedni, semmit sem akarnak reformaltatni. így hat a 
zsinat mar be is van rekesztve, mielőtt még megkezdődött 
volna. Mert hat reformálni nem szabad semmit, hanem 
mindent ugy kell hagyni, ahogy eddigelé volt. Hát nem 
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finom egy zsinat ez? Még meg sem kezdődött, és máris 
elvégezte azt, amit végeznie kellett volna, ha egyáltalában 
megtartanáko Vagyis orrára koppintottak a császárnak, 
sőt a Szentlelket ís messzire maguk mögött hagyták 
és túltet tek raj ta . De én azt sejtettem, meg is írtam, meg 
is mondtam nem egyszer, hogy zsinatot nem fognak tartani, 
hogy zsinatot nem tar thatnak, ' kivéve ha a császárt, a 
királyokat és fejedelmeket mind előbb le nem kőtik és 
hatalmukban nem tar t ják , hogy így teljes szabadsággal 
azt állapíthassák meg, ami nekik tetszik, hogy zsarnok-
ságukat még jobban megerősítsék, a keresztyén híveket 
pedig még keservesebben megnyomorítsák, mint valaha* 

Hát Isten neki, ha nektek, ti urak, császárok, királyok 
ós fejedelmek, oly nagyon jól esik, ha az ilyen megátal-
kodott gonosz emberek a fejeteken táncolnak és az orro-
tokra koppintanak, mi nem tehetünk ellene s csak azt 
gondoljuk, hogy hiszen valamikor még jobban dühöngtek, 
amikor királyokat és császárokat letettek, kiátkoztak, 
elkergettek, elárultak, megöltek és minden ördögi já tékot 
já tszot tak velük a történet tanúsága szerint, sőt még 
ezentúl is készülnek hasonlókra. Krisztus majd csak meg-
találja az ő keresztyén híveit és meg is fogja védelmezni 
akár a pokol kapui ellen is, még ha a császár és a királyok 
mitsem tudnának vagy akarnának tenni. A Krisztus köny-
nyebben meglesz az ő segítségük nélkül, mint azok a 
Krisztusé nélkül. Mit kellett tennie, mikor még császárok 
és királyok nem vol tak? És mit kell majd tennie, ha 
most nem volna sem császár, sem király, akárha az egész 
világ ördöggel volna tele ? Nem szokatlan neki a keserű 
étel, viszont tud ő még keserűbbet is főzni. J a j azoknak, 
akiknek majd meg keli enniök! 

Hanem mi szegény, gyarló keresztyének, kiket azok 
a szent emberek eretnekeknek hívnak, csak legyünk vígak 
ós bátorságosak, dicsérjük örvendő lélekkel az Istent, 
minden irgalomnak a tyjá t és ad junk neki hálát, hogy oly 
szeretettel gondoskodik rólunk, hogy azokat a mi gyil-
kosainkat és vérebeinket egyiptomi sötétséggel ós zsidó 
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őrjöngéssel súj t ja , hogy megátalkodnak abban, hogy egy-
általában egy pontban §©ni engednek és inkább engedik 
tönkremenni az egész keresztyónsóget, mielőtt megen-
gednék, hogy a legkisebb bálványimádást, (holott pedig 
evvel telides-tele vannak), megreformálják. Mert ezt han-
goztat ják ők és ezt meg is akar ják tennh Mondom hát, 
hogy legyünk vígak I Mert evvel többet lendítenek a mi 
ügyünkön, mint a mennyit valaha kívántunk, és többet 
ár tanak a magok ügyének, mint amennyire most gondolják. 
Tad ják ők, be is vallják, hogy sok dologban nincs igazuk, 
hogy ellenük van a Szentírás és az Isten és mégis Istennek 
ellenére fejjel akarnak a falnak menni és tudatosan igaz-
ságtalanságot igazságnak bizonyítani. 

A szegény hívő ilyen vígasztalásra akár gyónás nélkül is 
az űrvacsorához járulhatna, vagy akár százszor is kockáz-
ta thatná életét, ha azt látja, ha kézzel foghatóan tapasz-
talja, hogy emitt az Isten az úr, amott meg az ördög. 

Megvan hát végre a Vicenzában1) tar tandó zsinatra 
vonatkozó rendelet ós az utolsó, vagyis nyolcadik zsinatnak 
szigorú határozata, hogy csak mondjon le a világ az 
egyház megreformálásáról s hogy a vélemények meghall-
gatásának helye nincsen. Ellenkezőleg azt hangoztatják, 
hogy csak inkább pusztuljon az egész keresztyénség, vagyis 
hogy maga az ördög legyen uruk istenük, mintsem hogy 
Krisztuséi akarnának lenni ós bálványimádásuknak akár 
csak egy kis részecskéjéről is le akarnának mondani. De ez 
nem elég. Erőszakkal akarnak minket, szegény keresztyé-
neket arra kényszeríteni, hogy velük együtt mi is tudatosan 
az ördögöt imádjuk és Krisztust káromoljuk. Ilyen meg-
átalkodottságot egy kor történelme sem ismer, ilyet a világ 
még nem tapasztalt . Egyéb zsarnokoknak legalább még 
megvan az a szomorú dicsőségük, hogy tudatlanul feszítik 
meg az Urat, mint például a törökök; a pogányok, a 
zsidók: de itt épen azok, akik Krisztus nevével, mint 

*) A pápa 1538. m á j u s l-re hívta össze a zsinatot Vicenzába, de 

a z s ina to t nem tartották meg. 
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keresztyének, sot mint a keresztyének legfőbbjei büszkél-
kednek ós készülődnek a Krisztus ellen, mondják : Mí 
tudjuk, hogy Krisztus szavai ós tettei ellenünk vannak; 
de azért mi még sem akar juk megfogadni szavát, nem is 
akarunk engedni, engedjen o minekünk és tű r je el a mi 
bálványimádásunkat. De azért keresztyének akarunk lenni 
és a keresztyén nevet akar juk viselni. 

Minthogy tehát a pápa az o embereivel egyszerűen 
megtagadja a zsinat tar tását és az egyházat reformálni, 
az erre vonatkozó jó tanácsot, segítséget elfogadni nem 
akarja , hanem zsarnokságát gonoszsággal megvédelmezni, 
az egyházat tönkretenni a k a r j a : mi már tovább meg nem 
állhatjuk, kénytelenek vagyunk, mint akiket a pápa oly 
gyalázatosan cserben hagyott, másutt tanácsot, segítséget 
kérni ós első sorban a mi Urunknál, Krisztusnál a refor-
mációt keresni és kérni. Mert ha az ilyen megátalkodott 
zsarnokok gonoszsága arra kényszerít is minket, hogy 
zsinatról ós reformációról lemondjunk, azért a Krisztusról 
nem szabad lemondanunk és az egyházat tanácstalanul ós 
segítség nélkül nem kell hagynunk, hanem meg kell 
tennünk amit tehetünk, ők csak hadd menjenek a pokolba, 
ahogy akar ják . 

És ezzel saját maguk ellen vallanak, sa já t fejükre 
szórják a vádat, hogy ők az igazi antikrisztusok ós auto-
katakri ták1) , akik önönmagukat ítélik el ós dacosan el 
akarnak kárhozni. Önönmagukat zár ják ki az egyházból 
ós nyíltan vallják, hogy ők váltig az egyháznak legel-
keseredettebb ellenségei. Mert aki azt mondja, hogy inkább 
hadd menjen tönkre az egyház, mintsem hogy ő maga 
megjavulna vagy csak valamiben is engedne, az nyiltan 
és világosan elismeri, hogy nem akar sem keresztyénnek 
lenni, sem az egyházban maradni (mert hisz szívesebben 
látja, ha az egyház elpusztul, csak hogy ő megmaradhasson 
s az egyházzal együtt el ne pusztuljon), sőt azon fáradozik, 
hogy az egyház vesszen. És ezt ok nemcsak szóval, hanem 

*) a saját maguk által elítéltek. 
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tettel is szörnyű módon bizonyítják, azáltal; hogy száz 
meg- száz lelkipásztori állást hagynak betöltetlenül és így 
az egyházakat pásztor, prédikáció és szentségek nélkül 
pusztulni hagyják. 

Hajdanában a püspökök, sot a közönséges keresztyén 
emberek is el tűrtek bármilyen kínzást ós kószőrömest 
meghaltak az édes anyaszentegyházért. Maga Krisztus is 
egyházáért halt meg5 hogy az el ne vesszen, hanem meg-
maradjon. Hanem a pápa az o embereivel most azt vallja, 
hogy o miat tuk csak hadd vesszen az egyház, csak ok 
maradhassanak meg zsarnokságukban, bálványimádásuk-
ban ós mindennemű hamisságukban. Mit tartasz az ilyen 
fickókról? 

Ők akarnak fennmaradni, csak hadd pusztuljon az 
egyház! Nos hát ebből mi következik v Ha az egyháznak 
el kell vesznie, akkor előbb a Krisztusnak kell elvesznie, 
mert a Krisztus az a szikla, amelyen az egyház épült a 
poklok hatalmának ellenére. Ha Krisztusnak kell vesznie, 
akkor istennek magának is előbb vesznie kell, mert ő az, 
aki ezt a sziklát alapúi elhelyezte. Ki hitte volna hogy 
ezeknek a jó uraknak oly nagy a hatalmuk hogy fénye-
getődzésükre oly könnyen elpusztulhatna az anyaszent-
egyház Krisztussal, sőt magával az Istennel egyetemben ? 

Sokkal, de sokkal hatalmasabbak lehetnek ők meg a 
pokol kapuinál és minden ördögnél is, mert hisz ezeknek 
ellenére az anyaszentegyház megmaradt ós meg is kell 
maradnia. 

Maguk ismerik el ezzel — mondom — hogy nem 
akar ják az egyházat s nem akarnak az egyházban lenni, 
hanem mint az egyház esküdt ellenségei arra törekszenek, 
hogy az eg jház pusztuljon. Hisz eddigelé is eleget kínoztak 
és üldöztek minket e szóval: Egyház, egyház! nem volt 
se vége, se hossza kiabálásuknak ós szidalmazásuknak, 

sak hogy őket nézzük az egyháznak. És hogy nem 
akar tuk őket az egyháznak tekinteni, nyomorultan elát-
koztak, eretnekeknek mondtak, megöltek. Űgy gondolom, 
hogy most teljesen, még pedig teljes becsülettel fel 
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vagyunk mentve attól, hogy továbbra Is eretnekeknek 
szidjanak, mert hiszen ok már nem akar ják , hogy okét 
az egyháznak tekintsük, sőt mint az egyház ellenségei 
annak vesztet akar ják és azon munkálkodnak, hogy el is 
pusztuljon. Mert az sehogyse fér össze, hogy ők lehetnének 
az egyház, és ugyanők akarnák az egyház pusztulását 
inkább, mintsemhogy ők pusztulnának^ vagy csak egy 
ha juk szála is meggörbülne. Es immár világos és azt 
jelenti, hogy : Ex ore tuo te iudico, serve nequam! A te 
szádból Ítéllek meg tégedet, gonosz szolga Luk. 19, 22, 

Ha nem volna közel úgyis az ítélet napja, nem volna 
csoda, ha ilyen káromló beszédekre összedőlne ég és föld. 
De mert az Isten az ilyesmit eltűri, nem lehet már távol 
az a nap. Ők azonban mindezen csak nevetnek, nem gon-
dolják, hogy az Isten őket elvakítja, hogy bolondokká, 
őrültekké tette őket, hanem mindezt nagy okosságnak ós 
derekasságnak tar t ják . Ha csak nagy tombolásukat nézném, 
én is velük együtt biztonságban éreznem magamat. De 
Istennek nagy haragja, mely őra j tuk nyilvánul, engem 
nagyon aggaszt. Már nagyon is ideje volna, hogy mi mind-
nyájan sírnánk ós komolyan imádkoznánk, mint ahogy 
Krisztus siratta, Jeruzsálemet (Luk. 23,28) ós azt mondotta 
az asszonyoknak, hogy ne őt, hanem őnönmagukat ós 
gyermekeiket sirassák. Nem akar ják hinni, hogy itt a 
megpróbáltatásuk ideje, holott pedig láthatnák, ha l lha tnák 
szagolhatnák, kézzelfoghatóan tapasztalhatnák. 

Mit tegyünk már most, ha a pápa igazi zsinatot 
tartani, reformációt adni nem akar, hanem övéivel együtt 
azt akarja , hogy az egyház pusztuljon ? Maga azonban 
már kibújt az egyházból, hogy benn ne rekedjen és az 
egyházban, vagy az egyházzal együtt el ne pusztuljon. Ő 
már kint van ós Istenhozzádot mondott az egyháznak. 
Mit tegyünk hát, mihez fogjunk, minthogy immár pápa 
nélkül kell lennünk. Mert mi az egyház vagyunk, vagyis 
az egyházban vagyunk, melyet a pápisták veszni akarnak 
hagyni, csak hogy ők megmaradjanak. De mi mégis szívesen 
benne maradnánk, és azt hisszük, hogy Krisztus urunk 
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segítségével és mennyel atyánkéval, aki mindnyájunk 
Istene, a pápisták dühétől nem fogunk nyomorúságosan 
elpusztulni. Mi mégis ágy gondoljuk, hogy zsinatra vagy 
reformációra az egyháznak szüksége van, mert annyi nagy 
visszaélést látunk, hogy ha akár őkrők vagy szamarak 
volnánk, nem pedig keresztyén emberek, es nem vehetnők 
észre szemmel vagy füllel, patáinkkal ős körmeinkkel 
kellene megereznünk és ra j tuk megbotlanunk. Hát mi 
lenne^ ha mi magunk, a pusztulásnak szánt egyház a meg-
maradó urak ellenére, a pápa nélkül és az ő beleegyezésük 
né lkül tar tanánk zsinatot és vinnénk keresztül reformokat, 
melyeket ugyan azok a megmaradó uracskák nagyon 
mulandóknak tekintenének, de a melyeket mindazáltal el 
kellene törniök ? 

Ámde tér jünk a dologra. Minthogy immár szentséges 
fejünket, a pápát, elveszítettük, ra j tunk áll, hogy magunkon 
segítsünk, amennyire azt a mi Urunk engedi. 

E l s ő r é s z . 

Áz egyház az egyházatyák és zsinatok szerint nem 
reformálható. 

Néhány eve többen a pápisták közül foglalkoztak a 
zsinatokkal és egyházatyákkai . és végre egy könyvbe 
gyűj töt ték az összes zsinatokat. Nagyon tetszik nekem ez 
a műnk" ugyanis előbb nem láttam együtt a zsinatokat. 
És akadt közöttük nem egy derek, jámbor férfiű, aki 
szívesen lattá volna, ha az egyházat a zsinatok és egyház-
atyák értelmében reformálták volna. Bántotta őket, hogy 
az egyháznak a papai uralom alatt való mai állapota a 
zsinatok és egyhazatyák tanításától gyalázatos módon 
különbözik. De azért ez az ő jó szándékuk teljesen hiába-
való. Bizonyára azt hiszik, hogy a pápa ós hívei belemennek 
ilyen reformációba, bele kell menniök. De mind hiába. 
Ott áll a pápa az ő maradandó uraival és dacosan azt 
hangoztatja úgy amazok ellen, mint mi ellenünk, hogy 

D. Luther M. művei. 2 4 
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inkább veszni hagyja az egész egyházat, semhogy egyetlen 
pontban engedne. Vagyis inkább engedik pusztulni a 
zsinatokat ís, meg az egyházatyákat ís, semhogy vala° 
miben is engednének. Mert hiszen ha engedni kellene a 
zsinatoknak ós egyházatyáknak, hol maradna akkor a 
pápa ós a mostani püspökök ? Akkor bizonyára ők lenné-
nek a pusztuló egyház, nem pedig a maradandó urak. 

A régi időkről, a Krisztus születése utáni ezredik 
vagy ezer négy századik évről nem szólok. De még nincsen 
száz éve, hogy a pápa azt a szentséges szokást kezdte, 
hogy egy papnak két jövedelmet adott, például kanonoki 
vagy plóbánosi állást, amiről a párisi theologusok és tár-
saik borzasztó sokat ír tak ós panaszkodtak. Meg nem 
vagyok hatvan eves, de tudom, hogy az én időmben hara= 
pódzott el a szokás, hogy egy püspöknek több mint egy 
kolostora volt. Azóta a pápa mindent felfalt; elrabolta 
az annatákat (adó az adományozott egyházi jószág után) és 
minden egyebet, püspökségeket hármasával, kolostorokat 
és praebendákat tízével, húszával osztogatott. Hogy szív-
hat ja mindezt vissza, hogyan tépheti szót rendeleteit 
zsinatok és egyházatyák kedvéér t? Azt mondod, ez vissza 
élés volt. Ám vedd elő a te régi zsinataidat és egyház 
atyáidat ós reformáld meg ezt őszerintük. Mert ez szaz. 
év előtt, sőt hatvan óv előtt, mikor te még nem éllel 
nem volt még így. 

Mit használ tehát a te reformációd a zsinatok és 
egyházatyák szerint. Hiszen hallod: a pápa és a püspökök 
nem akar ják engedni. És ha nem engedik visszaállítani 
az egyházat ötven év előtt való állapotába, amikor ón ís, 
te is gyermekek voltunk; edesem, hogy fogják engedni, 
hogy mi őket az egyháznak hatszáz, ezer, vagy ezernégy-
száz óv előtti állapotja szerint reformáljuk ? Ez merőben 
lehetetlen vállalkozás, mert a hatalom a pápáé, s a pápa 
reformálatlan akar maradni. Tehát bele kell nyugodnunk, 
hogy mindkettő, a zsinatok is, meg az egyházatyák is ily 
kérdésekben nem döntők ós hogy hiábavaló mindaz, amit 
róluk gondolhatnánk vagy írhatnánk. Mert a pápa a 
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zsinatok fölött áll, fölötte az egyházatyáknak, a királyoknak, 
Istennek és az angyaloknak Hadd lássuk, hozd le öt és 
emeld föléje mestereküi az egyházatyákat és zsinatokat 
Ha ezt megteszed, szívesen hozzád csatlakozom és támo-
gatlak. De mindaddig, amíg ez meg nem történik, mf 
haszna, ha zsinatokról ós egyházatyákről beszélünk vagy 
írunk ? 

Nincsen senki, aki a dolgot kezébe venné. Mert ha 
a pápa nem akar a reformációba belemenni s velünk és 
az 6 maradandó bíboros ós püspök uraival együtt nem 
akar ja a zsinatoknak ós egyházatyáknak magát alávetni, 
akkor semmi haszna a zsinatnak, akkor reformáció nála 
nem remélhető. Mert ö úgyis megdönt mindent és elhall-
ga t ta t minket. 

De ha mégis azt kívánnák, hogy csak menjünk bele 
a zsinatok ós egyházatyák értelmében való reformálásba 
s hogy segítsük meg az egyházat, még ha a pápa az ö 
híveivel maga erre hajlandó nem ís volna, vagy meg nem 
engedne? Erre kettős a feleletem. Az ilyenek vagy mérge-
sek ós gonoszok s a szándékuk nem jó, avagy jószívűek 
ás amennyire lehet jóhiszeműek ós jóindulatuak„ 

Az előbbieknek azt mondom, hogy először maguk 
fogják magukat a saját orruknál ós húzzák ki a gerendát 
sa já t szemeikből és ragaszkodjanak szeretettel a zsina-
tokhoz ós egyházatyákhoz akár a pápával ós kardinálisai-
val egyetemben, vagy akár a pápa és kardinálisai nélkül 
is. Ha ez megtörténik, nyomban követ jük ezt az épületes 
példát ós még sokkal jobbak leszünk, mint ők maguk. 
Mert mi nem vagyunk oly megátalkodott fickók (Istennek 
hála!) hogy az egyházat pusztulni hagynók inkább, mint-
semhogy mi engednénk akár nagy kérdésekben ís, ameny-
nyiben nem Isten ellen való dologról van szó. Mi készek 
vagyunk szőrőstől-bőrőstől elpusztulni, csak az egyházat 
ne érje baj vagy kár, amennyire ez tőlünk függ. 

De amikor ők maguk nem hederítenek a zsinatokra 
és egyhazatyákra, minket azonban erre kényszeríteni akar-
nak, ez nagyon goromba dolog, erre már kénytelenek 

24* 
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vagyunk azt mondani: Medice, eiira te ipsura í (Orvos 
gyógyítsd meg magadat ! Luk, 4, 23.) Vagy Krisztus szava 
szerint : Elhordozhatlan terheket vetnek az emberek hátára, 
melyeket ok maguk még csak újj okkal sem akarnak 
érinteni, Máté 23, 4c Ez nem já r j a s azért nekünk alapos 
okunk van a vonakodásra, különösen mikor ök valami 
nagyon szent dolognak tekintik a zsinatokat ós egyház-
atyákat, amit pedig mi el nem ismerünk Hiszen önáluk 
is csak írott malaszt ez, csak a papiroson tisztelik 'ós 
csak velünk szemben hangoztat ják. Mi azonban valljuk, 
kénytelenek is vagyunk vallani* hogy bizony nagyon 
szegény, gyarló keresztyének vagyunk, még pedig sok 
tekintetben. 

Először is nékünk még éjjel-nappal annyi dolgunk 
van hitünkkel, annyit kell olvasnunk, írnunk, tanítanunk, 
intenünk, vigasztalnunk, még pedig úgy önönmaguiikat, 
mint másokat, hogy bizony épensóggel nincs időnk, hogy 
arra Is gondoljunk, voltak-e valaha zsinatok vagy egyház-
atyák, ós még kevósbbó, hogy oly fontos kérdésekkel is 
törődjünk, minők a tonsura, a casula1), a hosszú ruhák stb. 
ós ezeknek üdvösséges vol tával 

Ők már oly magasságra jutot tak, oly angyaliakká 
váltak, oly bővében vannak a hitnek, hogy már az ördög 
sem bánthat ja őket, hogy már bennük nincsen tévedés és 
lelki furdalás. Mindezt mi gyarló keresztyének még eddig 
el nem értük ós fóiő, hogy e földön nem is ér jük el soha, 
Azért hát móltányos volna, ha kegyelmesek ós irgalmasak 
lennének irántunk és nem kárhoztatnának azért, hogy az 
ő szentségükig nem tudunk még felemelkedni. Mert ha 
mi meglankadnánk a hit dolgában való buzgólkodásunkban 
és alávetnők magunkat az ő ételben ós ruházkodásban 
mutatkozó nagy szentségüknek, akkor elvesztenők azt a 
mi gyarló szentségünket, anélkül, hogy az ő fenséges ós 
eros szentségüket elnyernők, így aztán két szók közt a 
földre ülnénk. 

*) A pap legfelső miseruhája. 
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Ha azonban nem akarnak irántunk ily kegyelmet ós 
irgalmat tanúsítani, akkor hát miattunk legyenek angyalok, 
ám ugrándozzanak a paradicsomban virágok közt, mint 
akik már rég kinőttek a hitből és mennyei szentségükben 
nem szenvednek kísértést sem az ördögtől, sem a hústól, 
sem a világtól Nekünk meg csak tovább kell dolgoznunk 
ós az iszapban es sárban fetrengenünk, mint akik a hitben 
meg nagyon is a betűzóst kezdő gyarló tanulók vagyunk 
es nem lehetünk a hitnek oly tudós doktorai es mesterei. 
Mert ha nekünk annyi volna a hitünk, mint ahogy ők 
magukról gondolják, sokkal könnyebben hordanék a tonsurát, 
a casulát, a zsinatokat es az egyházatyákat, mint ahogy 
ők teszik. De minthogy ez nem így van, ők könnyen 
hordják (mert nagyon könnyű a semmit hordani) s amellett 
azt hangoztatják, hogy mi nem akarjuk hordozni. 

Hasonlóképen sok a dolgunk nekünk szegény keresz-
tyéneknek Isten parancsolataival is. Annyi a dolgunk 
evvel, hogy egyéb fenséges dolgokkal, melyeket őnáluk 
egyháziasaknak, a zsinatoknak ós egyházatyáknak meg-
felelőknek mondanak, nem törődhetünk* Mert mi teljes 
erőnkből sürgetjük ós gyakoroljuk is, még pedig úgy 
magunk, mint a mieink, hogy Istent mindenek fölött és 
felebarátunkat úgy mint önőnmagunkat szeressük; hogy 
alázatosak és türelmesek, irgalmasok ós jóságosak, tiszták 
és józanok legyünk s hogy ne fukarkodjunk és ne irigy-
kedjünk és a mi egyéb még Istennek parancsolatja. Nagyon 
óhajtanók, ha a mieinknél nem volna semmi fennhéjázás, 
fösvénység, uzsoráskodás, irigység, evés-ivás, házasság-
törés vagy paráznaság; de oly keservesen ós nehezen 
megy a dolog, hogy csak keveset lehet ily jó cselekede-
tekre indítani. A nagy tömeg csak olyannak marad, aminő 
volt, sőt napról napra-gonoszabbá lesz. Hát most gondold 
csak meg; ha mi ezeket a szükséges és Istentől rendelt 
munkákat oly szegényes eredménnyel végezzük, hogy 
hagyhatnék félbe ezeket ós hogy vállalkozhatnánk azokra 
a hatalmas, fenséges ós szükségtelen munkákra, melyekről 
ők szólnak nekünk ? Ha már elvégeztük volna ezeket az 
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istenies, alacsony, megvetett, vagy ahogy ok becsmérelve 
mondják, polgári cselekedeteket, akkor Isten segítségével 
hozzáfognánk az o egybázias, hűsevesről és ruházkodás-
ról szóló cselekedeteiknek megtevósóhez is. 

De nekik könnyű : ok Isten parancsolatját mindenben 
tejesítettók, Istent mindenek fölött szerettek, közöttük 
nincsen kapzsiság, uzsoráskodás, nincs házasságtörés 
és paráznaság, nincs dorbézolás és iszákosság, nincs 
fennhéjázás ős irigység. Ők minden jó ós istenes csele-
kedetet oly könnyedén végeznek, hogy váltig tétlen járnak. 
Azért hát illő dolog, hogy ok ezeken az egyszerű, pol-
gárias cselekedeteken fölül • hatalmasabb és magasztosabb 
cselekedeteket végezzenek az egyház ós az atyák utasítása 
szerint, mert ők sokkal erősebbek, semhogy velünk együtt 
ilyen csekély munkákat teljesíthetnének. Ők nekünk 
messzire elibenk kerültek ós túlszárnyaltak. De azért 
mégis úgy kellene, hogy az ő nagy ós fenséges irgalmuk-
ból és Szent Pál tanítása szerint könyörületet érezzenek 
velünk szegény, gyarló keresztyénekkel szemben s hogy 
ne kárhoztassanak, ne gúnyoljanak, ha gyerek módjára a 
padok menten tanuljuk a járást, sőt a piszokban fetren-
günk ós nem tudunk oly könnyed és fürge lábakkal Isten 
parancsolatján felül és kívül emelkedni, mint ahogy ők 
teszik, a hatalmas hősök ós óriások, akik nagyobb dol-
gokra is vállalkoznak, mint a milyen az, hogy Istent 
mindenek fölött, felebarátunkat pedig mint önönmagun-
kat szeressük. Pedig ez Pál apostol szerint, Róm. 13,10 
ós Krisztus szerint is, Máté 5, l 9 , a törvénynek betöltése. 

De ha már velünk kegyelmet gyakorolni nem akarnak, 
kérünk legalább időt ós halasztást, míg meg nem teljesí-
tettük Istennek parancsolatjait ós szerény gyermeki dol-
gainkat, akkor aztán majd velük együtt mi is szívesen 
nekilátunk az ö magasztos, egyházias, vitézi és férfias 
cselekedeteikhez. Mert mi haszna volna, ha gyermeket 
akarna valaki arra kényszeríteni, hogy úgy szaladjon és 
úgy munkáljon, akár egy erős férfiú ? Hiábavaló fáradság. 
Hasonlóképen mi szegény, gyarló keresztyének, akik Isten 



A ZSINATOKRÓL ÉS AZ EGYHÁZiiÓL 375 

parancsolatainak és csekély jő cselekedeteinek teljesítésé-
ben gyerekek módjára a padokba kapaszkodva járunk, 
néha-néha még négykézláb is mászunk, sőt a főidre is 
bukunk, úgyhogy Krisztusnak kell támogatni minket, úgy 
ahogy az anya vagy dajka támogatja a kisdedet, mi ópen-
seggel nem vagyunk képesek arra, hogy erőteljes, férfias 
rohanásukkal ós cselekedeteikkel lépest tartsunk. De Isten 
őrizzen ís ettől! Mi tehát addigra halogatjuk az egyházias 
ás zsinati jámborságot (ahogy ők nevezik), míg már Isten 
parancsolataiban ós az istenes cselekedetekben nincsen több 
tennivalónk. Áz ilyen reformációt mi el nem fogadjuk, de 
nem is fogadhatjuk el. Ez a feleletünk az előbbieknek, 
akik rosszhiszeműen követelnek tőlünk ilyen reformációt. 

Az utóbbiaknak, a jő szándékuaknak, akik remélik, 
bár hiába remélik, hogy ilyen reformáció az egyházi atyák 
és zsinatok értelmében igenis lehetséges, még ha a pápa 
nem is akarná, vagy ellene is szegülne: hasonló jó szán-
dókkal azt felelem, hogy én ezt lehetetlen vállalkozásnak 
tekintem és egyáltalában nem tudom, hogy mikópen volna 
keresztülvihető,, Mert én is olvastam az egyházatyákat, 
még pedig már akkor ís, mikor még nem szegültem ellene 
oly nyakasan a pápának. Még pedig nagyobb szorgalommal 
olvastam, mint azok, akik most ezeket oly büszkén nekem 
szegzik. Tudom ón jól, hogy közülük senki sem próbálta 
meg, úgy ahogy én tettem, hogy az iskolában a Szentírás 
valamely könyvének olvasásakor az egyházatyákat is fel-
használta volna. Csak vegyenek elő egy könyvet a Szent-
írásból ós keressék hozzá a glosszát1) az egyházatyáknál, 
majd ők is úgy járnak, ahogy én jártam, mikor a zsidók-
hoz írt epistolát elővettem Szent Krizosztomusz glosszáival, 
a Tituszhoz és a Galácziabeliekhez írottat Szent Jeromos 
segítségével, a Genezist Szent Ambrózius és Ágoston segít-
ségével, a Zsoltárok könyvét minden mag) arázó segítsé-
gével, ahányat csak találni lehet s így tovább. Többet 
olvastam, mint ahogy ők gondolják. Minden könyvnél így 

*) Glossza — magyarázat. 
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tettem, úgyhogy bizony nagy elbizakodottságra vall, ha 
azt hiszik, hogy nem olvastam az atyákat ós hogyha 
valami nagyszerű dolognak akarják feltűntetni azt, amit 
nekem már húsz év előtt kevésbe kellett vennem, mikor 
a Szentírással foglalkoztam. 

Szent Bernát1) azzal dicsekszik, hogy o az erdő fáinak, 
a tölgyeknek és fenyőknek köszöni okosságát, ezek voltak 
az ő tanító mesterei. Ez azt jelenti, hogy mikor a fák 
alatt tűnődött az írás szavain, születtek meg gondolatjai 
Mondja is, hogy nagyra becsüli ugyan a szent egyház-
atyákat, de nem fogad el mindent, amit hirdettek. Azt a 
hasonlatot használja, hogy inkább akar a forrásból inni, 
mint a patakból így tesz minden ember. Ha a forrásból 
ihatik, nem törődik a patakkal, legfeljebb hogy annyiban 
hasznát veszi, hogy a patak mentén a forráshoz j u tha t 
így kell az írásnak is a mesternek ós zsinórmértéknek 
lennie; ha az ember nagyon is a patak után jár, túlságosan 
eltávolodik a forrástól; végre is a patak elveszti minden 
frisseségót ós erejét ós belevész a sós tengerbe. így tőrtént 
ez. a pápaság uralma a la t t 

De erről elég. Okokat akarok felhozni, hogy az ilyen 
vállalkozás lehetetlen dolog. Először is nyilvánvaló, hogy 
a zsinatok nemcsak hogy nem egyértelműek, hanem hogy 
sokszor egymásnak ellentmondók. Hasonlóképen az egyház-
atyák is. Ha mármost ezeket össze akarnók egyeztetni, 
még hevesebb vita és civakodás kerekednék, mint a minő 
most folyik. Ebből aztán már soha többe nem tudnánk i 1-
vergődni Mert minekutána nagyon eltérők és egymásnak 
ellentmondók, avval kellene mindenekelőtt kezdenünk, 
hogy kiválogassuk a legjavát, a többit pedig mellőzzük. 
Ekkor aztán mindjárt megindulna a vita. Az egyik azt 
mondaná: ha meg akarjátok tartani, akkor tartsátok meg 
mind, vagy ne tartsatok meg egyet sem. A másik meg 
azt mondaná: igen ám, ti kiválogatjátok azt, ami nektek 

*) Bernát clairvaux-i apát, a XII. században élt, a pápák nagy 
befolyású tanácsadója volt. 
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tetszik és elvetitek azt, ami nektek nem tetszik: Ki akarna 
itt bíró lenni? 

Nézzed csak a Gratianns1) dekrétumát. Evvel neki 
ugyanaz a szándéka volt. Azért is nevezte könyvet Con-
coMantia Discordantiarumnak. Neki t. i. az volt a szándéka, 
hogy az egyházatyáknak és zsinatoknak egymással meg 
nem egyező tételeit kiegyenlítse, az egymásnak ellent-
mondókat összeegyeztesse és a legjavát kiválogassa. De 
úgy járt vele, mint ahogy a rák j á r ; sokszor ép a legjavát 
ott hagyta s a legrosszabbat megtartotta ós a kiegyenlítés 
ós egyeztetés mégsem sikerült. A jogtudósok maguk is 
mondják, hogy ez a könyv csak úgy bűzlik a dicsvágytól 
ós hogy az egyházjog tanítója, a kanonista, kész szamár. 
Mi még sokkal inkább megjárnók, ha valamennyi egy-
házatyának ós zsinatnak tételeit vagy véleményeit akar-
nók összhangba. hozni. Itt hiába volna minden fáradság, 
csak őregbítenők a bajt, Eféle vitatkozásokba én nem is 
bocsátkozom. Tudom, nem volna se vége, se hossza, es 
végtére is csak merőben bizonytalan eredményeket kellene 
elfogadnunk amellett, hogy kárbaveszett sok időnk ós 
fáradságunk. Még nagyon is éretlenek, nyálas szájnak 
azok a fiatal papirospiszkolók, meg nagyon is tapasztalat-
lanok, ha azt hiszik, hogy amit ők olvasnak ós elképzelnek, 
annak mind igaznak ós mindenki által vallottnak kell 
lenni, holott még nem ismerik sem a Szentírás ábócóját, 
sem a zsinatok ós egyházatyák irataiban nem otthonosak. 
Hát csak lármáznak ós köpködnek, de azt se tudják, mit 
mondanak s mit írnak. 

Gratianust hallgatással mellőzöm. Szent Ágoston 
Januariusnak panaszosan azt írja, hogy már az ő idejében, 
vagyis háromszáz esztendővel Krisztus születése után 
(ugyanis most 1539-ben ép ezerszázkót esztendeje, hogy 
meghalt) az egyház a püspököknek rendeleteivel annyira 

*) A bolognai szerzetes Gratianus fa 12-ik században) szerkesztett 
egy művet : Concordantia discordantium canonum, az egymásnak ellent-
mondó kánonok összeegyeztetése, avagy Decretum címmel. 
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meg volt terhelve, hogy meg a zsidóknak vallásbeli álla-
pota is sokkal tűrhetőbb volt. Hozzáteszi világosan és 
szárazon : Innumerabilibus servilibus oneribus premunt 
Ecclesiam, azaz : Számtalan teherrel nyomorítják meg az 
egyházat, holott a zsidók csak az Istentől, nem pedig 
emberektől vannak megterhelve s így tovább. Ugyanott 
arról ís szól, hogy Krisztus az o egyházát csak néhány 
könnyű szertartással akarta megterhelni, tudniillik a 
keresztseggel és oltári szentséggel, nem ís szól többrőL 
Tessék csak elolvasni, olvashatja mindenki. A könyvek 
megvannak, senki ne vádoljon, hogy én ezt kigondolom. 

Hanem aztán erős vágást is mér reájuk, mikor 
ugyanott azt mondja: Hoc genus habét iiberas obser-
vationes, azaz: Senki sincsen kötelezve, hogy mindezt 
megtartsa, hanem bűn nélkül mellőzheti. Ha itt Szent 
Ágoston nem eretnek, akkor én se leszek soha eretnek. 
Annyi püspöknek, s annyi egyháznak tanítását egy rakás-
ban a tűzbe dobja ós egyedül csak a keresztsógre ós 
oltári szentségre utal és úgy van meggyőződve, hogy 
Krisztus egyéb terheket. egyházára rakni nem akart, ha 
ugyan tehernek szabad mondani azt, ami merő vigasztalás 
és kegyelem. Ő mondja Máté 11,30 : Az ón- terhem könnyű 
ós az ón igám gyönyörűséges, vagyis az ón terhem békesség, 
az ón igám öröm. 

De ez a finom, okos ember avval tiszteli meg a nagy, 
vagy ahogy nevezni szokás, a fő- vagy általános zsinatokat, 
hogy elválasztja a többiektől és az összes püspökök ren-
deleteitői és azt mondja, hogy ezeket nagyra kell becsülni. 
Ugyanott azt is mondja, hogy az ilyen főzsinatok rendjét 
méltán meg kell tartani, hogy ez nagyon fontos, vagy 
hogy az ő saját szavait használjam : saluberrima autoritas, 
azaz: nagyon üdvös dolog, ha tekintélyüket teljes tisz-
teletben tartjuk. Csakhogy ő a nagy zsinatok egyikét se 
látta, soha egyikükben részt nem vett, különben máskép 
ós egyebet is írt volna róluk. Mert mindössze négy fő-
zsinatról szólnak a könyvek, mint híresről ós ismeretesről, 
úgyhogy a római püspökök a négy evangóliomhoz hason-



A ZSINATOKRÓL ÉS AZ EGYHÁZiiÓL 379 

lítják, ahogy azt dekrétumaikban hangoztatják. Az első a 
nicaeai, amelyet Nicaeában, Ázsiában tartottak Nagy Kon-
stantinus uralkodásának tizenötödik évében, majdnem 
35 évvel Szent Ágoston születése előtt1) A másodikat 
Konstantinápolyban tartották Gratianus császárnak és 
első Theodosiusnak, akik együtt uralkodtak, harmadik 
uralkodói évében. Ebben az időben Szent Ágoston még 
pogány volt, nem pedig keresztyén; körülbelül 26 eves 
ember lehetett, úgyhogy ezekkel a dolgokkal nem törőd-
hetett. 

A harmadik zsinatot, az efezusit, már nem érte 
meg; még kevósbbó a negyediket, melyet Chalcedonban 
tartottak. Mindez kétségtelenül kitűnik a históriából és 
az évek egybevetéséből. 

Mármost hogy Szent Ágostonnak azt a kijelentését, 
hogy a főzsinatokat nagyra kell tartani, mert ezek igen 
fontosak, jói megértsük, meg kell mondanom, hogy ő csak 
a két első zsinatról beszél, melyet Niceában ós Konstan-
tinápolyban tartottak. Ezeket ő nem látta, csak később 
ismerte meg az írásokból oly időben, mikor még egyik 
püspök sem állott fölötte a másiknak. Mert az ilyen 
zsinatokat a püspökök, akár a rómaiak, akár mások soha 
össze nem hozták volna, hacsak a császárok nem hozták 
volna össze. Ezt bizonyítják a partikuláris — vagy kisebb 
zsinatok, melyeket a püspökök császári összehívó nélkül 
egymás közt egyes országokban néha-néha tartottak. Úgy-
hogy ón együgyűsógemben azt hiszem, hogy ezek a ío-
va gy egyetemes zsinatok onnan kapták nevüket, hogy a 
püspököket a monarcha, a fő- és egyetemes uialkodó, 
hívta egybe az összes országokból. 

Mert arról a történelem fog nekem tanúskodni, mégha 
a pápások mind meg is vadulnak tőle, hogy a római 
püspök, Szilveszter az első niceai zsinatot a maga részéről 
ugyan egybe nem hívta volna, ha azt Constantinus császár 

*) A nicaeai zsinatot 325-ben, a konstantinápolyit 381-ben, az 
efezusit 431-ben és a chalcedonit 451-ben tartották. 
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meg nem teszi. De mit is tehetett volna a nyomorált 
ró inai püspök, mikor az ázsiai és görögországi püspökök 
nem voltak alárendeltjei ? És ha Constantinus császár 
hatalma nélkül tehette volna, nem Ázsiába, Niceába, messze 
tengeren túlra hívta volna, ahol sekisem tisztelte hatalmát, 
(amit jól tudott § amiről meg is győződött), hanem olasz 
földre, Rómába, vagy Róma közelébe tette volna a zsinatot 
és kényszerítette volna a császárt, hogy oda jöjjön. Ugyan-
ezt állítom ón a fentebb említett többi három főzsinatról. 
Ha Gratianus, Thedosius, aztán a második Theodosius és 
Martianus császárok egybe nem hívják ezt a három nagy 
zsinatot, a római püspök ós a többi püspök miatt ugyan 
soha meg nem tartották volna. Mert a többi országok 
püspökei csak annyit adtak a római püspök felsőbbségóre, 
mint amennyit most a rnainzi, trieri, kölni püspök ád5 
egyik a másikáéra, sőt még sokkai kevesebbet. 

De a történelem tanúskodik arról, hogy a római 
püspökök már azelőtt is mindig betegjei voltak annak a 
vágynak, hogy az összes püspökök fölött való hatalmat 
•elnyerjék, de ez az uralkodók miatt sohse sikerült nekik. 
Mert ők sok levelet írogatnak, majd Afrikába, majd 
Ázsiába ós így tovább, már a niceai zsinat előtt is, hogy 
a római szentszék nélkül ne intézzenek semmit. De abban 
az időben evvel senkisem törődött, ós az afrikai, ázsiai, 
egyiptomi püspökök úgy tettek, mintha nem is hallanák. 
Finom, szép ós alázatos szavakat ugyan hangoztattak, de 
semmi jogot nem adtak neki. Rájősz majd erre, ha a tör-
téneteket szorgalmasan olvasgatod ós egymással egybe-
veted. Az ámítók lármájával azonban nem szabad törődnöd, 
hanem a históriát jól szem előtt kell tartanod. . 

Minthogy mármost a zsinat szónak, Szent Ágostonnak 
előbb említett irata folytán is a keresztyéneknél nagy volt 
a tekintélye ós miután azok a derék uralkodók vagy 
császárok kihaltak, a római püspökök mindig arra töreked-
tük mikepen kaparíthatnák meg a maguk számára a 
zsinat szót, hogy az egész keresztyónségnek • azt kelljen 
hinnie, amit ők mondanak s hogy e szép névvel ők maguk 
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is titokban uralkodókká lennének. (Fogadjunk, hogy evvel 
eltaláltam az igazságot ós lelkiismeretüket, ha ugyan lehet 
sző náluk lelkiismeretről) És valóban megtörtént, beteges 
vágyuk teljesedett: most ők lettek Konstantinusszá, Gra-
tianusszá, Theodosiusszá, Martianusszá, sőt még sokkai 
többe, mint ez a négy uralkodó mindanógy nagy zsinat-
jával egyetemben. Mert a pápa zsinatjai most így szólnak: 
Sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas.1) Bár nem az 
egész világon, nem is az egész keresztyónsógben, hanem 
a római birodalom azon részében, mely hajdan Nagy Eárolyé 
volt. Ennek segítségével ők igen sokat értek el, míg 
végre minden ördög beléjük nem bújt, úgyhogy néhány 
császárt gyalázatosan megöltek, lábbal tapostak ós minden-
féle módon elárultak, ahogy még most is teszik, ahol 
csak tehetik. 

De egyelőre legyen ez elég abból, amit Szent Ágoston 
a zsinatokról ír. Befogjuk most mutatni azt is, hogy gon-
dolkozik az egyházi atyákról Tehát erről a Szent Jeromos-
hoz írott levelében, melyet Gratianus is idéz (dist. 9.) így 
szól: Én megtanultam azt, hogy egyesegyedűl a Szentírást 
nem tartom tévesnek. Minden mást úgy olvasok, hogy 
legyenek bármily szentek és okosak, mégis helyeseknek 
nem tartom a tanításaikat, ha a Szentírással, vagy ész-
okokkal be nem bizonyítják nekem, hogy annak úgy kell 
lennie. Továbbá, a dekretumnak ugyanazon helyén áll 
Szent Ágostonnak mondása a Szentháromságról írott 
könyvének előszavából: Édesem, az én írásomat ne kövesd 
úgy, mint a Szentírást; hanem ha a Szentírásban találsz 
olyat, amit előbb nem hittél, úgy higgyed kétségen kívül, 
de az ón írásomban semmit se nézz bizonyosnak, amiről 
előbb bizonytalanságban voltál, hacsak be nem bizonyí-
tottam neked, hogy igaz. 

Hasonló értelemben nyilatkozik meg sok más helyen 
is, mikor azt mondja: Ahogy én olvasom a mások köny-
veit, úgy akarnám, hogy az enyéimet is olvassák stb. 

1) így akarom, így kívánom legyen akaratom a megokolás (Juvenaiis.) 
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Egyéb mondásait most nem akarom idézni; tudják a pá-
pisták nagyon jól, hogy Ágostonnál itt ís, ott ís többféle-
képen olvasható ós a Gratianus dekretumába ís fel van 
véve egynéhány helye. Mindamellett lelkiismeretük ellenére 
is megteszik azt, hogy ezeket a mondásokat mellőzik, vagy 
elsikkasztják és mindenek fölé helyezik az egyházatyákat, 
a zsinatokat, de sőt még a római püspököket is, akik 
pedig többnyire nagyon tanulatlan emberek voltak. Bizo-
nyára elég fogyatékosságot találhatott Szent Ágoston az 
egyházatyákban, akik ő előtte éltek, mert független akar 
lenni tőlük és mindnyájukat, őnönmagával egyetemben, a 
Szentírásnak kívánja alávetni. Minek kellett volna előzőinek 
annyira ellenszegülnie, hogy azt mondja : lettek légyen bár-
mennyire szentek ós tudósok? Hiszen azt is mondhatta 
volna: biz ón mindazt, amit írtak, egyenlőnek tartom a 
Szentírással, mivelhogy oly szentek és tudósak. De ő azt 
mondja: nem. Aminthogy egy Szt. Jeromoshoz írott másik 
levelében, aki nagyon megneheztelt rá azért, mert a galá-
eiabeiiekhez írott levél magyarázatának egy fejezetét 
kifogásolta, így szól: Kedves testvérem (hiszen finom, nyá-
jas ember volt ő), nem gondolom, hogy te a te írásaidat 
egyenlőknek akarod tartatni az apostolok ós próféták írá-
saival s így tovább. 

Csak aztán nekem is ne írjon valamely finom és jámbor 
lélek ilyen leveleket, amelyekben arra kér, hogy köny-
veimet ne tekintsem egyenlőknek az apostolok ós próféták 
könyveivel, mert holtra szégyelleném magamat. Hanem, 
amiről most szó van az az, hogy Szent Ágoston nagyon jól 
észrevette, hogy az egyházatyák is néha-néha bizony csak 
gyarló emberek voltak, akik meg felül nem kerekedtek 
azon, amit a rómabeliekhez irott levél 7. fejezetjónek 18-ik 
verse mond1); azért nem bizakodik ő sem elődjeiben, a 
szentéletű ós tudós egyházatyákban, sem önönmagában ós 
kétségkívül meg kevósbbe az utódokban, akik talán még 

1) Most jól tudom, hogy nem lakik én bennem a jó: mert akaratom 
vagyon a jóra, de hogy azt elvégezzem, nem tehetem. 
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gyarlóbbak lesznek, hanem egyedül az írást ismeri el 
mesterének ós bírájának. Egészen úgy, mint ahogy azt 
fentebb Szent Bernátról mondták, hogy a tölgyfák és fenyő-
fák voltak mesterei, s hogy szívesebben iszik a forrás-
ból, mint a patakból. Ezt nem mondhatta volna, ha az 
egyházatyák könyveit egyenlőknek tekintette volna a 
Szentírással s bennük semmi fogyatékosságot nem talált 
volna, Ellenkezőleg; azt mondta volna: Mindegy, akár az 
írásból merítek, akár az atyákból De o ezt nem teszi, ha-
nem miatta folydogálhatnak a patakok, o a forrásból iszik. 

Hát mármost mitévők legyünk ? Ha az egyházatyák 
és zsinatok tanítása es rendje szerint akarjuk eligazítani 
az egyházat, akkor utunkban áll Szent Ágoston, megzavar 
és nem hágy megállapodásra jutnunk, mert o egyszerűen 
nem bízik sem az atyákban, sem a püspökökben, sem a 
zsinatokban, ha meg oly szentek és tudósok voltak is, ós 
nem is bizakodik önmagában sem, hanem a Szentírásra 
utal minket. Mert különben, úgymond, minden bizonytalan, 
hiábavaló és kárbaveszett. Ha pedig Szent Ágostont kire-
kesztjük, akkor ez azon feltevésünk ellen van, hogy az 
egyházatyák tanítása szerint rendezzük be az egyházat. 
Mert ha Szent Ágostont az egyházatyák sorából kirekesztjük, 
a többi bizony nem ér sokat. Nem is szabadna mondani, 
nem ís szabadna tűrni, hogy Szent Ágostont ne tekintsük 
a legjobb egyházatyák egyikének, holott hiszen az egész 
keresztyénség őt becsüli legtöbbre s holott eddigelé úgy 
az iskolát, mint az egyházat leginkább ő tartotta meg 
ami ismeretes. És ti mégis rá kényszeríttek arra a veg 
telenül fáradalmas munkára, hogy az atyákat és zsinatokat 
elébb szembeállítsuk az írással és ahhoz igazítsuk V Mi-
előtt ezt elvógezhetnők, már mind oda leszünk ós az Ítélet 
napja is mar jóval előbb itt lesz. 

Jo, hat félretesszük Szent Ágostont, Bernátot, s akik 
ii»KOíilókepen írnak. Elővesszük magukat a zsinatokat ós 
együazatyákat, hadd lássuk, eligazodhatunk-e életünkben 
u s z e r i n t ü k . Még pedig, hogy nagyon hosszúra ne nyújtsuk 
a dolgot, a legjobbakat vesszük elő, tudniillik a két fő-
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zsinatot, melyekről Szent Ágoston ís szol, bár bennük reszt 
nem vett, mint ahogy ezt fentebb mondottuk, a niceait és 
a konstantinápolyit, Sőt, hogy szerepünket legpontosabban 
játszhassuk és semmi hibát el ne kövessünk és semmi 
aggodalmunk ne legyen, elővesszük a legelső zsinatot, az 
apostolokét, amelyet Jeruzsálemben tartottak. Erről Lukács 
ír az Apostolok Cselekedeteiben 15,28, ahol is írva vagyon, 
hogy az apostolok avval büszkélkednek, hogy a Szent-
léleknek tetszett, hogy ezt általuk elrendezze. Yisurai est 
Spiritui sancto et iiobis etc, Tetszék a Szentléleknek és 
nekünk, hogy egyéb terhet ne vetnénk tireátok,1) hanem ha 
e szükséges dolgokat: tudniillik, hogy megtartózhassátok 
magatokat azoktól, amelyek bálványoknak áldoztattak, ós 
a vérnek ételétől, a fúlva holt állattól ós a paráznaságtól, 
ha ezektől megoltalmazzátok magatokat, jól teszitek.2) 

íme itt azt halljuk, hogy a Szentlélek parancsolja 
nekünk, (mint azt azok a zsinatot prédikáiók hirdetik), hogy 
megtartóztassuk magunkat a bálványáldozattól ós a vérnek 
es fúlva holt állatnak ételétől. Ha ezen zsinat értelmében 
azt akarjuk^ hogy csak egy egyházunk legyen, (ahogy kell 
is, inert ez a legfőbb, az apostolok is így tartották), akkor 
azt kell tanítanunk ós magunknak is gyakorolnunk, hogy 
ezentúl se fejedelem, se úr, se polgár, sö paraszt többe 
liba-, őz-, szarvas- ós disznóhúst ne egyék, ós kerülje 
a csukából készült halkocsonyát. Mert mindebbe vér is 
kerül, vagy ahogy a szakácsok mondják, szín. A polgárok-
nak és parasztoknak pedig különösen nem szabad veres 
hurkát, avagy véres hurkát enniök. Mert ebben nem is híg 
vér van, hanem megfőtt, megaludt, tehát nagyon sűrű vér. 
Hasonlókép nem szabad nyulat ós szárnyast ennünk. Mert 
ezt a vadat vadászszokás szerint megfullasztják. Az igaz 
hogy ezeket nem vérükben vagy véres lében főzik meg, 
hanem megsütik. 

T. i. a pogányokból lett keresztyénekre. 
2) A pogányokból lett keresztyéneket csak arra kötelezik, amire 

Noét kötelezte volt az Isten; a zsidókból lett keresztyéneket kötelezi az 
egész mózesi törvény. 
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Ha ezen zsinat értelmében a vértol tartózkodunk, 
akkor a zsidókat tesszük mestereinkké egyházban ós kony-
hában egyaránt Mert ezeknek van egy különös nagy köny-
vük a véres ételekről ós ők oly pontosan vizsgálják meg 
a vért, hogy nem esznek húsételt sem pogánynyal, sem 
keresztyénnel, mégha az az állat nem ís megfullasztott, 
hanem a lehető legnagyobb tisztasággal levágott ós a vér-
től megtisztított és vízben áztatott állat volna ís (mint 
például ökör vagy borjú). Inkább éhen halnának. Istenem! 
mily megnyomorgatott keresztyenek lennénk mi ezen zsinat 
szerint, ha pusztán csak e két dolgot nézzük, a vernek 
ós fullasztott állatnak ételét! Ám tegye meg a kezdetet, 
aki akarja, aki bírja és szorítsa a keresztyénséget enge-
delmességére e zsinat iránt, én szívesen követni fogom. 
De ha nem, nem szeretném továbbra is hallgatni a kiabálást : 
Zsinat, zsinat! Te nem engedelmeskedel se zsinatnak, se 
egyházatyáknak I Majd viszont én fogok kiabálni: Te magad 
sem engedelmeskedel a zsinatnak ós az egyházatyáknak, 
mert megveted a legfőbb zsinatot es a legfőbb egyház-
atyákat, az apostolokat! Hát azt gondolod, hogy nekem 
engedelmeskednem kell a zsinatoknak és egyházatyáknak, 
holott te egy cseppet se akarsz velük törődni ? Akkor 
azt mondanám, amit a szombatosoknak (a zsidóknak) mond-
tam, hogy tartsák meg elébb ők a Mózes törvényét, akkor 
aztán majd mi is megtartjuk. De ha maguk meg nem fart-
ják, vagy nem tudják megtartani, nevetséges volna, lm 
tőlünk kívánnák, hogy megtartsuk. 

Azt mondod, hogy az ilyen zsinat szerint nem lehet-
séges igazodni, mert a vele ellentétes gyakorlat már nagyon 
elharapódzott. Ez az ellenvetés mit sem ér, mert hisz 
mi feltettük magunkban, hogy a zsinatok szerint fogunk 
igazodni, és ennél a zsinatnál arról van szó, hogy a Szent-
lélek irányította. A Szentlélektől eltérni pedig se jobbra, 
se balra nem szabad, ilyen kifogással nem mentjük meg 
lelkiismeretünk nyugalmát. Ha zsinathűek akarunk lenni, 
akkor ennek a zsinatnak rendelkezéseit mindenek fölött 
meg kell tartanunk, ellenkező esetben a többi zsinatok 

D. Luther M. művei. 2 5 



386 ]•>. LUTHER MÁRTON 

egyikét sem kellene megtartanánk s így megszabadulnánk 
minden zsinattól. Mert ezt a zsinatot ne ni közönséges 
püspökök és egyházatyák tartották, hanem ni aguk az apos-
tolok, mint a Szentlélektől ihletett legfensógesebb egyház-
atyák. Aztán nem ís oly lehetetlen dolog, hogy a vernek 
és fullasztott állat húsának evesét kerüljük. Hová lennénk, 
ha csak búzát, káposztát, répát, almát és egyéb gyümölcsöt 
szabadna ennünk, mint ahogy azt őseink tették az özön-
víz előtt, amikor a húsevés még nem volt megengedve? 
Csak nem halnánk éhen, ha nem is ennénk húst vagy 
halat. Hány ember van manapság is, aki nagy ritkán eszik 
halat vagy húst. Tehát a lehetetlenségre való hivatkozás 
nem vértezheti lelkiismeretünket a Szentlélek ellenében, 
mert hisz testi és lelki megkárosodásunk nélkül történ-
hetik. hogy nemcsak a vérnek és fullasztott állatnak éte-
lét mellőzzük, a Mózes tanítása szerint, hanem hogy hús 
ós halétel nélkül is táplálkozzunk, mint eleink a vízözön 
előtt. Csak azt csodálom, hogy az ördög nem támasztotta 
ezeket a gyönyörű gondolatokat, melyeket a Szentírásnak 
pompás példáival lehetne támogatni, a mai kor rajongóiban. 

Ha pedig azt mondanók, hogy a zsinat rendelkezései-
nek megtartása nemcsak hogy lehetetlen, hanem magától 
kiment a szokásból, mint ahogy ón azokat a kánonokat, 
melyek már a használatból kivesztek, mortui, vagyis halt 
kánonoknak szoktam nevezni, az sem állhatna meg. Jói 
tudom, hogy a pápa az övéivel ebből azt a kifogást faragná 
magának, hogy az egyháznak joga volt az apostolok zsinat-
ját megváltoztatni, holott pedig ez hazugsag. Mert nem 
tudnak előhozakodni az egyháznak oly bizonyítókával, 
mely ezt tette volna, mely annak a zsinatnak megváltoz-
tatását elrendelte volna. így hát nem is illetékes az egy-
ház arra, hogy a Szentlélek rendelését megváltoztassa és 
ezt soha nem is teszi. 

Emellett ezek az elvakult vezérek nem látják, hogy 
az ilyen beszéddel csak a maguk fejére zúdítják a vesze-
delmet. Mert ha megengedjük azt, hogy embernek joga 
van a Szentlélek rendelését ós paiancsat megváltoztatni, 
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legott meg' aznap lábbal tiporjuk a pápát minden, breréjével 
és bullájával együtt ós azt mondjuk: iia nem érvényesek 
az apostoloknak első dekreturaai, holott pedig biztosan 
tudjuk, hogy a Szentlélek sugallta, mint ahogy maguk 
vallják: visum est1), mennyivel kevésbhó lehet érvényes a 
pápa hatalma és az ő dekretumai, holott nincs meg az a 
bizonyosságunk, hogy vele vagyon a Szentlelek, úgy mint 
az apostolokkal. Mert hisz az apostolokat is kell valamire 
tartanunk és ha már nem is helyezzük őket a pápák fö-
lébe, (mint ahogy ezt az eretnek Luther teszi), mégis a 
pápák mellé kell őket helyeznünk. Bizonysága ennek, hogy 
a pápák sokszor nyílván elvetemedett fickók voltak, egyikük 
a másikának clekretuma.it egyre-másra elvetette, holott a 
Szentlélek nem dühönghet ágy önmaga ellen es az apos-
tolok nem voltak ilyen pápák ós gazfickók, Azért erről 
más hangon kell beszelni, ilyen ügyetlen tréfák nem érnek 
semmit, hacsak az ember azt nem akarja mondani, hogy 
az egyház nádra épült, melyet a szél ide=oda ingat a pá-
páknak vagy egyéb embereknek kénye-kedve szerint. Az 
egyháznak pedig nem szabad nádon lebegnie, hanem szik-
lán kell nyugodnia rendíthetetlen alapon. Máté 7,26 és 16,1<s. 

* * 

Azután á ttei a niceai zsinatnak tárgyalására. Sorra 
veszi a zsinatnak azon rendeleteit, melyektől az egyház 
eltért. Így például azt rendelte a zsinat, hogy az el-
bakottak hét evi bunbanattal vissza fogadtassanak, de 
halálos ágyukon ne tagadtassék meg tőlük az ahszolúció 
és a szentség. Ha ezt a rendeletet megtartaná a pápa, 
szegény koldussá lenne, mert elesnék a tisztító tűz, 
miseolvasás, búcsújárás, bűnbocsánat szerezte jövede-
lemtől 

És 
az egyházatyák? Emberek voltak, akik tévedtek, 

akik ellentétes nézeteket vallottak sőt mint pl. Szent 
J) Ap. Csel.. 15,28: tetszék a Szentléleknek. 

25* 
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Ágoston^ nyíltan hirdették, hogy a z ő könyveiket és ta-
nításukat senki se akarja az apostoloknak és a profé-
iáknak könyveivel egy sorba helyeznic 

* 
*' * 

Kincs ís olyan zsinat, nincs olyan egyházatya, a kinél 
az egész keresztyén tan megtalálható ós megtanulható 
volna. így a niceai zsinat egyedül azt állapítja meg, hogy 
a Krisztus valóságos Isten; a konstantinápolyi, hogy a 
Szentlélek Isten; az efezusi, hogy Krisztus nem két, hanem-
egy személy; a ehalcedoni, hogy Krisztusnak kettős ter-
mészete van, isteni ós emberi. Ez a négy főzsinat, ós ezek 
csak ezt a négy hitcikket tartalmazzák, amint majd látni 
fogjuk, semmi mást. Pedig ez még nem egész tanítása a 
keresztyen hitnek. Szent Oipriánus azt tanítja, hogyan kell 
a hitben állhatatosan szenvedni es meghalni, újra keresz-
teli az eretnekeket, korholja a rossz erkölcsöket ós az 
asszonyokat. Szent Híláríus védelmezi a niceai zsinatnak 
azt a tételét, hogy Krisztus igaz isten, amellett szói egyet-
mást a Zsoltárokról. Szent Jeromos dicsőíti a szűzies éle-
tet és a remeteséget. Szent Chrysostomus tanítja, hogyan 
kell imádkozni, böjtölni, alamizsnát adni, türelmet gyako-
rolni stb. Szent Ambróziusnak is sok a tanítása, de leg-
több a Szent Ágostoné, amiért is belőle merít legtöbbet a 
Magister Sententiarum.1) 

Egyszóval: ha összefogod is mindkettőt, az egyház™ 
atyákat ós a zsinatokat, nem fogod belőlük összeszedni a 
keresztyén hitnek minden tanítását, még ha örökké is 
szedegetsz belőlük. Mert ha a Szentírás meg nem tartotta 
volna az egyházat, a zsinatok ós egyházatyák miatt ugyan 
meg nem maradt volna. Bizonyítékul azt mondom: honnan 
vették az egyházatyák vagy zsinatok, amit tanítanak, amit 
tesznek ? Azt hiszed tán, hogy mindig az ő idejükben találták 
ki, vagy hogy a Szentlélek mindig valami újat sugallt 

J) Magister Sententiarum-nak hívtak főműve után a • párisi püs-
pököt Petrus Lombardust (meghalt 1164-ben). E sententiákban összeállította, 
az egyházatyákból kivonatolva az egesz keresztyén tant. 
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nekik? Mi tartotta meg az egyházat e zsinatok és egy-
házatyák előtt? Vagy nem is voltak meg keresztyenek, a 
zsinatok és az egyházatyák fellépése előtt? Máskép kell 
beszélnünk a zsinatokról és atyákról, nem. a betűket kell 
oeznilnk, hanem az értelmet. És ennyi legyen elég ís e 
könyvecske első részéül, hogy kissé lólekzetet vehessünk. 

M á s o d i k r é s z . 
E l ő s z ö r i s a z s i n a t o k r ó l Á concilium (zsinat) 

betűi nekünk tudatlanoknak roppant sok bajt okoznak, 
még sokkal többet, mint az egyházatyák és az egyház, De 
én ebben nem tekintem magamat bírónak vagy mesternek, 
csak el akarom mondani, mit gondolok. Aki jobban tudja, 
annak szerencsét kívánok ós Istennek kegyelmét. Ámen, 
Előveszem Szent Hiláriusnak mondását a de Trinitate 
című művéből: Ex causis dicendis sumenda est intelligentía 
dictorum, vagyis: Aki valamely beszédet meg akar érteni, 
annak tudnia kell, miért, mi okból mondták eh Hasonló-
képen : Ex causis agendi cognoscuntur acta. (A cselekvés 
okaiból értjük meg a tetteket), A természetes józan ess 
is erre tanít. 

* 
* * 

Előveszi most a niceai zsinat történetét, és kimu-
tatja, mi okból hívta, össze Constantinus császár. Arius 
téves tanításai szolgáltatták az okot a zsinat összehí-
vására, a zsinatnak pedig csak az volt a feladatja, hogy 
a hitnek régi cikkét, hogy Krisztus igazi Isten, Ariusnak 
új hölcseségével szemben megvédelmezze. Nem talált ki 
új hit cikket, csak a régi hitcikket védte meg Ariusnak 
új eretneksége ellen. Emellett a zsinat másról is tanács-
kozott, az egyház külsőleges kormányzásáról, hogy például 
egy városban ne legyen két püspök, hogy a jeruzsálemi 
püspök régi előjogát megtartsa és hasonló dolgokról. De 
az ilyen külsőleges, időleges kormányzati ügyekért 
vétek volna zsinatot összehívni. Ezeket eligazíthatja az 
istenadta józan ész is, ehhez nincsen szükség a Szentlélek 
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megibleiésére. E határozatoknak nincs is őrök érvényük, 
mint a hitcikkeknek5 hanem a zsinatnak ezeket mint a 
maga idejében szükségeseket5 korszerűeket el kelleti 
intéznie5 holott nekünk ezekhez a mai korban semmi 
közünk5 nem is szükséges, nem is hasznos ezeket meg-
tartani. 

Hasonló módon intézeti el az apostoli zsinat is a 
főhitcikken kivűl néhány esetleg felmerült külsőleges 
kérdést is, de nem abban a hiszemben, mintha ezek is 
örökérvényű igazságok volnának, minő a hitcikk. Péter 
apostol mondta ki a formulát', mely magában foglalja 
az örök hitigazságot, Ap. Csel 15. 7-11. Az ür Jézus 
Krisztusnak kegyelme által hisszük, izo^y megtartatunk. 
Amit még emellett határoztak a zsidókból lett keresz-
tyének kívánságára, Aooy tudniillik különösen ott, ahol 
zsidók más nemzetbeliekkel együtt éltek -t ke esztyének 
testvéri szeretetből vállaljanak valamit a Mózes törvé-
nyéből. az időleges, átmeneti intézkedés volt és mint 
ilyen, mihelyt nem volt reá szükség, érvényét is vesztette, 

A másodifo főzsinatot Konstantinápoly b un tar-
^octák, vagy ötven esztendővel a niceai után (381-ben), 
Gratianus és Theodosius császár idejében. Okot pedig a 
zsinat megtartására ez adott: Arius tagadta volt Krisz-
tusnak és a Szen tléleknek isten voltát. Mármost fellép 
egy új felekezet, Macedonius k0nstantinápolyi püspök 
és hivei, akik elfogadják Krisztusnak istenvoltát, de azt 
tanítják, hogy a Szentlélek nem Isten, hanem Istennek 
teremtménye, melylyel az Isten az emberek szívét meg-
indítja, megvilágosítja, megvigasztaÍja, megerősíti A 
kons tan tin áp olyi zsinat mármost elsősorban megerősítette 
a hit cikket, hogy a Szentlélek valóságos Isten, azután 
kárhoztatta Macedonius püspököt, megfosztotta hivata-
luktól az eretnek püspököket és a konstantínápolyi püs-
pököt patriarchcv va tette. Az első az, ami igazi főtárgya 
a zsinatnak, a* egyedüli ok, amiért a zsinatot összehív-
ták. A többi, amit ott határoztak, nem hitcikk, hanem 
oly külsőleges intezKedés, melyet a józan ész is elvégezhet. 
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A harmmlih főzsinatot második Theodosius idejében 
tartották, aki unokája volt annak az első Theodosiusnak, 
akiről a második zsinatnál szó volt. Ez a püspököket, 

kétszázat, Mfezmoba hívta egybe1) Ennek a zsi-
natnak az volt a feladatja, Aqgy Nestorius konstantiná-
polyi püspöknek tanítása ellen megvédje Krisztus sze-
mélyének egységét. 

A negyedik íőzsinatot Chalcedonban tartották, a 
Pon tusban, Kisazsiában, körülbelül 28 esztendővel az 
efezusi után Marcianus császár idejében?) Ennek oka 
az volt, hogy egy konstantinápolyi archimandrita, 
Eutyches, azt tanította, hogy Krisztus egyetlen, isteni 
természetű személy. Evvel szemben a zsinat megálla-
pította, hogy Krisztus egy személy, tfe kettős természet. 

* % • 

Íme. ez volna a négy fozsinat az okokkal együtt, 
melyek miatt tartották. Az első, a niceai, Krisztus isten-
ségét védelmezte meg Ariussza! szemben; a második, a 
konstantinápolyi, a Szentlélek istenségét védte meg Mace-
doniusszal szemben, a harmadik, az efezusi, Krisztus sze-
mélyének egységet Nestoriusszal szemben ; a negyedik, a 
ehalcedoni, Krisztusnak kettős természetét védte meg 
Eutychesszel szemben, de ezzel új hitigazságokat nem állí-
tottak fel. Mert ez a négy hitcikk sokkal fenségesebben 
és hatalmasabban János evangéliumában van megállapítva, 
mégha a többi evangelista és Pál és Péter apostolok nem 
is írták volna meg, holott pedig ők mindezt fennen hirde-
tik és vallják a prófétákkal egyetemben* Ha tehát ez a 
négy fozsinat (melyet a római püspökök dekretumai szerint 
a négy evangéliummal egyenlő értékűnek kell tartani, 
mintha ezek a hitigazságok minden egyéb hitcikkel együtt 
nem volnának sokkal bőségesebben találhatók az evan-
góliomban, ós mintha a zsinatok is nem az evangéliomból 

481-ben. 
2) 451-ben, 
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merítették volna: ilyen jól tudják azok a szamár püspökök, 
hogy mi az evangóliom ós mi a zsinat,) hit dolgában újat 
sem nem akart, sem nem tudott megállapítani, ahogy azt 
maguk is elismerik: annál kevósbbó adható meg ez a jog 
a többi zsinatnak, amelyeket kevesebb jelentősógűeknek 
kell tartanig inert hiszen amazok volnának a főzsinatok. 

Ily értelemben kell tehát venni a többi zsinatot is 
valamennyit, a nagyokat is, a kicsinyeket is, ha ezer volna 
is, hogy tudniillik sem a hit dolgában, sem a jócsele-
kedetek dolgában újat meg nem állapíthatnak. A zsinat 
mint Krisztus után a legfőbb bíró és a leghatalmasabb 
püspök dolga a régi hitet, a régi jócselekedeteket a Szent-
írás értelmében megvédelmezni. Amellett tanácskozik mu-
landó és változandó dolgokról is, a kor szükségleteiről, 
amiről a zsinatokon kívül minden gyülekezetben és isko-
lában is gondoskodni kell De ha valami újat állapít meg 
a hit vagy a jócselekedetek dolgában, akkor légy meg-
győződve, hogy nincs benne a Szentlélek, hanem a gonosz 
lélek az ö angyalaival. Mert ha ilyet tesz, akkor azt" a 
Szentírás nélkül, a Szentírás mellőzésével, sőt egyenesen 
a Szentírás ellen teszi, ahogy Krisztus mondja, Máté 12,3 0 : 
Aki én velem nincsen, ellenem vagyon az. A Szentlélek 
nem tud többet, mint Pál apostol, mikor azt mondja, Kor. 
I. 2 , 2 : Én nem tudok egyebet, csak a Jézus Krisztust, azt. 
aki megfeszíttetett. A Szentiélek pedig nem azért adatott, 
hogy valamit Krisztuson kívül tanítson vagy oltson belénk, 
hanem azért, hogy mindent a Krisztusban tanítson ós jut-
tasson eszünkbe, Ján. 14, 26, mint akiben a bölcsesógnek 
és esmóretnek minden kincsei elrejtve vágynák, Kol. 2,3 .; 
ezt keli velünk megértetnie, mint Krisztus mondja Ján. 
16, u , nem pedig a mi eszünket ós gondolatunkat magasz-
talnia ós imádandó bálványunkká tennie. 

Azért tehát azok a zsinatok, melyek nem a Szent-
írás alapján állanak, Kajafás, Pilátus, és Heródes 
zsinatjai, vagy az apostolok szavai szerint, Ap. Csel. 4,27: 
Convenerunt in unum adversus Dominum, egybegyűltek 
az Űr ellen ; zsinatot ós tanácsot tartanak Isten ós az ő 
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Krisztusa ellen, Zsolt. 2,2. És az evangélisták mind azt 
írják, hogy a főpapok ós farizeusok tanácsot tar tot tak ós 
zsinatokra gyűltek egybe, hogy Jézust megöljék, Máté 
26,4, Márk. 14, l t Luk* 22,2. ahogy azt Dávid azelőtt meg-
jövendölte, Zsolt. 2, hogy Isten ellen ós az 6 felkentje ellen 
tanácsot fognak tartani es hogy Krisztus tanítását köte-
lékeknek ós igáknak nevezik, melyeket szót akarnak szag-
gatní és le akarnak rázni. A pápa zsinatainak nagyobb 
része olyan volt, hogy magát tette Krisztus helyében az 
egyház fejévé, hogy elvetette ós lábbal tapodta a Szent-
írást, amint azt rendeletei bizonyítják, Konstanzban elkár-
hoztatta az úrvacsorának két színét, azelőtt meg széttépte, 
megtiltotta, elátkozta a házasságot ós egyszerűen keresztre 
feszítette és eltemette a Krisztust. Feltesszük mármost a 
sarkalatos kérdést, amelyért ezt a könyvecskét írom. Mí 
t e h á t a z s i n a t é s m í a f e l a d a t j a ? Mert ha kitűnik, 
hogy új hitigazságokat felállítania nem szabad, akkor 
eddigelé az egész világ nyomorultan meg volt csalva. Mert 
a világ csak azt tudja ós azt hiszi, hogy az, amit a zsinat 
megállapít, hitigazság, vagy legalább ís olyan valami, aminek 
megtartása az üdvösséghez szükséges, úgyhogy az, aki a 
zsinat határozatait meg nem tartja, soha nem üdvözölhet, 
mert engedetlen a Szentlélek iránt, mint a zsinat mestere 
iránt. Ám ón tiszta lelkiismerettel hirdetem, hogy mint 
fentebb mondtam, egyetlen zsinatnak sincs hatalma arra, 
hogy új hitigazságokat felállítson, mert ezt a négy főzsinat 
sem tette. Megmondom hat véleményemet és arra a sarka-
latos kérdésre ekkópen felelek. 

E l ő s z ö r : zsinatnak nincs joga új hitigazság meg-
állapítására. tekintet nélkül arra, hogy a Szentlélek nyil-
vánul-e meg benne. Mert még az apostoloknak zsinatja 
Jeruzsálemben. Ap. Csel. 15, sem állapít meg újat a hitben, 
hanem amint azt Péter apostol mondja, csak azt, amit 
már atyáik is hittek, hogy minden törvény nélkül, egyedül 
a Krisztus kegyelme által tar tatunk meg. 

M á s o d s z o r : joga van a zsinatnak, kötelessége is, 
hogy az új hittóteleket elnyomja, elátkozza a Szentírásnak 
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és a régi hitnek értelmében. Így kárhoztatta a niceai zsinat 
Arius új hittételét, a konstantinápolyi Macedonius űj hit-
tételét, az efezusi Nestorius űj bitté telét, a chalcedoni 
Eutyches űj hittótelét. 

H a r m a d s z o r : a zsinatnak nincs joga, hogy űj 
jócselekedeteket rendeljen, nem is teheti. Mert hiszen a 
Szentírásban már fölös számmal el van rendelve minden 
jőcselekedet. Lehet-e csak kigondolni több jócselekedetet, 
mint amennyit a Szentlélek az írás által tanított: aláza-
tosságot, türelmességet, szelídséget, könyörületességet, 
hűséget, hitet, jóságot, békességet, engedelmességet, tisz-
tessóget, erkölcsösséget, szolgálatkészséget, bőkezűséget, 
Gal. 5,22- ami a fő; a szeretetet ? Miféle jócselekedetet 
lehet kigondolni, ami benne nem foglaltatik a szeretetben ? 
Kor. L 13, l 3 . Ha pedig a szeretetnek híján vagyon, akkor 
ugyan milyen jőcselekedet volna az ? Mert hiszen a szeretet 
Pál apostol tanítása szerint, Gal. 5, l4» az egész törvény 
beteljesedése, ahogy azt Krisztus is mondja? Máté 5, 

N e g y e d s z e r : joga van a zsinatnak, kötelessége 
is, hogy minden gonosz cselekedetet, amely a szeretetnek 
elleneszegfii, a Szentírás ós az egyház szokása értelmében 
elkárhoztasson ós a bűnös személyeket megbüntesse. így 
kárhoztatja a niceai zsinat határozata a püspököknek és 
diakónusoknak nagyravágyását és egyéb vétkeit. Itt aztán 
két rendbeli rossz cselekedetről lehetne beszólni. Először 
olyanokról, melyek nyilvánvaló módra gonosz cselekedetek, 
úgy ós hívják őket: ilyen a zsugoriság, gyilkosság, házas-
ságtörés, fennhéjázás és hasonlók, Ezeket úgy látjuk, hogy 
a zsinatok kárhoztatják, de ezeket minden zsinat nélkül 
a Szentírás is kárhoztatja, sőt még a polgári törvény is 
bünteti. Hanem ezek mellett vannak másféle új jócsele-
kedetek. Ezeket ugyan nem hívják rossz cselekedeteknek, 
de bizony szép, finom, gonosz cselekedetek, szent bálvány-
imádás, minőket a kiváltságos szentek, vagy akár az ör-
döngös szentek találtak ki, egyszóval, a fehér ördög, a 
világos sátán. Az ilyen gonosz cselekedeteket (úgy kellene 
mondanom, hogy újfajta jócselekedeteket) kellene a zsina-
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toknak a lehető legszigorúbban kárhoztatni; mert ezek 
veszedelmére vannak a keresztyén hitnek, megbotrán-
koztatják a keresztyén életet és mindkettőt csúffá ós meg-
vetette teszik, 

* 
* * 

Ilyen újfajta jócselekedetek a szerzetesek külsőleges 
vallásossága, imamorzsolas, a szertartások nagy vál-
tozatossága. A hitnek ezen fattyú hajtásai elnyomjak 
az igazi bensőséges hitéletet. 

• '/c 

ö t ö d s z ö r : a zsinatnak nincsen joga arra, hogy új 
szertartásokkal terhelje a hívőket, melyeknek meg nem 
tartása halálos vétség, az üdvösség veszélyeztetése, mint 
például ünnepnapok, szombatok, étel, ital, ruházat. Ha 
mégis megteszi, ott van Szent Ágostonnak Januariushoz 
intézett mondása: Hoc genus liberas habét observationes, 
e dolgok megtartása a szabad elhatározástól függ. Krisztus 
csak kevés szertartást rendelt és mivelhogy a zsinatnak 
nincs joga ujakat reánk parancsolni, nekünk megvan a 
jogunk, hogy mellőzzük. Sőt nekünk egyenesen meg van 
tiltva, hogy megtartsuk, Pál apostol által, aki azt mondja: 
Kok 2, 16: Senki azért titeket ne kárhoztasson az ünnep-
napokra ós böjtre nézve, az ételért vagy italért stb. 

H a t o d s z o r : joga van a zsinatnak, kötelessége is, 
hogy az ilyen újfajta szertartásokat a Szentírás értelmében 
elkárhoztassa, mert azok ellenkeznek a keresztyónsóggel 
ós új bálványimádást vagy istentiszteletet állapítanak meg, 
amelyet pedig az Isten el nem rendelt, sőt inkább meg-
tiltott. 

H e t e d s z e r : nincs joga a zsinatnak, hogy világi 
hatalom jogkörébe és kormányzatába avatkozzék. Mert Pál 
apostol azt mondja Tini. II. 2, 4 : Aki Istennek a hit har-
cában szolgálni akar, az ne elegyedjék világi dolgokba. 

N y o l c a d s z o r : joga a zsinatnak, de kötelessége is, 
hogy az ilyen szándékot, vagy az új jogbitorlasokat el-
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kárhoztassa a Szentírás értelmében, vagyis hogy tíizbe 
vesse a pápa rendeletét. 

K i l e n c e d s z e r : nincs joga a zsinatnak, hogy oly 
rendszabályokat és dekrétumokat alkosson, melyeknek 
csak egy céljuk van, a zsarnokság, vagyis, hogy olyan 
hatalma és jogköre legyen a püspököknek, hogy azt ren-
delhessék, amit akarnak és mindenki remegjen tőlük és 
engedelmeskedjék nekik. Ellenkezőleg joga van és köte-
lessége is, hogy ilyet a Szentírás értelmében elkárhoztasson, 
Pét. I. 5, 3 : Ne uralkodjatok az Úr népén, és Krisztus, 
Luk. 22, 26; Vos non sic, ti pedig nem úgy, hanem aki a 
legnagyobb kőztetek, az legyen a ti szolgátok. 

T i z e d s z e r : joga van a zsinatnak, hogy bizonyos 
rendszabályokat alkosson, avval a kikötéssel, hogy először 
ís ne növeljék a püspökök zsarnokságát, másodszor hogy 
a népre nézve szükségesek, hasznosak és a tisztes, jó 
rendnek alapúi szolgáljanak. így szükséges, hogy bizonyos 
napok ós helyek megállapíttassanak, a hol a hívők össze-
jöhetnek. Hasonlókép szükséges bizonyos óráknak meg-
határozása a prédikációk tartására, az úrvacsora kiszol-
gáltatására, imára, énekre, istennek dicséretére, hálaadásra. 
Ahogy azt Pál apostol mondja, Kor. L 14, 40 : Mindenek 
pedig ékesen ós jó rendben legyenek kőztetek. Ilyen rend-
szabályok célja nem a püspökök zsarnokságának növelése, 
hanem egyedül a népnek java ós haszna és a jó rend. 
Egyszóval ezekre szükség van, nélkülözni nem lehet, ha 
az egyház fenn akar állni. 

* 
* * 

Azt kérdezhetné talán valaki: Ugyan mit is akaisz 
te csinálni a zsinatokból, ha hatáskörüket annyira meg-
nyirbálod ? Hisz ilyetónkópen a lelkésznek, sőt a tanítónak 
is (nem szólva a szülőkről) nagyobb hatalma volna tanít-
ványai fölött, mint a zsinatnak az egyház fölött. Erié a 
feleletem ez: Hát azt hiszed, hogy a lelkésznek vagy ta-
nítónak a hivatala olyan csekély, hogy ne lehessen össze-
hasonlítani a zsinatokóval ? Ha nem volnának lelkészek ós 
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püspökök, hogy lehetne akkor zsinatot egybegyűjteni ? Ha 
nem volnának iskolák, honnan vennők a lelkészeket? Én 
olyan iskolamesterekről beszélek, akik az ifjúságot nem-
csak a tudományokra és művészetekre tanítják, hanem a 
keresztyén hitre ís oktatják és hűségesen nevelik. Hasonló-
képen olyan lelkészekről, akik híven es tisztán hirdetik 
az Isten igejót. Mert azt könnyen bebizonyíthatom, hogy a 
szegény, egyszerű hippói püspök. Szent Ágoston többet 
tanított, mint az összes zsinatok, (a szentséges római 
pápákról nem is merek beszólni). Sőt többet mondok : a 
gyermekek hitvallása, a hiszekegy, többet tartalmaz, mint 
valamennyi zsinat. így a miatyánk ós a tízparancsolat ís 
többet tanít, mint minden zsinat. Amellett nem is annyira 
tanítanak, mint inkább tiltakoznak az ellen, hogy vala-
mi új hirdettessék a regi tan ellenére. Uram segíts! 
hogy fogják a pápisták ezeket a szavaimat kikez-
dem^ szótszedni, bennük ellenmondásokat kimutatni, de 
amellett nem fognak törődni az okokkal, melyek miatt 
ezeket mondottam. Mert hisz ők jámbor, becsületes em-
berek, akik egyebet nem tudnak, mint rágalmazni és hazu-
dozni, úgyhogy joggal félnem kellene tőlük. De ha Isten 
nem is bocsátja meg nekem, nem tehetek máskép, miattam 
ugyan tovább ócsárolhatnak ós hazudozhatnak. 

De hát beszéljünk csak a tárgyról. Mit tehet a zsinat 
és mi a feladatja. Halljuk csak az ő sajat beszédüket. 
„Anathematizamus," ez a hivatása. „Elátkozunk!" Sőt, 
sokkal alázatosabban beszélnek és nem azt mondják: „Mi 
elátkozunk," hanem : „ Anathematizat Ecclesia," elátkoz a 
szent keresztyen egyház. A zsinatnak átkától meg nem ijed-
nék, hanem a szent egyháznak átka egy pillanat alatt meg-
ölne engem ő miatta, aki azt mondja, Máté 28,20 • Én veletek 
vagyok a világ végezetóig. Ó, ennek az átkát elviselni lehe-
tetlen volna! A zsinatok azonban, mikor a szent keresztyén 
egyházra hivatkoznak, mint e világ igazi bírájára, mutatják, 
hogy ők nem kényük-kedvük szerint bíráskodnak, hanem 
hogy a bíró az egyház, mely a szentírást hirdeti, hiszi 
es vallja, amint látni fogjuk. Űgy mint a tolvaj vagy gyilkos 
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a bíró előtt, mint személy előtt talán megállhatna, de a 
jog és az ország a bíróval tart, mint szolgájával; e kettő-
től aztán félnie kell. 

így tehát a zsinat nem egyéb, mint valami konzisz-
tórium, törvényszék, bíróság vagy efóle, ahol a bírák a 
feleknek kihallgatása után hozzák meg az íteletet, ámde 
alázatossággal és igazság szerint. Hivatala tehát: anathe-
matizare, elítélni. De nem a mi eszünk és akaratunk 
szerint, valami újonnan koholt jog szerint, hanem a régi 
jog szerint, melyet as egész országban annak ismernek., 
így a zsinat az eretneket is nem kénye-kedve szerint ítéli 
el, hanem az ország törvénye szerint, vagyis a Szentírás 
szerint, melyről azt mondják, hogy ez a szentegyháznak 
törvénye. Az ilyen törvénytől, országtól, bírótól ugyancsak 
lehet félni, ho örök kárhozatra itél. Mert ez a törvény 
az Isten igéje, ez az ország Istennek egyháza, a bíró pedig 
mindkettejük hivatalos szolgája. Ennek a törvénynek és 
ennek az országnak hivatalos szolgája nemcsak a zsinat, 
hanem minden egyes pap vagy iskolamester. Aztán az a 
zsinat nem gyakorolhatja örökké ós folytonosan ezt a bírói 
tisztet. A püspökök nem maradhatnak örökké együtt, ha-
nem csak időről-időre szükség esetén kell összegyülekez-
niük, hogy anathematizáljanak és bíráskodjanak. Póldáúl 
ha valami Arius Alexandriában nagy hatalomra tesz szert 
papjavai vagy püspökével szemben, magához csábítja a 
népet, belekever a vidékről más papokat ós egyéb em-
bereket, úgy hogy az alexandriai pap elveszti befolyását ós 
nem gyakorolhatja az ország törvényei szerint bírói tisztét, 
vagyis nem védelmezheti az igazi keresztyén hitet: ilyen 
időben, ilyen szükség esetén a többi pap ós püspök teljes 
erejükből siessenek segítségére ós támogassák az alexandriai 
papot Ariussal szemben, védelmezzék az igaz hitet ós átkoz-
zák el Ariust, hogy a többiek el ne kárhozzanak és a baj el 
ne harapódzzók. És ha a papok nem tudnának összejönni, 
akkor a jámbor császár Constantinus érvényesítse hatalmát 
és gyűjtse egybe a püspököket. Mint példáúl, ha valahol 
tűz üt ki, melyet a házigazda maga nem bír eloltani, akkor 
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siessen segítségére minden szomszéd és támogassa az oltás-
ban ; és ha maguktői nem jönnek, akkor lepjen közbe a 
hatóság és parancsolja meg nekik, hogy oda siessenek s a 
tüzet anathematizálják és elátkozzák, hogy így a többi 
házat megmentsék. 

Eszerint tehát a zsinat az országnak es a törvénynek 
nagy fontosságú hivatalos szolgája vagy bírája. De ha a 
válságos időnek vége van, be is fejezte hivatását. Épígy 
van ez a világi kormányzatnál is: a magasabb rangú bí-
ráknak segédkezniők kell ott, ahol az alantasabb bírák 
már nem elég erősek, hogy útját állják a bajnak, míg végre 
a dolog a legfőbb ós legnagyobb bíróság elé kerül, a biro-
dalmi gyűlés ele. De ez a birodalmi gyűlés, sem lehet 
mindig együtt. Ha a feladat ját elvégezte, ismét feloszlik 
és az alsóbb bíróságokra bízza az ügyek elintézését. 
De a birodalmi gyűléseken előfordul az ís, hogy néha új 
törvényeket kell alkotni, a regieket megváltoztatni vagy 
megjavítani vagy egészen hatályon kívül helyezni, mert 
nem lehet örökké egy örök törvény szerint igazságot szol-
gáltatni. Mert a birodalmi gyűlés világi hatóság, világi 
dolgokat intéz, melyek folyton változnak. Azért kell a 
törvényeknek is változniok, melyek ilyen változandó dol-
gokra vonatkoznak, Mert ha nincsenek meg már azok a 
viszonyok, melyekre a törvény alkotva van, akkor az a 
törvény sem állhat meg továbbra. Mint példáúl Róma 
városának sincs meg ma már az alkotmánya, mint hajda-
nában, tehát azok a törvények is, melyek erre az alkot-
mányra voltak szabva, ma már holtak ós érvénytelenek. 
Mulandó dolognak mulandó a tőrvénye is. 

Hanem az egyház országára nézve ez áll: 
Az Isten beszéde megmarad mindörökké, Ézsaiás 40, 8. 
Az ige pedig a bíráskodás zsinórmértéke. Nem szabad 

helyükbe tenni új vagy más istenigéket, új avagy más 
hittételeket. Ezért van, hogy a papok ós iskolamesterek 
az alsórendű, de mindennapos, állandó és örök bírák, akik 
szüntelenül anathematizálnak, azaz küzdenek az ördög ellen 
és dühöngése ellen. A zsinatnak, mint főbírónak, köteles-
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sége, hogy régi nagy gonosztevőket jámborságra térítsen, 
vagy megöljön, de ujakat létrehozni nem tud* Á papnak 
és iskolamesternek fiatal kis kopekkel van dolguk és ezek 
mindig áj meg űj embereket nevelnek püspökökké és 
zsinatokká, ha azokra szükség van, Á zsinat a nagy ágakat 
nyesi le a fákról vagy akár teljesen kivágja a rossz fát. 
Viszont a pap és az iskolamester csupa fiatal fácskát ós 
cserjét plántál es nevel a kertben, (3, nagyon gyönyörűséges 
a hivataluk ós munkásságuk, ők az egyháznak legbecse-
sebb drágaságai, mert ők tart ják fenn az egyházat Azért 
minden úrnak hozzá kellene járulni papoknak és iskolák-
nak fenntartásához. Mert ha már úgy sem kaphatunk zsi-
natot, a papok és iskolák kicsiny bár, de állandó és hasz-
nos zsinatok. 

H a r m a d i k r é s z . 
Ahogy az egyházatyákról ós zsinatokról harsognak, 

bárha nem tudják, mik az egyházatyák ós a zsinatok, csak-
hogy tisztára a betűkkel túlkiabáljanak minket: épúgy 
harsognak ők az egyházról is. De hogy megmondanák, hogy 
mi az egyház, ki az egyház, hogy hol van, azt a szolgálatot 
nem teszik meg se egyháznak, se Istennek, hogy eziránt 
érdeklődnének, vagy erre megfelelni törekednének. Azt 
szívesen vennék, ha őket, már mint a pápát, a kardi ná-
lisokat ós püspököket, tartanák az egyháznak ós tűrnék, 
hogy e fenséges névvel az ördög tanítványai lehessenek 
és egyebet se míveljenek, csak gazságot és hamisságot. 

Nos hát, nem törődve a „Kircheu szónak különböző 
írásával és szófejtésóvel, ezúttal az egyszerű gyermeki 
hitvalláshoz, a hiszekegyhez akarjuk magunkat tartani, 
amely azt mondja: Hiszek egy közönséges keresztyén anya-
szentegyházban, a szentek közösségében. A hit itt világosan 
megmagyarázza, mi az egyház. Tudniillik a szenteknek 
közössége, vagyis oly emberek csoportja, vagy gyülekezete, 
akik keresztyének ós szentek. Másképen keresztyén, 
szent gyülekezet, vagyis egy ha (Kirche.) A „Kirche"l) szó 

*) A Kirche szó görög eredeiu: xvoiaxóv, az úr háza. 
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•egyébként nem ís német sző és nem adja hit az értelmet, 
mely a Mícíkkhen van* 

Ugyanis az Apostolok Cselekedeteiben Í9, 40, az íródeák 
ekklezsiának nevezi a gyülekezetet, vagyis a népet, mely 
seregestül a piacra gyíilt és így szól. A közönséges gyűlés-
ben Játtassék meg. Továbbá: Mikor ezeket mondotta volna, 
elbocsátá a gyűlést. Itt és egyebütt az ekkiózsia vagy egy-
ház sző nem jelent mást, mint összegyülekezett népet, 
legyen az akár pogány, akár keresztyén; ahogy a tanács-
beliek ís a városházára szólítják az o gyülekezetüket. 
Mármost a világon sok mindenféle nép van; azonban a 
keresztyénség valami különös, választott nép és a neve 
nem pusztán csak Ecciesia, egyház, hanem Sancta, Catho-
lica, Christiana,1) vagyis keresztyen szent nép, amely hisz 
•a Krisztusban, a honnan a keresztyén neve, és amelyben 
él a Szentlélek, mely naponta megszenteli, meg pedig nem-
csak a bűnöknek bocsánatával, amelyet neki Krisztus szer-
zett, hanem a bűnöktől való elfordulással, megtisztulással, 
amitől a szent nép nevét kapják. így tehát a szent keresz-
tyén egyház oly nép, amely keresztyénekből áll és amely 
szent, vagy ahogy szinte szokás nevezni: a szent keresz-
tyénség, vagyis az összes keresztyénség. Az ó-testámentom 
szavai szerint: az Istennek népe. 

És ha a gyermeki hitvallásban ezeket a szavakat 
használták volna, hogy ,3keresztyén szent nép," akkor 
minden bajt el lehetett volna kerülni, mely a vak és ho-
mályos egyház (Kirche) sző miatt elharapódzott, Mert ez 
•a kifejezés; Keresztyen, szent nép, világosan ós erőteljesen 
megadta volna helyes értelmét és megítélését, hogy mi az 
egyház ós mi nem. Mert aki csak hallotta volna e szót: 
keresztyén szent nép, az rögtön megítélhette volna, hogy 
a pápa nem nép, még kevésbbé szent és keresztyén nép. 
Hasonlóképen a püspökök, papok és szerzetesek sem szent 
és keresztyén nép, mert nem hisznek a Krisztusban, nem 
is élnek szentül, sőt ezek az ördögnek gonosz és gyalázatos 

J) Szent, egyetemes, keresztyén. 
1). Lutlier M. müvei. 2 6 
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népe. Aki nem hisz igazán a Krisztusban, az néni keresz-
tyén, Akiben nem hatékony a Szentlélek a bűnnel szemben, 
az nem szent, Ezért hát ok nem lehetnek keresztyéni szent 
nép5 vagyis Sancta et Catholíca Ecclesia. 

De mivelhogy mi a gyermekek hitvallásában az egy-
ház (Kirche) szót használjuk, az egyszerű ember arra a 
kőből való épületre gondol, amelyet egyháznak (Kirche). 
hínak. A festők ís így ábrázolják, vagy ha jobbanjsikerfíl 
nekik, akkor megfestik az apostolokat, jézus tanítványait 
és Szűz Máriát, amint a pünkösd ünnepen a Szentlélek 
fölöttük lebeg. Ez még megjárja. De ez csak egy bizonyos 
kornak szent és keresztyéni népe, tudniillik a kezdetben* 
Hanem az Ecclesia sző ne csak a keresztyéni szent népet 
a már régóta megholt apostolok korában jelentse, hanem 
a keresztyéni szent népet az idők végezetéig. A földön 
tehát mindig éljen keresztyéni szent nép, amelyben a Krisz-
tus él ós uralkodik per redemptionem, kegyelmével és a 
bűnöknek bocsánatjáva!, ós a Szentlélek per vívificationem 
et sanctiflcationem, a bűnöktől nap-nap után való meg-
tisztulással és az élet megújhodásával, hogy ne maradjunk 
a bűnben, hanem új életet élhessünk meg pedig minden-
nómű jó cselekedetekben, nem pedig a regi rossz cseleke-
detekben, mint ahogy azt a tíz parancsolat, vagy a két 
tábla törvénye követeli. Ez a Szent Pál tanítása. De a 
pápa az övéivel az egyháznak nevét is, művészi ábrázo-
lását is csak magára és az ő gyalázatos átkos népségére 
vonatkoztatja evvel az értelmetlen Ecclesia vagy egyház. 
(Kirche) szóval. 

És mégis a helyes néven nevezik magukat, amikor 
ekklózsiának mondják magukat (ha helyesen akarjuk ma-
gyarázni, hogy az ő mivoltukkal megegyezzék) vagy ha 
római ós Szentegyháznak mondják magukat, de nem teszik 
hozzá, aminthogy nem is tehetik, hogy katholikus. Mert 
az ekklézsia szó népet jelent. Valóban ők egy nép, amint-
hogy a törők is egy ekklézsia, vagyis egy nép. Római 
ekklézsia, ez azt jelenti: római nép. Valóban ők római 
nép, sőt rómaiabbak, mint amilyen rómaiak hajdanta a 
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pogányok voltak. Szent római ekklózsia pedig egy szent, 
római népet jelent. Valóban ők ilyen nép, mert ők kitalál-
tak egy oly szentséget, mely sokkal nagyobb, mint a 
keresztyenek szentsége, mint a szent, keresztyén népnek 
a szentsége. Az ő szentségük római szentség, a római 
ekklézsiának szentsége és őket már a legeslegszentebbek-
nek ís hívják: sanctíssimi, sacrosancti; vagy Vergilius 
szavaival: sacra fames, sacra hostia, vagy Píautuséíva!: 
omnium sacerrímus; inert a keresztyéni szentséget ők ki 
nem állhatják. Ezért nem illeti meg őket a keresztyén 
egyház vagy keresztyén nép neve és az okból sem, mert 
keresztyén egyház ós keresztyén szentség általános elne-
vezés, amely a világ minden keresztyén egyházát és sze-
mélyét megilleti. Ezért nevezik katholikusnak. Ők azon-
ban lebecsülik ezt az általános nevet és szentséget ós 
semmibe se veszik. Kitaláltak helyébe valami különös, 
más, a többiekénél különb szentséget, amelyet ők Sanc-
titas Romaná-nak ós Ecclesiae Romanae Sanctitas-nak, 
vagyis római szentségnek ós a római nép szentségének 
neveznek. 

A keresztyéni szentség vagyis az egyetemes keresz-
tyónsógnek szentsége ugyanis az, amikor a Szentlélek ad 
az embereknek hitet a Krisztusban és megszenteli szívüket 
a hit által, Ap. Csel. 15>9; vagyis új szívet, lelket, testet, 
új lényeget teremt ós Istennek törvényeit nem kőtáblákra, 
hanem a szíveknek hústábláira írja, Kor. II. 3.3. Hogy 
magyarán mondjam: az első törvónytáblával megadja az 
Istennek helyes megismerését, hogy általa igaz hittel meg-
világosítva minden téves hitnek ellentállhassunk, minden 
hamis gondolatot ós tévedést leküzdhessünk és így tisztán 
maradhassunk a hitben az ördögnek ellenére. Erőt is ád 
es megvigasztalja a gyarló, lesújtott ós gyenge lelkeket 
a bűnnek vádaskodásai és csábításai ellen, úgyhogy a 
lelkek kétségbe nem esnek, és meg nem ijednek nyomorú-
ságtól, kíntői, Istennek haragjától és Ítéletétől, hanem 
erős hitüknek reménységével bátran ós vidaman leküzdik 
az ördögöt. Azonkívül ad illő félelmet ós z^ietetet <xl 

26* 
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Isten iránt, hogy Istent meg ne vessük és az o kifürkész-
hetetlen íteletei ellen ne zúgolódjunk ós ne nehezteljünk, 
hanem mindenben, történjek bármi, jó vagy rossz, szeres-
sük, dicsérjük, tiszteljük és hálát adjunk neki. Ez az 
igazi új elet a lélek szerint, Mózes első tőrvénytáblája 
értelmében. Máskép a három theologiai erénynek is hívják 
(tres virtutes Theologicas) a keresztyén embernek három 
főerónyót, a hitet, reményt ós szeretetet, Kor. I. 13.l3 és a 
Szentlelket, aki nekünk a Krisztustól ezt megszerezte 
megadta, aki bennünk ól ós hat, azért hívják Sanctifica-
tor-nak vagy Vivificator-nak, megszentelőnek, vagy élte-
tőnek. Mert a régi Ádám megholt és nem teheti, sőt a 
törvény által kell megtanulnia, hogy ő ezt maga nem teheti, 
hogy meg van halva; magától még ezt sem tudná. 

A második törvénytáblával a test szerint is megszen-
teli a keresztyéneket és képesekké teszi őket arra, hogy 
szüleiknek engedelmesek, a felsőbbség iránt alázatosak 
legyenek, hogy békességben, alázatosságban éljenek, hogy 
haragtól, bosszúvágytól, gonoszságtól menten türelmesek, 
nyájasak; szolgálatra készek ós testvéries szeretettel le-
gyenek, hogy ne legyenek paráznák és bujálkodók, hanem 
szemérmetesen éljenek feleséggel, gyermekkel, háznéppel, 
vagy akár feleség és gyermekek nélkül is. Továbbá: hogy 
ne lopjanak, ne zsugoriskodjanak s így tovább, hanem 
hogy szorgalmasan dolgozzanak, becsülettel megéljenek, 
szívesen kölcsönözzenek, adjanak, segítsenek, ahol csak 
tehetik; hogy tehát ne hazudjanak, csaljanak, rágalmaz-
zanak, hanem jóságosak; igazak, hűségesek és megbízhatók 
legyenek ós ami egyebet még Istennek parancsolatjai kí-
vánnak. Ezt teszi a Szentlélek. Megszenteli ós feltámasztja 
a testet is ilyen új életre, míg meg nem dicsőül ama más 
életben. Ebben áll a keresztyéni szentség. És ilyen embe-
reknek mindig kell e földön lenniők, legyenek bár csak 
ketten, vagy hárman, vagy legyenek bár egyedül a gyer-
mekek. Az öregebbek kozt sajnos úgy is kevés ak d És 
akik nem ilyenek, azok ne is tekintsek magukat keresz-
tyéneknek, ne is hitegesse őket senki a bűnök bocsánatjaról és 
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Krisztus kegyelméről való sok csacsogással, ahogy azt az 
antinomisták1) teszik, avval, hogy ok keresztyének. 

* Mert -ezek elvetvén a tíz parancsolatot, melyet meg 
•nem értettek, ugyan sokat prédikálnak Krisztusnak kegyel-
méről, de erősen bíztatják .azokat, akik a bűnben élnek, 
hogy ne féljenek, ne íjjedezzenek a bűnöktől, mert a 
Krisztus által a bűnök mind meg vannak bocsátva. De 
amellett látják ós engedik ís, hogy az emberek nyilvánvaló 
bűnösségben éljenek, anélkül hogy új életet kezdenének, 
vagy megjavulnának. Ezekből látható, hogy ők sem a hitet, 
sem a Krisztust meg nem értik ós éppen azzal'teszik 
tőnkre, hogy prédikálják. Mert hogy beszelhet az a Szent-
lélek műveiről az első törvénytáblában, vígasztalásról; 
kegyelemről, bűnöknek bocsáeatjáról, aki a Szentléleknek 
műveit a második törvónytáblában sem meg nem becsüli, 
sem szerintük nem tartja magát, holott emezeket megért-
heti, tapasztalhatja, amazokat ellenben soha ki nem pró-
bálta, ki nem tapasztalta. E szerint bizonyos, hogy bennük 
nincsen sem a Krisztus, sem, a Szentlelek, hogy nem értik 
ós hogy fecsegésük nem egyéb, mint puszta buborék, egy-
szóval hogy ők Nestoriánusok ós Eutyches kővetői, akik 
Krisztust vallják ós tanítják ín Antecedenti, a lényegben, 
de viszont tagadják in Consequenti, a mellékesben, vagyis 
tanítják ís Krisztust és el is pusztítják azáltal, hogy tanítják. 

Nos hát, ez legyen mondva a keresztyéni szentségről. 
De ez nem kell a pápának. Neki valami különös szentség 
kell, mely még sokkal szentebb. Azt akarja, hogy tanítsunk 
miseruhákról, tonsuráról, sővegekről, ruhákról, ételekről, 
ünnepekről, napokról, szerzetességről, apácaságról, miséről, 
szentek tiszteletéről ós még sok mindenféle külsőleges, 
földi és mulandó dologról. Hogy amellett az emberek hit, 
istenfélelem, remény és szeretet nélkül és mindanélkül 
élnek, amit a Szentlélek az első törvónytábla szerint esz-
közöl, hogy ehelyett köztük a balhit, kétkedés, bizony-
talanság, Isten megvetése, Isten iránt való türelmetlenség 

*) Törvényellenzők. 
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uralkodik, hogy helytelenül bíznak a Krisztusban, amikor 
nem az o érdemében bíznak, hanem a magok csele-
kedeteiben (ami pedig tévhit), amikor az elégtételt nem a 
Krisztus kegyelmében keresik, hanem fölös jő tetteiket 
árába bocsátják, ezért pénzt fogadnak ©1, mintha csak ez 
jól megérdemelt jövedelem volna: mindez nem állja út ját 
annak, hogy ők magukat szentebbeknek tartsák a keresz-
tyóni szentségnél 

Hasonlóképen nem tekintik bajnak, hogy a második 
törvény tábla ellenére ők engedetlenséget tanítanak szülők 
és hatóság iránt, hogy maguk ís gyilkolnak, háborúskod-
nak, izgatnak, irigykednek, gyűlölködnek, bosszút állnak, 
paráználkodnak, rabolnak, uzsoráskodnak, ámítanak és 
minden gazságot a legnagyobb mértékben elkövetnek: csak 
J Í I S magadra miseruhát, akkor szent vagy a római egyház 
szentsége szerint és üdvözülhetsz a keresztyéni szentség 
nélkül De ne törődjünk ezekkel a piszkos emberekkel, 
hiszen hiábavaló úgyis, amit érettük teszünk, Venit ira 
Dei super eos in fineni1), ahogy Pál apostol mondja, I. Thess. 
2 ; 1 6 . ; beszélgessünk hát egymással az egyházról. 

Nos hát, a gyermekek hiszekegye arra tanít minket, 
nnnt fentebb mondottuk, hogy keresztyéni szent népnek e 
öklön lennie és maradnia keli az idők végezetéig Mert ez 

a hitnek egy cikkelye, mely mindvégig megáll, míg be nem 
következik hite szerint az, amit Krisztus ígér, Máté 28,20 : 
Én veletek vagyok e világ végezetóig. A szegény gyarló 
ember miről fogja megismerhetni azt, hogy hol vagyon e 
világon ily keresztyéni, szent nép ? Pedig itt kell annak 
lennie ebben az életben, ezen a földön. Mert ugyan hisszük, 
hogy a mennyországban örök élet fog következni, de még 
azt nem bírjuk. Azért hát annak a keresztyén szent nép-
nek e földön ós ez életben kell lennie a világ végezetéig. 
Mert azt vallja, hogy: Hiszek más világi életben; evvel 
elismeri, hogy még nem érte el azt az életet, hanem hiszi, 
reméli, szereti, mint igazi hazáját és életét, bdi még ideig-

r) Az Isten haragja sújtotta őket végezetül. 
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oráíg: idegenben keli maradnia és várakoznia* Ahogy azt 
a Szentlélekről szóló ének mondja: J?Ha majdan ez idegen-
ből hazatérünk, Kyrieleis." Erről kell tehát szólnunk. 

E l ő s z ö r ott ismerhető meg a keresztyéni, szent 
nép, ahol megvan az Isten igéje. Ámbátor ez nincs meg 
mindenütt egyformán, mint azt Pál apostol mondja, í. Kor, 
3,12. Egyeseknél megvan tisztán, másoknál nem egészen 
tisztán. Akiknél tisztán van meg, azokról mondja az írás, 
hogy aranyat, ezüstöt, drágaköveket építenek e funda-
mentomra, akiknél tisztátalanul van meg, azokról mondja, 
hogy fát, szénát, pozdorját építenek a fundamentomra, de 
a tűz által megigazulnak; amiről fentebb eleget beszeltünk. 
Az Istennek igéje a fődolog, ez az a főszentsóg, melytől 
a keresztyéni nép a szent nevet kapta. Mert Istennek igéje 
szent és megszentel mindent, amihez ér, sőt az ige magá° 
fiak az Istennek szentsége, Rom 1,16. szerint: Istennek 
ereje, mely üdvözít mindenkit, aki benne hiszen ós I. Tim. 
4,5 szerint : Minden megszenteltetik az Istennek igéje által 
és a könyörgés által Mert maga a Szentlélek vezeti, 
avatja ós szenteli az egyházat, vagyis a keresztyéni szent 
népet az Igével, nem pedig a pápa az o kenetjóvel, amivel 
ujjakat, ruhákat, kelyheket ós köveket felavat vagy meg-
szentel. Mert ezek az életnélküli tárgyak sohsem fogják 
megtanulni Istent szeretni, dicsőíteni, benne hinni ós jám-
boroknak lenni. Ékesíteni talán ékesítik a testet, ezt a 
fóregzsákat, de aztán elszakadoznak, elrothadnak mindavval 
a kenettel ós szentséggel együtt, amit reá kentek, csak 
úgy mint a fóregzsák. Hanem a szent ige az az igazi 
szentség, az igazi kenet, mely felavat az örök életre, mégha 
nincs is pápai koronád, avagy püspöki süveged, hanem 
pőrén, meztelen testtel kellene élned, halnod, mint ahogy 
a kisdedeket is pőrén ós minden ékesség nélkül keresz-
telik. De mi a külsőleges igéről beszélünk, arról, amelyet 
emberek élőszóval hirdetnek, akár ón, akár te. Ezt hagyta 
a Krisztus hagyatékképpen maga után mint nyilvánvaló 
jelet, amelyről megismerhető legyen az ő egyháza és a 
keresztyéni szent nép szóles e világon. Erről az élőszóval 
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hirdetett igéről beszélünk mi, ha komolyan hisznek banns-
és nyíltan vallják a világ előtt, ahogy o mondja, Máté 
105 825 335 Márk 8?38. Valaki vallást tószen ón rólam az 
emberek előtt, ón is vallást teszek arról mennyei atyám 
és az o angyalai előtt. Mert sokan vannak, akik titokban 
hiszik, de nem akarják vallani. És sokaknak megvan az 
ige, de nem hisznek benne és nem cselekesznek szerinte. 
Csak kevesen vannak akik hisznek is benne és szerinte 
is cselekesznek, Mint ahogy azt Máté a magvetőről szóló-
példázatban mondja, Máté 13, hogy a mag ugyan háromféle 
földbe esett, de csak a negyedik fajta föld, a jő ós finom 
föld tennette meg idővel a gyümölcsöt. 

Ahol tehát azt látod és hallod, hogy az ilyen igét 
hirdetik, ott ne legyen kétséged, ott bizonyára kell, hogy 
legyen igazi Ecclesia sancta catholica, keresztyéni szent 
nép, L Péter 2,9, bárha nagyon kevesen is vannak. Mert 
az Űr igéje nem tér hozzá üresen, Ésaiás 55, n , hanem a 
szántóföldnek legalább negyedrésze kell hogy övé legyen, 
á s ha egyéb jele annak nem volna, mint csak ez az egy, 
mégis eléggé nyilvánvaló volna ebből is, hogy ahol az van, 
keresztyéni szent népnek is kell ott lennie. Mert Istennek 
igéje nem lehet Istennek népe nélkül. Viszont Istennek 
népe nem lehet Isten igéje nélkül. Ki hirdetné máskülön-
ben, vagy ki hallgatná hirdetését, ha nem volna Istennek 
népe, ha nem volna nála Isten igéje ? 

És az Isten igéje az, ami minden csodát művel, min-
dent rendbe hoz, mindent fenntart, mindent vóghezvisz, 
minden ördögöt kiűz. Kiűzi a zarándoklás ördögét, a bűn-
bocsánat ördögét, a bulla ördögét, a szerzetek ördögét, a 
szentek ördögét, a mise ördögét, a tisztító tűz ördögét, a 
kolostorok ördögét, a papok ordóget, a csoportosulás és 
lázadás ördögét, az eretnekseg ördögét, minden pápák 
ördögét ós a tőrvénytagadók ordogót; persze nem lárma 
és rángatódzás nélkül, mint azt a szegény emberek esete 
mutatja, Márk 1, 23, 265 9,26. Nem lármáznia ós kapálódznia 
kell, amikor kimén, amint azt mutatják Emser,1) Eck, 

*) Luther ellenfelei. 
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Cochlaeus, Schmid, Wetzel, Otromba, Buta, Disznó, Szamár 
és hasonló lármázó írók, akik egytol-egyig az ördögnek 
szája és tagjai, amelyek által annyira lármázik és kapá-
lódzik De mihaszna, ki kell jönnie, nem állja ki az ige 
erejét Mert ugyan ők elismerik, hogy az ige Istennek 
szava ós szent írás, de különbeknek nézik az egy ház atyá-
kat ós a zsinatokat. Hát ezekkei ne törődjünk. Elég, hogy 
mi tudjuk, hogy az ige az első és főszentség, hogy ez 
szüli, tartja, táplálja, erősíti az egyházat, ahogy azt Szt. 
Ágoston ís mondja: Ecclesia verbo Del generátor, alitur, 
nutritur, roboratur.1) Hogy pedig azok, akik üldözik és 
kárhoztatják, kicsodák, az megismerhető az ő gyümöl-
cseikről. 

M á s o d s z o r megismerheted Istennek népet, vagyis 
a keresztyéni szent népet, a keresztség szentségén, ahol 
azt Krisztus urunk rendelése szerint tanítják, hiszik és 
alkalmazzák. Mert ez is nyilvánvaló jel, drága ereklye, 
mely megszenteli Istennek népet. Mert a keresztség a 
Szentlélek megújítása .által való újonnan való születésnek 
szent fürdője, Tit. 3,5, amelyben megfürödvón, mint Isten 
bárányának szentséges, ártatlan vérében a Szentlélek által 
megtisztulunk a bűntől és haláltól Ahol ezt a jelet látod, 
tudhatod, hogy ott bizonyára van egyház és keresztyéni 
szent nép, tekintet nélkül arra, vájjon a pápa keresztel-e, 
vagy sem, avagy hogy nem tudsz semmit az ő szentségéről 
ós hatalmáról, aminthogy a kisdedek sem tudnak róla. 
Csak az a baj, hogy ha felnőnek, elszakadnak a kereszt-
sógtől, mint ahogy arról már Szt. Péter ís panaszkodik, 
Pét. II. 2.18: bujasággal ingerlik azokat, akik elszakadtak 
volt a bűnben élőktől, ós most eltévelyedtek. Az se té-
vesszen meg téged, hogy ki az, aki megkeresztel. Mert a 
keresztség nem a keresztelőé, nem is néki adatott? hanem 
a megkeresztelendőó, akinek számára Isten adta es ieu 
delte. Épúgy mint az Isten igéje is nem a hirdetőé, kiveve 
ha mao-a is hallgatni és hinni akarja, hanem a tanítványé, 
aki hallja «s hiszi, mert ennek számára adatott. 

1) Az egyhazat az Isten igéje szüli, tartja, táplálja, erősíti. 
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H a r m a d s z o r megismerheted Istennek népét, vagyis 
a keresztyéni szent népet az oltári szentségről, akol azt 
Krisztus urunk rendelése szerint szolgáltatják, hiszik és 
fogadják. Mert ez ís nyilvánvaló jel és drága ereklye, 
melyet Krisztus hagyott örökségbe népének megszentelé-
sére, hogy a vele való éléssel nyíltan vallja keresztyen 
voltát, mintahogy azt vallja az isten igéjével és a kereszt-
séggel És itt sem kell avval törődnöd, ha nem a pápa 
olvas erted misét, ha nem ő áld meg, nem ő bérmál nem 
ő ken fel, nem ő öltöztet be miséző ruhába. Minden ruha 
nélkül is veheted, mondjuk ágyban fekve betegen; csak 
a külső tisztesség késztet arra, hogy az ember tisztessé-
gesen öltözködjék; azt sem kell kérdened e dologban, 
van-e tonsűrád, vagy fel vagy-e kenve. Arról sem kell 
disputálnod, férfi vagy-e, avagy asszony, fiatal-e, vagy öreg, 
ép oly kevéssé, mintahogy a keresztségnél vagy prédiká-
ciónál nem kérded. Elég, hogy meg vagy szentelve, fel 
vagy kenve Istennek magasztos, szent kenetjóvel, az Is-
tennek igéjével, a keresztséggel ós evvel a szentséggel; 
elég fenségesen és magasztosan vagy te akkor felkenve 
és paposan öltözve. Az se tévesszen meg, hogy szent-e az 
az ember, vagy hogy kétneju-e vagy sem, aki neked a 
szentséget nyújtja. Mert a szentség nem azé, aki nyújtja, 
hanem azé, akinek nyújtatik. Kivéve, ha ő maga is nem 
él a szentséggel Ez esetben ő is azok közül való, akik 
veszik s így neki is nyújtatik. 

Valahol tehát azt látod, hogy ezt a szentséget illően 
nyújtják, légy bizonyos benne, hogy ott Istennek népe 
vagyon. Mert amit fentebb az igéről mondtunk, hogy ahol 
az Isten igéje vagyon, ott van az egyház is; ahol a kereszt-
ség és az úrvacsora szentsége vagyon, ott kell hogy 
Istennek népe legyen ós megfordítva. Mert ily üdvözítő 
cselekedetjei nincsenek csak az Isten népének, csak az 
Isten népe nyújtja, gyakorolja, használja, mégha az isten 
nepe Közt akad is titokban néhány hamis ós hitetlen 
keresztyén. De ezek nem szsntsógtelenítik meg Istennek 
népét, kiváltkópen azért nem, mert titokban vannak; mert 
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a nyilvánvalóan hamisakat és hitetleneket az egyház vagyis 
Istennek népe meg nem tűri, a szentségből az átok által 
kizárja és pogányoknak tekinti, Máté 18,17. 

N e g y e d s z e r megismerhető az Istennek népe, a 
szent keresztyénség ott, ahol a kulcsok hatalmát gyako-
rolják, Ez Krisztus rendelkezése szerint, Máté 18;l5;1G, abban 
áll, hogy valahol keresztyén ember vétkezik, megbüntet-
tessék, ha meg nem javul, megkötöztessek es kitaszíttassék, 
ha megjavul, felmentessék. Ez a kulcsok hatalma, A kul-
csok használata azonban kétféle: nyilvános ós titkos. 
Mert vannak oly gyáva ós csüggeteg lelkűek, akik ha nin-
csenek ís nyilvánosan elkárhoztatva, nem bírnak meg-
nyugodni, míg külön a paptól felmentést nem nyertek. 
Viszont akadnak olyan megátalkodottak is, akik szívükben 
és a pap előtt való titkos gyónásban sem akarják bevallani 
és letenni bűnösségüket. Azért kell a kulcsok hatalmát 
gyakorolni többféle módon, nyilvánosan is ós négyszemközt 
is. Valahol tehát azt látod, hogy bűnöket megbocsátanak, 
vagy bűnökért büntetést szabnak, még pedig akár nyilvá-
nosan, akár magánosan, tudd meg, hogy ott istennek népe 
vagyon. Mert ahol nincsen Istennek népe, ott nincsenek a 
kulcsok, és ahol a kulcsok nincsenek, ott nincsen Istennek 
népe. Mert Krisztus azért hagyta örökségül, hogy nyilván-
való üdvösséges jel legyen, mely által a Szentlélek Krisztus 
halála árán az elbukott bűnösöket újra megszenteli és 
hogy a keresztyének e jelben vallják, hogy ok Krisztusnak 
szent népe e földön. És viszont, hogy azok, akik a meg-
térésnek, az újra való megszenteltetós útjára térni nem 
akarnak, kitaszíttassanak a szent nép közösségéből, vagyis 
hogy megkötöztessenek ós a kulcsoknak hatalmával ki-
közösítessenek; mintahogy az a megátalkodott antinomis-
takkal meg fog történni. 

Sohse törődj te itt a pápa két kulcsával, melyből ő 
két tolvajkulcsot csinált minden királynak kincstárához 
és koronájához. Mert ahol 6 a bűnt sem megkötözni, sem 
büntetni nem akarja, legyen az akár nyilvános, akár titkos 
aminthogy tenyleg teszi is, ott saját hatáskörödben 
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büntesd vagy kötözd meg. Ahol pedig feloldozni vagy meg-
bocsátani nem akarja, ott a saját lelkészi hatáskörödben 
oldozzad fel bocsássad meg. Mert az o tilalma vagy meg-
kötözés e5 az o engedékenysége vagy megengedése sem 
meg nem szentségtelenig sem meg nem szentel téged, 
mert o nem lehet a kulcsoknak birtokában, neki pusztán 
csak tolvajkulcsai vannak, A kulcsok nem a pápáé, (ahogy 
hazug módon mondja), hanem az egyházé, azaz a Krisztus 
népéé, az Isten népéé, vagyis a keresztyéni szent népé 
szeles e világon, vagy ahol csak keresztyének vannak: 
Mert a keresztyenek mindmegannyian nem lehetnek Ró-
mában, Legfeljebb ha előbb az egész világ Rómában volna, 
pedig ez még egyhamar nem lesz meg. Épígy a keresztség, 
a úrvacsora szentsége, az Isten igéje nem a pápáé, hanem 
az Istennek népéé, azért is hívják claves Ecclesiae-nek, 
az egyház kulcsaínak, nem pedig claves Papae-nak, a pápa 
kulcsainak. 

Ö t ö d s z ö r azon ismerhető meg külsőlegesképen az 
az egyház, hogy egyházi szolgákat avat ós hív meg, vagyis 
hogy vannak hivatalai, melyekbe embereket állít. Mert az 
egyháznak szüksége van püspökökre, lelkipásztorokra, 
prédikátorokra, akik nyilvánosan ós egyenként szolgál-
tatják és adják a négy előbb említett szentséget az egyház 
által ós annak nevében, de még inkább Krisztusnak ren-
deléséből, amint azt Pál apostol mondja, Efez, 4 a l : Accepit 
dona ín hominibus.1) És ő adott némelyeket apostolokul, 
némelyeket prófétákul, evangólistákul, tanítókul, kormány-
zókul stb. Mert a nagy tömeg erre nem kópes; kell hogv 
ezt egyre bízzak, egynek kezébe adják. Mi lenne, ha min 
denkí beszelni és szolgáltatni akarna és egyik se akaiua 
engedni a masiknak ? Kell hogy egy legyen a megbízott, 
aki egyedül hirdeti az igét, keresztel, feloldoz ós szolgál-
tatja az úrvacsorát; a többinek evvel be kell érnie, ebbe 
bele kell nyugodnia. Valahol mármost ezt látod, biztos 

3) Itt nem pontosan idéz Luther ; Efez. 4, s-ban ez áll : dedit dona 
hominibus : ada ajándékokat az embereknek. 
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lehetsz benne, hogy ott Mennék népe, keresztyéni szent 
nép vagyon. 

Igaz ugyan, hogy a Szentlélek e tekintetben kirekeszti 
az asszonyokat, gyermekeket és a hasznavehetetlen em-
bereket és e hivatalra csak arravaló férfinépséget rendel 
(a végső szükség esetet kivéve), ahogy az Pál apostol 
leveleiben több helyütt olvasható, hogy a püspök legyen 
tudós, jámbor ős egy asszony férje, Tim. I. 3,2 ós Kor, í. 
14?34, hogy asszony ne tanítson a gyülekezetben. Egyszó-
val, a gyülekezet vezetője legyen arravaló ügyes férfiú, 
mert erre gyermekek, asszonyok és egyéb személyek nem 
alkalmasak, habár arra alkalmasok is, hogy Isten igejet 
hallgassák, a keresztségben, bűnbocsánatban ós az úr-
vacsora szentségében részesüljenek ós igazi szent keresz-
tyenek lehessenek, mintahogy azt Péter apostol mondja, 
Pót. I. 3,7. Ezt a külőmbséget a természet ós Isten terem-
tése is megállapítja, hogy asszony es még kevósbbe gyer-
mek, vagy bolond kezében kormány ne legyen és ne le-
hessen, amit a tapasztalat is igazol ós Mózes mondása is : 
Moz. I. 3,1G : Alattvalója légy a te férjednek. Az evangélium 
a természetnek ezt a rendjót meg nem szűnteti, sőt inkább 
megerősíti, mint Istennek rendelését és akaratját. 

Itt majd a pápa az ő ördöngös nagyszájú emberei 
által azt az ellenvetést teszi nekem, hogy Pál apostol nem-
csak lelkipásztorokról ós prédikátorokról beszél, hanem 
apostolokról, evangélistákról, prófétákról ós egyéb maga-
sabb egyházi hivatalokról is, mint aminő a lelkipásztorok 
és prédikátorok hivatala. Mármost hova fordulsz, domine 
Luther ? Hogy hova fordulok ? Azt mondom hogy ha ők 
magok apostolokká, evangélistákká és prófétákká lesznek, 
vagy csak egyet is mutatnak nekem, — de mit is bolon-
dozok ! ha mutatnak nekem ő közöttük egyet, aki felér 
egy iskolás gyermekkel, vagy aki annyit tud a keresztyén 
tanításból és a Szentírásból, mint egy hétéves leányka, 
akkor megadom magamat. Hát hiszen ón tudom, hogy egy 
apostol, evangelista, vagy próféta tud annyit, vagy tan 
többet is, mint egy hétéves leányka. Értem a keresztyén 
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tanokat és a Szentírást, De hogy ok több emberi tant, 
több álnokságot tudnak, azt én erősen hiszem, erosebben 
mint ahogy Istenben hiszek, mert ezt nekem szemmel 
láthatólag, tettei bizonyítják be. Azért amilyen módon ők 
az egyház, csak oly módon apostolok ós evangélisták ós 
próféták ís. Mert az igazi apostolok, evangélisták ós pró-
féták Istennek igejót hirdetik és nem Isten igéje ellen 
prédikálnak. 

Ha tehát az apostolok, evangélisták és próféták ki= 
haltak, kell hogy mások jöttek legyen helyükbe és hogy 
jöjjenek a világ végezetéig. Mert az egyháznak nem szabad 
elenyésznie a világ végezetéig ; azért apostoloknak, evan-
gélistáknak és prófétáknak is kell megniaradniok, akár-
hogy is hívják azokat, akik Isten igéjét hirdetik ós Istent 
szolgálják. Mert a pápa és az ő népe, akik Isten igéjét 
üldözik és mégis vallják annak igaz voltát, nagyon rossz 
apostolok, evangélisták és próféták lehetnek, akárcsak az 
ördög az ő angyalaival. De hogy is jutottam csak a pápa 
gonosz, gyalázatos népére ? Csak pusztuljanak megint és 
ne is kerüljenek többé elém, külömben stb. 

Ahogy azt fentebb a nagy isteni üdvösségnek négy 
első tételénél mondottuk, melyekből a Szentegyház szent 
volta ered, hogy ne törődj te azzal, hogy ki az, vagy kik 
azok, akiktől e szentségeket veszed, úgy itt se kérdezd, 
hogy kicsoda és milyen ember az, aki neked szolgáltatja, 
vagy aki a hivatalt bírja. Mert minden nem annak adatott, 
akié a hivatal, hanem annak, aki a hivatal által fogja 
megkapni, kivéve ha a hivatalban levő, ha úgy akarja, 
veled együtt akar benne részesedni. Hadd csak őt annak 
és olyannak, aminő lehet. Ha hivatalban van és a nép 
tűri őt, te is nyugodj bele; az ő személye Istennek igéjét 
és szentségeit számodra se jobbá, se rosszabbá nem teszi. 
Mert nem az övé az, amit hirdet és tesz; a te urad Krisz-
tusod ós a Szentlélek beszél és cselekszik mindent ő általa, 
feltéve, hogy a tanítás ós cselekvés helyes módjánál meg-
marad. Nyilvánvaló bűnösséget az egyház persze nem 
tűrhet, ne is tűrjön. De te magadra nézve érd be vele, 
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mert hiszen te, mint egyes ember, nem vagy az egész 
gyülekezet, az egész keresztyéni szent nép. 

H a t o d s z o r a keresztyéni szent nép külsőleg meg-
ismerhető az Imádságon, ahol az Istent nyilvánosan dicsérik 
és néki hálákat adnak. Mert valahol azt látod, hogy a 
miatyánkot imádkozzák ós ezt az imát tanulják, ahol zsol-
tárokat és egyházi énekeket énekelnek Isten igéje ós az 
igaz hit szerint; továbbá ahol nyilvánosan foglalkoznak a 
hiszekegygyei, a tíz parancsolattal és a kátéval, ott biz-
tosra veheted, hogy ott Istennek szent ós keresztyéni népe 
vagyon. Mert az imádság is egyike ama üdvözítő szent-
ségeknek, melyek mindent megszentelnek Pál apostol 
szavai szerint Tim. 1. 4,5. A zsoltárok is nem egyebek 
mint imák, Istent dicsérő, tisztelő, hálaadó imák. És a 
hiszekegy és a tíz parancsolat is Isten igéje ós merő üd-
vösség, amelylyei a Szentlélek megszenteli Krisztusnak szent 
népét. De mi oly imákról és énekekről szólunk, amelyek 
érthetők, melyekből az ember okulást, javulást meríthet, 
A szerzeteseknek, apácáknak ós papoknak morzsolgatása 
nem imádság és nem is Istennek dicsérete. Mert nem 
értik meg, nem okulnak belőle, csak úgy végzik, mint valami 
marhamunkát, azért, hogy megélhessenek ós nem is keres-
nek az imádságban javulást, megszentelést, isteni akaratot. 

H e t e d s z e r külsőleg is megismerhető a keresztyéni 
szent nép az üdvösséges szent kereszten, azon, hogy el 
kell szenvednie minden szerencsétlenséget ós üldözést, 
minden megpróbáltatást ós bajt (ahogy a miatyánk mondja) 
az ördög, a világ és a test részéről, hogy el kell tűrnie 
belső szomorúságot, félelmet, rettegést, külső szegénységet, 
megvettetést, betegséget, gyengeséget, hogy hasonlóvá le-
gyen urához, a Krisztushoz. És mindezen szenvedések indító 
okának egyedül annak kell lennie, hogy erősen ragaszkodik 
Krisztushoz ós Istennek igéjéhez s így a Krisztusért szen-
ved, Máté 5,10: Boldogok, akik háborúságot szenvednek 
énmiattam. A keresztyen embernek jámbornak, csendes-
nek, engedelmesnek kell lennie, készségesnek arra, hogy 
mindenével a felsőbbségnek ós embertársainak szolgáljon 
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s hogy senkit meg ne bántson. De nincs nép a földön, 
melynek hasonló keserves háborúságot kellene elszenvednie 
Erösebb átkot kell szenvedniük mint a zsidóknak, pogá-
nyoknak, törököknek; eretnekeknek, gazfickóknak, ördö-
göknek, nyomorultaknak fogják őket nevezni; azt fogják 
mondani, hogy azok ís istentiszteletet végeznek, akik őket 
felakasztják, megfojtják, megölik, megkínozzák, elűzik, ós 
senki meg nem könyörül rajtuk, sőt myrrhával ós epével itat-
ják, amikor megszomjúhoznak, még pedig nem azért, mintha 
paráznák, gyilkosok tolvajok és gonoszok volnának, hanem 
azért, mert Krisztushoz ragaszkodnak és nem akarnak 
más Istent. Ahol ily megpróbáltatást látsz, ott légy meg-
győződve arról, hogy ott Istennek szent népe vagyon. Mert 
o mondja, Máté 5, n , 1 2 : Boldogok lesztek, mikor titeket 
szidalmaznak, háborgatnak és minden gonosz hazugságot 
mondanak ellenetek én érettem, örüljetek és örvendezzetek, 
mert a ti jutalmatok nagy a mennyekben. Mert evvel az 
üdvözítő kereszttel a Szentlélek nemcsak megszenteli, ha-
nem boldogítja is népét. 

És sose törődj te azzal, amit a pápások üdvösségnek 
tar tanak: a szentek ereklyéivel, a szent keresztfa forgá-
csaival. Mert ezek közt bizony van annyi ebcsont, mint 
szentek csontja, van annyi akasztófáról való forgács, mint 
a szent keresztről való. Csupa csalás rejlik bennük, amivel 
a pápa az ő népét pénzéből kifosztja és elcsábítja a Krisz-
tustól. -És mégha igazán szentséges dolgok ís volnának, 
mégis senkit ezek szentté nem- tesznek. De ha valakit a 
Krisztusért megátkoznak, szidnak, gyaláznak, sanyargat-
nak, az igenis szentté teszi az embert. Mert ez megöli az 
ő Ádámot, megtanítja türelmességre, alázatra, szelídségre, 
Isten iránt való háladatosságra ós arra, hog) a s envedés 
közepette is vidám legyen. Ez aztán az igazi megszentelós 
a Szentlélek által, ez új életre való ébredés a Krisztusban, 
így tanuljuk meg, hogyan keli Istenben hinni, benne bízni, 
remélni, szeretni, amint azt a rómabeliekhez irott levélben 
olvassuk, 5,4 : Tribulatio spem (operatur), a megkísértés 
reménységet szül stb. " 
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Ez tehát az üdvösségnek hót főrésze. Ezekkel esz-
közöl bennünk a Szentlélek napról-napra való megszen-
telést ós megújhodást Teszi pedig ezt Mózes első törvény-
táblája szerint. Ennek parancsait teljesítjük, bár nem oly 
teljes mértékben, mint azt Krisztus tette, de mindig követjük 
őt, mint akik meg vagyunk váltva s kiknek bűnei meg-
bocsáttatnak, míg végre valamikor egészen szentekké nem 
leszünk és nem leszen szükségünk bűnbocsánatra. Mert 
ez a végső cél. Nevezhetném akár hót szentségnek is. De 
minthogy a szentség szónak rossz híre lett a pápisták 
miatt ós minthogy a szónak más a használata a Szentírás-
ban, inkább csak a keresztyéni megszenteltetós hét főrészé-
nek vagy a hót ereklyének nevezem. 

E hót főrészen kívül van még több külsőleges jel ís, 
melyen a keresztyéni szent egyház megismerhető. Mert a 
Szentlélek Mózes másik törvónytáblája szerint is megszentel 
bennünket, mikor megsegít abban, hogy atyánkat, anyánkat 
szívből szeressük, viszont, hogy ők gyermekeiknek keresz-
tyéni nevelést adjanak és jámborul éljenek; hogy hűséges 
és engedelmes alattvalókként szolgáljunk fejedelmünknek 
és urunknak, viszont, hogy ők is szeressók, védjék és ol-
talmazzák alattvalóikat; továbbá hogy senki ellen haragot 
ne tartsunk, felebarátaink iránt gyűlölettel, irigységgel, 
bosszúvágygyal ne legyünk, hanem szívesen megbocsássunk, 
szívesen segédkezzünk szóval és tettei; hogy ne legyünk 
paráznák ós italban mértéktelenek, büszkék, dölyfösek^ 
fennhéjázók, hanem tisztességtudók, mértékletesek, szelídek, 
nyájasak ós alázatosak; hogy ne lopjunk, raboljunk, uzso-
ráskodjunk, fösvónykedjünk, csaljunk, hanem hogy jó-
ságosak, igénytelenek ós adakozók legyünk; hogy ne legyünk 
hamisak, hazugok, eskűszegők, hanem igazak és megbíz-
hatók és ami egyebet még e parancsolatok kívánnak, amint 
azt Pál apostol is nem egy helyen bőségesen tanítja, Mert 
nemcsak azért van szükségünk a dekaloguszra (a tíz paran-
csolatra), hogy a törvény szavával megparancsolja nekünk, 
hogy mit vagyunk kötelesek tenni, hanem azért is, hogy 
b e n n e meglássuk, hogy mennyire vitt már minket a Szent-

D. Luther M. művei. 27 
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lelek az o megszentelő erejével ós hogy mennyiben van 
ínég hiány mibennünk ós hogy meg ne lankadjunk és ne 
gondoljuk, hogy immár mindent megtettünk. így aztán 
egyre gyarapodni fogunk a megszentelósben ós új teremt™ 
ményekkó válunk a Krisztusban, ahogy az írás mondja: 
Crescite, gyarapodjatok Pót. IL 3,18. ós: Ábundetis magis, 
mindinkább nevelkedjetek, Thess. L 

Ámbátor ezek a jelek nem oly nyilvánvalók, mint a 
fentebb említettek; mert hisz pogányok ís gyakorolták az 
ilyen cselekedeteket, sőt néha szentebbeknek mutatkoztak, 
mint a keresztyének. Csakhogy az o cselekvésük nem ered 
oly tiszta ós gyermeki szívből az Istennek kedvéért, hanem 
ok a jócselekedetekben mást keresnek, mert nincs igaz 
hitük és istenismeretük. Itt azonban a Szentlélek uralkodik, 
aki megszenteli a szívet ós jó gyümölcsöt terem jó és tiszta 
szívből, mintahogy azt Krisztus a példázatban mondja, 
Máté 13. rész (Luk, 8,15.) És bár az első tőrvénytábla 
magasztosabb és nagyobb üdvösséget tartalmaz, mindezt 
a második tőrvónytáblán akartam egybefoglalni, mert 
egyébkent a hót parancsolat szerint hét üdvösséges főrészre 
is oszthattam volna. 

íme mármost bizonyosak vagyunk abban, hogy ki-
csoda-micsoda s hogy hol vagyon a szent keresztyén 
egyház, vagyis Istennek szent keresztyéni népe. És ebben 
nem tévedhetünk, ebben egészen biztosak vagyunk, Minden 
©gjéb e dolgokon kívül téves lehet, sőt bizonyosan az is, 
amint részben látni fogjuk. Az ilyen népből való emberekkel 
kellene zsinatot tartani, ez aztán olyan zsinat lenne, amely-
ben a Szentlélek uralkodik. 
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BEVEZETES. 

Haz-ci evangelikus egyházunk levéltárában a legdrágább 
ereklyék kétségkívül Lutherünk eredeti kéziratai s ezek között 
1542-ben kelt végrendelete. 

E kéziratra, noha már korább, az 1830 s köv. évek jegy-
zőkönyvei is említést tesznek róla s 1859 a „Dresdner Consti-
tutionellen Zeitung", 1860 a „Zeitschrift für die historische 
Theologiett is megemlítik, hogy a mi egyetemes levéltárunkban 
van Luther eredeti végrendelete, csakis 1878-ban irányult egyete-
mes gyűlésünk figyelme s az általa még ugyanazon évben ki-
küldött bizottság, amelynek tagjai Pulszky Ferenc, Haan Lajos, 
Doleschall E. A., báró Nyáry Albert, Győry Vilmos ésAZsilinszky 
Mihály voltak, kétségtelenül megállapította, hogy a kérdéses 
kézirat hiteles. Ezt a németországi tudósok is elismerték. Csakis 
egy mondva csinált bécsi történetíró, Reuss Károly vonta két-
ségbe a mi bizottságunk állításának elfogadhatóságát nagy ön-
teltséggel s még nagyobb rosszakarattal hirdetvén a „Wiener 
Fremdenblatt4-ban, hogy a mi bizottságunk, amely szerinte inkább 
parlamenti szónokokból, mint tudósokból állott, alaposan meg-
tévedett, mert hiszen már Ranke kimutatta az ő „Geschichte 
der Reformation" c. művében, hogy Luther végrendeletének 
eredeti kézirata a heidelbergi könyvtárban van s hogy a mi 
kéziratunk nem Luthertől, hanem az ő egyik tanítványától, az 
erdélyi szász reformátortól Honterustól ered. Mikor ugyanis t) 
3 évvel Luther halála után (1549) felkereste nagy barátja s 
mestere sírját Wittenbergben, Luther özvegye hálából a szá-
szoktól küldött ajándékért, megengedte neki, hogy férje vég-
rendeletét lemásolhassa. 

A mi nagy papunkat és tudósunkat Doleschallt meglepte 
e közlés s nyomban elhatározta, hogy végére jár a dolognak. 
Elolvasta Ranke idézett munkáját s még nagyobb meglepetésére 
úgy találta, hogy abban erről a dologról egy betű sincs. Irt 
a jóakaratú bécsi tudósnak többször is, — de az feleletre sem 
méltatta sorait. Hazugságát azonban kész igazságnak vették 
Németországban s fennen hirdették, hogy „Luther végrendele-
tének eredeti kézirata a heidelbergi könyvtárban van". (Literar. 
Beilage zur alig. ev. Luther. Kirchenzeitung 1879 Nr. 44.) 
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Erre Doleschali sorompóba lépett s alapos érclekkel ki-
mutatta „Luthers Testament. Besproehen von E. A. Doleschali 
Mit eíner Photolithographie der Originaiurkunde. Budapest, Wien, 
Leipzig 1889." c. művében, hogy Reuss K. tudós űr tudva 
hazudott s hogy a mi bizottságunknak igaza van. Szándékosan 
használtuk ezt az. erős kifejezést „hazudott,4' mert Doleschali 
megszólaltatta magát Piánkét is, aki hozzá intézett levelében 
kijelentette, hogy „soha eszébe sem jutott Luther végrendeletét 
szóba hozni s hogy egyik barátja átnézte művét, de abban 
erre a dologra vonatkozólag semmit sem talált/4 S ngyanő kellő 
értékére szállította le a Honterus-féle mesét is. S mint döntő 
erejű adatot közölte a heidelbergi főkönyvtáros, dr. Zangemeister 
levelét is, amelyben nevezett kijelenti, hogy náluk Luther vég-
rendelete nincs. Majd mint positivumot megállapította, hogy a 
budapesti okmány Garpzov J. B. kéziratgyűjteményéből került 
1804-ben Jankovics Miklós (N. Jánk) ismeretes magyar 
régiséggyűjtőhöz, aki is azt 40 aranyért vásárolta meg s 1815-
ben az ev. egyház egyetemes gyűlésének ajándékozta. Ugyanő 
kimutatta azt is, hogy ez az ereklye Garpzov családjában 
nemzeclékről-nemzedékre szállt, — míg végre D. S. B. Garpzov 
drezdai egyháztanácsos és udvari lelkész birtokába került, aki 
is Junckerhez irott s 1706-ból keltezett levelében kijelentette, 
hogy Luther végrendeletének eredeti kézirata, amit Melanchton, 
Crnciger és Bugenhagen aláírtak az ő birtokában van. E vég-
rendelet S. B. Garpzov halála után J. B. Garpzov birtokába 
ment s így került a már jelzett úton a mi egyetemes egyházunk 
birtokába. 

Ez okmány már több ízben megjelent. Luther művei 
legrégibb kiadásaban még nem fordul elő, de az altenburgi, 
lipcsei, a Walch-féle és az erlangeni már közlik. Megvan továbbá 
e végrendelet Strykius de cautelis testamentorum-ban, Schlözer 
Staats-Anzeigen 7. kötetében, de Wette Briefe Lüthers 5. köte-
tében stb. E kiadások közül azonban Doleschali szerint egyik 
sem tökéletes, minthogy másolatok utan készültek. A legújabb 
weimári kritikai szövegkiadásban még nem jelent meg. 

Ami az eredeti kézirat külső alakjat illeti: Maga a papir, 
amire írva van, kettős vízjeggyel van ellátva; az egyik a szász 
címer és választó fejedelmi kalap, a másik egy F. és egy sas, 
ami nyilván mutatja, hogy Luther korából és hazájából való. 
Alakja kis fólió, ötöd fél oldalon, az aláírásokkal együtt 126 
sorral, vörös bársony foglalatban. A végrendeletben említett 
pecsét, amelyre már csak egy barna foltból következtethetünk, 
az évszám alatt, az örökhagyó neve mellett volt. A kézirat 
hatodik oldalán e halvány szavak olvashatók: „Katharin Lut-
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herin Leipgeding." Az okmányhoz van csatolva Luther eredeti 
levele Fülöp őrgrófhoz, amely is egyetlen jó karban levő fólió 
levélből áll. 

A végrendelet amint ezt különben maga Luther is jelzi, 
nem volt az érvényben levő jogi formák szerint kiállítva. 

Miksa császár 1512-iki rendelete szerint ugyanis, csak az 
oly végrendelet volt. jogilag érvényes, amelyet valamely jegyző 
állított ki vagy legalább hitelesített, vagy ha ez meg nem tör-
ténhetett, amelyet legalább hét tanú hét pecséttel erősített meg. 
Luther ettől eltért, de megkérte választó fejedelmét, hogy vég-
rendeletét e jogi fogyatkozások dacára ís ismerje el, amit 
különös kabinetrendelettel 1546 meg ís cselekedett Márton dr. 
iránt való különös jóindulatból 

A végrendelet tartalmáról csak egy-két szót, mert hisz az 
maga-magát magyarázza. 

Két szempontból becses irat az nékünk. Beszédes bizony-
sága az annak, hogy Luther mindvégig erősen meg volt győződve 
arról, hogy ő Istennek választott embere és ezt nyomatékosan 
ki is emeli az evangóliom minden ellenségével szemben, továbbá 
hogy ő az igazi férjnek és családapának valódi mintaképe. 
Érezve közelgő végóráját híven gondoskodik hűséges feleségéről, 
szem előtt tartva minden bekövetkezhető eshetőséget. Biztosítani 
akarja egész életfogytáig anyagi függetlenségét nem csak ellen-
ségeivel hanem még gyermekeivel szemben is, azért korlátlan 
jogú örökösévé teszi összes vagyonának, amely körülbelül 
7000 frt, tehát elég jelentékeny tőkét képviselt. Hogy a felsorolt 
javakon kívül még más javai is voltak p. o. maga a wittenbergi 
kolostor, amelyet valószínűleg még bölcs Frigyes ajándékozott 
neki s melyet örököseitől, felesége halála után, a wittenbergi 
egyetem vett meg, továbbá egy kertje, különböző ingóságai stb., 
az köztudomásu, de végrendeletében ezekről nem tesz említést, 
valószínűleg azért, mert a kolostort és kerteket nem tekintette 
saját szerzeményének. 

Luther végrendeletének szövegét s a rá vonatkozó ada-
tokat áldott emlékű Doleschallunk fent említett munkája alap-
ján közöljük az ő nemeslelkű családjának, közelebb vejének, 
Luther társaságunk lelkes titkárának Majba Vilmosnak szíves-
ségéből. 



Luther Márton végrendelete. 

Én Luther Márton űr* stb. kinyilvánítom ezen saját-
kezű írásommal, hogy az én kedves és hű feleségemnek 
adtain életfentartásra, (vagy amint mondani szokták) élet-
fogytig szabad tetszés szerint való használatra ós adom 
ezen levelem erejénél fogva a jelen ós mai napon. 

Nevezetesen a zülsdorffi birtokot,1) úgy ahogy ón azt 
megvettem ós rendbe hoztam mindazzal, ami azon eddig volt. 

Másodszor a Brüno házat2) lakásul úgy ahogy az én 
Wolffom3) neve alatt megvettem. 

*) Zülsdorfs (Zulstorff, Zölstorff és Zollsdorf is) Lipc e Borna 
közt fekvő birtok volt. Luther 1540-ben vette meg sógorát l Bor Jánostól 
610 forintért valószínűleg felesége rábeszélésére, aki így akarta testvérét 
az anyagi zavarokból kimenteni. Kata asszony nagyon szeretett Zülsdorf-
ban tartózkodni, miért is Luther gyakran nevezi őt leveleiben tréfásan 
zülsdorfi asszonynak, vagy doktornénak. Ez a birtok az özvegy halála 
után 956 forintért Kellner Kristóf wittenbergi polgármesterre szállt. Ma 
már nincs meg. Az épületek, amiket Luther szegényes földháznak nevezett, 
a századok folyamán összeomlottak s utolsó maradványukat 1800, vagy 
1802-ben hordták el. Helyüket 1817-ben egy emléktáblával jelölték meg, 
amelyen ez áll: „Itt lakott Luther Márton.u 

2) A „Brunó-ház" mely Köstlin szerint a kolostor szomszédságában 
volt s amelyet Brisger, a wittenbergi ágostonosok utolsó perjele s utóbb 
allenburgi prédikátor épített fel, ezt a nevet későbbi birtokosa, Brúnó 
Bauer dobieni prédikátor után viselte. Luther e házat 1541-ben vette meg 
120 frt előleggel, kötelezvén magát a hátráléknak (310 frt) 10 év alatt 
való letörlesztésére. A ház később a wittenbergi egyetem birtokába jutott 
oly célból, hogy a szegény diákok hajléka legyen, de a XVIII. században 
egy cipész lakott benne, aki ajtaja fölé egy réztáblát függesztett eme föl-
írással: „Verbum Domini Manet in Aeternum." 

3) Wolf vagy Wolfgang Luthernek hű famulusa volt. E szegény 
deákot o még 1517-ben vette magához és nagyon szerette. Nem ritkán 
tréfás megjegyzéseinek céltáblájául szolgált. Kétségtelen azonban, hogy 
bár az ő neve alatt vette meg a Brúnó házat (talán mert jövőjéről akart 
gondoskodni) azért azt Luther sajátjának tekintette. 
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Harmadszor a serlegeket és ékszereket,1) minők a 
gyűrűk ; láncok, ajándékpénzek, aranybői ős ezüstből, amik 
körülbelül 1000 forint értékűek. Ezt azért cselekszem 

Először, mert ő engem mint jámbor, hű házastárs 
mindenkor szeretett, megbecsült és gondozott És isten 
gazdag áldásából nekem öt élő gyermeket2) (akik ínég élnek, 
adja Isten sokáig) ajándékozott ós nevelt. 

Másodszor, hogy ő azt az adósságot, amivel meg 
tartozom (ha életemben le nem törlesztenem) magára 
vállalja ós kifizesse, ami tudomásom szerint körülbelül 
450 frtot tesz ki. Lehet talán még többet is. 

Harmadszor ós kiváltképpen azért, mert akarom, hogy 
ne ő lássa azokat a gyermekek, hanem a gyermekek az 
ő kezében, hogy őt megbecsüljék ós neki engedelmesked-
jenek, amint Isten rendelte. Mert nagyon jól láttam ós 
tapasztaltam, hogy az Ördög a gyermekeket e parancsolat 
ellen uszítja és ingerli ha még oly jámborak is gonosz és 
irigy rágalmazók által, különösen ha az anyák özvegységre 
jutnak és a fiuk megházasodnak ós a leányok férjhez 

*) A drágaságok, serlegek, ajándékpénzek, amikkel Luthert elhal-
mozták s amiknek nagy részét elajándékozta jobbára a szegényeknek, körül-
belül 1000 frt értéket képviseltek. Magyarországból is nem egy ily drága 
ajándékot kapott. Halála után e kincsek kegyeletlen kezekbe kerültek s 
jobbára elkallódtak. Csak egypár darab maradt meg. 48 cm. magas, gaz-
dagon aranyozott ezüst pohara, amelyet a wittenbergi egyetemtó'l kapott 
házassága alkalmával, a greifswaldi egyetem birtokában van. Egy másik 
hasonló pohara a drezdai múzeumban van; az I. Gusztáv svéd királytól 
kapott pohara a lipcsei műipari múzeumban. Házassági gyűrűjének egyike 
Braunschweigban stb. 

2) Luthernek 1525-ben Bóra Katalinnal kötött házasságát Isten hat 
gyermekkel áldotta meg. Ezek közül a végrendelet keltekor még öt élt. 
Erzsébet 1528-ban halt meg. Az öt élő gyermek kor szerint: János, Mag-
dolna; Márton, Pál és Margit voltak. 

János 1526-ban született. Jogász volt s Greuciger-nek, Luther barát-
jának leányát vette el. Meghalt 1575-ben, Albert porosz herceg szolgála-
tában. Márton 1581-ben született, theológus volt, de már 1565-ben meghalt. 
Pál 1533-ban született, tekintélyes orvos volt. Meghalt 1593-ban. Margit 1534-
ben született. Kunheim porosz nemes felesége volt, meghalt 1570-ben. 
Magdolna 1542-ben halt meg. 
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mennek ég szintúgy, hogy az anyós menyét, a meny 
anyósát gyűlöli.1) Én ugyanis azt tartom, hogy az anya 
az o tulajdon gyermekének legjobb gyámja és hogy ezt a 
birtokot és hagyatékot nem a gyermekek kárára ós hát-
rányára, hanem hasznára ós javára használja, mint akik 
az o test© ós vére ós akiket szíve alatt hordott. 

És ha az én halálom után kénytelen volna vagy 
egyébkent oka volna arra (mert Istennek az ő dolgában 
ós akaratában célt nem tűzhetek) hogy során változtasson, 
mégis bízom és azt ezennel lelkére kötöm, hogy anyailag 
bánjék minden mí gyermekeinkkel és velük mindent, va-
gyont vagy egyebet amint illik hűségesen megosszon. 

És ezennel alázatosan kérem az ón kegyelmes Uramat 
János Frigyes herceget, a választó fejedelmet stb., Ő vá-
lasztó fejedelmi kegyelmességét,2) hogy ezt az adományt 
vagy hagyatékot kegyelmesen védje és gondozza. 

Kérem minden ón jó barátomat is, hogy az ón drága 
Katám tanúbizonyságai legyenek és keljenek védelmére, ha 
őt némely haszontalan rágalmazók vádolnák, vagy gyaláz-
nák, mintha o talán eltitkolna valami készpénzt, hogy attól 
a szegény gyermekeket megfossza vagy elüsse. Én tanús-
kodom a mellett, hogy itt semmi készpénz nincs kivévén 
a serlegeket és ékszereket, amik a hagyatékban fentebb 
fel vannak sorolva. Egyébként ugyan mindenki előtt nyil-
vánvalók a számadások, mert tudják mennyi bevételem 
volt az én kegyelmes uramtól s azonkívül egy fillér vagy 
egy szem bevételem sem volt senkitől kivévén ami ajándék 
volt. Ez fentebb az ékszerek közt előfordul. Részben még 
most is adósság terheli. És én ebből a bevételből és aján-
dékból bizony sokat építkeztem, vásároltam, nagy ós terhes 
háztartást vittem, úgy hogy többek között különös csodás 
áldásnak tartottam, hogy ezt megbírhattam és nem csoda, 
hogy semmi készpénz nincs, hanem hogy nincs itt több 
adósság: Ezt azért kérem, mert az Órdőg ha nem bírt 

*) Socru- ~ r u m , nurus socrum; közmondás. 
2) Az eredeteben: s k f g (seine kurfürstliche Gnaden). 
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hozzám közelebb férkőzni, bizonnyal az én Katámat már 
csak azon oknál fogva is mindenképen megkörnyékezheti, 
hogy o Márton dr« hites társa volt és (hála Isten) még az. 

Végre mindenkit kérek, minthogy én ez adomány, 
életjáradék dolgában jogi formákat és szavakat nem hasz-
nálok (amire okom volt.) Vegyék olyba személyemet, amilyen 
ée mégis csak valósággal vagyok. Nevezetesen, nyilván 
és úgy az égben, földön mint a pokolban is ismeretesnek, 
elég tekintóiylyei bírónak, akiben sokkal inkább lehet bízni 
és hinni, mint bármely jegyzőben. Mert ha Isten, a minden 
irgalmasság Atyja, az ő drága fiának evangéliomát reám, 
átkozott, szegény, méltatlan nyomorult bűnösre bízta, hozzá 
engem abban hű és igaz szolgává tett, eleddig megtartott 
ós talált, úgy hogy az általam a világon sokat is nyert, 
ós engem az igazság tanítójának tartanak a pápa átka, a 
császár, királyok fejedelmek, papok — igen minden ördög 
haragja dacára, hát sokkal inkább Mgyjenek nekem itt 
ebben a kis dologban. Kiváltképpen minthogy itt van kezem 
írása, bizony jól ismeretes a reményben, legyen elég, ha 
mondhatják ós bizonyítják ez dr. Luther Mártonnak (Isten 
jegyzőjének ós tanújának o evangóliomában) komoly ós 
jól átgondolt akarata saját kezével és pecsétjével bizonyítva. 
Kelt ós kiadatott Epiphanias napján 1542. 

Luther Márton. 

Én Melanthon Fülöp tanúsítom, hogy ez dr. Luthei 
Márton tisztelendő úrnak, a mi drága tanítónknak ós atyánk 
iittk véleménye, akarata és kézírása. 

En Greuciger Gáspár dr» tanúsítom, hogy ez tisztelendő 
Luther Márton dr.-nak a mi drága atyánknak véleménye, 
akarata és kézírása. Miért is ón magam saját kezemmel 
alairtam. 

En Bugenhagen János Pomeranus dr. ugyanezt tanú-
sítom saját kezemmel. 





X. 

KIS HITVALLÁS AZ ÜRVACSORÁRŐL. 
1544. 

FORDÍTOTTA: 

1)"' MASZNYIK ENRDE. 





BEVEZETÉS. 

Míg a róm. kath. és a protestáns párt kőzött a kezdettől 
fogva reménytelen egyezkedő kísérletek folytak, — a két pro-
testáns felekezet közt korábbat kitört visszavonás, közelebb az 
úrvacsorai vita hamu alatt lappangó parázsa is újra kigyuladt. 
Az okot erre Luther fentebb közlött „A zsinatokról és az egy-
házról" szóló művének egy mellesleg elejtett nyilatkozata szol-
gáltatta. Luther ugyanis eme művében a nélkül, hogy a sakra-
mentáriusokkal folytatott harcra közelebb reflektált volna, 
Zwinglit, Ján. 1, 14. versének értelmezése miatt nestorianís-
mussal vádolta. Ezt persze Zwingli buzgó hívei nem tűrhették. 
Bullinger Zwingli védelmére kelt, de Luther az ő levelét válasz 
nélkül hagyta. 

Még jobban elkeserítette a svájciakat Luthernek „A törökök 
ellen való imára intés 1541" című irata, melyben a zwingliá-
nusokat is a gonosz szekták és eretnekségek közé sorozza. 

Ugyanez időbe esik Zwingli tanának hazánkban való tér-
foglalása is. Luther egyik tanítványa és asztaltársa, Dévay Biró 
Mátyás, akit közönségesen magyar Luthernek szokás nevezni, 
átpártolt Zwinglihez. Erről Luthert az eperjesi evang. lelkészek 
értesítették. Luthert igen fájdalmasan érintette ez az eset. Ki-
tűnik ez azon leveléből, melyben az eperjesi lelkészeknek vá-
laszolt s melyet mi is közlünk. E levélben jelzi Luther, hogy 
oly sok hitvallás után hamarosan még egyet tesz közzé. Meg is 
írta azt „Kurz Bekenntniss vom Abendmahl" címen 1541 szep-
tember végén. 

Ez iratában még egyszer s utoljára síkra száll a rajongók 
s szentségtagadók: Karlstadt, Zwingli, Oekolampadius, Sten-
kefeld és ezek zürichi vagy bárhol létező tanítványai ellen. 
Behatóan r kifejti álláspontját s cáfolja ellenfeleinek nézeteit, 
állva az íge rendíthetetlen alapján, mely is így hangzik: „amit 
Isten mond, azt van hatalma meg is cselekedni." — Róm. 4,2 l . 
— Aki nem akarja az úrvacsorárói szóló cikket hinni, az szerinte 
nem hiheti az Isten és Krisztus egy személyben való ember-



432 ]•>. LUTHER MÁRTON 

ségéről a az az Istenfia emberré levéséről szóló cikket sem; 
„azért - úgymond — tessék választani: kereken s tisztán, 
egészen és mindent vagy semmit sem hinni." A mit a rajongók 
a szellemi élvezetről összebeszélnek, — az nem egyéb, mint 
fügefalevél, a mivel az ő nagy bűnüket takarni akarják. Egyéb-
keni a tudós mesterekhez szólva kijelenti: „pusztuljon, aki 
maradni nem akar" 

S ezzel a két prot. felekezet között a szakadás formailag 
is teljes és végleges lőn. 

Luther ez iratát az eperjesi lelkészekhez írt levelével 
együtt Zimmermann K. „Die reformatorischen Schriften Dr. 
Martin Luthers. Darmstadt 1849u című műve után adjuk, mint-
hogy az a weimári kritikai kiadásban még nem jelent meg. 



LEVÉL 

RÉVAI FERENCHEZ TURÓCMEGYE KÖVETÉHEZ 

1539. 

Nemes és nemzetes Révai Ferenc úrnak Turőc követének, 
Krisztusban nagyrabecsült uramnak. 

Kegyelem és békeség az Úrban ! 
Bárha úgy látom nemes férfiú, hogy leveledet nagy el-

foglaltság között írtad, mindamellett magam is csodálkozom, 
hogy a szentség dolgában mi módon ejtett hatalmába Zwingli 
érveléseinek sokasága és felette fájlalom, hogy azok az érvelések 
úgy megingattak; de minthogy magam is jobban el vagyok 
foglalva, semmint hogy bővebben írhatnék; Krisztusra és a te 
üdvösségedre kérlek, ne essél bele abba a tévelygésbe és ne 
hidd, hogy a szentségben csupán kenyér és bor és nem Krisztus 
teste és vére van jelen. Mert érveléseid Zwingli érvelései, aki 
ellen már sokat írtunk, de hála Istennek hazai nyelven sokakat 
meg is térítettünk. Hiszen mi képtelenség hinni, hogy Krisztus 
teste egyszerre az égben és a szentségben jelen van ? Avagy 
a mindenható Istennek lehetetlen az, ami nekünk hihetetlennek 
látszik ? Ján. III. (13.) fej. mondja: „Senki sem ment fel mennybe, 
hanem az aki leszállott mennyből, az embernek fia, aki a 
mennyben van?" ha akkor a mennyben volt, mikor a földön 
járt, mi módon ne lehetne egyszersmind különböző helyen ? 
Akinek ez hihetetlen, mi módon higyje, hogy ő ember ? Mi 
módon lehessen az igaz Isten lényegileg a Szűz méhében is? 
Mi módon testesüljön meg az egyetlen istenségnek egy személye 
a más kettőnek kizárasaval? A hitnek titkai az igében hagyvák 
ránk és nem ésszel fogan dók fel, avagy ítélendők meg. Hát 
valóban csak az ész az, amelyik diktálja, hogy ugyanazon test 
nem lehet különböző helyen, — ámde az ész vak és ami annak 
lehetetlen, az Istennek felette könnyű. Szerintem nem ugyan-
azon test van a mennyben és a .földön, úgy de ki vagyok én ? 
Szerintem nincs az én testem a kenyér kis részecskéiben, de 
ki vagyok én? Istennek nem lehetetlen egy ige sem. Nem aki 

D. Luther M. művei. 2 8 
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megérti, hanem aki hiszi, az üdvözül És viszont, ha nem hiszitek, 
mondja Ézsaiás VI. fej., nem értitek meg, nem is maradtok 
meg. Az volna .a legnyomorultabb Isten, aki nem mondja, vagy 
nem cselekszi meg, ami nekünk hihetetlen, mert úgy elvégre 
a hitnek egy cikke sem maradna meg, ha azokat a mi értel-
münk ítélete szerint kellene mérlegelnünk. 

Ámde elfoglaltságom miatt meg kell itt állapodnom, újra 
meg újra kérvén tégedet, hogy az egyház régi hitében állj meg 
mindaddig, mígnem majd idővel a te érveléseidet bővebben 
szétboncolom.1) Isten emez igéi, ez az én testem, meg ne 
tévesszenek téged, a te eszed és-az emberek bölcsessége csalárd 
és megdől Az Úr Krisztus őrizzen meg téged és igazgasson a 
Szentlélek által Ámen. 

Kelt Wittenbergben 1539, aug. 4. 
Kegyelmességednek 

. alázatos szolgája: 

• - Luther Márton. 

• LEVÉL AZ EPERJESI LELKIPÁSZTOROKHOZ.2) • 
1544 apr. 21. 

Kegyelem és békeség. Felette igen tisztelendő uraim a 
Krisztusban! Nagy szívbeli fájdalommal és gyötrődéssel olvas-
tam a ti szomorú tudósítástokat, látva nevezetesen Istennek ezt 
a nagy haragját, igen, a mi bűneinknek ezt a sokaságát, ami 
Istent arra indította, hogy a törökök ily rettenetes ádáz hadát 
bocsássa reánk. - : ' * : — , -

Ő adja, hogy megtérjünk és e megtérés után haragját 
enyhítse, hogy ha már úgy kell annak lenni, ez legyen-az utolsó 
harag, avagy egyike az utolsó nagy jeleknek a végítélet előtt, 
ami az ő ^dicsőségére és a mi üdvösségünkre szolgáljon, amint 
mondja: És lesznek nagy jelek. Ezt engedje Isten, Ámen. 

• A Révaiák Kisselmeci (Turocmegye) levéltárában tudtunkkal még 
négy eredeti levele van Luthernek, amikben valószínűleg bővebben is 
tárgyalja az Úrvacsora kérdését. Megkísértettük, hogy e levelekhez hozzá-
juthassunk. Ámde minden ez irányban tett, lépésünk hiába való volt. Ezt. 
a levelet kedves barátunk, Hodsa János szucsányi ev. esperes lelkész úr 
szivességébol közöljük, aki is azt a mosóci ev. egyház "jegyzőkönyvéből 
írta ki. A jegyzőkönyvbe D'obrucky János- mosóci lelkész iktatta 1885. 
jun. 24. , . ..... ; . 1 

-*) Válasz egy Magyarországból kapott szomorú tudósításra. • 
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Amit különben Dévay Mátyásról írtok, azon felette igen 
csodálkozom, mert őneki nálunk olyan jő híre van, úgy hogy 
magam is nehezen tudom azt elhinni, ha mindjárt írjátok is. 
De legyen bár, amint van, a sakramentáriusok tanát bizony 
mégsem tőlünk tanulta. Mi itt állhatatosan küzdünk az ellen, 
nyilvánosan és magánlag és ez utálatosságnak nálunk a legcse-
kélyebb nyoma sem észlelhető vagy látható, kivévén, ha talán az 
Ördög valami titkos zugolyban dünnyög róla. 

Á nép talán abból következteti, hogy mi néhány szomszéd 
kívánságára az ostyát immár nem mutatjuk fel, de ezt mi 
minden kényszerítő ok nélkül tesszük, amennyiben azt kezdettől 
fogva szabados dolognak tartottuk. Nem is azért engedjük meg 
azt, mintha a szentségről való tanunkat megtagadtuk volna, 
ellenkezőleg más gyülekezeteinknek is megengedjük, hogy e 
részben teljesen szabadon járjanak el, ha hasznos és szükséges. 
Aminthogy a milanói összes gyülekezetek is sem - a (mise) 
kánont, sem a felmutatást még ma sem gyakorolják, noha az 
egész római egyház másként cselekszik és botrányról szó sincs. 
Éppen azért álljatok meg szilárdan és legyetek bizonyosak a 
felől, hogy én, ha csak az Isten eszemet teljesen el nem veszi, 
soha egyet nem értek a szentség ellenségeivel, vagy, hogy ily 
utálatosságról lehessen szó az én rám bizott egyházban. Ha 
pedig, a mitől Isten óvjon! másként cselekedném, bátran mond-
hatjátok, hogy bolond, vagy kárhozott vagyok. Az Ördög az, 
aki, mivel tudja, hogy engem nyilván legyőzni nem lehet, titkos 
kigyósziszegéssel, a hogy .. csak kitelik tőle,. rejtek ' helyeken 
gyaláz és. az igazság beszédét nevem alatt rondítja be. Azért 
annyi hitvallásom után még egy újat kell kiadnom, amit ha-
marosan meg is teszek.1) 

Fülöp úrról2) semmi gonoszt nem gondolok, sem senki-
ről a mieink közül. Mert, mint mondtam, nyilvánosan meg sem 
mukkanhat a Sátán. Buzgón fohászkodunk, hogy Urunk, a Jézus 
Krisztus ennek az utolsó és gonosz világnak, amelynek mértéke 
úgy betelt, hogy már maga is alig . viselheti el, véget vessen. 
Jövel Úr Jézus, Ámeo. Ö benne legyetek boldogok. 

Wittenberg 1544. Hétfőn, Quasimodo után. 

. . . Luther Márton. . 

*) Ez a hitvallás az itt közlött Rövid hitvallás az úrvacsoráról. 
2) Melanthon Fülöpöt érti.; • •: ,. : . ;. 
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iCis hitvallás az úrvacsoráról. 
1544. 

Kegyelem és békesség az Űrban. Kedves barátom, 
hogy Schwenkfeld1) levelemet szerte-szét kürtöli és 
gonoszul megrágalmaz a maga Eutycheszeivel2) és szent-
ségkáromlóival, azt abból keli következtetnem, hogy * te 
épp annak a levélnek másolatát megkapva hozzám küldted. 
És igen örvendek, hogy o ily levelet terjesztget a maga 
tisztességére ós dicsőségére és az ón gyalázatomra ós 
szégyenemre. Hiszen azért nem is pecsételtem le azt, ha-
nem nyitva hagytam, nem is o hozzá magához, hanem 
követéhez intéztem s nem az o neve dicsőségére. Mert ezt 
az átkozott káromló szájat (ha Isten is úgy akarja) nem 
érdemesítem arra, hogy csak egy betűt is ír jak hozzá, 
avagy, hogy szóba is álljak vele, vagy, hogy lássam ós hal-
jam őt. Olyba veszem mikor engem ő avagy az ő átkozott 
rajongó bandája, Zwingli ós fa j tá ja dicsér avagy gyaláz, 

') Schwenkfeld szül 1490. Ossingban a liegnitzi hercegségben. Ő 
volt az, aki az úrvacsorai vitaba elegyedve Krautwald Valentin liegnitzi 
tanárral együtt azt a tant hirdette, hogy Krisztus az úrvacsoránál voltaképp 
ezt akarta mondani: Látjátok ím itt a kenyeret, valamint ez testi étel, 
úgy az én testem szellemi étel; ezt csak szellemileg lehet élvezni és ez 
csak érzéki képe annak, hogy az Űr szellemét magunkba kell fogadni. E 
nézetüket Írásban közölték Lutherrel. Luther nyomban válaszolt nekik 
1526-ban. Schwenkfeld a vita következtében elhagyta hazáját, Strassburgba 
ment s ott gyűjtött hiveket. A vitát később megújította. Követet küldött. 
Lutherhez egy levéllel, de Luther nem valaszolt neki, hanem felirta 
mondanivalóját a követnek s azt bízta meg. hogy nevében adja meg a 
választ. E miatt Schwenkfeld igen megharagudott. 

2) Eutyches konstantinápolyi arcnimanarita volt az 5. században, 
aki azt tanította, hogy Krisztusnak csak egy természete volt, minthogy 
a testtélevés után az emberi természet az isteni természetbe beolvadt. 
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mintha a zsidók, törökök, a pápa, avagy szinte az összes 
ördögök szidnának vagy dicsérnének. 

Én ugyanis, mint aki immár a sír szélén állok, azt 
a bizonyságot és azt a dicsekvést magammal viszem az 
én drága Uram ós Üdvözítőm, a Jézus Krisztus ítélő széke 
©lé, hogy ón a rajongókat és a szentség ellenségeit, Kari-
stadtot, Zwinglit, Oekolampadiusfc, Stenkeíeidet es az ő 
zürichi tanítványaikat, bárhol legyenek is, teljes határozott-
sággal elkárhoztattam és kerültem az o parancsolata §ze° 
rint Tít. 3, 10: „Az eretnek embert egy, vagy két intés 
etán megvessed, tudván, hogy aki ilyen, elfordult ós vét-
kezik, ágy mint, ki az ő maga ítélet© által ís vádoltatik." 
Elég gyakran, elég komolyan is intettük őket, én ís, mások 
is; a könyvek közkézen forognak és ők maguk nagyon is 
jól tudják, hogy mi meg naponként prédikálunk az ő 
káromló ós hazug eretnekségük ellen. 

Éppen azért szinte nem kevéssé lep meg és ejt gon-
dolkodóba, hogy Schwenkfeld oly bátor ós merész, hogy 
hozzám fordul irataival ós könyveivel, noha tudja, vagy 
legalább tudnia kellene, hogy ő az én engesztelhetetlen 
ellenségem, kiváltképpen a szent sakramentum dolgában, 
amiből ő Sileziában merő kenyeret és bort csinált, amivei 
annyi ezer lelket megtévelyített, amiért meg sem is veze-
kelt, hanem mint Salamon mondja (Peldab. 8. 36.) Exultat 
in rebus pessimis,1) mintha jól cselekedett volna és mégis 
azt gondolja, hogy örömet szerez Luthernek leveleivel és 
könyveivel. Hiszen ebből az az őrült gondolat fakadhatna, 
mintha Luther Schwenkfelddel és a rajongókkal teljesen 
egyet értene ós mindent visszavont volna, mert hát kicserélik 
egymással leveleiket ós könyveiket, mint jó barátok stb. 

Hát sokszor értésemre adták már ezelőtt is, hogy a 
rajongók azzal dicsekednek, mintha ón velük egyet érte-
nék ; ezt nem akartam elhinni, mert nyilvánosan egyikük 
sem akart magáról iratni. Ámde ilyen módon azt a hitet 
akarjak kelteni, mielőtt észbe kapnék. Igaz, 15 éve már, 

*) Magyarul: a leggonoszabb dolgokkal kérkedik. 
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hogy Marburgban Zwingli és Oekolampadius és mi néhá-
nyan összejöttünk és sok3 tisztára keresztyen hitcikkben 
megegyeztünk, amint a nyomtatott cédula bizonyítja: Ámde 
a szentség hitcikkében dűlőre nem jutottunk, noha egyéb-
ként jó barátok maradtunk, hogy az éles vitatkozás meg-
szűnjön közöttünk abban a reményben, hátha idővel az 
Isten imádságainkat meghallgatva e részben is egyező ér-
telemre vezet ás ón nem is adtam fel a reményt, minthogy 
Zwingli ós társai sok fontos cikkben engedtek, hogy Idővel 
ez .egyetlen cikkben is meg fogunk egyezni. És ilyenformán 
néhány évig az egymás ellen való írás dolgában szünet 
állott be. , . ' ' 

E közben szegény Zwinglit a pápisták pártja csata-
mezőn ejtette el,1) ós Oekolampadius nem bírta e csapást 
elviselni, utána való fájdalmában meghalt; magam is két 
éjszakán át oly szívfájdalmat éreztem, hogy szinten majd 
uüa lettem ; mert tápláltam az édes reményt, hogy o meg 
jobb nézetre tér s aggódnom kellett mód nélkül lelkéért, 
mivelhogy tévelygésbe merülve, bűnben múlt ki. 

Hanem Zwingli halála után megjelent egy könyvecske, 
amit o állítólag közvetlen halála előtt írt, címe: christianae 
fidei expositio, ad Christianum Regem etc„2) Ez volt volna 
összes korábbi könyveinek foglalata. És hogy tőle való, 
hogy okvetlen Zwingli munkája / ) azt elárulják durva, sivár 
beszédmódja és korábbi nézete. Ez a könyvecske engem 
nagyon megdöbbentett, nem ón magam, hanem ő miatta. 
Mert hogy ilyesmit írhatott a mi marburgi. egyezségünk 
után, ez bizonyság amellett, hogy Marburgban velünk szem-
ben hamis volt a szive ós ajaka ós, hogy kétségbe kellett 
esnie akkor is, most is lelke üdvössége felett, dacára annak, 
hogy belőle tanítványai ós követői szentet ós vértanút 
csináltak. Ah, Űr Isten, milyen szent ós vértanú! 

*) Zwingli a kappeli ütközetben 1531. október 11-én esett e l ; ugyan-
azon évben december 1-én halt meg Oekolampadius is. 

2) Zwingli e munkáját a francia királyhoz intézte. 
8) Említett munkájában Zwingli az üdvösséget a jóravaló pogá-

nyoktól sem tagadja meg. 
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• -Mert'ebben a könyvecskében nemcsak a szent sakra-
mentum ellenségének, hanem tisztára pogánynak mutatja 
be magát; ennyire megjavult véleményem szerint. Észre-
veheted ezt abből? hogy. többek közt így szólítja meg 
ugyanazt a királyt: Meglátod ott ugyanazon társaságban 
az összes szent, kegyes/bölcs, bátor, tisztes embereket, a 
megváltottakat és a megváltót, Ádámot, Ábelt, Énokot, 
Noét, Ábrahámot, Izsákot, Jákobot, Jűdát, Mózest, Gedeont, 
Sámuelt, Pinhent, Illést, Elizeust, Jessót ís és az istensziilo 
szüzet, akiről ő jövendőit, Dávidot, Ezekiást, Jósiást, a 
Keresztelőt, Pétert, Pált, Herkulest, Theseust, Sokratest, 
Aristidest, Antigonust, Numát, Kamillust, Kátót., Scipiót ós 
a te őseidet mind, akik hitben haltak meg stb. 

Ezt olvastuk az o könyvecskéjében, amely (mint 
mondottuk) az ő közvetlen halála előtt készült aranyos és 
legjobb könyvecskéje volna. Mondd meg immár annak, aki 
keresztyén akar lenni, mi szüksége van a keresztsógre, a 
szentségre. Krisztusra, az evangéliomra, avagy a próféták 
ós a szentek írásaira, ha az ily istentelen pogányok, Sok-
rates, Aristides, sőt az utálatos Numa, aki Rómában min-
den bálványimádás megalapítója volt az Ördög kijelentése 
által, amint ezt szent Ágoston de civitate Dei írja ós Sci° 
pió az epicureus boldogok és szentek a pátriárkákkal, pró-
fétákkal és apostolokkal együtt a mennyben, noha az 
Istenről az írásról, az evangóliomről, Krisztusról, a 
keresztségről, a szentségről, avagy a keresztyén hitről 
semmit sem tudtak? Mi mást gondolhat az ilyen író, pré-
dikátor és tanító a keresztyén hitről, mint hogy az minden 
hittel egyforma ós hogy kiki a maga hite által üdvözülhet, 
még az oly bálványimádóés epicureusis, mint Numaós Scipió. 

Minthogy tehát Zwingli e könyvecskében nemcsupán 
a marburgi egyezségtől (igen, ugyanazt komolyan nem 
véve) elpártolt, hanem sokkal gonoszabbá, mi több pogánnyá 
lett és a rajongók, az ő társai, ezt a könyvecskét (amiben 
még több szörnyűség is van) dicsérik és magasztalják, ón 
is minden ón reménységemet feladtam az ő megjobbulá-
sukra vonatkozólag és annyira mellőztem őket, hogy nem 
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i s akartain ez ellen a könyvecske ©Hon írni, még kevósbbé 
értük imádkozni, mert láttáin, hogy minden korábbi írásom 
és intésem, mi több Marburgban megmutatott keresztyén 
szeretetein ós hűsegein balul ütött M és csúfos szégyent 
vallott. 

Azért ha © szerződós híréből vagy egyébként bárki 
arról értesülne vagy beszelne, hogy én a rajongókkal tartok 
ós e dolgokban velük ©gyet' értek, azt az Isten szerelmére 
kérem, semmi esetre se higyje e l Isten őrizzen, amint 
megőrzött eddig, hogy nevemmel tudva a rajongók leg-
kisebb cikkét is fedezzem, avagy megerősítsem. Mert Mar-
burgban sem közeledtünk mi hozzájuk egyetlen cikkben 
sem, hanem ők közeledtek hozzánk minden cikkben, ki-
vévén a szentség cikkét (mint a nyomtatott cédula mutatja) 
amely (mint mondottam) függőben maradt abban a remény-
ben, hogy végre rá is kerül a sor. Ámde, hogy mi lett e 
reményből, most hallottad. Azt mondom ón, százszor tép-
jenek szét, avagy égessenek meg, ezt örömestebb elviselem, 
mintsem hogy Stenkfelddel, Zwinglivel, Karlstadttal, Oeko-
lampádiussal ós a többi gaz rajongókkal egyet értsek vagy 
akarjak avagy, hogy az o tanításukat jóváhagyjam. 

Mert még jól emlékszem, írva is van könyveikben, 
mely felette igen csúnya módon káromoltak ők minket, 
a mi drága Urunkkal, Üdvözítőnkkel együtt, elmondták őt 
sült istennek, kenyóristennek, boristennek, kirántott is-
tennek stb. Minket elneveztek hűsfalóknak, vórivóknak, 
emberevőknek, kapernaitáknak,1) thyesteseknek2) stb., 
noha jól tudták, hogy az Urat ós minket nagyon is gonoszül 
rágalmazva, méltatlanúl bántottak és rólunk cudar hazug-
ságot koholtak; ami bizonnyal nyilvánvaló jele volt annak, 
hogy nem jó lélek lakik bennük : de hát mindezt Marburg-
ban fel sem vettük abban a reményben, hogy majd egészen 

*) Kapernaiták, másként sterkoranisták azok, akik azt állítják, hogy 
ha az úrvacsorában Krisztus húsát és vérét is kapjuk, azt meg is kell 
emészteni. -

2) Thyestás a monda szerint megette saját fiait, akiket testvére 
At-reus gyilkolt meg és tálalt fel vacsorára neki. 
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megjavulnak. Mert azt nagyon jól tudták 5k, hogy mi 
ilyesmit sohasem tanítottunk, nem ís hittünk, ámde, hogy 
ok a maguk dicsőségére ós a mí szégyenünkre a csocse™ 
lekben örömest keltették volna azt az örült gondolatot, 
mintha mi a fajta eszeveszett, hóbortos, dühöngő nép vol-
nánk, akik szerint Krisztus a szentségben helyileg (localiter) 
van jelen ós darabonként ehető meg, ahogy a farkasok a 
juhot ós a vert felfalják, vagy a tehén a vizet. Nagyon 
jól tudták ők (mondom), hogy minket e részben nyilván-
való szemtelen hazugság szerint mondanak hűsfalóknak 
és vérivóknak, az Ördög ösztökélésére; mert ilyesmit a 
pápisták sem tanítottak soha, amint ezt ők jól tudták, ámde 
ezek a szent lelki emberek nekünk a pápisták nevével is 
fájdalmat akartak okozni. 

Mert a pápaság alatt azt tanították, ahogy mi is tart juk 
ós még mi is úgy tanítjuk, ahogy az igaz régi keresztyén 
egyház ezelőtt 1500 óv óta tartja, (hiszen nem a pápa 
szerezte a szentséget, nem is ő találta ki, e mellett a 
rajongóknak maguknak is bizonyságot kell tenniük, ha 
még úgy szeretnék is azt pápistává tenni): Ha te a/ uItal-
ról a kenyeret veszed, nem egy darab kart ragadsz magad-
hoz az Űr testéből, nem is harapod le az o orrát, avagy 
uj já t ; hanem veszed az Űrnak egész testét, az utánad 
következő szintén ugyanazon egész testet, hasonlóképp a 
harmadik ós egyik ezer a másik után külön-külön. Szint-
úgy, ha te a poharat vagy bort iszod, nem iszol egy csepp 
vért az ő ujjából vagy lábából, hanem iszod az ő egész 
vérét, hasonloképp az utánad következő is az ezerszer 
ezeredikig is, amint Krisztus szavai világosan mondják: 
Vegyétek ós egyétek, ez az ón testem. Nem azt mondja: 
Péter, te edd meg az ón ujjamat, András te edd meg az 
én orromat, János te edd meg az ón fülemet stb., hanem, 
ez az en testem, ezt vegyétek ós egyétek, kiki külön osz-
tatlanul. , • ., 

Nem, hála Isten I nem vagyunk oly buták, a pápaság 
alatt levő szentegyház sem az. mint ahogy ezt a gonosz 
lélek a rajongók által, nagy boszantásra ós gyalázatra, 



442 D. 'LUTHER M-ÍRTON-

szerétné' e fajta kétségbeesett hazugságok révén elhitetni 
a néppel, hogy a maga eretnekségét szépítse. Mert ok 
tudták, hogy e részben' az 6 szájuk hazug száj, már csak 
abból is, hogy ok a szent igaz test miséit (a hogy ezt 
nevezik) kétségkívül maguk is gyakranénekeltek ós olvasták, 
ahol többek közt világosan áll: Sumit unus, summit mii le, 
quantum iste, tantum ille, nec sumtus absumitur.1) Éppen 
azért jói tudták ök, hogy mi nem vagyunk húsevők, vér-
ivók, thyestesek, kapernaiták, avagy lokatisták és hogy 
a mi Istenünk sem lehet sült-isten, bor-isten stb. És 
mégis hallanunk' kellett ezt az o gonosz, nyilvánságos 
káromlásukat ós annak aki nem akarja hallani tőlük, nem 
káromol, hisz olvassák azt az o könyveikben. 

Mégis (mint mondtuk) mindebbe belenyugodtunk Mar-
burgban csak hogy kimutassuk határtalan keresztyéni 
szeretetünket. Hisz különben (Uram isten!) lett volna; mit 
hallgatunk, hogy nincs keresztyéni szeretet bennünk,, a 
Krisztus szolgáit megvetjük, az egyházat megszomorítjuk, 
megzavarjuk stb., és nem volna bűnös a földön, csakis 
mi és nem volna szent az égben, csakis a rajongók; náluk 
a szeretetnek merő tüze, nálunk a könyőrületlensógnek 
merő jege, mert mi húsfalók, ők merőben tiszták, őszinték, 
maga a lélek voltak. 

De hát mit használt nekünk ez a mód nélkül való 
szeretet ós alázatosság, hanem, hogy azáltal minden gono-
szabbra fordult ós a mi jó reménységünk szánalmasan 
meghiusúlt ? Mert a szeretet kell, hogy megcsalatkozzók, 
mivel mindent hisz és remél, I. Kor. 13,4. ámde a hit nem 
hibázhat, mert Isten nem hazudik, ahogy az ember szokott, 
I. Sám. 15,29- ' ' • 

Hogyan vehetnóm hát az en szegeny lelkemre a meg-
térés nélkül való rajongók és káromlók emez aljas károm-
latát, pedig ezt meg kellene cselekednem, ha könyvekkel, 
írásban, vagy szóval szóba állnék velük, ahogy most 

Magyarul: Egy veszi, ezer veszi őt, amennyit amaz, annyit ez 
és élvezet által nem emésztetik fel. • . 
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Stenkefeld teszi fel rólam. Szent János mondja IL Ján. 10.: 
„Ha valaki tihozzátok niegyen és e tudományt nem viszi 
hozzátok, ne fogadjátok azt házatokba és ingyen se kö-
szönjetek néki Mert aki köszön neki, annak gonosz csele-
kedeteiben részes leszen," Ebből megértheted, ki az a férfiú, 
aki nekem parancsolja, hogy a rajongókat se ne halljam, 
se ne lássam, hanem kerüljem ós kárhoztassam, amint 
fentebb Szent Pál Tit. 3,10. is mondta: „Az eretnek embert 
egy vagy két intés után megvessed64 stb. 

És ha .per impossibile1) igaz volna ós nekik igazuk 
volna, hogy az úrvacsorában puszta kenyér ós bor van, szük-
séges-e azért igyen dühőngeniök ós mennydörögniük elle-
nünk efféle undok káromlásokkal: Sült-isten, kenyér-isten 
stb ? Nem kellene-e Krisztus eme szent szent igéit (amiket 
nem mi koholtunk ki): ,,Ez az ón testem," békén hagyniok, 
amikben világosan a maga testének mondja a kiosztott 
kenyeret0"1 ilyenformán káromolhatnák posztós, szőtt, varrott 
Istennek mm-t ö varott és szőtt kabátban és ruhában já r t ; 
szintúgy vizes Istennek, meit a Jordánban megkeresztel-
kedett ; felhős Istennek, mert felhőben ment a mennybe. 

En is elnevezhettem volna ilyen módon az ő Istenüket, 
megtehetném még most is, ha nem kimólnóm az Isten 
ne vöt, nekik is megadhatnám az igazi nevüket, hogy ők 
nem puszta kenyórevők és borivók, hanem lólekevok ós 
lólekgyilkosuk ós hogy merő ordogi káromló szivük és 
hazug szájuk van és ezzel az igazságot mondottam volna 
meg, mert azt nem lehet megcáfolni, hogy ők ezen ő 
káromlásaikkal szemtelenül hazudtak saját lelkiismeretük 
ellenére es hogy ezért még mindig nem vezekeltek, sőt 
gonoszságukban dicsekesznek. 

Nohát nem imádkozhatik a keresztyének kozul senki 
e rajongókert, nem is fogadhatja be őket. Sorsuk el van 
döntve, ok halálosan vétkeznek (mint szent János mondja) 
A mesterekről beszélek; a szegény népet, amely utánuk 
indul, mentse meg drága Urunk, a Krisztus e lélek gyil-

*) lehetetlen mód gondolva. 
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kosoktól Elég komolyan ós gyakran voltak (mondom) 
megintve; ha ok nem akarnak engem, én sem akarom 
okét; ha semmit sem nyertek (mint dicsekedve mondják) 
tőlem, amiért köszönetet mondok Is nektek: úgy ón még 
kevesebbet nyertem tőlük, ezért hála legyen az Istennek! 
Hadd pusztuljon, aminek nincs maradása, majd kiforogja 
az Idő, ha már nagyon ís ki nem forogta. 

Először megintettek mindjárt kezdetben a Szent Lé-
lektől, amikor is hét leiekre oszlottak a szöveg dolgában 
s mindenik más-más volt. 

Az első, Karlstadt ezt a szöveget: „Ez az én testem" 
így magyarázta: Itt űl az ón testem; tehát a szövegnek 
ilyen formán kellene hangzania: Vevó a kenyeret, hálákat 
ada és megtőre ós adá tanítványainak mondván Itt űl az 
ón testem, amely értetek adatik, Óh ez oly bizonyos volt, 
hogy nem csupán a Szent Lélek, hanem maga a mennyei 
Atya jelentette ki azt neki; erről a mennyei próféták 
ellen szóló írásomban eleget írtam. 

A másik, Zwingli azt mondja, hogy ez nem helyes, 
mit sem törődve azzal, hogy azt maga a mennyei Atya 
jelentette ki ós az ő más Szent Lelke által így formálta 
a szöveget: Vegyétek egyétek, ez jelenti az ón testemet, 
amely értetek adatik. 

A harmadik, Oekolampadius előrántotta a harmadik 
Szent Lelket; ő megint másként formálta a szöveget, neve-
zetesen így : Vegyétek egyétek, ez az ón testem jele. 

A negyedik, Stenkefeld a bűzfi, aki azt képzelte, hogy 
az ő bűze, mint egyetemes igazság az egész világot átjárja, 
a negyedik Lélekből ezt a szabályt vonta ki : Ez igéket (ez 
az ón testem) félre keli tennünk, mert ezek akadályozzák 
a szellemi értelmet. Jegyezd meg jól e szabályt, ha theo-
lógus akarsz lenni, nevezetesen, hogy ahol Isten világos 
igéi a te értelmednek útjában állanak, keress ott egy 
másikat, ami neked tetszik es mondd rá azután, hogy ez 
a Szent Lélek; aztán az igaket rendezd és értelmezd, ahogy 
jónak látod. Teszem azt, itt meg kell ragadnod legelőbb 
is a felséges szellemi értelmet, hogy a kenyér, a bor, amit 
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egy pápista, de még egy Luther sem -értett meg, söt egy 
pék vagy korcsmáros se; ós © szerint a szöveget űgy kell 
formálni, hogy ami hátul van, az elor© kerüljön, nevezetesen : 
Vegyétek és egyétek, az ón'testem, amely értetek adatik, 
ez (értsd lelki eledel). Nesz© neked, ©redj immár ós mondd, 
hogy Stenkefeldnek nincs Szent Lelke, különb Karlstadfc, 
Zwingli ós Oekolampadius három Szent Leikénél 

Az ötödik Szentlélek, az ő rondaságából és férgéből 
egyesek így formálják a szöveget: Vegyétek egyétek, ami 
érettetek adatik, az az én testem, 

A hatodik Szent Lélek így formálja azt : Vegyétek 
egyétek, ez az én testem, emlékezetre; ami ennyit tenne: 
Vegyétek egyétek, ez az én testem emlékezete (nomina-
tivum corpus per genitivum corporis exponendo)1), amely 
érettetek adatik stb. 

A hetedik Szent Lélek Campanus János2) így formálja 
azt : Vegyétek egyétek, ez az ón testem, Corpus scilicet 
panem; ez pedig annyit tesz: A kenyér, amit én nektek 
adok test magában véve, nem az ón élo természeti testem, 
hanem egy holt, élettelen test, a hogy a ko vagy fa test. 
De mert ez az én teremtményem, tehát az az ón testem 
is, amelyet én teremtettem. Ez a többivel szemben és fölött 
a legeslegfőbb Szent Lélek, dacára, hogy a pók dicsőségét 
elveszi, aki mégis csak tett valamit a kenyérhez, ós Isten 
nem a kenyeret, hanem a gabonát a kenyérhez teremte. 

Ezen kívül még egy Szent Lélek kószált koiuskörül 
(hiszen az Ördög szent és nagy lélek); aki ugyanis azt 
mondja: Nincs itt szó hitcikkről, azért ne veszekedjetek a 
felett, kiki higyje itt, amit akar. Nekem úgy látszik, hogy 
ez a Szent Lélek egy fiatal Szent Lélek, akit az oreg Szent 
Lélek Stenkfeld kotlott ós költött ki. Mert o finomul tart ja 
meg Stenkfeld szabályát ós nem csupán a szöveget dobja 

1) Magyarul: a test, mint alanyeset, a testtel, mint birtokos esettel 
magyarázandó. 

2) Campanus János a szentháromsági tan egyik ellenese volt. 1580. 
fogságban halt meg. : ' 
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féke, hanem- háta mögé . hajítja azt a -hitet ós mindennel 
mint egy .-darab fa.-, semmi egyebet nem csinál belőle. 
; .. Ezek a szentlelkek összevéve, bármily nagy mérték° 
bee eltérnek is egymástól a szöveg dolgában, mégis meg-
egyeznek abban a felséges lelki értelemben, hogy a kenyér 
kenyér, a: bor "bor. És-" aki. e felséges értelemmel.nem bír, 
az tévelyegjen ós higyje,: hogy a kenyér nem kenyér, ha-
nem fa, vagy kő; ami veszedelmes dolog volna. • 

E szerint az úrvacsora náluk nem egyéb, mint egy 
mindennapi közönséges vendégség, ahol kenyeret ós bort 
élveznek. Hiszen ott is lehet Krisztusról beszélni, olvasni, 
őt magasztalni, neki hálát adni, ós ilyen formán lelkileg 
enni, éppen úgy, mint Krisztus vacsorájánál; és Krisztus 
felette nagy bolond, hogy egy külön vacsorát csinál, aminővel 
a világ már előbb is tele-tele volt, ós ami naponként vég-
hez megy: tisztára elég lett volna, ha azt mondja vala: 
Mikor és ahol kenyeret esztek ós bort isztok, tegyétek 
azt az én emlékezetemre; ez teljeséggel Krisztus vacsorája 
volna, ahogy azt a rajongók akarják, épp mint ahogy 
Szent Pál mondja az egész életről: „Bármit cselekesztek, 
az Űr Jézus nevében cselekedjetek, és adjatok hálát Isten-
nek, az Atyának ő általa.' Mi más egyéb ez, mint, hogy 
minden mi cselekedetünk lelki evés legyen, vagyis az Űr 
emlékezete .és a hit erősítése ? Ilyen formán idővel, amint 
a korinthusiak megkezdték, helyre finom egy tivornya 
lenne az úrvacsorából. - / 

- , Másodszor sokan megintették őket, különösen én 
magam is, mikor oly buzgón írtam ellenük és az ő érveiket 
és okaikat alaposan megcáfoltam, úgy hogy lelkük sajgott 
bele. Mert két mondást idéznek ők, egyik Ján. 6,6 5 : „A 
test nem használ semmit," ezt Oekolampadius vas falnak 
nevezte; a másik : Krisztus a mennybe ment, azért az ő 
teste es vere nem lehet jelen az úrvacsorában; ós még 
más mondasokat is idéztek, amik Krisztus mennybemene-
teléről szólnak; ;nagy hévvel oktattak, hogy Krisztus 
mennybe ment, éppen mintha mi erről 1500 esztendő óta 
semmit sem hallottunk volna. Ámde, hogy azért merő 
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kenyér, és bor volna az űrvacsorában,. ebbe a dióba soha-
sem akartak bele harapni, nem is érintették azt, amint 
közkézen forgó könyvelek, bizonyítják ellenekben. 

• Az első mondást: A test nem használ semmit, tisztára 
kicsavartam kezükből, úgy hogy Zwingli sem emlékezik 
meg róla utolsó könyvecskéjében. , _ ; 

A másikat is tisztára kicsavartam kezükből, neveze-
tesen ilyen formán: Lehetetlen, hogy komoly .ok Indítsa 
őket arra, hogy az Űr testét és vérét az űrvacsorában 
tagadják e mondás alapján „Q a mennybe ment," ahogy 
ezt sok könyvükben ós dacos szókkal hajtogatják; hanem 
e részben bizonnyal hazudniok kell. Ezt következőképp 
okolom meg: Az úrvacsorát Krisztus szerzette ós testét 
és veret tanítványainak adá, amint, ez igék mondják: 
Vegyétek, ez az ón testem, mielőtt mennybe ment volna, 
Mert ott öl az asztalnál, lent a főidőn ós az első vacsorát 
tartja. Éppen azért nem lehet igaz,.. amivel 'dicsekesznek, 
nevezetesen, hogy a mennybemenetelről szóló mondások 
győzték / meg. őket. Mert ezzel szemben ott van, hogy 
Krisztus vacsorát tart, mielőtt mennybe ment. Ha tehát 
az ő mennybemenetele nem állja útját az első vacsorának, 
hogy lehetne komoly ós nem koholt dolog, mikor azt 
mondják, hogy a mennybemenetel-győzte . meg őket, ós 
állja útjokat ? hiszen mi immár 1500 óv óta nem más 
vacsorát tartunk, hanemha, amit az Űr először szerzett 
és rendelt mondván: „Ezt cselekedjétek az én emlékeze-
temre.'' Azután, ha nem tudják ós nem értik, mit, tesz 
mennybe menni, hogyan győzhette az meg, őket? 

Erre semmit sem tudtak felelni többé ós más útat 
kerestek, hogy gonosz dolgukat tovább szőj jók, fonják és 
velünk megmérkőzzenek. Létrejött a marburgi értekezlet, 
a hol jobb eszüket, vették elő ós megengedtek, hogy nem 
puszta kenyér ós bor van az űrvacsorában, a hogy . eddig 
erősen vitatták, hanem a test ós vér is jelen vannak abban, 
de .nem érzékileg, hanem szellemileg. .De ez sem állja ki 
a próbát, mert a szellemi élvezés egyedül a ;szentek-'és 
igazak dolga, holott szent Pál azt mondj,a, hogy a méltat-
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lanok épp úgy veszik Krisztus testét és vérét, mint a 
méltók, I Kon 11, 27, 29. ' 

És Zwingli hosszas képtelen fecsegésb© bocsátkozott 
velem a testi bezártságról, (de locali InctasSone), hogy nem 
lehet jelen a kenyérben Krisztus test© olyformán, a hogy 
valami a térben, vagy edényben van, mintha mi azt taní-
tottuk volna, hogy'Krisztus test© a kenyérben olyanformán 
van jelen, mint a szalma a zsákban, vagy a bor a hordó-
ban. Erre egyikük-másikuk mentegetődzött, hogy ok ezt 
nem értették másképp, csak hogy mí és a pápisták azt 
tanítjuk, hogy Krisztus teste a szentségben helyileg van 
jelen, mint a szalma a zsákban. Hát ez otromba, félszeg 
mentegetődzós volt, mert ok nagyon jól tudták, hogy ©zt 
sem a pápisták, sem mi nem tanítottuk. És (hihetetlen 
módon szólva) ha nem értették is máskent, ezzel be keli 
vallaniok, hogy értetlenül támadták ezt a dolgot, a mit 
ők maguk sohasem hallottak és nem is értettek meg. Mert 
a pápisták tana abban az időben sokkal inkább volt nyil-
vánvaló, mint most, sőt nem is volt nyilvánvaló semmi 
más tan, úgy, hogy a rajongóknak is ugyanazon tant kellett 
ismerniők. 

Ámde a pápisták, sőt nem ís a pápisták, hanem a 
szent keresztyen egyház ós vele együtt mi (mert mint 
mondtuk a pápa nem szerzette a szentséget) azt tanítja, 
hogy Krisztus teste nincs helyileg (mint a szalma a zsák-
ban) jelen a szentségben, hanem bizonyossággal (definitív©) 
vagyis valósággal ott van, nem mint a szalma a zsákban, 
hanem mégis érzékileg és igazán ott van; amint ón ezt 
könyvecskémben tisztára bebizonyítottam. Ezt, mondom, 
nagyon jól tudták, vagy tudniok kellett, mikor oly rette-
netes módon dühöngtek az ellen, amit nem tudtak. 

így váltunk meg Marburgtól abban a reményben, 
(mint mondtam), hogy, mert minden keresztyén cikkben 
engedtek ós a szent sakramentum eme cikkében is él-
állottak korábbi tévelygésüktől (hogy az puszta kenyér 
volna), majd végié idő multán tisztára mellénk állanak 
Minthogy azonban az Ördög munkaja miatt ez, be n«m 
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következett ós ón bizony megcsalattam, a mint ez a Zwingl! 
halála után megjelent könyvből kitűnik, megjegyzendő, 
hogy ő az értekezlet után gonoszabbá lett. mint előbb 
volt és Marhurgban bizonnyal hamisan tárgyalt velem, 
kényszerítve érzem magam, hogy közösségre ne lépjek 
egy rajongóval sem, nevezzék Stenkefeldnek, Zwinglinek 
Oekolampadiusnak, Karlstadtnak, vagy bárkinek, rajongók-
nak, kenyérfalőknak ós borivóknak vagyis Krisztus 
káromlóinak vagy ellenségeinek, hanem sem be nem fogadom 
szívemből leveleiket, könyveiket, köszöntésüket, áldásukat, 
írásukat, nevüket ós emléküket, sem meg nem nézem, sem 
nem hallgatom azokat. 

Mert minthogy én bizonyos vagyok abban ós az ő 
saját lelkiismeretük is rájuk cáfol, hogy nincs igazuk ós 
istent káromolják, vidáman mondhatom majd az utolsó 
napon az en drága Uram, Jézus Krisztusom előtti Uram 
Jézus, én híven intettem ós figyelmeztettem őket, hozzá 
lelkiismeretük is meggyőzte őket, ezt be kell előtted ís-
müiiiiók, ezt te tudod édes Uram. - : 

Harmadszor megintettek ők Isten rettenetes Ítélete 
által, amikor Zwingli oly szánandó módon pusztult el, 
amint a történet és az ő leveleik bizonyítják ós vele 5000 
igen derék ember; bárha ők a harag emez Ítéletét szinte 
kegyelmi jelnek magyarázták ós Zwinglit szentként magasz-
talták aki épp úgy, mint a hogy az összes szenteknek 
sokat kellett szenvedniök, szintén ártatlanul öletett meg. 
Mit ér, ha az Isten még több csapást bocsát is rájuk, mint 
a mennyit Fáraóra bocsátott, ha ők úgy fogják fel a dolgot, 
hogy merő szent szenvedést csinálnak abból ? Ahogy a 
zsidók ís immár 1500 óv óta szenvedésüket és szerencsét-
lenségüket értelmezik ós megkeményítik magukat azzal, 
amivel oly borzasztó módon megintettek. Én azonban, 
amint bizonyos vagyok abban, hogy Zwingli (amint ezt 
utolsó könyvecskéje bizonyítja) nagy ós sok bűnben és 
istenkáromlásban halt, meg, az ő értelmezésüket el: nem 
hihetem ; bár magam is kívánnám és szeretném, hogy Isten 
vele szent Pál mondásarszeririt bánnék I. Kor. 5/5.„Adas-

D. Luther M. művei. 2 9 
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sók át teste romlására, hogy lelke megtartassák az Űr 
Jézus napján" ós L Kor. 11, 32: „Mikor büntettetünk, az 
Űrtől taníttatunk, hogy © világgal el ne kárhoztassunk/' 
Óh szívem szerint kívánnám, hogy neki e mondás szerint 
legyen sora, mert ezt az ő szerencsétlenséget szerfelett 
sajnáltam ós sajnálom. Hogy a szenvedés szent legyen és 
szentté tegyen, annak feltétele, hogy ártatlanságunk ós 
valami jő, isteni dolog előzze meg azt, amint szent Ágoston 
Is mondja,1) ,,Non poena, sed causa facit martyrem." Már-
pedig ők tudják jól, hogy Zwingli a szentség káromlásán 
felül világi szempontból is gonosz dolgot cselekedett, ameny-
nyiben ama párttal az útfélen ís gonoszul bánt, úgy 
hogy sokkal inkább helyen való, ha ezen mondás szerint 
Ítéltetik meg: ,,Ákl fegyvert fog, fegyver által vész el". 
(Mát, 28,52.) Igen^ így kell gondolkodnunk s ehez kell ma-
gunkat tartanunk, magyarázzanak, beszéljenek, kérked-
jenek bár, amint akarnak; a történet ós könyveik reájuk 
cáfolnako 

Azzal ís vigasztalják magukat, (mint hallom), hogy 
sok könyvet írnak és az egyház ós az írás körül nagy-
munkát végeznek. Mit ér ez, ha Isten igéjét ós a szentséget 
meghamisítják ós felforgatják és.nem hallgatják ? Aki Istent 
nem hallgatja, azt viszont ő sem hallgatja meg, hanem az 
ő imádsága utálatos, Póld. 28,9. A zsidók is szorgalmato-
san búvárkodnak az írásban, immár jó 1500 esztendő óta. 
Sőt, mely eretnekek nem foglalkoztak sokkal inkább a 
tannal és írással, mint a keresztyének ? Az Ördög martir-
jait (a közmondás szerint) a pokol sokkal több fáradsággal 
érdemli ki, mint a menny az igazi szenteket. 

Minthogy immár Istennek annyi ós oly nagy intelme 
és figyelmeztetése tisztára kárba veszett náluk; hiszen az, 
én írásom 17 évvel ezelőtt jelent meg, jó lelkiismerettel 
és erős hittel dicsekedhetem én is isteni intelemmel, a 
más két intelem mellett; aztán nem is vagyok annyira 
kis ember; hogy az ón intelmemet be ne vehetnek, ha még 

Magyarul: nem a büntetés, hanem az ok teszi a martirt mártírrá. 
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oly nagyra vannak is, mert én Is Krisztus szolgája vagyok, 
épp úgy, ha nem jobban, mint ők és az ő egyházában is 
munkálkodtam, előbb, mint ők, hogy felettébb ne dicse-
kedjem : Hát menjenek a maguk útján, éti kikerülöm őket, 
mint magavádoltakat (Autokatakritos Tit. 3, n . ) vagyis 
mint olyanokat, akik tudva és gonoszul elkárhoztatni 
akarnak ós semmiféle közösségbe nem lépek velük sem 
levelek. íratok, szavak, sem tettek által, amint az Űr paran-
csolja Mát. 18,17., legyen bár nevük Stenkefeld, Zwingli, 
vagy akármi; mert ón őket mind egy kalap alá veszem 
akármilyenek is, akik nem akar ják hinni, hogy az Űrnak 
kenyere a vacsorában az ő valódi természetes teste, amit 
a hitetlen, vagy Júdás épp úgy szájjal vesz, mint Szent 
Péter és az összes szentek. Aki ezt (mondom) nem akarja 
hinni, az hagyjon nekem békét levelekkel, iratokkal, vagy 
szókkal ós ne számítson nálam semmiféle közösségre, ez 
nincs másképp. 

Ezzel előadtam néktek, kedves barátom, az ón okai-
mat, amiért én nem szívesen hallgatom ezt a káromló szájú 
Stenkefeldet, nem is válaszolok neki; ezt ha egyébkent 
kedvetek tartja, értésükre adhatjátok azoknak, akiket eset-
leg Stenkefeld ellenem úszított ós berondított Én (mint 
mondtam) örülök, ha engem az ily káromló szájak gyaláz-
nak ós ha rám nagyon haragusznak; itt nincs senki, aki 
felvegye az ő haragjukat. Ha szidalmazhatják a házi-
gazdát, Belzebubot, mert ne káromolhatnák az ő háza 
népét? vagyis ha káromolhatják a mi drága Urunkat, 
Jézus Krisztust és hazugságba keverhetik az ő igeiben 
Vegyétek, egyétek, ez az én testem stb." és ha az ő uü 
vösséges drágalátos szentségét magyarazhatják ós tivor 
nyává alakíthatják, mit nem tehetnenek ezek a gogos 
lelkek a szegény Lutherrel ? 

Egyszóval én rá juk tapintottam és legyőztem őket 
sokképpen, mint nyilvánvaló káromlókat ós hazugokat; 
először, mikor kezdetben tanították, hogy az űrvacsorában 
nincs egyéb, mint puszta kenyér ós bor, ami miatt szidtak 
és káromoltak minket, mint húsfalókat, vérivókat, thyes-

29* 
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leseket, kapernaitákat, Urunkat, mint sült-istent, kenyér-
istent, boristent stb., amint könyveik nyilván tanúsítják 
őrökké. Mely keresztyén szív tudja, vagy akarja ís hinni, 
hogy a Szent Lélek ós nem sokkal inkább a gaz Ördög 
van bennük, újra ós folyton-folyva ? Hiszen ok az Űr 
világos igéjét: Vegyetek ós egyétek, ez az én testem, 
saját önkényük ós gazságuk szerint elmagyarázzák, hogy 
lelkileg ós nem testileg van jelen. Mert mi nagyon jól 
tudjuk, hogy bárha az Űr Krisztus (mint szent Pál tanítja, 
Efez 3,17.) hit által szíveinkben lakozik, ami lelki lakozást 
jelent; ámde o mégsem öltött magára semmiféle lelki 
testet, sem vért, nem is adott érettünk, amint Luk, 24,39, 
mondja: ; ;Tapogassatok meg engemet ós lássátok, mert a 
léleknek nincsen húsa és csontja, amint látjátok, hogy 
nékem vagyon,u és mégis lelkileg sziveinkben lakozik. 

Másodszor, azokról a mondásokról, amiket idéztek, 
mint olyanokat, amik a mennybemenetelről ós a haszontalan 
testről szólnak, nyilvánvalólag kimutattam, hogy azokat 
ők hamisan magyarázták ós hazug értelemben, használtak 
ós ilyenformán sok otromba hazugságba estek ós mind 
máig bűnbánat nélkül, megkeményedve, nyakasán kitar-
tottak e nyilvánvaló káromlásokban és hazu^agokban. 
Éppen azért nekem a poklok fenekére kellene magamat 
velük együtt kárhoztatnom, ha velük tartanék, avagy velük 
közösségbe lépnék, avagy csendesen hallgatnék, mikor 
észreveszem avagy hallom azt, hogy ők az én közösségemre 
számítnak, vagy azzal dicsekesznek; ezt tegye vagy hall-
gassa el az Ördög ós az ő anyja, ón nem. 

Én megállok Ábrahám szent atyával és az összes 
keresztyénekkel ama mondás mellett Róm. 4 ; 2 1 : „Amit 
Isten mond, azt meg is cselekedheti"; vagy LI. Zsolt. 6: 
„Hogy igaznak Ítéltessél a te beszódidben, mikor megitól-
tetel," és nem kérdezem meg előbb az eszem tanácsát, 
hogy helyes, avagy lehetséges-e az, hogy ón az ő testet 
és vérét szájjal vehessem és azután mint bíró Isten felett, 
az ő igéit tetszésem szerint magyarázzam. Nem, így rajon-
gani nem akarok ; ő mondotta, tehát a mellett maradok ; ha 
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megtéveszt, üdvössegesen téveszt meg. Q még soha, egy-
szer sem hazudott, nem ís hazudhat. Ámde a rajongókat 
en is, ok maguk ís nyilvánvaló hazugoknak tapasztaltuk; 
kell í§5 hogy mindenkor hazudjanak, mert ok inkább bíznak 
a maguk képzelgésében, mint az Isten igéjében. 

És annak, aki ezt nem akarja cselekedni ós nem akar 
megállani ezen, vagy az ehez hasonló mondások mellett: 
Ámít Isten mond, azt megcselekedhet!; valamint: Isten 
nem hazudhat stb,, annak híven tanácsolom, hogy hagyjon 
bókét a szentírásnak és a keresztyen hit cikkeinek; mert 
a maga magyarázatával mind jobban és jobban megtéved 
és jobb volna neki, ha elkárhozott pogány maradna, mint-
sem hogy elkárhozott keresztyén legyen. 

Óh édes barátom! Aki nem akarja hinni az úrvacsora 
cikkét, ugyan hogy higyje el aztán a Krisztusnak egy 
személyben való emberséget es istenségét? És ha támad 
téged, hogy te a Krisztus testét szájjal veszed, mikor a 
kenyeret az oltárról eszed; vagy a Krisztus vérét szájjal 
veszed, mikor a bort az árvacsorában iszod: akkor kell, 
hogy még inkább támadjon téged (különösen ha eljo a 
halál órája) a miatt, hogy a véghetetlen ós megfoghatatlan 
istenség, aki lényegileg mindenütt ott van és ott kell 
lennie, testileg be legyen zárva és bent foglaltassék az 
emberségben ós a Szűz testében, amint szent Pál mondja 
KoL 1. 19, : „Ő benne lakozik az istenségnek teljessége 
testileg." 

És hogyan lehetséges az, hogy hinned kell, hogy 
egyedül a Fiú lett emberré, nem az Atya, sem a Szent-
lélek, holott e három személy semmi egyéb, mint az eg^edul 
való Isten, az egy istenség teljes egységes lenyegeben es 
természetében ? Hogy vág ez össze? Hogy lehetséges, hogy 
a Fiúnak egységes, teljes, tökéletes istensége úgy váljék 
vagy oszoljék meg. iiogy az egyszersmind egyesítve legyen 
az emberséggel ós az Atyának ós Szentléleknek ugyanazon 
egységes istensége nincs egyesítve az emberségben és 
mégis egyazon istenség Krisztusban az emberséggel egy 
személy és nem az Atya vagy a Szentlélek? Óh hogy 
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fognak majd akkor rajongani, támolyogni ©§ ragadozni, 
ha e ponthoz érkeznek! Akkor majd neki gyűrkozhetnek 
a magyarázatnak; aminthogy hallom ís3 hogy már vígan 
ós derekasan ásznak az eutychizmusban ós nestorizrams-
bam1) Mert arra bizony gondoltam is, meg is mondtam, 
hogy ide kell kilyukadniuk; az Őrdőg nem pihen, ahol 
egy eretnekséget szerez, ott többet is kell szereznie és 
egy tévelygés sem marad magában. Ha a gyűrű egy helyen 
ketté pattan, nem egy gyűrű az többé, nem tart tovább 
ós folyton törik stb. 

És habár nagyba dicsekesznek, hogy hiszik ezt a 
Krisztus személyéről szóló cikket ós sokat fecsegnek róla, 
ne hidd; hazugság mind az, amit erről mondanak, szájjal 
mondják ugyan (ahogy az ördögök az evangéliomban az 
Urat is Isten fiának nevezik), de szívük távol van tőle. 
Mát. 15,8o, ez bizonyos; épp mint ahogy a zsidók meges-
küdtek az élő Istenre, ámde mégis csak hamisan esküdtek, 
mondja a próféta, A törők ís dicsekszik Isten nevével, 
ámde a halálos ágyon megtapasztalják, ki az ő istenük. 
Mert bizonyos dolog, hogy aki egy cikket nem hisz igazán, 
vagy nem akar (noha meg van intve ós oktatva), az bizo-
nyára nem hisz egyet sem komolyan és igaz hit szerint, 
És aki annyira -vakmerő, hogy megmeri tagadni Istent 
vagy hazugságba keverni egy igóben ós ezt megcselekszi 
gonoszul, az ellen ós azon felül, noha egyszer, vagy két-
szer megintetett vagy megoktatott, az meg is tagadhatja 
Istent (meg is cselekszi bizonnyal) minden ó igéjében és 
meghazudtolhatja. 

Éppen azért ágy áll a dolog: kereken ós tisztán 
egészen ós mindent kell hinni, vagy semmit sem kell hinni! 
A Szent Lélek nem hagyja magát széttépetni, sem meg-
osztani, hogy egy részt igazán ós a más részt hamisan 

*) Nestorius, konstantinápolyi patriárka (428) azok ellen lépett fel, 
akik Máriát Isten anyának nevezték s tanította, hogy a teremtmény nem 
szülhette azt, aki nem teremtett dolog, hanem csak az Istenség eszközét, 
az embert. E miatt heves vitába keveredett az antiokiai pátriárkává! 
Cyrillel. Nestorius legyőzetett, s átok alá vettetett. Meghalt 440-ben. 
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hagyna tanítani, avagy hinni; kivévén ahol gyengék van° 
nak, akik készek a tanítást befogadni ós nyakasan ellent 
nem mondani. Különben ha megengednok, hogy kíkí kára 
nőikül tagadhasson meg egy cikket, mivelhogy a többieket 
mind igazaknak tart ja (bárha ez alapjában véve képtelen-
ség), akkor soha egy eretnek sem volna kárhoztatható, 
nem is lehetne egy eretnek sem a földön. Mert minden 
eretnek olyan, hogy először csupán egy cikket támad meg, 
azután utóbb valamennyit egybe m e g t a g a d j a é p p , mint 
ahogy a gyűrű, ha egy helyen megpattan, egószben és 
tisztára semmit sem er és ha a harang egy helyen megreped, 
nem ad többé tiszta hangot ós egészben hasznavehetetlen* 

Erre tanítnak téged a példák. Árius1) azt az egy 
cikket ragadta ki, hogy Krisztus nem Isten, hanem teremt-
meny; a többi cikke és különösen, hogy Isten az Atya 
egyedül való Isten, mennynek és földnek teremtője, hogy 
Krisztus a mi bűneinkért meghalt, hogy a keresztség, (a 
szentség,) a kulcsok, a holtak feltámadása ós az őrök 
élet, valóság, mind bizony áhítatosabban hitte (amint 
szavai bizonyítják), mint az igaz keresztyenek hiszik: 
mégis itt van a szentírás és bizonyítja, hogy ő egy cikket 
sem hitt. Mert azt mondja szent János I. Ján. 2, 23: „Aki 
tagadja a Fiút, az Atya is nincsen annál; Valaki vallást 
íeszen a Fiúról, az Atya is vagyon annál stb." Ha tehát 
Áriusnál nincs a Fiú és az Atya, úgy nincs nála egy Isten 
sem, a mennynek és földnek a teremtője sem, vagyis 
nem segít rajta, hogy ő szájával az Istent, az Atyát a 
mennynek ós földnek a teremtőjét megnevezi ós fennen 
magasztalja, bárha nem más Isten a mennynek és föld-
nek teremtője, hanemha az, akit Árius nevez meg a 
maga hazug szájával: mégsem Isten az neki Áriusnak 
azért, mert az ő egyetlen fiát a Krisztust megtagadja ós 
káromolja, hogy ő nem Isten. 

J) Árius, alexandriai presbyter (312) azt tanította, hogy a fiú Isten 
maga is teremtmény s az Atyának alá van rendelve. Legnagyobb ellensége 
volt Athanasius. A nicceai zsinaton (325) tanát elkárhoztatták. 



456 
]•>. LUTHER MÁRTON 

Szintúgy neki a , keresztség többé nem . keresztség; 
a bűnök bocsánata többé nem bűnök bocsánata, a szent-
ség többé nem szentség, vagyis nem használ az neki 
többé, noha előbb igazán megkereszteltetett, igaz bocsá-
natot, igaz szentséget vet i E szerint ő a hit minden cik-
két elvesztette, mivel a hit igaz Istenét, Krisztust meg-
tagadta és neki egy cikk sem használ és o egy cikket 
sem hihet teljes komolysággal, hanem neki azok mind. 
kárhozatjára vannak, amint a második parancsolat mondja: 
„A te Istenednek nevét hiába ne vegyed". Ebből láthatod, 
hogy az Istennek igaz, szent neve sem használ, hanem 
árt azoknak, akik nem igazán hisznek, hanem azzal vissza-
élnek, Innét, hogy a régi atyák is vitatták, ha vajon az 
Áriánusok keresztsége szintén igazi keresztség-e ? így 
szüli egyik baj a másikat. 

Macedonius1) Konstantinápoly püspöke, az eretnek, 
szintén minden cikket hitt az egyen kívül, hogy a Szent-
lélek igazi Isten. 

Mit használt ez neki és az övéinek? Ez neki annyit 
használt, mintha egyet sem hitt volna. És bárha ő azokat 
szájjal helyesen hirdette és vallotta, még sem volt neki 
egy Istene sem, mert a Szent Lelket nem tartotta Isten-
nek; azért nem volt övé a mennynek és földnek terem-
tője sem. Az ő keresztsége, bűnök bocsánata, szentsége, 
örökélete semmi. És bár ő szigorú életet élt és látszólag 
keresztyén életet folytatott, mégsem volt igazi keresztyén, 
hanem egy nagy képmutató, jobb lett volna neki, ha nem 
is volt volna keresztyén, ha úgy visszaélt ós oly hamisan 
viselte a keresztyén nevet, vagyis oly kárhozatosan 
viselte és becsülte meg. 

így Nestorius is, Konstantinápoly püspöke, övéivel 
együtt minden más cikkhez szigorúan ragaszkodott; ámde 

*) Macedonius, konstantinápolyi püspök (341) azt tanította, hogy 
a fiú teljesen egyenlő lényegű az Atyával, ámde a Szentlélek az ő szol-
gájuk, akit az Atya a Fiú által teremtett, s éppen azért nem illeti meg 
ugyanolyan tisztelet. Tanát a konstantinápolyi zsinat (381) elkárhoztatta. 
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abban az egyben eretnek volt, 'hogy szerinte Isten fia. 
Krisztus nem szűz Máriától született és hogy Mária nem 
volt, nem is lehetett Isten anyja. Ezzel o a többi összes 
cikket ís semmivé tette, anélkül, hogy azokat szájjal 
vallotta és azokkal visszaélt volna, innét, hogy e három 
eretnek réven végre több más eretnekség is támadt és 
került napvilágra (mert ők bújtak előbb azokba titkon), 
mígnem a gaz Mohammed állt elo ; mert az egész történet 
bizonyítja, hogy Mohammed az ariánusokból macedónra-
sokból és nestoríánusokból eredt, mint akikbe ideig-óráig 
és kezdettől elbújt. 

És honnét szedte tele a pápa magát eretnekséggel 
és árasztotta el egyik eretnekséggel a másik után a 
világot, mígnem immár Rómában, különösen a pápa 
udvaránál csupa epikuróusok és keresztyén hitgúnyolók 
vannak ? Bizonnyal onnét, hogy Krisztus hitétől a csele-
kedetekhez fordultak, vagyis a maguk igazságához, Mi 
haszna néki az összes többi cikkekből ? Mit használ neki, 
hogy szájjal fennen dicsekszik az igaz Istennel, az Atyával, 
a Fiúval, a Szentlélekkel és látszatra keresztyén életet 
mutat ? Mégis Krisztusnak legnagyobb ellensége ós az 
igazi Antikrisztus, aki magát a keresztyénség fejévé 
tette, sőt az Ördög eszközévé, aki által a világot a misek, 
szerzetesség, kicsapongás annyi utálatosságával bemocs-
kolta, úgy hogy még a barátok is a mennybe tudják segíteni 
a haldokló keresztyént a maguk tetves csuklyájuk altal 

Éppen azért mit sem segít az a rajongókon 
hogy ők a szentség dolgában oly nagyba mosakodnak a 
Krisztus teste és vére lelki evése és ivása ós a keresz-
tyének szeretete és egyezsége emlegetésével. Mert ezek 
merő fügefalevelek, amikkel Ádám ós Éva takargatta ós 
ékesítette magát, hogy Isten az ő bűneiket ós szégyenüket 
észre ne vegye, Még kevósbbó segít raj tuk az ő tanítás-
ban és írásban való nagy munkájuk, komoly fegyelmes 
életük; ez mind pogány dolog; hozzá az is hiába való, 
hogy ok az Istent, az Atyát, a Fiút, a Szent Lelket és 
Krisztust az Üdvözítőt hiszik. Mindez mundom hiába való 
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dolog az összes cikkekkel együtt, bármily helyesen ós 
kifogástalanul mondják, avagy közlik azokat hamis, káromló 
szájjal, azért mert ezt az egy cikket tagadják ós meghazud-
tolják, mikor a szentségnél Krisztus ezt mondja: Vegyétek 
(a kenyeret) ós egyétek, ez az én testem, amely érettetek 
adatik stb0

áí 

Mert amit ők a lelki evesről és a szeretetről fecseg-
nek, az mind csak arra való, hogy ezt az ártalmas mér-
get betakarják ós szépítsék, hogy azt észre ne vegyek, 
ne is lássák, hanem őket olyba vegyék, mint különös ós 
legjobb keresztyéneket Ez magyarán annyit tesz, mint 
szem ele állítani egy ördögkisértetet és a fekete ördögöt 
(mint szent Pál tanítja) a fényes angyalok világos ruhá-
jával ékesíteni fel. Éppen azért, ez az ő nagy dicsekvósük 
és sok fáradozásuk, minthogy ebben az egy cikkben nem 
akarnak keresztyének lenni, hiábavaló. 

Erről szól az Űr Luk. 11,3fj0 : „Meglásd, hogy a 
világosság mely te benned vagyon, sötétség ne legyen. 
Annakokáórt ha a te egész tested világos és semmi ré-
szében homályossá nem leend, egészen világos leszen". 
Ebből láthatod, hogy az Űr azt akarja, hogy mibennünk 
minden világos legyen ós semmi ne legyen sötét; amint 
Máté 6, 23= is mondja: "„Ha a benned való világosság 
homályosság, mely nagy leszen maga a homályosság". 
És Pál GaL 5, 3„ : „Bizonyságot teszek minden embernek, 
aki körülmetéltetik (ez egy részdolog volt) az a Krisz-
tustól és a kegyelemből kiesett és köteles az egész tör-
vényt megtartani". Ide vág Jakab 2, l0. : ,,Áki az egész 
törvényt megtartja és vétkezik egy dologban, az minden 
dologban vétkezett; mert aki megparancsolta: Ne paráz-
nálkodjál : ezt is megparancsolta : Ne ölj stb.u Isten az, 
aki mindezt megparancsolta; aki őt egy dologban meg-
haragítja, arra viszont megharagusznak Isten összes 
teremtményei és minden parancsolatjai, meg a maga jó 
cselekedetei is, amiket ő más parancsolatok szerint vélt 
megcselekedni; mert azok nem voltak sem Isten iránt való 
igaz engedelmesség, sernKrisztus hite szerint megcselekedve. 
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De mondhatnád: Oh édes Luther, remónylhetjük, 
vagy legalább nem kell attól félnünk, hogy az Isten 
annyira haragos, vagy annyira kegyetlen legyen, hogy 
az embereket egy cikk miatt ennyire elkárhoztassa, ha 
ők különben a többi cikkeket mind híven megtartják és 
hiszik; mert ezzel vigasztalják magukat nemcsupán az 
eretnekek, hanem más bűnösök ís, ahogy Sirák 7, 9, 
mondja, hogy Isten az ő többi jő cselekedeteiket is tekin-
tetbe veszi és kegyelmes lesz ; mint ahogy Saul király is 
a maga áhítatosságával és áldozatával akarta engedetlen-
ségót megszépíteni L Sám. 15,15. : tehát szép biztosan 
és nyugodtan haladnak utjukon, mintha bajban sem vol-
nának, a sok jó cselekedet es munka, amit különben vé-
geztek, ezt az egy dolgot eligazítják. Ezzel szemben azt 
kell mondanunk, hogy Isten épen nem várja, nem is veszi 
számba, hogy az ő szegény nyomorult, vak teremtménye 
ily eszeveszett ós büszke lehessen az ő teremtője és ura 
ellenében, hogy az ő isteni igéjét megtagadja, meghazud-
tolja ós káromolja, hanem azt kell várnia, hogy az ő sze-
rény, alázatos, engedelmes teremtménye egyetlen igét sem 
tagad meg és káromol, hanem valamennyit ós különösen 
mindeniket szívesen beveszi és teljes őrömmel megkö-
szöni, hogy méltónak találtatott egyetlen igét ís hallani 
az ő édes Istenétől ; igen így helyes Istenről megemlékezni. 

Most azonban úgy bánnak az eretnekek Isten igé-
jevei, mintha az emberi beszéd, vagy valami bolondnak 
beszéde volna amit megvethetnek, gúnyolhatnak ós káro-
molhatnak es mintha mindent jobban tudnának csinálni 
a maguk szépséges képzelgése szerint; ráadásul nem 
akarják bevenni az oktatást, itt minden hiába való ós itt 
a nagy, sok jó cselekedet és munka ez egy gonosz dol-
got nem ellensúlyozza. Mert itt nincs sem sok, sem ke-
vés, sem kis, sem nagy jó cselekedet, hanem merőben 
haszontalan, gonosz, kárhozatos cselekedet; mert a hitet-
lenség, avagy istenkáromlás a (mint ők nevezik) jó csele-
kedeteket is semmivé teszi és elkárhoztatja. Sőt gono-
szabbak az ily jó cselekedetek, mint egyébkent a teljes 
bűnök, mert azok Isten nevében mennek véghez és az 
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Ige káromlása és nyakas megtagadása, ágy hogy sokkal 
jobb és kívánatosabb volna, ha azok helyett bűnt és go-
nosz cselekedeteket művelnének, mert így legalább ismer-
nék es tudnák, mit cselekesznek, 

így azonban Salamon prédikátor mondása 5, illik 
reájuk : „Őrizd meg lábadat, mikor az Istennek házához 
mégy, hogy hajlandó légy a hallgatásra, inkább hogy nem 
inírtt a bolondoknak módjok szerint az áldozatra; mert 
ezek nem tudják mit cselekesznek". Az áldozat bizony 
jő cselekedet, mégis gonosznak mondja, ha azt a bolon-
dok, akik nem akarnak hallgatni, (vagyis az istentelenek, 
vagy az eretnekek) végezik. Ámde még sokkal erősebben 
ítéli meg ós veri le őket egykor L. Zsolt. 16.: „A hitet-
lennek pedig ezt mondja az Isten : Miért hirdeted te az 
én lendelésimet?" Ennyi legyen elég erről; aki nem 
ai aija hallgatni, menjen útjára. 

Végezetül meg ezt is meg kell jegyeznem. Űgy hal-
lom, azt mondják, hogy némelyeket az indít annak fel-
vételére, hogy mi a rajongókkai egy vagyunk, hogy mi 
templomainkban az elevációt mellőzzük s ezzel beismerjük, 
hogy Krisztus teste és vére nincs jelen a szentségben^ sem 
nem élvezik azt szájjal. Ámde az a dolog így áll: Meg-
törtónt 20 vagy 22 évvel ezelőtt, mikor ón a misét kár-
hoztatni kezdtem ós a pápisták ellenében erősen hangoz-
tattam, hogy az nem áldozat, sem nem a mi cselekede-
tünk, hanem Istennek adománya ós ajándéka, vagy testa-
tamentoma, amit mi nem áldozhatunk Istennek, hanem 
Istentől el kell fogadnunk, épp, mint a hogy a keresztség 
nem aldozat, hanem Istennek kegyelmes adománya stb.; 
akkoriban nagyon is hajlandó voltam arra, hogy az ele-
vációt megszüntessem a pápisták miatt, akik azt általunk 
Istennek hozott áldozatnak ós cselekedetnek tartották, 
amint most is teszik ós 600 éven felül máig tették. 

Ámde mivel abban az időben a mi tanunk új ós rend-
kívül botránkoztató volt az egész világon, tapintatosan 
kellett eljárnunk ós a gyengék miatt sokat kellett enged-
nem, amit utóbb nem cselekedtem ; meghagytam tehát az 
elevációt, mert annak mégis csak lehet jó értelmezése, 
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amint ezt a babiloni fogságról szőlő könyvecskémben meg-
írtam, nevezetesen, hogy az egy régi, Mózestől öröklött 
szokás, amely az ©Iso keresztyéneknél ís megmaradt. Mert 
amit Mózes a Tnupháról és Thromáról1) különösen !L 
MóZo 35 ós 25 ír, azt immár minden laikus olvashatja a 
nemet bibliában, hogy az nem volt áldozat Istennek ki-
engesztelésére a bűnért, ahogy a pápisták a maguk mise-
áldozatjáról tartották, amit gyalázatosan áruba bocsátottak 
stb., hanem merő hálaáldozat vagy hálaadás azon jókért, 
amiket az ország nyert stb0 

Az is igen szép értelmezés volna, hogy a pap a szent-
ség felmutatásával nem tesz egyebet, minthogy ez igéket 
(ez az ón testem) megdicsőíti, mintha csak tettel akarná 
mondani: Látjátok kedves keresztyének, ez ama test, amely 
ti értetek adatott: úgy hogy tehát a felemelés, vagy fel-
mutatás nem az áldozat jele, (amint a pápisták mókáznak) 
Isten irányában, hanem intés az emberek irányában, hogy 
ők hitre gerjesztessenek, különösen, mert ő azt épp úgy 
felemelte, mindjárt amaz igék után (ez az én testem, mely 
értetek adatik) ós ezzel még csak egy betűvel sem jelzi 
az áldozatot. Ezt megtalálod a babiloni fogságról szóló 
könyvben. 

Miközben azonban ón így gondolkodtam ós e mellett 
maradtam, zúgva nekem rontott Bolond Istók dr. Karlstadt 
a maga mennyei prófétáival és könyvet adott ki ellenünk; 
abban szidalmaz minket wittenbergi keresztyén gyilkosokat. 
Krisztust keresztre feszítőket, új pápistákat stb., ós tette 
ezt ugyancsak gorombán ós esztelenül; holott éppen nem 
volt más oka rá, mint, hogy mi a szentséget felmutattuk. 
Ezt a felmutatást ő áldozatnak minősítette. Azután az 
áldozást olyba vette, mint Krisztus keresztre feszítését, 
megölését, lemészárlását ós sokkal gonoszabb tettnek, 
mint a hogy valaha a zsidók cselekedtek. Pedig nagyon 
is jói tudta, hogy mi wittenbergiek a szentséget nem tar-

*) Tnupha alatt voltaképpen a Jehova előtt való ide-oda mozgás 
értendő, ami a felszentelésnél volt szokásos ; azért alatta az ily módon 
felszentelt dolgot értették. Thruma alatt pedig a felmutatás bizonyos 
szokása szerint hozott áldozatot értették. 
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tot tuk áldozatnak, hanem hogy közel 3 óv óta harcoltunk 
a pápisták ellen, vitatván, hogy az nem áldozat, nem Is 
mondható annak, hanem Istennek (mint fenntebb mondtuk) 
kegyelmes adománya ós testamentuma és hogy mi nem 
neki tartozunk köszönettel a tanért, hogy a szentség óp° 
pen nem áldozat; mert mi azt korábbat éppen nem tőle 
tanultuk, hanem ő tartozik köszönettel nekünk, mint aki 
azt mitőlünk tanulta; különben ez talán soha eszébe sem 
jutot t volna. 

Mikor aztán ón ezt az eszeveszett lelket ok nélkül 
ellenünk dühöngeni láttam, űgy, hogy bűnünkké akarta 
tenni s hozzá utálatos bűnné azt, ami pedig nem volt 
bűn, nem is lehetett, elszántam magam és megtartottam 
az ©levációt éppen ugyanazon Ördög ellenére és boszu= 
ságára, amit pedig hajlandó voltam elejteni a pápistákkal 
szemben. Mert nem akartam tűrni azt es most sem akarom, 
hogy az Ördög oktasson ki engem bárminek egyházunkban 
való elrendelésére ós megállapítására; különösen azért ís 
nem, mert oly undoksággal akar ták lelkiismeretemet ter-
helni, mintha ón Krisztust megöltem, megfeszítettem, meg-
gyaláztam volna stb., ha az elevációt megtartom és nem 
szüntetem meg: amint ez az eszeveszett lélek adta elő ós 
ily gonosz lelkiismeret miatt kényteleníttettem volna az 
eleváció megszüntetésére. Nem, nem, ily lelkiismeret dol-
gában ártatlan valók, ezt bizonynyal tudtam ós hogy nem 
vehettem magamra, azt ő is jól tudta. Mert semhogy ily 
lelkiismeretet magamra vegyek, vagy azzal terheljem maga-
mat, hogy ón azért ejtettem el az elevátiót, hogy engem 
az által Krisztus gyilkosnak, megfeszítenek, hóhérnak 
tekintsenek, meg ma is nem csak megtartanám az elevációt, 
hanem ha egy nem volna elég, három, hét, tíz elevációt is 
segítenek létrehozni Éppen azért én azt szabados dolognak 
tekintem (aminthogy szabados dolog is az s annak kell 
lennie), amiben nincs bűn, akár megtart ják, akár elvetik. 

Ez oknál fogva maradt meg nálunk az eleváció. Mert 
ami szabados dolog, vagyis nincs sem megparancsolva, 
sem megtiltva, abban sem vétkezni, sem érdemet szerezni 
nem lehet, annak hatalmunkban kell állania, mint olyannak, 
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ami eszünknek van alávetve, úgy hogy azzal mi minden 
bűn és veszedelem nélkül élhetünk vagy nem élhetünk, 
azt megtarthatjuk, vagy mellőzhetjük a mi tetszésünk 
vagy a szükség szerint; szóval e részben szabad urak 
akarunk lenni és nem szolgák, olyanok, akik azzal úgy 
tehetnek, ahogyan, amit, ahol és amikor akarnak es nem 
kénytelenek letenni arról ily nehéz, nagy borzasztó bűn 
mellett, mint ahogy Karlstadt lelke akarná, nem is kény-
telenek azt megtartani a lelkek üdvösségének elvesztése 
mellett, ahogy a pápa ördöge akarja, hanem így áll itt a 
dolog: Ha nem akarod azt felmutatni, hagyj beket neki, 
ha nem akarsz bókét hagyni neki, úgy mutasd fel Mit 
törődik Isten ezzel ? Mit törődik az ón, lelkiismeretem ís 
azzal ? Épp oly kevéssé, mint ahogy az oltár sem tuda-
kozódik az után : ha vajon felmutatod, avagy fekve hagyod-e, 
az neki mindegy, 

E szerint a szentség ellenségeinek nincs okuk azzal 
dicsekedni, mintha mi azt az ő akaratukra ós szolgálatukra 
tennők, hogy az elevációt mellőzzük; ós ne is gondolja senki, 
hogy ezzel mi az ő kárhozatos tévelygésükre hajlunk, még 
kevésbbó, hogy abba bele megyünk. Hanem állhatatosan 
ós határozottan Isten ós a mi átkozott ellenségeinknek 
tartsák őket ós velük együtt Krisztus igéjét meg ne gya-
lázzák ós fel ne forgassák, mintha nekünk tőlük kellene 
megtanulnunk a kenyér evését ós a bor ívását, amit _mi 
bizony Krisztus vacsorája nélkül is megcselekedhetünk ós 
az egész világ naponként isten nélkül nagyon is cselekszi 
Hanem egyetlen ok, hogy mi a felmutatást mellőzzük: 
minthogy az egyháznak csaknem nagyobb része már 
jóval előbb abba hagyta a felmutatást, tehát mi is ehhez 
akartuk magunkat tartani ós nem akartunk külön eljárást 
követni oly dologban, ami magában véve szabados es a 
lelkiismeret veszedelme nélkül megtartható vagy mellőz-
hető ; különösen mivel én kezdettől arra hajlottam és 
bizonnyal akkoriban meg is tettem volna, ha Karlstadt 
oly utálatos bűnt nem csinált volna belőle, mint mondot-
tam. Mert ahol különben bűn és veszedelem ós botrán-
kozás nélkül megtörténhetik, igen helyes dolog, hogy az 
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egyházak a külső dolgokban is, amik. mégis csak szaba-
dósak, egyezzenek, ahogy lélekben, hitben, igében, szent-
ségben stb., egyeznek. Mert ©z helyen való ós kinek-kinek 
méltán tetszik, már csak azért is, mert az ily eltérések, 
mivel hogy szükségtelenek, nagyon hasonlítanak a szaka-
dáshoz, a lelkek egyenetlenségéhez, avagy meghasonlásálaoz. 
Mert a szertartások az egyház első idejétől fogva sok 
kedvetlenséget okoztak az egyházban; teszem azt ilyen 
természetű volt a húsvét ünnepe, amire nézve kevés egy° 
ház volt egymással egy értelemben* És a római püspök, 
Viktor átok alá vetette mindazon egyházakat Görögország-
ban ós keleten azért, mert ők a húsvétot nem egyazon 
napon ünnepelték a római egyházzal. Ámde Lyon püspöke, 
Irenaeus megdorgálta őt, úgy hogy el kellett hallgatnia ós 
minden egyháznak meghagynia a húsvét ünnepe dolgában 
a maga módját ós napját, mivel veszedelem ós botránkozás 
nélkül nem tudtak megegyezni és semmi baj nem szár-
mazhatott abból, ha Róma más napon tartott húsvétot és 
a görögök is más napon. . , 

Több ily dolog is van, amiben a görögök a római-
akkal nem egyeztek, még most sem egyeznek. És mit 
cselekszik a milánói püspökség meg ma ís, amely pedig 
a pápa alatt olasz földön van, ahol nem csupán az ele-
váció, avagy egy rész a misében, hanem az egész mise 
más, mint a többi egyházakban, különösen, hogy nincs 
meg a kis kánonja és mindent más módon tart a misében, 
úgy, hogy ón 1510-ben, amikor ott jártam sehol sem tud-
tam misét mondani ós a papok azt mondták nekünk: 
Nos sumus Ambrosiani, non poteritis hic celebrare1). 
De mit beszéljünk sokat ? Nincs a világon oly egyház, 
ahol annyi egyenetlenség ós oly különböző eljárás volna 
az istentiszteletben ós az egyházakban, mint éppen a római 
egyházban. Emellett nemcsak a tapasztalat tanúskodik, 
hanem az egyházjogi könyvek is ; amiknek száma jóval 
kevesebb volna, ha nagyobb egyöntetűség maradt volna 

*) Magyarul: mi ambrosiánusok vagyunk, itt nem fogtok misét 
tar tani . . ;. 
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fenn a romai egyházban. Ámde hasznára volt a pápának; 
hogy sok minden egyenetlenül ment, ha egyébként. abban 
az egy dologban egyeztek, hogy öt az egész keresztyén-
ség fejének tartották. Innét közöttük a mondás: Sí 
meris Romae, romano vivito more, ha Rómában jársz, 
római módon élj. Tehát elmondhatom itt is: Ha olyan 
helyre jössz, ahol az ele váció még szokásban van, ne 
botránkozzál meg, ne is kárhoztasd azt; hanem nyugod-
jál bele, inert bűn ós a lelkiismeret veszedelme nélkül 
történik, talán még nem is tudják azt megváltoztatni. De 
azért mégis helyesebb ós jobb dolog volna, ha e részben 
minden egyház egyet értene. És mert az eleváciő nincs 
megparancsolva és szükségtelen, mint olyan, ami Isten 
parancsolata nélkül, emberi áhítatosságból eredt : helye-
sebb, ha az oly egyházakkal értünk egyet, ahol nincs ele-
váció, mint az olyanokkal, ahol az megvan. Mert szent 
Pál mindenütt híven oktat minket, hogy szorgalmatosan 
rajta legyünk, hogy egyként és egy értelemmel tanítsunk 
ós éljünk és őrizkedjünk az egyenetlenségtől ós szakadá-
soktól amint csak tehetjük* Róm. 12, 16 : „Egyenlő érte-
lemmel legyetek ti k ö z ö t t e t e k I . Kor. 1, l 0 . ,,Kórlek 
pedig titeket atyámfiai a mi Urunk Jézus Krisztusnak 
nevére, hogy mindnyájan ugyanazon egyet szóljátok és 
ne legyenek ti köztetek iuisonlások". 

Ahol azonban ez lern lehetséges, ott tartsuk szem 
előtt Róm. 14, stb.: „Ne zavarjátok meg a lelkeket. 
Egyik azt hiszi, hogy mindent megehet; aki pedig gyenge, 
paréjt eszik. Egyik egy napot más napnál különbnek 
tart, másik pedig minden napot egyformának tart. Kiki 
legyen a maga véleményében bizonyos. Az Istennek or-
szága nem evés ós ivás, hanem igazság, békesség ós öröm 
Szent Leiekben. Annakokáórt kövessük a békességre való 
dolgokat és egymásnak épületére valókat/ ' Erre segítsen 
minket mindnyájunkat a mi drága Urunk, a Jézus Krisz-
tus, aki az Istennel, az Atyaval ós a Szentlélekkel áldas-
sók mindörökké, Amen. 

1). Luther M. művei. 30 
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Babiloni fogság (egyházé) III, 309. 

'340. 
Barátborjú IV, 12. 
Barátok III, 70. 
Baret II, 486. 
Barnim I, 457. 
Baseli szakramentumtévelygők V, 
• 196. 
Baseli zsinat I, 358, 459. 
Basilius (nagy) I, 450. 
Bálám IV, 13. 
Bálvány IV, 280. 
Behemót II, 502. 
Belvedere II, 478. 
Belzebub V, 215. 
Ben Hinnom, 1. Gyehenna 
Benedek III, 430. 
»Benedicamus Domino« az isten-

tiszteleten IV, 448, 450, 451. 
Benno IV, 128, 131, 132, 141, 137. 
Berengar (toursi) V, 357. 
Bernát I, 49, 247, 248, 365, 444. IV, 

145. 
Berni Dietrich II, 492. VI, 376. 

Bethoven II, 492. 1IL 430. 
Belhel III, 430. 
Betű IV, 351. 
Bevételek az egyházi pénztárnál IV, 

98, 100. 
Béke V, 73. 
Bélpoklosság í, 445. 
Bérmálás II, 204-205. 
Biblia, mint eretnekkönyv Ví, 24. 
Biborosok I, 452. II, 4 0 - 4 1 . 
Birói hivatal V, 7, 16. 
Bonaventura I, 114. 115, 141, 173, 

188. II, 220, 494. 
Bonifátius I, 446. VI, 285. 
Bologna II, 481. 
Bordélyházak II, 107-108. 
Bojt I, 45. II, 79. III, 261, 262, 275. 

278, 280 283. 
„ arany III, 432. 

Bölcs Frigyeséhez levél) I, 264. II, 
17. III, 180. 

Brenz János V, 422. 
Breslaui szegényügyrendezés IV, 85. 
Breve I, 263, 448. III, 431. 
Breviárium III, 428. 
Bucerus Márton V, 193. 
Búcsú I, 29, 38, 76, 83, 115, 117, 

119, 130, 137, 146, 150, 168, 172, 
180, 184, 204, 206, 240, 250, 258, 
267, 282, 295, 300, 315, 320, 385, 
442. II, 6 6 - 6 7 . III, 327. V, 188, 
431. VI, 205—327. 
„ a római tányérnyalók álnok-

sága II, 122. 
Búcsúárusok III, 190. 
Búcsú erejéről I, 42. 
Búcsúhirdetők I, 209. 
Búcsújáróhelyek VI, 22, 214. 
Búcsúlevelek I, 11, 442. 
Búcsú templomszentelési II. 79. 
Bulla II, 83. 
Builaátok VI, 123, 157. 
Bulla Goena Domini II, 59, 480, 

492. 
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Bűn VI, 335. 
„ fogalma I, 442. 
n a megbocsátott ís ¥1, 236. 

Bűnbánat visszatérés a keresztség™ 
hez II, 168—171., 

„ szentsége II, 194 - 204, 
„ három része II, 196, 296 

I, 17, 27, 44, 45, 47, 48, 57, 115, 
129, 222, 364. V, 432. VI, 17, 344, 
388. 

Bűnbocsánat I, 58, 60, 63; 64, 81, 
117, 137, 149, 154, 160, 201, 219, 
222 II, 229. Ili, 96. V, 239. VI, 
337. 

„ a visszaélések 15. 
pontja VI, 13. 

Bűnbocsátó cédulák I, 21, 150. Ili, 
352. 

C9 Cs 
Cajetanhoz levél I, 237-249, 257, 

260. II, 123, 487. 
Camaracum II, 489. 
Camera az átlényegülésről III, 333. 
Campegius VI, 226, 325. 
Campofiore II, 478. 
Canones poenitentiales I, 18. 70. 
Capraeolus theologus I, 113, 344, 

457. 
Carlstadt A. I, 342, 344. 
Garthusia II, 492. 
Cassiodorus VI, 284. 
Castor III, 432. 
Casus reservati II, 58 - 5 9 , 479. 
Catholicon (barátköny) IV, 183. 
Censura I, 261. 
Chalcedon I, 458. 
Clerveauxi Bernát (1. Bernát). 
Chripippos VI, 284. 
Cbryjsostomus I, 450. 
Coelibatus II. 71, 483 III, 126, 259, 

287, 280. VI, 38. 
Collecta II, 491. IV, 63. " 

Coena Domini (1. bulla.) 
I Compositiones II, 477. 

Gonfessio I, 239. 
Consilia et praecepta evangelica III, 

427-437. 
! Consistorium II, 479. 

Consecratio IV, 470. 
| Gonstantin I, 452. II, 36, 474. 

(1. Nagy G.) 
Gonstantin donatioja II, 62. VI, 277. 
Granach II, 445. 
Grassus I, 443. 
Cremonai névtelen II, 19, 123, 128. 

: Gronenberg Hartmann, mint Luther 
hive III, 8. 

„Cum exeo" I, 250. 
Gyprianus I, 75, 83, 355, 445, 450. 

II, 135, 488. V, 119, 169, 189. VI. 
296. 

Csehország III, 241. IV, 93. 
Csehekkel való egyezség lí, 89—94. 
Cseh-morva atyafiak IV. 21, 23. 
Cselekedetek I, 361. 
Csoda IV, 138. 

B 
Datarius II, 49, 51, 476. 
Dávid I, 371, 378. IV, 87. V, 15. 
De Annuntiatione I, 248. 
Decretalis I, 268, 269. 
Decretum I, 238, 239, 370. 

I Depositio II, 484. 
Dialecticusok II, 495. 
Dicsőséghajhászás II, 14, 21, 22. 

V. 118. 
Digamia II, 495. 
Dionysius I, 446. II, 219, 494. V, 24. 
Doktorok II, 269. 
Dom II, 485. 
Domonkos II, 68, 482.. 
Donatus Aelius II, 136, 488, 494. 

IV, 179. 
Donatisták I, 445. V, 429. 
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Duns Scotus I. 344, 354, 458. II, 
95, 485. 

m 

Ebioniták III, 429., 
Eck János I, 11, 324, 330, 338, 344, 

348, 352, 367, 385, 442. II, 13, 14, 
16, 18, 120, 121, 263; 315, 487, 
V, 128. 

Egran János II, 323. 
Egyetemes papság (l. papság) Ií, 27, 

108, 222-223, 265, 334. IV, 74. 
Egyetemes coiisistorium II, 57. 
Egyetemek és iskolák reformja II, 

90 - 100. 
Egyház I, 400. V, 430.VI, 353. 

„ belső I, 401. 
„ diadalmaskodó I, 448. 
„ egyetemes Y, 430. 
„ hűbérbirtokairól IV, 94. 
„ keresztyén III, 148. 
„ kincse az evangélium I, 102. 
„ lélek szerinti III, 54. 
„ lényege VI, 400. 
„ nem reformálható a zsinat 

szerint VI, 369. 
„ római egyh. 2. r. III, 429. 
„ tévedhet VI, 235, 237. 
,, ismertetőjelei: 1. Az ige 

VI, 407, 409. 2. Úrvacsora VI; 

410. 3. Kulcsok hatalma VI, 411. 
4. Igehirdető hivatal VI, 412 5 
Az imádság VI, 415. 6. A kereszt 

. szenvedései és VI, 415. 
„ babiloni fogsága II, 122-237 

(v. ö. Babilon). 
Egyházjog büntetései megszünte-

tendők II, 77, 96. 
Egyházjog (pápás) II, 369 377. III. 

122. 
Egyházi atyák I, 9, 217, 441. 

fokozatok VI, 53. 

Egyházi javadalmak II, 40 -51. 
5 4 - 5 5 . 

„ • Egyptom I, 409. 
Electio I, 239. 
Elégtétel I, 56, 99, 160. IL 202 -203 . 

VI, 340. 
Elevatio IV, 473. 
Eli, Eli . . LV, 424. 
Eli főpap I, 354. 
Elöljárók minden vasárnap legye-

nek együtt IV, 102. 
Elöljárók teljes éviszámadása IV, 112. 
Emberi nemünk származása V, 425. 
Emberi erő V, 445. 
Emberi tanitások kerülése III, 

274 - 296. 
Emléklapok, jótevőké II, 76. 
Emléklapok, meghalt rokonoké II, 76. 
Emser Jeromos I, 385, 460. II, 122, 

124 - 125, 387, 487. III, 434. 
Engedelmesség Y, 12. 
Engedelmesség a felsőbbségnek II. 

397-398. 
Engedelmesség megtagadásáról IV, 

252. 
Epicureusok I, 11, 442. 
Epistola éneklés hangneme az isten-

tiszteleten IV, 458,- 477. 
Erasmus V, 390. 
Eredendő bűn II, 295. 
Erény I, 362. 
Erény a 3 teologiai VI, 404. 
Ereklyék I, 451. VI, 328, 416. 
Erzsébet véleménye Szűz Máriáról 

I, 247. 
Eskü felbontása II, 87, 89. 
Esscheni Szent János IV, 123, 132, 

245. 
Estvéli falás bullája III, 190, 193. 
Evagrius I, 357. 
Evangéliom II, 325 III, 121. IV, 235. 

YI, 260, 346. 
,, az egyház kincse I, 202. 

kincse háló I, 205. 
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Evangéliom követelése III 177. ~ 
„ hangneme IV, 4.61, 481. 

vértanúi IY, 123, 132. 
Evangéliomi igazság I, 373. 
Evangéliariusok II, 488. 
Evés és ivás 1Y, 384. 
Evés és ivással való visszaélés 

II, 107. 
Extravagansok I, 235, 236, 237, 241, 

267, 289, 295, 300, 453. 
Exemptio II, 479. 
Ének IV, 451. 
Épül etek jókarban tartása és- emelése 

IV, 109. 
Ész IV, 397. 
Évfordulók IV. 161. 
Évi pótlék beszolgáltatása a köz-

pénzlárba IV, 110. 
Évnapok II, 483. 
Évmisék II, 483. 

r 
Farizeusok I, 355. 
Feber I, 449. 
Fejedelem úr a maga országában III, 

169. 
Fejedelem oka a lázadásnak IV, 215. 
Fejedelemség V, 29, 36, 40. 
Felavatás I, 460. VI, 352. 
Felebaráti szeretet IY, 75. • 
Felebbezés a pápától a zsinathoz 

II, 349. 
Felelet Henrik angol királynak III, 

309. 
Feloldozás III, 257, 258. 
Felsőbbség V, 13, 21, 25, 27, 29. 
Felsőbbség kötelességei IV, 218. 
Felsőbbség és parasztság IV, 254. 
Felsőbbség és parasztlázadás IV, 256. 
Feltámadás Y, 453. 
Felszentelés II, 217—227. 
Fenyítő büntetés I, 51. 
Fényűzés a ruházkodásban II, 105. 

Fényűzés a fűszerfélékben II, 105. 
Figura narrosis V, 287. 
Filep diakon IV, 75. 

" Flandriai keresztyénekhez levél IV, 
122. 

Fogadalmak alól való felmentés II, 
191. 

halárideje II3 193. 
„ megszüntetése II, 186 — 

194 
rendbeli népeké II, 192. 

,, szerzetesi II, 11—19, 21. 
Foglyok IV, 257. 
Formula Missae IV, 441. 
Főkönyv IV, 102. 
Főpapok I, 404, 416. 
Franciscanusok I, 460. 
Franciscus IV, 145. 
Fratricellok III, 431. 
Fraternitasok (1. Testvér egyesületek). 
Freibergi csodaborjú IV, 3, 12. 
Frigyes I, 255. II, 25; 473. III, 150. 

V, 30 
Frigyeshez levél 1, 309, 311, 326, 

337. II, 431, 435. IV, 87, 196. 
Fuggerek II, 52, 106, 477. 
Fülbegyónás 1. gyónás. 

Gabona vásárlása IV, 110. 
Galli II, 495. 
Gehinnám (1. Gyehenna). 
Gelasius VI, 278. 
Gergely (szent) I, 110, 120, 298, 359. 

VI, 147. 
VII. Gergely IV, 154. 
Gerson János I, 71, 116, 445. II, 220, 

494. VI, 317. 
Gonosz vágy III, .123, 124. 
Gottfredus Hortiensis Isten bünteté-

seinek elengedéséről I, 116. 
Gratianus VI, 377. 
Grimmenthal II, 484. 
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Gurk I, 452. . " 
Gyehenna III, 427. 
Gyermekek elhanyagolása IV, 162. 
Gyónás II, 198-202, 237-238. III, 

257. VI, 16, 121, 122, 212, 340, 349. 
Gyónócédulák 1,-156. 
Gyónókönyvecskék II, 53, 409 -422, 

478. 
Gyóntatok hivatása II, 417. 
György herceg I, 347. III, 182, 457. 

IV, 128. 
Gyula II, I, 121, 141, 447. II, 473. 
Gyülekezet (ideális) IV, 443. 
Gyülekezeti istentisztelet rendjéről 

IV, 54. 
,, közpénztár szervezete 

IV, 83. 
közpénztár rendje IV, 

89, 98. 

H 
Háború V, 9, 32. 
Hadakozás V, 37. 
Hagyományok VI, 354. 
Hagyományok mulandó dolgok VI, 

399. 
Hajkorona I, 460. II, 473, 495. 
Hajnali istentisztelet ILI, 60. 
Hallei bálvány III, 40, 125. 
Halottakról III, 114-115. V, 431 
Hamis tanítók IV, 72. 
Hamis tanúság III, 124, 130. 
Hannibal V, 33. 
Harangokról V, 433. 
Harcolás IV, 229-230. 
Harangszentelés II, 495. 
Három könyv a jövedelem kezelé-
. sére IV, 102. 

Hausmann Miklóshoz levél V, 59. 
Házasság I, 415. V, 7, 432. 

„ Efez. 5,3 értelme II, 2 0 7 -
208. 

„ felbontása II, 192, 215. 

Házasság hamis tilalma VI, 259. 
., Kr. és az egyház külső 

példázó jele II, 209 - 210. 
papoké II, 7 0 - 7 5 . ' 

,, szentsége II, 206-217. 
törés III. 126, 130. ^ 

Házi szegenyek segélyezése IV, 108, 
Heine- és Iíunc III, 432. 
Henrik VIII. IV, 123. 133, 
Henriknek felelet III, 309. 
Hector IV, 400. 
Héber levél I, 244. 
Hieronymus (1. Jeromos) I, 11, 83. 

154, 168, 186, 254, 441. II, 71, 
168, 482. IV, 145. VI, 296. 

Hilárius I, 122, 293, 450. IV, 171, 
447. V,. 122, 166. 

Hirschfeldi apát szabadelvű bencés 
III, 9. 

Héskiás IV, 132. 
Hit I, 362. II, 327. III, 262. IV, 351. 

V. 278. 
,, a jövőre vonatkozik III, 11 
;; kisdedek hite III, 162. 
„ Kr. Ígéretében III, 82. 93. 
,, igazit meg, nem a szerzetesi 
fogadalom III, 16. 

,, mint bizodalom III, 11. 
,, és szeretet IV, 446. 
,, által való megigazitás I, 68. III 
239, 240, 279, 283, 285, 333, 3 5 2 -
354, 379. VI, 218, 254, 322, 353. 

„ cikkek igazi egyházé VI, 51. 
„ hamis egyházé VI, 52. 

Hiszekegy IV, 445, 467. V, 116. 
Hinnom völgye (1. Gyehenna). 
Horatius V, 218, 220. 
Hora canonica I, 446. II, 495. 
Hostiensis a tisztitó tűzről I, 126. 
Hogy Krisztus ez igái: Ez az én 

testem stb. V, 55—370. 
Hulda asszony IV, 370, 391, 402, 

410, 419. 
Húsvéti bárány V, 318, 329, 337, 392. 
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Hutten Ulrik II, 19. 
Husz 1, 345, 355, 358, 368. I I 8 9 -

90, 270. IV, 133. V, 219. 
Husz és Zachariás II, 273—274. 
Husziták IV. 124. 

1 
idegenek által való megterheltetés 

megszüntetése IV, 104. 
Idegen jövevények segélyezése IV, 

109. 
Idegen tanulók kéregetésének meg-

szüntetése IV, 104. 
Igaz keresztyénség I, 399. 
Ige (I. Isten igéje) 
Igazi szerzet háromféle V, 427. 
Ikarus V, 270. 
Imádság I, 45, 246, 366. 
Imádságos könyvecske (Betbüchlein) 

IV, 446. 
Impedimenta II, 483. 
Incompatibilia II, 48. 476. 
Indulta II, 485. 
Incorporatio 11, 49, 476. 
Infula (1. Püspöki korona). 
Intelem a békére feleletül a sváb 

parasztság 12 pontjára IV, 189. 
Intelem az ágostai birodalmi gyűlé-

sen egybegyűlt papokhoz VI, 5. 
Intelem a kedves németekhez VI, 

171. 
Intelem felsőségnek és parasztságnak 

IV, 239. 
Intés IV, 427. 
Igazság V, 13, 28. 
Interdictum 1. Átok I, 449. II, 31, 473. 
Inquisitio I, 445. 
Instructio summaria I, 252. 
Intravagans 1, 300 
Investitura II, 61, 480. VI, 288. 
Irenaeus I, 450. V, 162, 178, 189, 191. 
írás a mennyei próféták ellen IV, 

259. 

Irregulares I I 75, 483. 
Istenember IV, 396. 
Isten abs. hatalma V, 104, 111. 

„ akarata V, 140. 
„ báránya V, 211, 213. 
„ birói ne legyünk V, 352. 
„ büntető hatalma III, 170. 
„ dicsősége V, 350. 
„ elfordulása tőlünk III, 216. 
„ felkentjei III, 60. 
,, fensége V, 106. 
„ igéje III, 243, 248, 311. 331. 
IV, 70, 120, 196, 417. 
,, kétféle törvénye és evangyeli-
uma II, 327. 
.„ a fő III, 70. 
„ hallgatása IV, 97. 

megtartása III, 34. 
,, érintetlensége III, 77, 159. 
„ tisztelete (külső, belső) IV, 25. 
„ igéje és dolgai V, 257. 
„ jelei III, 109. 
„ jobbja V, 102. 
„ kegyelme III, 90, 91, 135. 
„ kiengesztelése III, 92. 
,, közössége az emberiséggel 
V, 284. 
„ lélekben imádandó V, 340. 
„ lénye V, 279. 
,, mindenben személyesen jelen 
van V, 109. 
„ országa IV, 424. V, 209. 
,, szeretete V, 118 
„ szemmel nem látható V, 258. 
,, tisztelete és parancsolatjának 
megtartása IV, 97. 

Isteni igazság I, 127. 
Isteni jog I, 369 370. 
Istentisztelet alapelve IV, 60. 

,y tisztelet latin nyelvű IV, 60, 411. 
,, tisztelet lélekben és igazságban 
IV, 443. 
„ tisztelet német nyelvű IV, 442. 
„ tisztelet rendjéről IV, 440. 



476 ]•>. LUTHER MÁRTON 

Isteni tisztelet ünneplése IV, 486. 
Iskola IY, 95, 158; 177. 
István vértanú IV, 75. 
ítélet napja II, 282. 
Ithypoia V, 283. 
írás és hit V, 233. 
Izrael fiai I, 248. 

3 

Jakab köpönyeg IV, 399. 
János szász herceg I1I; 363. 
János Frigyes IV, 290, 304. 
Jenő í III.) I, 449. 
Jeroboám III, 143. 
Jeromos (genatiumi) I, 283. 
Jeromos (ghiutius) I, 253 
Jeromos (prágai) IV, 133 
Joachim (apát) I, 452. 
Jobbágy IY, 338. 
Jog Y, 15. 
Jogi segély (1. Adjutorium.) 
Jogszolgáltatás V, 16. 
Jónás Justus II, 12. IV, 294. 
Jób I, 416. 
Jócselekedetek I, 316, 363. II, 329, 

336 - 347. Ili, 12, 135. IV, 118, 
265, 267. V, 302. 

,, nem tesznek jóvá II, 339. 
Jótevők emléknapja II, 76. 
Júdás IV, 376. V, 125. 
Julianus~I, 362. 

K 
Kajafás I, 363. IV, 137. 
Kajetán I, 385. II, 487. 
Kananeabeli asszony I, 245, 
Karlstadt IY, 85, 196, 208, 300. V, 67, 

72, 86 - 88, 96, 121, 210, 213, 
380, 403, 408. 

elpártolása IV, 263. 
„• és a mise IV, 308. 

Karlstadt és az úrvacsora I\ r , 324, 
352, 401. 

lázadása IV, 299, 3 0 3 -
304. 

panasza IV, 289, 295. 
tanítása IV, 325, 355, 405. 

„ újítása III, 158. 
Karmeliták I, 260. 
Karthausiak III, 432. 
Kard Y, 9, 11, 12. 
Ivarthagoi zsinat I, 458. • 
Katalin (szent) I, 191. 
Katonaság V, 7. 
Kánon I, 299. II, 491. 
Kánoni büntetés I, 74, 75, 79, 82, 

85, 113, 114, 120; 148, 150. 
Iíauonikus törvények I, 83. 
Kapernaitaság (úrvacsoránál) V, 139. 
Károly (V.) császárhoz levél I, 372. 

II 439. 
Károly burgundi herceg 1U, 409, 
Káté IV, 444. 
Kegyelem I, 64, 151. 
Kegyelmi erők I, 215. 
Kehely V, 90. 
Kelemen (VI.) I, 235, 237, 267. 
Kelemen (VII.) Yl, 293. 
Kengyelvas II, 481. 
Keresztelő János I, 57. V, 10, 11, 44. 
Keresztség II, 167-194, 294. V, 429. 

VI, 246. 
formája II, 174. 
jegye II, 174-179. 

,, megmaradó dolog 
II, 179-180. 

meg nem született gyer-
meké II, 186. 

„ mint halál és feltámadás. 
„ a gyermekkereszlelés 

II, 185. III, 164. 
Isten dolga II, 103. 

Kereskedelem II, 105-107. 
Keresztyén ember a bűnbocsánat 

örököse III, 97. 
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Keresztyén ember mindenkinek 
készséges szolgája és mindenkinek 
alá van vetve II, 324. 

„ ,, mindennek sza-
bados ura és nincs senkinek alá-
vetve II, 324. 

,, szabadságáról Il ; 

319-347. 
,, ,, szellemi és testi 

természete II, 324. 
Keresztyén egyház (1. Egyház). 
Keresztyén gyülekezet jogáról és ha-

talmáról IV, 65 és köv. 
Keresztyén iskolák állítása és fen-

tartása IV, 151. 
Kezelési könyv IV, 102. 
Képek IV. 273, 275, 277, 286. 

„ Karlstadt ellen IV, 270, 290. 
„ ' Mózes parancsa IV, 270, 290. 

Képrombolás V, 269. 
Képrombolók III, 273. V, 433. 
Képtisztelet III, 258 - 259, 262. 
Kézművesek és földművelők kegyes 

adományai IV, .100. 
Kézrátétel II, 204-205. 
Kiadás és ellátás a közpénztárbói 

IV, 105. 
„ a papi hivatalra IV, 105. 
„ az iskolára IV, 106. 
,, az egyházi! hivataiáralV, 106. 
„ betegekre és elaggottakra 

IV, 107. 
Kind Henrik gyülekezeti szervezete 

IV, 85. 
Klerikusok III, 71, 120. 
Kódex I, 272. 
Konrádus ÍV, 301. 
Köln I, 385. 
Könyvecskék I, 375. 
Körülmetélés IV, 280, 329. V, 330,331. 
Kőszikla IV, 28. 
Kötterwitz Sebestyén IV, 57. 
Közbenjáró könyörgés II, 135, 147. 

„ segedelem I, 130, 134-144. 

Közgyűlés tartása évenkint 3-szor 
IV, 111. 

Közpénztár elzárása IV, 101 
,, kezelésének megállapí-

tása IV, 101. 
Kolduló kolostorok II, 6 7 - 6 9 . 
Koldusok gondozása II, 84 - 85 

IV, 105. 
Kolostori élet III, 17. 

,, fogadalom VI, 354. 
Kolostorok II, 67. IV, 91. V, 426, 

VI, 320. 
Kommenda II, 48, 476. 
Iíonfessionáliák II, 478. VI, 16, 122, 

. 127. 
Konfirmatio II, 493. 
Kopogó (visszajáró) lelkek III, 113, 

116. V, 272, 275, 431. 
Koppé Lénárd III, 415, 416. 
Krisztus a kenyérben V, 266-267. 

,, az ember V, 354. 
„ az igazi szőlőtő V, 220. 
., ban Isten és ember egy 

személy V, 109. V, 280. 
dicsősége V, 118. 
egyidejű jelenléte menny-

ben és az úrvacsorában V, 103. 
,, . érdeme a búcsú kincses-

háza I, 235-237, 241, 244, 267, 
299. 

fogantatása V, 123. 
,, hirdetésének célja és módja 

II, 334-335. 
hivatala és műve VI, 321. 

., hoz való ragaszkodás III, 81. 
,, Ígérete az Úrvacsorában 

III, 82. 
Isten báránya V, 221. 

„ Isten jobbján V, 102. 
jelei V, 397. 

„ kétféle tanítványai V, 344. 
közössége V, 413, 419. 
lelki eledel V. 147. 

,, lényege V, 281. 
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Krisztus lelki érdemei nem bízha-
tók emberekre I, 238. 

nem tévedhet VI, 236. 
nincs a földön V, 243 - 252. 

„ nincs helyhez kötve V, 337. 
„ országa Y, 350. 

papsága I, 269. IL 332. 
,, papsága sem Péterre, sem 

a pápára át nem szállt I, 297. 
,, rendelkezése az úrvacso-

rátói V, 238. 
„ * szája III, 174. 
,, szereztetési igéi III, 76. 

szenvedése V, 241, 285. 
,, szertartása, mint hagyo-

mány VI, 378. 
születéséről V, 424. 

,, testének ünnepe III, 97. 
teste IV, 20, 26, 30, 33, 62. 

V, 89, 135, 142, 171, 178, 224. 
,, testének a kenyérben és a 

borban való jelenlétének szüksé-
gessége V, 186. 

,, testének és vérének élve-
zete III, 78. 

„ testének hármas jelenléte 
V, 273. 
,, teste szellemileg nincs jelen 

V, 130. 
„ testének terjedelme V, 265, 

333. 
,, testének ünnepe III, 97. 

trieri köntöse I, 449. VI, 
^ 22. 

vacsorájáról V, 206. 
„ végrendelkező III, 96 
„ vére IV, 418. V, 375. 

Krisztusiak III, 177. 
Kulcs (kötő) VI, 105. VI, 143. 

„ oldó VI, 114. 
„ pápáé VI, 111-114,132, 135. 
,, vétő vagy tévedő kulcsok 
VI, 119, 153. 

Kulcsok alkalmazása VI, 143, 162. 

Kulcsok hatalma I, 113, 126, 131, 
134, 164, 167. II, 34, 194, 197. 
VI, 105, 348. 

,, és tud. kulcsa VI 136. 
Kulcsokkal való visszaélés VI, 

16 -19 . 
Külsőségek III, 178. 
Ivyrie eleison IV, 457. 

L 
Lábcsók II, 481. 
Laikusok 111, 71 ,120,242-243 432. 
Lange János II, 20, 354. 
Lauszk Zsigmond IV, 113. 
Lázadás Isten büntetése IV, 216. 

,, jogtalansága III, 170. 
,, önbíráskodása III, 171. 

ördög műve III, 171. ' 
Lázadó ember IV, 252. 
Lector II, 487. 
Legátus VI, 292. 
Legeltesd az én juhaimat I, 427. 
Leisnig IV, 67, 85, 87, 96. 
Lelkekért való könyörgés L, 111. 
Lelki dolgok I, 314. 
Lelkiismeret IV, 276. V, 6. 
Lelki szabadság III, 239, 241-242, 

253. 
Lelki uraság, III, 333. 
Letörölhetetlen jelleg II, 29, 227. 

473. 
Lélekmisék II, 485. 
Lélek szerint V, 140. 
Leo (X) I, 37, 38, 122, 249, 252, 

254, 259, 447. 
Leo bullája Luther ellen II, 304. 
Leohoz levél I, 250, 320. II, 304. 
Link Vencel I, 258, 452. II, 18, 21. 
Lipcsei bak I, 321. 11,379,392- 407. 
Lipcsei vita I, 331. II, 268, 393. 
Locus communis IV, 448. 
Lombardus Péter I, 448. II, 491. 
Lonicerus II, 9, 10. 
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Lőrinc (szent) I, 2C0. 
Löwen I, 365. 
Lucia 1, 449. 
Lucifer II, 502. III. 437. 
Luther I, 17. IV, 200. V, 219. 

„ Ágostonról VI, 383. 
„ Agricolához V, 462. 
,, a császárnak való engedel-

messég megtagadásáról "VI, 198. 
a háborúról és a lázadásról 

IV, 174. 
,, a kihallgatás nélkül való 

elitélésről VI, 182 
,, a sakramentáriusokról V, 446. ; 

a speyeri bir. gyűlésről V, 
4 4 1 - 4 3 

astrassburgi prédikátorokhoz 
1\ 
,, a szükségbeli védekezésről 

VI, 180, 181. 
az ágostai hitvallásról és 

cáfolatáról VI, 184. 
., az apostoli zsinatról VI, 384 
,, beszéde a wormsi gyűlésen 

II, 455. 
doctori hivatásáról VI, 270. 
elfogatása III, 10. 

„ és a marburgi értekezlet 
IV, 451. 

„ és a parasztok IV, 216, 220. 
, „ Ferdinándról VI, 195. 

„ haláláról VI, 17G-177. 
„ VII. Kelemenről VI, 197. 
,, Ilesseni Fülöphöz V, 449. 
„ hitvallása V, 423-434. 
„ Husz jövendöléséről VI, 270. 
„ I-Iuszról II, 178. 
,, János választófejedelemhez 

levél V, 444, 463 -465. 
„ Jakab leveléről II, 95 
,, jelszava VI, 47, 177. 
„ Iválvinékról III, 315. 
„ Karlstadt ellen IV, 297. 
„ lelki küzködése III, 249. 

Luther Luther Jánoshoz levél III. 20. 
„ magáról mint német prófé-

táról VI, 191. 
,, meggyőződése tanáról II, 416. 

Münzerről VI, 175. 
,, olvasmányai az egyházi 

atyákból VI, 375. 
„ önvédelme II, 392-407 . 
„ V. Károlyról VI, 193. 

rettenthetetlenségéről 
VI, 180 -192. 

„ Róma gyalázatosságairól 
VI, 201. 

„ szerinti kenyér V, 237. 
,, szerénysége IV, 265. 
„ Űrvacsorára vonatkozó érvei 

V, 264-345. 
„ Wormsban IV, 316. 
„ Ziskáról VI, 179. 

Lutheránusok III, 176. 
Lübeck V, 27. 
Lyoni szegények III, 431. 

M 

Macedónius V , 423. 
Machiavelli II, 481, 
Magán mise III, 35 
Magniíicat IV, 449, 451. 
Magyarország II, 263. III. 241. 
Manicheusok III, 281, 283, 284, 292, 

293, 336, 432, 435. 
Marcion I, 278. 
Marcolph V, 400. 
Marburgi cikkek V, 453. 
Marburgi colloquium V, 429. 
Mária II, 141, 490. V, 109, 128, 137. 
Mária fogantatása I, 217. 
Mária Magdolna II, 123. 
Mária tisztelete II, 23, 209, 211. 
Mária ünnepek IV, 64. 
Matutinum (l. Hajnali istentisztelet.) 
Meghívás VI, 352. 
Megigazitás L 244. V, 7. 
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Meglocsolás IY, 274. 
Megtérés I, 35. 
Meissen IV, 140. 
Meisseni püspök IV, 129. 
Melanchthonhoz levél I, 234. III, 7. 

167. V, 195. 
Melkhisedek I, 412. 
Mennyei próféták IV, 296, 386, 391. 
Mennyország a földön V; 387. 
Mercurius I, 449. 
Meritum Christi V, 240.- • 
Messe (1. Hajnali istentisztelet.) 
Metaphysicos (csodabogár) 11, 490. 
Méltányosság V, 16. 
Mi Atyánk IV, 354, 445, 467. 
Michtam I, 451. 
Midas I, 451. 
Mihálynap IV, 111. 
Miksa császár Y, 30. 
-Miltitz I; 311, 320. II, 117, 120, 313, 

498. 
Miltitzzel való béketárgyalások 

I, 305, 309. 
Miltitzhez levél I, 323. 
Mind jó keresztyén, aki rossz római 

II, 312. 
Mise III, 51, 117. III, 256, 257, 329, 

339, 350, 435. IV, 62 306, 308. 
V, 190, 432. VI, 19, 206, 245, 322. 
„ alapitás III, 429 
„ alatti imádság II, 160. 
,, állomások I, 445. 
„ (arany) VI, 22. 

collecta IV, 310. 
„ eltörlése III, 149. 
„ (halotti) III, 108, 428. 
„ ruhákról V, 433. 
„ gonosz papé II, 165. 
„ igéi III, 75. 
„ kánon II, 161. III, 101, 102, 428. 
„ levelek II, 79, 484. 
„ megrendelése II, 85 - 86. 
„ nem jócselekedet vagy áldozat 
II, 144 - 167. 

; Mise nyelve IV, 331. 
| „ (ötös) VI, 22. 
: „ testamentum III, 94, 95. 

„ visszaélés III. 42, 57, 72, 93, 
: 148. 

Miséző papság III, 52, 53. 
Mitra 1. Püspöki korona. 

, Modernista (modista) IV, 187, 
: Moloch III, 145, 427. 

Moloch tüze III, 147. 
Monarchianusok Y, 424. 
Monstrantia III, 491. III, 432. 

, Montanisták III, 429. 
* Montferat követe I, 232, 264. 

Mózes 1, 355, 361, 409. IV 15 
: . V, 230, 231. 
Í „ első táblája III, 13 tóti 

„ miséje IY, 311. 
„ törvényei IV, 123. 

Mustármagnyi hit I} 247. 
, Mühlpfort Jeromos II, 323, 499. 
1 München IV, 13. 

Münzer Tamás IV, 251. V, 196, 622. 

m 
Nagy Gergely I, 447. 
Nagy Leo I, 445. 
Nazianzi Gergely I, 194, 450. 
Nápoly II, 481. 
Ne lopj III, 125, 130. 
Ne ölj III, 127, 131. 
Ne törj házasságot III, 125, 130. 
Nestorius V, 224. 
Németalföldi, flandriai s brabanti 

keresztyénekhez IY, 122. 
Német mise W, 433. 
Német nemességhez II, 12, 18, 19, 

20. 22, 23 -110. III, 364. 
Németország jövője IV, 214, 241. 
Niceai zsinat I, 458. 
Nikodémus V, 269. 
Nimpscheni zárda III, 416. 
Nimród II, 487. 
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Nyelvek ismerelének fontossága 
IV, 168. 

Nyilatkozatok I, 313, 
Noé V, 183. 
Novitianusok Y, 431. VI, 160. 
Nürnberg IV, 85. 

© 

Oblatio II, 491. 
Occam I, 354, 457. 
Oecolampadius Y, 72, 79, 82, 86, 

88, 92, 95, 113, 117, 125, 139, 
150, 151, 154, 173, 210, 214, 222, 
223, 305, 382, 420. 

Odolla és Olibana III, 429. 
Officialisok II, 57, 479. 
Oltalomlevél I, 264. 
Oltárközösség Y, 417. 
Olvasó VI, 21. 
Olympius I, 450. 
Opus opertum II, 491. 
Orbán nap IV, 111. 
Ordinarius II, 54, 479. 
Orestes I, 455. 
Origenes II, 140, 489. 
O Ádám V, 248 - 252. 
Ó-testamentom V, 214, 347. 

,, és ú j test. képe 
r I, 408. 

Óvás és ajánlás I, 375. 

ö 
Önerőnkben való bizakodás II, 25. 
Önkéntes büntetés I, 50. 
Ördög V, 62, 211. 

„ angyalai a pápák VI, 202. 
„ asztala V, 429. 
„ közössége V, 427, 419. 

országa I, 425. 
„ üdvössége V, 433. 
„ vértanú II, 75, 483. 
„ testéről V, 417. 

D. Luther M. művei. 

Örök büntetés I, 50, 94. 
„ papság 1 468. 

P 

Pack Ottó V, 438. 
Pallium I, 369, 459. II, 46, 475. 

VI, 290. 
Paludei Péter scholasztikus theol. 

I, 113, 194. 
Panorminatus nézete a búcsúról 

I, 114, 116, 239, 356, 447 
Pap vagy püspök II, 452. 
Papok Baali III, 144. 

„ Bétheli III, 143. 
„ házassága II, 7 0 - 7 5 . VI, 352. 
„ hegyi III, 142. 
„ hivatása IV, 80. 
„ és laikusok II, 334. 
„ levitikus III, 141. 

nőtlensége és szüzessége 
V, 258. 
„ romlottsága VI, 257. 
„ sohasem voltak jók VI, 249. 
„ avatása és szentelése III, 434. 
,, választása és fizetése IV, 237 

Papi hivatal III, 55, 63, 64. , 
betöltése IV, 96. 

,, rend viszonya a világihoz 
II, 27—32, 61. 
,, rendről, vagy felszentelésről 
II, 217-227. IV, 90. V, 432. 

Papság egyeteme III, 48, 55, 56, 59. 
Istentől elrendelt III, 119. 
külső III, 50. 

„ lélek szerint való III, 47, 119 . 
pápás III, 121, 129, 143. 
törvénye III, 51, 118, 119. 
tudatlansága III, 191. 

Papszentelés III, 325, 326, 431. 
Parancsolatok 1, 315. 
Parasztlázadás V, 14. 
Parasztság IV, 219, 223. 
Parokus IV, 60. 

31 
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Paschalis I, 147. 
Patriarchák I, 370. 
Paulinus (szent) 1, 179, 449. 
Pápa I, 17, 20, 27, 281, 358, 371, 

385, 387, 402. IV, 70. VI, 321. 
,, adta-e a németeknek a római 
birodalmat? II, 100 -104. 
„ biztonsága III, 221. 
„ búcsúja I, 21, 114,153,170, 176. 

bűn bocsánata I, 25, 58, 113, 
118, 127, 162, 213. 

csalárdsága III, 222. 
,, csalhatatlansága II, 33. 
„ és császár viszonya II, 61 - 6 2 , 
104-105. 
„ egyháza VI, 131. 
„ felfuvalkodottsága III, 219. 
,, és a fogadalmak feloldása 
II, 191. 
„ hármas koronája II, 39, 474. 
„ és a házasság felbontása 
II, 192. 
3, és hivei könyveinek elégeté-
séről II. 361-377. 
„ hónapjai II, 44, 475. 
,, és hordozása az emberek 
által II 64. 
„ a hűbérúr Ií, 63. 
„ kapzsisága II, 42—53, 83. 
III, 218. 
„ kiátkozásai III, 210, 222. 
„ Krisztus helytartója II, 62. 
„ lábacsókolása II, 6 3 - 6 4 . 
,, mint antikrisztus V, 430. 
„ nagyravágyása Ili, 218. 
„ pensioja II, 54, 478. 

éspüspökök viszonya II, 5 5 - 5 6 . 
„ nem reformálható VI, 370. 
,, szamár IV, 6. 
,, a Szentírás nem egyedül jogos 
magyarázója II, 33 - 3 5 . 
„ szentséges VI, 405. 
„ tanítása 30 főcikkben 
Ií, 368-374 . 

Pápa és a tisztító tűz I, 122, 124. 
,, törvényhozó hatalma 
II, 181 -184 . 
,, világias és fényűző élete 
II, 3 9 - 4 0 , 60. 
,, zsarnoksága III, 223. 
,, a zsinat nem egyedül jogos 
összehívója II, 35—38. 
,, 10 parancsolatja III, 139. 

Pápaság III, 314-316, 321, 327, 
V, 430. 

„ mindenhatósága III, 240, 
291, 295. 

,, veszedelme a lelkiismeretre 
III, 250, 255, 280, 287. 

Papi rend istentől való származása 
I, 417. 

Pápisták V, 252. 
Pápisták elleni irodalom hatása 

III, 175. 
és Karlstadt IV, 320. 

Páris I, 451. 
Párisi fakultás Hí, 124, 125, 128. 
Participatio II, 49. 
Ií. Paschalis pápa IV, 134. 
Patarenok III, 431. 
Pectoralis reservatio II, 50, 59, 477. 
Pelagius I, 298. VI, 149. 
Pelagianismus V, 425. 
Pelagianusok I, 367, 449. III, 429. 
Pensio II, 478. 
Peutinger Konrád I, 232, 452. 
Per alatt levő hűbérek II, 46, 285. 
Pergament IV, 183. 
Peripatetikusok I, 448. 
Péter (apostol) I, 461. III, 433. 
Pflug Caesar I, 457. 
Plátó I, 450. 
Paraphrasis IV, 467. 
Perikopa IV, 449. 
Petrus Julianus V, 332. 
Picardok II, 92, 485. 
Picus Mirandola János I, 125, 447. 
Pighardus I, 90, 446. 
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Pilátus V, 10, 125. 
Pirkheimer Wülibald V, 113. 
Pistoris I, 347. 
Planitzer J. I, 348. 
Plautus I, 449. 
Pohár IV, 421, 431. V, 394. 
Pokol 1, 95. 
Pommer János Y, 193. 
Poroszország III, 241. 
Possibile és necessarium V, 125,153. 
Postilla IY, 467. 
Prágai Lukács IV, 21. 
Praebenda II, 47, 476. IV, 94. 
Prédikátor IV, 60. 
Prierias Sylvester I, 253, 254, 283. 

II, 11, 486, 497. 
Priscilliánusok IV, 120 
Primitía Spiritus II, 336. 
Proprius motus II, 50, 477. 
Protestálás I, 256, 291. 
Próféták zwikaui III, 161. 
Proteus I, 455. 
Purgatórium I, 282. 
Püspök III, 65. VI, 44. 

korona II, 39, 474. 
köpeny VI, 124. 

Püspökök keresztyén III, 69. 
Krisztuséi III, 69, 122, 

123. 
„ Pál apostol III, 68. 

pápás III, 66, 70. 
Péter ap. III, 68. 

Pythagoras I, 447. 

R 

Rajongók III, 435. V,'206 -422. 
„ Krisztusról V, 327. 

vádjai V, 290. 
Ravenna II, 481. 
Ra e nai Péter I, 125, 448. 
Reg nsburg II, 484. IV, 85. 
Reservatio II, 54, 478. 

Responsorium IV, 61. 
Resolutio I, 349, 352. 
Rethitius I5 450. 
Retractatio I, 239. 
Reussen III. 241. 
Reuchlin I, 125, 448. 
Rimini Gergely I, 346, 457. 
Roland V. 277. 
Róma III, 166. 

„ romlottsága II, 66, 309. 
„ fiai romanisták II, 26, 135. 

Római egyházról I, 318. 
„ pápaságról I, 381, 385. 

Romanisták II, 473. 
Rózsáról analógia II, 329. V, 309. 

S Z 

Saale IV, 296. 
Sabellius V, 223. 
Sába királynője I, 416. 
Sacrificium II, 491. 
Sakramentumok I, 247, 248. III, 351. 

V, 208. 

ellenségei V, 206. 
Salamon V, 43. 
Salom III, 437. 
Salbach Ferenc IV, 57. 
Salvus conductus I, 231, 254, 265. 
Samária III, 145. 
Sámuel feltámasztása Ili, 114. 
Sándor (VI) I, 122, 447. 
Sátán III, 431. IV, 131. V, 206, 207. 

,, bolondsága V, 207. 
Saul I, 371. 
Schauenberg Sylvester II. 10, 1 6 - 19. 
Scholastica theológia II, 492. 
Schwenkfeld V, 345-348 , 365, 399, 

514. 
Scrinium pectoris II, 486. III, 429. 
Sententiae II, 486 
Sententiák könyve I, 68, 444. 
Severianus dékán III, 8. 

* 31* 
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Severinus (szent) I, 147, 440, III, 428. 
Siba I, 378. 
Sicilia II, 481. 
Simeon V, 129. 
Simonia I, 449. II, 50, 477. 
Sixtus (IV) I, 71, 141, 445. 
Sodorna párisi III 428. 
Sophisták (L zófisták) III, 363, 369. 

IV, 173. 
Spalatin I, 452. 
Spalatinhoz levelek I, 231, 235, 262, 

322, 327, 329, 339, 342. II, 9, 10, 
11, 13, 16, 117, 119, 261, 277, 365, 
386, 413, 429, 434, 438. III, 8, 33, 
35, 36. V, 60. 

Spengler Lázár II, 352. 
Speyeri gyűlés V, 438. 
Spiridion (szent) I, 122, 447. 
Staupitz János 1,35, 233,236, 257, 294. 

„ hoz levél I, 311. II, 383. 
„ Magdolna III, 438. 

Staupulensis János I, 125, 448. 
Stein Wolfgang IV, 67. 
Sternberg II, 484. 
Shefel Mihályhoz levél V, 59, 60. 
Strassburg IV, 85. V, 196. 
Strassburgi ker. hivekhez IV, 207. 

„ prédikátorok és evangé-
listák IV, 428. 

Suspensio II, 484. 
Summa angelica II, 211. 
Summaria institúció I, 282. 
Summisták I, 447. 
Sváb parasztsághoz 12 pont IV. 213. 
Sylvester I, 385. VI, 283. 
Szabadság IV, 320, 343. 
Szabadság megrontása IV, 318. 
Szabadakarat I, 346. V, 425. VI, 250. 
Számadási könyv IV, 102. 
Szaracénok III, 213. 
Szászok tükre IV, 285. 
Szász hercegnek a lázongó lélekről 

IV, 196. 
Szegények az egyház kincse I, 200. 

Szekták II, 482. III, 264, 330. IV, 202. 
Szellemi evés V, 241. 
Szemfényvesztők IV, 388. 
Szentek I, 313, 364. IV, 129, 135, 142. 

bűnei III, 104. 
cselekedetei III, 103 
érdeme I, 183, 197, 241. 
hite III, 104. 
követése III, 104, 105. 
mint pénzbálványok II, 81. 
segítségül hívása VI, 329. 

432. 
tévelygései III, 107. 
tisztelete III, 299—304. 

VI, 209. 
Szentelt víz II, 493. 
Szent Anna IV, 99. 

Bernát IV, 173. 
Bernát könyve II, 316. 
Erzsébet (marburgi) IV, 145. 
István V, 335. 
Gergely megtévesztése 

III, 110. 
,, Severinus III 111. 

Szentháromság V, 353, 423. VI. 320. 
Szentírás V, 63. VI, 376. 

„ védelme I, 240, 266, 268, 
270, 295, 351, 376, 407. 

Szentlélek I, 241, 248, 358. 
V, 211-215, 240, 260, 356, 346, 
399, 428. 

Szentség IV, 118, 265, 334. V, 328, 
432. 

,, ellenei V, 208 - 209. 
„ elnevezése IV, 342 
„ élvezése IV, 338, 405. 

imádása IV, 38. 
lényege II, 118, 206, 235. 

,, pápás és lutheri értelem-
ben II, 294. 

„ felemelése IV, 316, 320. 
„ száma II, 128, 235. 

Szentségek nem a kegyelem hat-
hatós jegyei II, 175 - 177. 
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Szentségek, ő- és újszövetségiek 
viszonya II, 175-177. 

Szentségi egység V, 356, 360, 395. 
Szentszéki levelek hamisítóinak 

kiátkozása III, 213. 
Szentté avatag 11, 8 1 - 8 2 , 484. 
Szeplőtlenség és szűziesség III, 22, 

260. V, 433 
Szeplőtlenség, hitvesi III, 23. 
Szeretet I, 100, 103, 104, 122, 211, 
- 220. II, 343. V, 73. 

cselekedetei IV, 267. 
Szereztetési igék IV, 24, 32, 346, 

352-359, 370, 392, 470. V, 235. 
Szertartásos bűnbánat I, 120. 
Szerzetesség III, 259, 273, 276, 277, 

280, 283 - 289. 
„ mint istentisztelet 

III, 134. V, 426. 
Szombat IV, 279, 285. 
Szóharc Cajetánnal I, 272 
Szikla IV, 442, 431. 
Szülői hatalom III, 24, 134 
Szűz Mária V, 109 (l. Mária) 
Szüzességi fogadalom II, 70, 72, 

108. 

I 

Talio jog III, 367, 368, 383. 
Tan és élet viszonya VI, 238. 
Tanítás és cselekvés IV, 319, 321. 

„ . módja IV, 180. 
Támadása, hamis tanoknak I. 99, 

114, 115, 190, 194, 232, 255, 259, 
283, 391. 

Tauler János I, 93, 136, 165, 168, 
196, 446. 

Te deum laudamus IV, 448. 
Templom (mezei) II, 80. 
Tengeri rablók kiátkozása III, 212. 
Terminatiók megszüntetése IV, 104. 
Tertullian V, 155, 312. 
Test V, 95, 97, 98, 101. 

Test nem használ semmit IV, 403, 
415. V, 126, 142, 288-299. 

„ és lélek V, 142-146, 183. 
„ megtöretik IV, 410. 
„ és vér IV, 369. 

Testamentum II, 146-147. II, 99. 
Testvéregyesületek I, 448. II, 87, 

485. VI, 265, 327. 
Tetzel János I, 444. 
Tételek Eck ellen I, 340. 
Tévelygők V, 68, 72, 74, 92, 93, 97. 
Tévtanítók V, 69. 
Theologia reformja II, 97, 99 
Thomisták I, 253. 
Thulich II, 122, 486. 
Ti ara II, 39, 474. 
Tiszteld atyádat és anyádat III, 128, 

132, 134. 
Tisztító tűz I., 19, 50, 90, 95, 101. 

116, 126, 134, 148, 219, 248, 251, 
282, 314. II, 270. V, 431. VI, 69, 
123, 325. 
„ tűz II, Makk. 12 43. 

VI, 71, 63 zsoltár VI, 77. Jel. 14. 
VI. 79. 1 Kor. 3 15. VI, 84. Egy-
házatyák (Gergely és Ágoston) 
VI, 91. Zsoltárok VI, 94. 
„ tűzről mint halálfélelem 

II, 295. 
Titkos bűnök bárkinek meggyónha-

tok II, 75. 
„ házasság III, 133. 

Tized IV, 237. 
Tízparancsolat IV, 446. 
Tonzura (1. hajkorona). 
Torgau IV, 117. 
Toursi Berengár V, 257. 
Töredelem I, 148, 136, 163, 168, 196. 

II, 196-198. 
Török ellen pénzgyűjtés II, 43, 53. 
Törvény I, 70. V, 16, 26. VI, 336. 

cselekedetek III, 12, 13. 
első táblája VI, 403. 

„ második táblája VI, 404. 
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Transsubstantiatio II, 138-141. 
III, 98, 322- 338. V, 111. ¥1,348. 

Trier II, 484. 
Trópus V, 218-261 , 306, 384, 396, 

4 0 5 , 4 1 1 , 4 2 1 , TOVTO I V , 3 5 2 , 3 5 4 , ' 

356, 360, 362. 

w 

Ubiquitas V, 278. 
Uj bálvány és ősi ördög ellen 

IV, 127. 
Uj elöljárók útbaigazítása IV, 113. 
Uj Eck-féle bullákról és hazugsá-

gokról II, 239. 
Uj élet a legjobb bűnbánat II, 297. 
Uj testamentum V, 11. 
Újra keresztelők V, 429. 
Uj vámok szedőinek kiátkozása 

111, 212. 
Ulászló II, 485. 
Unigenitus I, 235. 
Unió hűbéreké II, 49. 
Urbánus I, 264. 
Urina I, 347 (György h. műve.) 
Űrnapja 111, 428. 
Úrvacsora II, 127—167. III, 235-267. 

IV, 95, 346. V, 73, 74, 80, 94, 
102, 132, 188. VI, 248, 347. 

Űrvacsoráról II, 124-125. 
Úrvacsora V, 241. 

,, . János VI. értelme 
II, 125-126, 129. 

,, 1. Kor 1123 értelme 
II, 126, 134-135 

bullája III, 193. 
a bor V, 87, 88, 90, 

91, 101. 
igék V, 227-138, 365. 

,, az első V, 255. 
,, mint absurdum Zwingli-

nél V, 253-254. 
„ amely érettetek adaték 

V, 376. 

Úrvacsora amely érettetek meg-
töretik V, 392. 

,, aki méltatlanul eszi a 
kenyeret V, 402, 408. 

„ azonosító beszéd 
V, 351 360. 

,, »egyétek és igyátok« 
III, 87, 88. 

„ ^elbeszélő ige« V, 228 
230, 234. 

,, ellenkezik-e értelmünk 
a hittel ? V, 238 - 243. 

» elrendelő íge« V, 228, 
238, 350. 

,, »emlékezetemre« IV, 369, 
409. 

iar í r IV, 431. V, 210, 
213, 218-238, 261, 413. 

,, »ez ama pohár« IV, 42. 
»ez az én testem« V, 81, 

82, 89, 90, 95, 101, 128, 173, 196. 
V, 211-212, 214, 227, 263-345, 
361, 367. 

„ értelmünk ellen van az 
írás ? V, 243-256. 

a hit V, 235-236. 
két szinéről III, 237, 242, 

244- 246, 248 - 257, 2 6 2 - 265, 
328-332. VI, 35, 227-243 . 

,, két szinéről az evangé-
listák II, 130-133. 

„ két szinéről az egyház-
atyák II, 135-136. 

Lukácsnál V, 373, 374, 
379. 

Máté, Márknál V, 365-371, 
391. 

méltatlan vétele IV, 378, 
382 

., rendelésének helye 
III, 1C0. 

„ valóságos kenyér és bor 
II, 138 -144 . 

vegyétek III, 86. IV, 352, 
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354, 356, 367, 370, 397, 410, 416, 
422. 

Utolsó kenet 11, 495. V, 432. 
,, „ szentsége I. Jakab 

51 4_1 5 é r t e lme l l , 228-234. 
Uzsora IV, 94. 

„ hitel II, 106, 
Üdvösség V, 430. 
Üldöztetés I, 375. 
Ünnepek kevesbítése II, 78. 

Vad kápolna II, 487. 
V aj cédulák Ií, 53, 478. 
Vakok I, 246. 
Yaldensek IV, 175, 442. 
Valete II, 447. 
Vall a Lőrinc I, 125, 448. V, 276. 

VI, 283. 
Vallás hitének cikkeiről V, 208. 
Vallásos egyesületek vagyona 

IV, 99. 
Vas és tűz IV, 395. 
Vasárnapi istentisztelet IV, 451. 
Vád I, 289. 
Váltság cikkei VI, 321. 
Várományos levelek II, 54, 478. 
Vásári mise VI, 19. 

„ „ és az úrvacsora VI, 20. 
Vecsernye IV, 62. 
Welsenach II, 484. 
Vencel dr. I, 231. 
Vergerius VI, 289. 
Vértanuk (első prot.) IV, 122. 
Vésalia János I, 125, 448. 
Viktor pápa VI, 298. 
'Vigília IV, 161. 
Világi felsőségről III, 368-410. 

„ jog II, 97. 
,, rend és papi rend II, 27 - 3 2 . 
„ rend hivatása II, 30 31. 
„ ügyet ne tárgyaljanak Rómá-
ban II, 57. 

Vilmos őrgróf IV, 138. 
Vince (párisi szent) I, 109, 446. 

II, 476. 
Visszavásárolt rendházak IV, 94. 
Visszavonás 1, 311. 
Vízbemerítés II, 174. 
Vízkereszt ünnep IV, 101, 111, 112. 
Vrigt János II, 19. 
Wiklef II, 138, 489. V, 352, 355, 358. 
Wiklefiíák III, 431. IV, 124. 
Wimpina I, 444. 
Wittenberg III, 241 -
Wittenbergi Ágoston rend II, 42. 
Wittenbergi kanonokhoz IV, 124. 
Wittenbergi vártemplom III, 430. 
Wittenbergiekhez Luther levele 

III, 157. 
Wormsi tárgyalások II, 423-469 . 
Vulgata IV, 161. 

z 
Zarándoklás Rómába II, 6 5 - 6 7 . 
Zedekiás I, 413. 
Zofisták I, 441. (1. Sofisták). 
Zwickaui próféták 
Zwingli IV, 478. V, 72, 78, 79, 82, 

85, 87, 88, 92, 96, 128, 144, 147, 
185, 192, 206, 226, 282. 

„ alloiosisa V, 256, 259, 262, 
336, 391. 

„ felfogása V, 224-225, 413. 
„ logikája V, 245, 298. 
„ jelképeskedése V, 385. 
„ mint eretnek V. 256, 282. 
,, szapulásai V, 224. 
„ 3 vádja V, 299. 

Zürichi Christofel V, 303. 
Zsidókról IV, 121. 
Zsinat I, 9, 271, 358, 370. II, 2 6 - 2 7 . 

IV, 70. 
„ afrikai I, 359. 
„ baseli I, 358 II, 489. 
„ chalcedoni I, 359. VI, 391. 
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Zsinat efezusi VI, 391. 
,, fogalma I, 441. 

konstanzi I, 345, 357, 358, 
359, 360, 370. lí, 270. II, 489. 
5, konstantinápolyi VI, 390. 
„ niceai I, 359. VI, 389. 
„ négy főzsinat VI, 316. 
„ összehívása nemcsak a pápa 
jussa VI, 3 5 - 38. 

Zsinatokról és egyházakról VI, 363. 
Zsinatok ellenmondanak egymásnak 

VI, 376. 
,, hitcikket nem állíthatnak 

VI, 392. 

Zsinatok nem avatkozhatnak min-
denbe bele VI, 395. 

,, ú j j©cselekedeteket nem 
rendelhetnek el VI, 394. 

„ új szertartásokat nem 
hozhatnak be VI, 395. 

,, viszonya a világi hata-
lomhoz VI. 395. 

zsarnokságot meg kell 
akadalyozniok s a jó rendet 
megallapítaniok VI, 396. 

Zsmatnoz felebbezés I, 280. 



Végszó. 
Amit a „Luther- Társasági 1903. november 12-én Budapes-

ten tartott közgyűlésén egyhangú lelkesedéssel elhatározott, Isten 
segítségével immár valóra vált. A reformáció négy százados for-
dulójának emlékünnepe még be sem állott s inie a Magyar Luther, 
Luther legkiválóbb iratainak első magyar kiadása e kötettel be 
van fejezve. 

Előre megállapított programmunkat anyagi erőink fogyaté-
kossága miatt teljességében nem valósíthattuk meg. Célunk volt, 
hogy bemutassuk Luthert az ő műveiben mint egyházreformátort, 
mint egyházszervezőt és mint egyházépítőt. Sajnos csak a két 
első feladatot oldhattuk meg: az egyházreformátor és az egyház-
szervező teljes nagyságában, mondhatjuk egész fenségében előttünk 
áll. Amit e körből iratai közül kiszemeltünk, azt mind lefordí-
tottuk s elláttuk a szükséges bevezetésekkel és magyarázatokkal. 
Csupán két fontosabb, hitvallás könyvünkbe is felvett irata maradt 
ki t. i. a Kis- és a Nagy-Káté még pedig egyszerűen azért, 
mert Luther-Társaságunk elhatározta, hogy ugyancsak a refor-
máció négy százados fordulójának örömünnepe alkalmából, kiadja 
Evang. egyházunk hitvallási iratainak teljes (tehát a két Kátét 
is magában foglaló) gyűjteményét is. Hagy pedig Luther egyház-
épitő iratait, valamint történeti jelentőségű szent beszédeit és éne-
keit, tehát a tervbe vett harmadik iratcsoportot mellőztük, vagyis 
Luther műveit nyolc kötet helyett hatra apasztottuk, annak oka 
a már említett pénzügyi nehézségeken kívül szintén abban kere-
sendő. hogy az építő iratok kiadása is külön terveztetik. 

Beváltottuk abbeli Ígéretünket is, hogy Luther müveit rész-
letes név- és tárgymutatóval látjuk el s tettük ezt kiváltképen 
azért, hogy megkönnyítsük e kiadványunknak használatát. 

Mi magunk érezzük végzett munkánknak fogyatékosságát, 
gyarlóságát. A szakavatottak előtt nem kell magunkat menteget-
nünk. Luthert fordítani nem könnyű feladat, különösen ha meg -
gondoljuk, hogy e téren egészben véve úttörő szerep várt reánk. 
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Nem áltat juh azért magunkat azzal, hogy végleges szövegei adtunk. 
A mi munkánk csak első kísérlet. Akik utánunk jönnek, csinálják 
jobban a dolgot. Nekik mindenesetre a könnyebb rész jut and. 
Miénk a boldogító tudat, hogy végre valahára, négyszáz esztendő 
leforgása után megvan, itt van a Magyar Luther. S nincs • lel-
künknek forróbb óhajtása, mint, hogy az a szellem, amely a régi 
helyén egy egészen új világot teremtett s amely örök időkre meg-
adta az egészséges fejlődés elvét s kiszabta irányát, mibennünk 
is életre keljen, hasson, alkosson és gyarapítson. 

Azért, hogy ez a szellem a mi édes magyar nyelvünkön 
szólalhatott meg s beszélhet immár mi velünk s mi hozzánk, 
Isten után, első sorban is hála legyen a mi, e téren minden áldo-
zatra kész Luther- Társaságunknak, e társaság volt és jelenlegi 
érdemes lelkes vezetőinek, továbbá annak a hűséges evangetikus 
közönségnek, világi urainknak, lelki pásztorainknak, theologiai 
(főként pozsonyi) ifjúságunknak, amely nagy vállalatunkat fel-
karolta, támogatta és végezetül az én kedves. munkatársaimnak, 
akik, nem nézve a láthatókra, az anyagi jutalom csekély, felette 
csekély voltára, a nehéz munkában mindvégig híven kitartottak 
mellettem. 

De a munkatársakról szólva, bűnt követnék el, ha külön is 
köszönetet nem mondanék, — hogy ct halottról, Istenben boldogult 
társamról Strornp Lászlóról ne is szóljak — két állandó segítő 
társamnak: Hornyánszky Aladárnak és Márton Jenőnek, akik, ha 
valamely különösen nehéz, sokszor szinte megoldhatatlannak látszó 
kérdés merült fel, nayy szaktudásukkal nekem a gyengének min-
denkor készséggel, örömmel segítségemre jöttek. 

Luther müvei így már teljes egészként útnak indulnak. Nem 
bocsáthatom útjukra ezeket a drága lelki kincsekkel megrakott 
iratokat anélkül, hogy forrón ne kérjem a magyar irodalom 
összes barátait, pártfogóit, a tudomány embereit s különösen is 
evangélikus egyházunk vezetőit s egész művelt közönségét: fogad-
ják be hajlékukba e kedves vendéget, hogy az az áldás, amit 
magával viszen, náluk maradhasson, mert Istennek áldása az. 

Pozsonyban, 1914. május hó 1-én. 

Dr. Masznyik Endre. 


