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A 

S C H M A L K A L D E N I C I K K E K 



Dr, Luther Márton Schmalkaldeni Cikkei 1537-ben 
készültek, de csak 1538 nyarán jelentek meg először az 
aláírások nélkül. Ez'elé a kiadás elé írta Luther az előszót 
és a szöveget is több helyen kiegészítette. Ezeket a kiegészí-
téseket és javításokat azonban nem tüntetem föl, mert hiszen 
Luther maga írta azokat az 1537-es szövegbe, 

A Schmalkaldeni Cikkek második, lényegében válto-
zatlan kiadása, 1543-ban jelent meg. Ezt a két kiadást 
azután a XVI. században huszonhétszer jelentették'meg. 
Az 1580-as dresdai Korikordiakönyv német szövege Stoltz 
János és Aurifaber János 1553-as kiadásának a szövegét 
vette át, amely már tartalmazza az aláírásokat is 

Ezt Ja fordítást a Korikordiakönyv német szövege 
alapján (Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen 
Kirche. Göttingen 1952. 2. k. 405-468 l ) - a latin 
fordítást, Masznyik Endre magyar fordításának 1937-es 
kiadását és Németh Károly kéziratos magyar fordítását 
figyelembe'véve -r dr, Pálfy Miklós teológiai akadémia 
tanár készítette, A fordítást Prőhle Károly teológiai aka-
démiai tanár nézte át. 



405 A KERESZTYÉN TANÍTÁS TÉTELEI 
amelyeket a Mantuába vagy máshova tervezett zsinat 
elé terjesztettünk volna arról, hogy mi t fogadhatunk 

el, miben engedhetünk és miben n e m stb. 

ÍRTAi 

D . L U T H E R M Á R T O N 

az 1537. esztendőben 

407 DOKTOR LUTHER MÁRTON ELŐSZAVA 

1 I I I . Pál pápa1 tavaly pünkösdre2 zsinatot hirdetett Mantuába. 
Utóbb eltette Mantuából és a mai napig sem lehet tudni, hogy 
hová akarja vagy tudja tenni! Nekünk azonban föl kellett ké-
szülnünk arra, hogy vagy minket is meghívnak a zsinatra, vagy 
meghívás nélkül kiátkoznak bennünket. Ezért kaptam azt az 
utasítást,3 hogy foglaljam tételekbe tanításunkat és állítsam össze 
arra az esetre, ha tárgyalásra kerülne a sor s hogy így kitűnjék, 
miben és mennyit engedünk vagy engedhetünk a pápistáknak 
és mi az, ami mellett mindvégig kitartunk és megmaradunk, 

2 Ennek megfeleló'en állítottam össze ezeket a tételeket és 
átadtam azokat hitfeleinknek. A mieink elfogadták és egyértelmű 
vallástétellel elhatározták, hogy — ha a pápa övéivel együtt 
mégis rászánná magát egyszer, hogy csalás és ámítás nélkül, 
komolyan és őszintén igazi szabad4 zsinatot tartana, ami köte-
lessége volna — nyilvánosan átadjuk és hitünk megvallásaként 
eló'terjeszjük. . 

* 

1 1534-1549. 
2 1537. május 23. 
3 János Frigyes szász választófejedelemtől kapta a megbízatást 

1536 decemberében.; 
4 A Konkordiakönyv mindenütt kiteszi a „szabad" mellé 

az „egyetemes" jelzőt is. 
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3 A római udvar azonban olyan borzalmasan fél a szabad 
Zsinattól és olyan szánalmasan kerüli a világosságot, hogy már 
a maga pártján levőkből is kiölte azt a reménységet, hogy a szabad 
zsinatot valaha is megtűrné. Arról nem is szólva, hogy maga 
tartson ilyent! Az emberek méltán és joggal botránkoznak meg 
és kedvetlenednek el ezen, mert azt látják ebből, hogy a pápa 
szívesebben veszi, ha az egész keresztyénség veszendőbe megy 
és minden lélek elkárhozik, semhogy önmagát és övéit egy kicsit 
is megreformálja és a maga zsarnokságának határt szabjon. 

Ezért mégis úgy döntöttem, hogy egyelőre nyomtatásban 
nyilvánosságra hozom ezeket a tételeket arra az esetre, ha előbb 
találnék meghalni, mint a zsinat összeül. (Ezt egészen biztosra 
veszem és remélem.) Hiszen a világosságot kerülő és a napfénytől 
irtózó gazemberek olyan szánalmasan erőlködnek a zsinat el-
halasztásán és megakadályozásán! Akik túlélnek majd engem 
és itt lesznek, mutassák be ezt a bizonyságtételemet és hitval-
lásomat azon a hitvalláson kívül, amelyet már korábban kiadtam5 

s amely mellett a mai napig megmaradtam és Isten kegyelméből 
4 a jövőben is megmaradok. Mert mit mondjak? Miért panasz-

410 kodjam? Hiszen még élek, írok, prédikálok és naponként előr 
adásokat tartok. Mégis akadnak olyan gonosz nyelvű emberek, 
nemcsak ellenségeim között, hanem a hozzánk tartozó hamis 
testvérek között is, akik odáig merészkednek, hogy saját ira-
taimat és tanításomat hozzák fel ellenem. S nekem ezt látnom 
és hallanom kell. Jól tudják ugyan, hogy másként tanítok, de így 
akarják a maguk gonoszságát az én munkámmal palástolni és a 
szegény népet nevemben félrevezetni. Mi lesz akkor a jövőben, 
halálom után?! 

5 Igaz ugyan, hogy nekem kellene megadnom a helyes vá-
laszt mindenre, amíg élek. De hogyan tömjem be én egyedül 
az ördög minden száját? Különösen azokét — bár valamennyien 
gonosz szájúak —, akik sem hallgatni, sem figyelni nem akarnak 
arra, amit mi írunk. Hanem csak azon törik a fejüket nagy buz-
galommal, hogy hogyan tudnák szavainkat, sőt minden betűt 
a legaljasabb módon elferdíteni és tönkretenni. Az ilyeneknek 
feleljen meg maga az ördög, vagy végezetül az Isten haragja, 

5 Luther az 1528-ban megjelent „Vom Abendmahl Christi 
Bekenntnis 1528" (Hitvallás Krisztus úrVacsorájáról) c. művére 
utal. 
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6 ahogyan megérdemlik! Sokszor eszembe jut a jó Gerson,6 aki 
habozik, hogy írjon-e az ember nyilvánosan valami jót? Ha 
nem tesszük, gondozás nélkül marad sok lélek, akiket pedig 
megmenthettünk volna, ha pedig megtesszük, ott terem az 
ördög számtalan mérges, gonosz szájjal, amelyek mindent meg-
fertőznek és elferdítenek és így munkánk nem terem gyümölcsöt. 

7 Egészen világos, hogy mit akarnak vele elérni! Bár aljas módon 
hazudoztak reánk és az embereket hazugságokkal akarták a 
maguk pártján megtartani, Isten mégis előbbre vitte a maga 
ügyét: azok táborát napról-napra apasztotta, a miénket pedig 
gyarapította, hazugságaikkal szégyenben hagyta és ma is szé-
gyenben hagyja őket. 

8 El kell mondanom egy történetet. Járt itt Wittenbergben 
411 egy doktor,7 aki Franciaországból volt küldetésben. Ez az ember 

nyíltan kimondta előttünk: királya szentül hiszi, hogy nálunk 
sem egyház, sem felsőbbség, sem házasság nincsen, hanem 
barmok módjára élünk és mindeki azt csinálja, amit akar. 

9 Mármost képzeljük el: Azon a napon, Krisztus ítélőszéke előtt, 
hogyan néznek majd reánk az olyan emberek, akik ennek a ki-
rálynak és más országoknak ilyen otromba hazugságokat tálalnak 
fel írásaikban színigazság gyanánt?! Krisztus, mindnyájunk 
Ura és Bírája, nagyon jól tudja, hogy hazudtak és hazudnak. 
Tudom biztosan, hogy elhangzik majd felettük az Ő ítélete. 
Térítse meg Isten a megtérítendőket bűnbánatra! A többiek 
jutalma pedig örök jaj és sóhaj lesz. 

10 De térjünk megint a tárgyra! Valóban, igen szeretnék meg-
érni egy igazi zsinatot, mert vele sok ügyön és emberen lehetne 
segíteni. Nem nekünk van szükségünk reá, hiszen a mi gyüleke-
zeteink Isten kegyelméből már a tiszta ige világosságában, a 
szentségek helyes használatában, a különböző hivatások és igaz 
cselekedetek ismeretében élnek. Ezért mi a magunk részéről 
nem törődünk a zsinattal, mert ilyen dolgokban semmi jobbat 

412 a zsinattól nem remélhetünk és nem várhatunk. Ellenben látjuk 
a püspökségekben mindenfelé a sok megürült és elhagyatott 
parókiát, hogy az embernek a szíve szakad meg. Sem püspök, 

6 Gerson János (1363 — 1429) a párizsi egyetem kancellárja 
volt. 

7 Dr. Waim Gervasiusról van szó, aki I. Ferenc francia király 
követeként járt Németországban 1531-ben, 
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sem káptalan nem törődik azzal, hogy hogyan élnek és hogyan 
halnak meg a szegény emberek, akikért pedig szintén meghalt 
Krisztus! l ls ezek mégsem hallgathatják Őt, amint beszél velük, 

11 mint az igazi Pásztor juhaival! Megborzadok és félek, hogy 
egyszer majd Ő küldi el angyalait zsinatot tartani Németország 
ellen s valamennyiünket mindenestül elpusztít, mint Sodomát 
és Gomorát, mert gálád módon csúfot űzünk Belőle a zsinattal. 

12 Az ilyen fontos egyházi ügyeken kívül a világi rendben is 
számtalan nagy dolgot kellene orvosolni. Ilyen az egyenetlen-
kedés a fejedelmek és a rendek között. Özönvízként áradt el és 
törvénnyé lett az uzsora és a kapzsiság. Erőszak, paráznaság, 
divathóbort, dobzódás, szerencsejáték, fényűzés, mindenféle 
erkölcstelenség és gonoszság, az alattvalók, az alkalmazottak és 
munkások engedetlensége, az iparosok és parasztok árdrágítása 
(és ki tudná valamennyit elsorolni?!) — úgy elharapódzott, 
hogy tíz zsinattal és húsz birodalmi gyűléssel sem lehetne itt 

13 rendet teremteni! Ha az egyházi és világi rendnek ezeket az 
istenellenes, fontosabb pontjait megtárgyalnék a zsinaton, mind-
két kezünk tele lenne munkával, s akkor megfeledkeznénk a 

413 hosszú köntösökről és a nagy tonzurákról. Nem bohóckodnának 
és nem játszadoznának mint gyerekek a széles övekkel, a püspöki 
és bíborosi kalapokkal vagy botokkal és hasonló bolondságokkal, 
Ha teljesítenők előbb Isten parancsolatát és parancsát az egyházi 
és világi rendben, utána még mindig bőven volna időnk az éte-
lek, a ruhák, a tonzurák és a miseruhák megreformálására. 
Ha azonban lenyeljük az ilyen tevéket s közben megszűrjük 
a szúnyogot (Mt 23,24), nem nyúlunk a gerendához, de meg-
ítéljük a szálkát (Mt 7,3—5), akkor a zsinattal is megelégedhe-
tünk. 

14 Ezért kevés tételt állítottam össze. Hiszen egyébként is 
annyi feladatot ró reánk Isten az egyházban, az államban és a csa-
ládban, hogy sohasem tudjuk azokat elvégezni. Mire jó akkor, 
vagy mit segít, ha rengeteg zsinati határozatot és rendeletet 
hozunk ezekről! Különösen ha nem becsüljük és nem tartjuk meg 
azokat a fő pontokat, amelyeket Isten parancsolt meg nekünk. 
Mintha Istennek le kellene borulnia a mi bohóckodásunk 
előtt, amikor lábbal tiporjuk halálosan komoly parancsolatait! 
De bűneink reánk nehezednek és nem engedik, hogy Isten 
kegyelmes legyen hozzánk. Nem térünk meg, sőt mentegetni 

414 akarunk minden utálatosságot. Ó édes Uram, Jézus Krisztusom! 
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Tarts Te magad zsinatot és váltsd meg hiveidet dicsőséges 
eljöveteleddel! A pápának és hiveinek vesztett ügye van, nem 
akarnak a Tiéid lenni. Segíts azonban rajtunk szegényeken és nyo-
morultakon, mert Hozzád sóhajtozunk és Téged keresünk igaz 
szívvel. Azon kegyelem alapján, amelyet nékünk adtál Szentlel-
ked által, aki Veled és az Atyával él és uralkodik: Őt magasztaljuk 
örökké! Ámen. 
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ELSŐ RÉSZ 

A felséges Istenről szóló fő tételek 

1. Az Atya, Fiú és Szentlélek három külön személy, isteni 
valóságában és természetében egy Isten, aki a mennyet és a földet 
teremtette stb. 

2. Az Atya senkitől, a Fiú az Atyától született. A Szentlélek 
az Atyától és a Fiútól származik. 

3. Nem az Atya, nem is a Szentlélek, hanem a Fiú lett 
emberré. 

4. A Fiú úgy lett emberré, hogy férfiú nélkül a Szentlélektől 
fogantatott és a szeplőtelen, szent Szűz Máriától született. 
Azután szenvedett, meghalt, eltemették, a pokolra szállt, föl-
támadott a halottak közül, fölment a mennybe és Istennek a 
jobbján ül, hogy eljöjjön majd megítélni az élőket és halottakat 
stb. — ahogyan ezt az Apostoli Hitvallás, meg Athanasiusé és a 
közismert Kiskáté tanítja. 

E tételek körül huzavona és vita nincsen, mert ezeket mind-
két részen valljuk,1 Ezért nem is kell ezekről most több szót 
ejtenünk. 

1 Először ezt írta Luther: „hisszük és valljuk". Később törölte 
a „hisszük" szót, mert a római katolikusokról nem tételezte 'föl, 
hogy „hiszik" is ezeket, a hittételeket, 



MÁSODIK RÉSZ 

Jézus Krisztus szolgálatára és cselekedetére, vagyis a mi 
megváltásunkra vonatkozó tételek 

Az első és főtétel: 

1 Jézus Krisztus, Istenünk és Urunk, „meghalt bűneinkért 
2 és feltámadott megigazulásunkért", Rm 4,25, Egyedül Ő „Isten-

nek ama báránya, aki elhordozza a világ bűnét" Jn 1,29, és 
3 „Isten mindnyájunk bűnét Őreá vetette", És 53,6, Továbbá: 

„Mindnyájan vétkeztek és megigazulnak ingyen az Ő kegyel-
méből a Jézus Krisztusban való váltság által az Ő vérében" 
stb., Rm 3 , 2 3 - 2 5 . 

4 Minthogy ezt így kell hinnünk és másként semmiféle jócsele-
kedettel, törvénnyel vagy érdemmel nem tudjuk elnyerni vagy 
megszerezni, ezért világos és kétségtelen, hogy csak az ilyen hit 
igazit meg bennünket, ahogyan Pál mondja Rm 3,28-ban: 
„Azt valljuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény 
cselekedete nélkül". Továbbá: „ , . . Hogy igaZ'legyen Ő és meg-
igazítsa azt, aki hisz Jézusban" (Rm 3,26). 

5 Ettől a tételtől nem térünk el, ebből semmit sem enged-
hetünk, még ha áz ég és a föld összeomlik is mindazzal együtt, 

416 ami nem maradandó. „Mert nem is adatott emberek között 
más név, amely által kellene nékünk megtartatnunk", mondja 
Péter Csel 4,12-ben. „És sebeivel gyógyultunk meg" (És 53,5). 

Ezen a tételen alapszik mindaz, amit mi a pápával, az ördög-
gel és az egész világgal szemben tanításunkkal és életünkkel 
vallunk. Ezért kell ebben egészen bizonyosaknak lennünk és 
nem szabad kételkednünk. Máskülönben vége mindennek s 
igaza lesz és győz velünk szemben a pápa, az ördög és bárkil 

Második tétel 
(A mise) 

1 A pápás egyházban a legnagyobb és legszörnyűbb förtel-
messég a mise. Nyíltan és vakmerően szemben áll ez előbbi téte-
lünkkel, Mégis minden egyéb pápás bálványimádás között a leg-
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fontosabb és legpompázóbb volt. Azt állítják ugyanis, hogy a 
miseáldozat, vagyis a mise bemutatása — még ha gazember 
végzi is — megszabadítja az embert bűneitől életében és a 
tisztítótűzben egyaránt. Ezt pedig egyedül az Isten Báránya 
teszi és teheti, ahogyan föntebb már megmondtuk stb. Ettől 
a tételtől nem tágíthatunk, ebből nem engedhetünk, mert nem 
teszi lehetővé az első tétel. 

2 Ha mégis akadnak értelmesebb pápisták, higgadtan és 
barátságosan megbeszélhetjük velük, hogy miért ragaszkodnak 
olyan makacsul a miséhez: 

417 1. A mise csak merő emberi találmány, nem Isten paran-
csolta. Mi pedig minden emberi találmányt bátran elvethetünk, 
ahogyan Krisztus mondja Mt 15,9-ben: „Hiába tisztelnek engem, 
ha emberi parancsolatokat tanítanak isteni tanítás gyanánt". 

3 2. A mise felesleges dolog s ezért bűn és veszély nélkül 
elhagyható. 

4 3, A szentséget sokkal jobban, sőt egyedül üdvösséges módon 
Krisztus rendelése szerint kaphatjuk meg. Miért taszítsuk akkor 
a világot nyomorúságba és szükségbe holmi ártalmatlan, semmit-

. érő, hitvány, felesleges és koholt dolog miatt, ha nélküle jobban 
és üdvösségesebben kaphatjuk?! 

5 Hirdessük nyilvánosan az embereknek, hogy a misét, ezt az 
emberi tákolmányt, büntetlenül elhagyhatják és senki sem kár-
hozik el, ha semmibe veszi! Sőt mise nélkül másként sokkal 
inkább el tudja nyerni az üdvösséget. Tudom biztosan, hogy 
akkor magától megszűnik a mise, nemcsak az ostoba csőcselék-
nél, hanem minden kegyes, keresztyén, bölcs és istenfélő ember-
nél is. Hát még ha azt hallják, hogy a mise veszélyes dolog, 
amelyet Isten igéje és akarata ellenére koholtak és találtak ki az 
emberek?! 

6 4. A misék árusításával és vásárlásával egész sereg kimond-
hatatlan visszaélés harapdózott el az. egész világon. Ezeknek 
a visszaéléseknek a megakadályozása végett is megérdemli, hogy 
megszüntessék. Még akkor is, ha egyébként volna benne valami 
hasznos és jó. Mennyivel inkább kell megszüntetnünk azért, 

418 hogy örökre elejét vegyük az ilyen visszaéléseknek. Hiszen 
egészen felesleges, haszontalan és veszedelmes dolog és mindent 
sokkal helyesebben, hasznosabban és biztosabban megkaphatunk 
a mise nélkül. 
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7 5. A mise azonban semmi egyéb és nem is lehet más — a 
misekánon1 és az összes könyvek szerint —, mint embereknek, 
még gonosz embereknek is olyan cselekedete, amellyel az ember 
Istent akarja kiengesztelni önmagával és másokkal, bűnbocsá-
natot nyerni, kegyelmét kiérdemelni. A legjobb esetben ugyanis 
így értékelik a misét, hogyan is értékelhetnék másképpen! Ezért 
kell és szükséges a misét kárhoztatnunk és elvetnünk. Hiszen 
homlokegyenest ellenkezik a fő tétellel, amely azt tanítja, hogy 
bűneinket Isten Báránya és Isten Fia hordozza el és nem a mise 
rabszolgája a maga cselekedetével. 

8 Ha pedig valaki a maga igazolására azzal hozakodnék elő, 
hogy csak a maga épülésére önmagának akarja az úrvacsorát 
elkészíteni, azaz magát megúrvacsoráztatni, ez nem komoly 
dolog. Mert ha komolyan akar a szentséggel élni, ezt a legbizto-
sabban és a legjobban a Krisztus rendelése szerint való szentség-
ben kapja meg. Megalapozatlan emberi ötlet, felesleges, sőt tiltott 

419 dolog, hogy valaki saját magát megúrvacsoráztassa. Az ilyen 
ember azt sem tudja, hogy mit csinál, mert Isten igéjét elhagyva 

9 téves emberi ötlet és emberi koholmány után megy. Sőt még ha 
egyébként rendben volna is a dolog, nem helyes, hogy valaki 
az egyház közösségi szentségét csak a maga áhítatára akarja föl-
használni és így a maga kénye-kedve szerint Isten igéje nélkül 
az egyház közösségén kívül akar játszadozni. 

10 Minden kérdés a miséről szóló részen fordul meg a zsi-
naton. Mert ha minden más tételben engednek is nekünk, ebben 
a tételben nem tudnak engedni, Campegio2 meg is mondotta 
Augsburgban, hogy inkább darabokra tépeti magát, de a miséből 
nem enged.3 De én is inkább hamuvá égettetem magam Isten 
segítségével, de nem engedem, hogy a mise rabszolgája, akár jó, 
akár gonosz a maga cselekedetével az én Urammal és Üdvözí-
tőmmel, a Jézus Krisztussal egyenrangú, vagy éppen nála maga-
sabb rangú legyen. Inkább váljunk szét örökre, maradjunk úgy 

1 A misekánon a miseszöveg legfőbb része, amit az áldozópap 
Istennel való csendes beszélgetésként olvas. 

2 Campegio Lorenzó bíboros (1474—1539) a pápa követe 
volt az augsburgi birodalmi gyűlésen 1530-ban. 

3 Az augsburgi birodalmi gyűlésen központi szerepet játszott 
a tárgyalásokon a mise, az úrvacsora és a papi házasság kérdésén 
kívül. Maga Melanchthon írásban és szóban egyaránt eredmény-
telenül tárgyalt Campegioval a miséről. 
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és álljunk szemben egymással! Jól sejtik, hogy ha vége a misének, 
akkor megbukik maga a pápaság is. Inkább megölnek mind-
annyiunkat, ha tehetik, de ezt nem engedik megtörténni. 

11 Egyébként is a mise, ez a sárkányfark, nemzi a különféle 
bálványimádás szennyét és ganéját: 

12 Először: a tisztítótüzet. A lelkekért bemutatott misékkel, 
420 vigiliákkal,4 a hetenként, hónaponként és minden esztendőben 

tartott megemlékezéssel,5 azután a közönséges hetekkel,8 a ha-
lottak napjával,7 a lelki fürdőkkel8 és a tisztítótűzzel vásárt csap-
tak, így jóformán csak a halottakért mutatták be a misét, holott 
Krisztus csak az élőkért rendelte ezt a szentséget. Ezért a tisz-
títótüzet, a vele járó fényes szertartásokat, istentiszteletet és az 
üzletelést az ördög valóságos kísértésének kell tartanunk, mert 
ez is beleütközik abba a főtételbe, hogy egyedül Krisztus segít 
a lelkeken, nem pedig az emberi cselekedet. Ezenkívül a ha-
lottakra vonatkozólag semmiféle parancsot vagy rendelkezést 
nem kaptunk s ezért mindezt nyugodtan elhagyhatjuk, még ha 
nem is volna tévelygés és bálványimádás. 

13 A pápisták itt Augustinusra9 és néhány egyházi atyára hivat-
koznak, akik írtak állítólag a tisztítótűzről. Azt gondolják, hogy 

421 mi nem látjuk, miért és mi célból idézik kijelentéseiket. Augus-
tinus nem azt írja, hogy van tisztítótűz, nem is talált olyan írás-
helyet, amely erre indíthatta volna, hanem nyitva hagyja a kér-
dést, hogy van-e. Azt mondja, hogy anyja kívánta: az oltárnál 
vagy a szentségnél emlékezzenek meg róla. Tehát mindez való-
ban semmi más nem volt, mint egyes személyek emberi áhitatos-
sága, akik nem alkothatnak hittételt, mert egyedül Isten teheti 

14 meg ezt. De a mi pápistáink ilyen emberi szavakat használnak 

4 A halottakért rendezett emlékünnep, amikor misét mutatnak 
be a megholt lelkekért. v -

B Tertullianus tesz elsőnek említést a megholtak évenként 
tartott emlékünnepéről, Ambrosius pedig a lelkekért bemutatott 
misékről a halált követő 7. és 30, napon. 

6 A közönséges hét Mihály arkangyal napját, azaz a szeptember 
29-ét követő hét. 

7 November 2-a. Már a X. században megünnepelték. 
8 Szegény emberek részére létesített szabadfürdő, hogy lelkük 

üdvösségét munkálhassák, 
9Augustinus (Ágoston) hippoi püspök, híres egyházi atya 

volt (354-430). 
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fel arra, hogy higyjünk a tisztítótűzben szenvedő' lelkekért tar-
tott misékben, ebben a gyalázatos, istenkáromló, átkozott üzér-
kedésben. Augustinus alapján ezt soha be nem tudják bizonyí-
tani. Majd ha véget vetnek a tisztítótüzes misevásárnak, amiről 
Augustinus soha nem is álmodott, akkor majd mi is szóba állunk 
velük, hogy vájjon Augustinus szavai szentírásbeli helyek nélkül 
elfogadhatók-e és a szentségnél a halottakról megemlékezhe-

15 tünk-e. Nem járja, hogy a szent atyák műveiből vagy szavaiból 
hittételeket alkotnak! Ezzel az erővel annak is hittétellé kellene 
lennie, hogy mivel táplálkoztak, hogyan ruházkodtak stb., 
ahogyan ezt az ereklyékkel tették. Az igazság az, hogy Istennek 
igéje alkot hittételeket, senki más, még angyal sem! 

16 Másodszor az következik ebből, hogy a gonosz lelkek sok 
422 alávalóságot követtek el, amikor emberi lelkek gyanánt megjelen-

tek: miséket, vigiliákat, búcsúkat és egyéb alamizsnákat követel-
17 tek kimondhatatlan hazugságokkal és ravaszsággal.10 S mindezt 

hittételként kellett vállalnunk és aszerint élnünk, a pápa pedig 
jóváhagyta az ilyesmit, akárcsak a misét és minden más szörnyű-
séget. Ebben a kérdésben sem lehetünk sem elnézó'k, sem enge-
dékenyek. 

18 Harmadszor: A búcsújárások. Azokon is misét, bűnbocsá-
natot és isteni kegyelmet kerestek, mert a miséhez igazodott 
minden. Szent igaz, hogy ilyen búcsújárást Isten igéje nélkül 
senki meg nem parancsolhat, de nincsen is erre szükségünk, 
mert nélküle sokkal jobban megvagyunk s ezért minden bűn 
és veszély nélkül mellőzhetjük. De miért is hagyják cserben az 
emberek a maguk papját, Isten igéjét, feleségüket, gyermekeiket 
stb. — bár ezek szükségesek és parancsunk van reá — és futnak 

19 az ördög hitvány, csalóka és káros lidércfénye után? Csakis 
azért, mert az ördög megnyergelte a pápát, hogy az ilyesmit 
dicsérje, jóváhagyja és így aZ emberek minél gyakrabban elpár-
toljanak Krisztustól a maguk cselekedeteihez és bálványozzanak! 

20 Ez benne a legveszedelmesebb ! Nem is szólva arról, hogy a 
búcsújárásra sem szükségünk, sem parancsolatunk, sem taná-
csunk nincsen, bizonytalan, sőt káros dolog, azért ebben a kér-
désben sem lehetünk elnézők vagy engedékenyek stb. Sőt azt 

10 Luther itt a szellemek megjelenésére utal, amelyekről 
Nagy Gergely és Damiáni Péter beszélnek. 
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kell prédikálnunk, hogy felesleges és kárhozatos dolog. Majd 
meglátjuk, hogy elmaradnak akkor a búcsújárások! 

21 Negyedszer: A testvérközösségek,11 Kolostorok, alapítványi 
423 intézmények és a vikáriusok is12 írásban lekötötték és jogerős 

adásvételi szerződéssel közrebocsátották az összes miséket és 
jócselekedeteket stb. az élőkért és holtakért. Ez pedig nemcsak 
emberi találmány Isten igéje nélkül, amelyet Isten nem paran-
csolt, hanem a megváltásról szóló első hittételnek is ellene mond 
s ezért semmiképpen sem tűrhető. 

22 Ötödször: A szentek ereklyéinek a tisztelete. Ezen a téren 
annyi nyilvánvaló hazugság és ostobaság bukkant föl a kutya- és 
lócsontokról, hogy már csak e miatt a szélhámosság miatt is 
— amelyen az ördög jót nevetett — régesrégen kárhoztatni kel-
lett volna, még ha volna is benne valami jó. S még hozzá nincs 

23 is reá isteni ige, sem parancsolat, sem tanács. Egészen felesleges 
és haszontalan dolog ez is és az a legrosszabb benne, hogy 
a miséhez stb. hasonlóan ennek is bűnt eltörlő és bűnbo-
csánatot közvetítő erőt tulajdonítottak, mint valami jócseleke-
detnek és istentiszteletnek. 

24 Hatodszor: Ide tartozik a kedves búcsú is, amelyet élőknek 
424 és holtaknak egyaránt osztogatnak — de pénzért! — s amelyben 

az átkozott Júdás, azaz a pápa, Krisztus érdemét az összes szentek 
és az egész egyház fölös érdemeivel együtt áruba bocsátja stb. 
Mindezt nem tűrhetjük, mert nemcsak Isten igéje nem paran-
csolta meg s ezért felesleges dolog, de ellentétben van első hitté-
telünkkel is, hiszen Krisztus érdemét nem a cselekedeteinkkel 
vagy filléreinkkel, hanem hit által, kegyelemből nyerjük el minden 
pénz és érdem nélkül s nem a pápa hatalma, hanem az igehirde-
tés, vagyis Isten igéje tárja elénk. 

1 1A különböző kolostorok imaközösségben voltak egymással 
már a VIII. században. A középkorban laikus egyesületek is egyes-
ségre léptek a kolostorokkal s azok bizonyos díjért vagy adományért 
a rend és rendtagok érdemét, jócselekedeteit biztosították a maguk 
számára. Ez volt a kolostorok egyik bevételi forrása. 

12 Az egyházban az alsópapság tagjai, akik a parókus lelkészt 
helyettesítették. 
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A szentek segítségül hívása 

25 A szentek segítségül hívása szintén antikrisztusi visszaélés, 
beleütközik az első hittételbe és akadályozza Krisztus meg-
ismerését. Sem parancsolat, sem tanács nincsen róla, a Szentírás-
ban nincsen reá példa és Krisztussal ezerszer jobban járunk, 
még ha a szentek segítségül hívása drága kincs volna is. De nem 
az.13 

26 Ahogyan az angyalok a mennyben imádkoznak értünk — 
425 maga Krisztus is ezt cselekszi —, éppúgy imádkoznak értünk a 

szentek is a földön, vagy talán a mennyben is. De ebből nem 
következik, hogy az angyalokat és a szenteket segítségül hívjuk, 
imádjuk, nekik böjtöt és ünnepeket ajánljunk fel, misézzünk, 
áldozzunk, templomokat, oltárokat és istentiszteleteket szentel-
jünk és több más mádon szolgáljuk őket, pártfogóinknak tartsuk 
és mindenféle segítséget nekik tulajdonítsunk és mindegyikre 
külön tisztet ruházzunk, ahogyan a pápisták ezt teszik és tanítják. 
Mert ez bálványimádás! Egyedül Istent illeti meg az ilyen tisz-

27 telet. Hiszen te mint keresztyén és szent könyöröghetsz érettem 
itt a földön, nemcsak egy bizonyos, hanem minden szükségem-
ben. De ezért még nem foglak téged imádni, segítségül hívni, 
ünnepelni, érted böjtölni és áldozni, tiszteletedre misézni, hitemet 
beléd helyezni, hogy így üdvözüljek. Más módon is tudlak tisz-

28 telni, szeretni és neked a Krisztusban hálát adni. Majd ha az 
angyaloknak és meghalt szenteknek ez a bálványimádó tisztelete 
megszűnik, akkor nem lesz káros az a másik tisztelet sem, sőt 
hamarosan feledésbe merül. Mert ha sem testi, sem lelki haszon 
vagy segítség nem remélhető tőlük, akkor majd nyugton hagy-
ják a szenteket a sírban is, meg a mennyben is, mert csak úgy 
vagy pusztán szeretetből senki sem fogja őket emlegetni, be-
csülni vagy tisztelni, 

29 Sommázva : A misét s ami abból származott és ami azzal 
összefügg, nem tűrhetjük, hanem kárhoztatnunk kell, hogy a 
szent sakramentumot tisztán és igazán, Krisztus rendelése sze-
rint hitben használjuk, vegyük és megtartsuk. 

13 Ez a szakasz a wittenbergi teológus-értekezleten készült 
(1536. december végén) betoldás. 
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A harmadik tétel 

(Az alapítványi intezetek és a kolostorok) 

1 Az alapítványi intézeteket1 és a kolostorokat annak idején azzal 
426 a nemes szándékkal alapították, hogy ott tudós embereket és 

tiszta erkölcsű nőket neveljenek. Ezeket újból erre a célra kellene 
használni, hogy legyenek papjaink, igehirdetőink, egyházi szol-
gáink és más férfiak, akikre városon és falun a világi kormány-
zatban szükség van, meg családanyáknak való jólnevelt leá-
nyaink stb. 

2 Ha az alapítványi intézetek és a kolostorok nem akarják 
szolgálni ezt a célt, akkor sokkal jobb, ha üresen maradnak vagy 
lebontják azokat, semhogy istenkáromló emberek által koholt 

' istentiszteletükkel valami jobbnak tartsuk a köznapi keresztyén 
életnél és azoknál a szolgálatoknál, és hivatásoknál, amelyeket 

427 Isten alapított. Mert mindez szintén ellene mond a Jézus Krisztus 
váltságáról szóló első tételünknek. S méghozzá, mint minden 
emberi koholmányt, Isten ezt sem parancsolta meg, nincs reájuk 
szükségünk, sem hasznunk belőlük. Ráadásul veszedelmesek és 
károsan hiábavaló gondot okoznak, ahogyan a próféták i s 

2X2.% jjGOlMD^-nak nevelik az ilyen, istentís^-
teleteket (És 1,15; 29,20; 41,29. Zak. 10,2. Hós 4,15). 

A negyedik tétel 

(A pápaság) 

1 A pápa nem isteni jogon vagy Isten igéje alapján feje az 
egész keresztyénségnek,mert ilyen csak egy van, a Jézus Krisztus. 
(Ef 1,22; 4,15; 5,23. Kol 1,18 stb.). Hanem csak a római gyüle-
kezetnek és azoknak a püspöke és lelkésze, akik önként vagy 
emberi kapcsolatok, azaz világi felsőbbség1 jogán csatlakoztak 

I I I , tétel: 1 A székesegyházi káptalanok és alapítványi káp-
talanok világi papok, az ún. kanonokok intézményei voltak. Ezek 
mellett voltak a női alapítványi intézetek, amelyeknek tagjai az 
alapítványi nők voltak. Nem apácák ezek, mert nem tettek ünne-
pélyes fogadalmat és a vagyonukról sem mondtak le. 

IV. tétel: 1 A pápa földesúri jogai alapján (patrimonium 
Petri. Vö. e kifejezéshez: 1 Pt 2,13). 
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hozzá, de nem azért, hogy uruk legyen, hanem hogy vele 
mint keresztyén testvérek és munkatársak együtt éljenek, 
ahogyan ezt a régi zsinatok2 és Cyprianus3 kora is tanúsítja. 

2 Most azonban egyetlen püspök sem meri a pápát „testvérnek" 
szólítani, mint abban az időben, hanem „legkegyelmesebb 

428 urának" kell őt neveznie, még király vagy császár létére 
is! Ezt nem tudjuk, nem akarjuk és nem vehetjük a lel-
künkre. Aki azonban meg akarja tenni, tegye meg nélkülünk! 

3 Ebből következik, hogy amit csak a pápa ilyen hamis, szem-
telen, istentelen és bitorolt hatalomból tett és kitervelt, csupa 
ördögi ügy és vállalkozás volt és ma is az — eltekintve a világi 
kormányzattól, ahol Isten még zsarnokokkal és gazemberekkel 
is sok jót adhat a népnek — az egész szent keresztyén egyház 
vesztére — amennyire ez rajta múlik — és a Jézus Krisztus 
váltságáról szóló első főtételünk megrontására. 

4 Lám ott vannak bullái és könyvei! Azokban oroszlán mód-
jára ordítja, hogy a Jelenések könyvében az angyal 10,3-ban pél-
dázza, hogy egyetlen keresztyén ember sem üdvözülhet, csak ha 
neki engedelmeskedik és mindenben aláveti magát, bármit akar, 
mond vagy cselekszik. Mindez együttvéve ugyanazt jelenti, mint-
ha ezt mondaná: „Ha mindjárt hiszel is a Krisztusban, és Benne 
megvan mindened, amire szükséged van az üdvösséghez, az 
mind semmi, az mind hiábavalóság, ha engem nem tartasz iste-
nednek, nekem nem hódolsz be és nem engedelmeskedel". 
Márpedig nyilvánvaló, hogy az anyaszentegyháznak nem volt 
pápája legalább ötszáz esztendeig. A görög és sok másnyelvű 
egyház pedig egészen a mai napig sohasem volt a pápa vezetése 
alatt és ma sincs. ' 

5 Mint már többször mondottam: Merő emberi koholmány 
429 ez, Isten nem parancsolta, nincs reá szükségünk és nincs belőle 

hasznunk sem. Mert a szent keresztyén egyház jól meg tud lenni 
ilyen vezető nélkül, sőt sokkal jobban ment volna a sora, ha 

6 nem hozta volna szóba az ördög az ilyen vezetést. Nincsen az 
egyháznak semmi haszna sem a pápaságból, mert nem végez 
egyházi szolgálatot! Ezért az egyháznak a pápa nélkül is meg 
kell maradnia és meg kell állnia. 

3 Luther a niceai, konstantinápolyi, efezusi és a kalkedoni 
Zsinatokra utal. 

3 Kartágó püspöke volt (f 258). Vértanúként halt meg. 
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7 De fölteszem, hogy a pápa lemond arról, hogy isteni jogra 
vagy parancsolatra alapítsa elsőbbségét, hanem a szektákkal 
és az eretnekekkel szemben a keresztyénség egysége érdekében 
kell egy vezetőnek lennie, akihez a többiek mind igazodnak. 
Az ilyen vezetőt emberek választanák s emberi választástól és 
hatalomtól függne, hogy ezt a vezetőt kicserélik vagy leteszik. 
Egészen így bánt el a pápákkal a konstanzi zsinat is, amikor három 
pápát letett és egy negyediket választott.4 Mondom, fölteszem, 
hogy a pápa és a római szerit szék minderről lemondana s mindezt 
elfogadná, noha ez lehetetlenség. Hiszen akkor egész kormány-
zatát és rendjét meg kellene változtatnia és le kellene rombolnia 
minden jogával és könyvével együtt. Ezt pedig a pápa nem 
teszi meg. 

A keresztyénségen nem is segítene semmit, sőt még több 
8 szekta keletkeznék, mint eddig van. Mert ha nem Isten paran-

csára vetnénk alá magukat ennek a vezetőnek, hanem csak emberi 
jóakaratból, akkor igen könnyen és igen hamar félvállról vennék 

430 s végül egyetlen híve sem maradna. Nem is volna örökre Rómá-
hoz vagy meghatározott helyhez kötve, hanem ott volna, ahol 
és amely gyülekezetben Isten rátermett embert támasztana, 
Ó milyen bonyolult, kuszált helyzet lenne ebből! 

9 Ezért soha nem lehet az egyházat jobban kormányozni és 
fenntartani, mintha mi mindnyájan egy fő, a Krisztus alatt élünk 
és a püspökök — jóllehet a kegyelmi ajándékokban különböznek 
egymástól — a szolgálatban mindnyájan egyenlők volnának és 
serényen összetartanának az egyértelmű tanításban, a hitben, a 
szentségekben, az imádságban és a szeretet cselekedeteiben stb. 
Hieronymus5 is azt írja, hogy az alexandriai papok valamennyien 
együtt kormányozták a gyülekezeteket. Az apostolok s őket 
követően az egész keresztyénség összes püspökei ugyanígy cse-
lekedtek, amíg a pápa mindnyájuknak a fejére nem nőtt. 

4 XXIII. Jánost 1415. május 29-én a 12. ülésen, XÍII . Bene-
deket 1417. július 20-án a 37. ülésen tették le, XII . Gregor pedig 
önként mondott le 1415. július 4-én. Majd 1417. novembfer 11-én 
V. Márton lett a pápa. Luther ebben az időben sokat foglalkozott 
a konstanzi zsinattal, mert Husz János leveleinek a kiadását készí-
tette elő. 

5 Tudós szerzetes volt, aki a bibliát latin nyelvre fordította. 
Ez az ún, Vulgata; Meghalt 420-ban. 
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10 Ez a pont meggyőzően mutatja, hogy a pápa az igazi 
Antikrisztus vagy Ellenkrisztus, aki szembe helyezkedett Krisz-
tussal és magát Krisztus fölé tolta,mert nem akarja, hogy a keresz-
tyének hatalma nélkül üdvözüljenek, Pedig nem ér a hatalma 

11 semmit, mert Isten nem rendelte és nem parancsolta meg. Ez 
jelenti azt, hogy „Isten ellen támad és fölébe emeli magát", 

431 amiről Pál beszél (2 Tess 2,4). Ilyesmit pedig még a törökök 
vagy a tatárok sem tesznek, akármilyen nagy ellenségei is a 
keresztyéneknek, hanem hagyják hinni Krisztusban, ha valaki 
hinni akar Benne és csak testi adót meg engedelmességet köve-
telnek a keresztyénektől. 

12 A pápa azonban nem tűri a hitet, hanem azt mondja, hogy 
csak az üdvözül, aki neki engedelmeskedik. Ezt mi nem tesszük, 

13 inkább meghalunk emiatt Isten nevében. S mindez azért van, 
mert a pápa isteni jogon akar a keresztyén egyházban a legelső 
lenni. Ezért kellett magát egyenlővé tennie Krisztussal, sőt 
Krisztus fölé helyeznie, ezért kellett magát magasztaltatnia az 
egyház fejeként, azután uraként s végül az egész világ uraként, egy 
szóval földi istenként s végül a mennyben is parancsolni mert 
az angyaloknak. 

14 Ha a pápa tanítását vizsgálva megkülönböztetjük a Szent-
írástól, vagy vele egybe vetjük és szembe állítjuk, akkor kitűnik, 
hogy a pápa tanítását, még a legjavát is, a császári pogány jogból 
vették és ahogyan rendelkezései tanúsítják, világi peres és bírósági 

432 ügyeket tárgyal. Azután egyházi szertartásokat, ruhákat, étele-
ket, személyeket tárgyal, meg tömérdek gyermekes, képzelt és 
bolondos dolgokat. De mindebben Krisztusról, hitről és Isten 
parancsolatairól egy szó sem esik. 

Valójában ördög ő, mert Istennel ellenkezve és fölébe 
kerekedve terjeszti hazugságait a miséről, a tisztítótűzről, a 
kolostori életről, jócselekedetekről és istentiszteletről. Mert ez 
az igazi pápaság! Átkozza, öldösi és gyötri mindazokat a keresz-
tyéneket, akik ezt az utálatosságot nem akarják mindenek fölé 
emelve tisztelni. Ezért, ahogyan nem imádhatjuk urunk és iste-
nünk gyanánt magát az ördögöt, éppen úgy nem tűrhetjük meg 
vezetőnk és urunk gyanánt annak apostolát, a pápát vagy az 
antikrisztust sem a maga kormányzatával együtt. Mert ország-
lása hazugság és öldöklés: örökre megront testet és lelket, ahogyan 
ezt már sok könyvemben bebizonyítottam. 
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15 Ebben a négy tételben bőven találnak majd kárhoztatni 
valót a zsinaton, mert ezekből a tételekből a legkisebb szócskát 
sem hagyhatják meg. De nem is akarják. Ezt bizonyosra vehet-
jük és rá kell hagyatkoznunk arra a reménységre, hogy Krisztus, 
a mi Urunk, fölvette a harcot ellenségével és fölébe kerekedik 
mind Lelkével, mind eljövetelével. Ámen. 

16 Mert a zsinaton nem a császár vagy a világi felsőbbség elé 
állunk majd — mint Augsburgban —, ahová kegyelmes rende-
lete szólított bennünket és ahol jóindulattal tárgyaltatta az ügye-

433 ket. Hanem a pápa és maga az ördög előtt fogunk ott állani, aki 
nem is gondol arra, hogy meghallgasson, hanem egyszerűen 
elátkoz, legyilkol és bálványozásra kényszerít bennünket. Ezért 
nem szabad megcsókolnunk a lábát vagy ezt mondanunk: „ T e 
vagy az én kegyelmes uram!", hanem ahogyan Zakariásnál az 
angyal szólt az ördögnek: „Büntessen meg téged az Isten, te 
Sátán" (Zak 3,2). Pfuj te mocskos ! 
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A TÉTELEK HARMADIK RÉSZE 

A következő pontokat vagy tételeket tanult és értelmes 
emberekkel, vagy magunk között kellene megtárgyalnunk. 
A pápa és hada nem sokat törődik ezekkel, mert a lelkiismeret 
az ő szemükben semmi, ellenben mindenük a pénz, a dicsőség 
és a hatalom. 

r 

A BŰN 

1 Itt azt kell vallanunk, amit Pál Rm 5,15-ben mond, hogy 
a bűn egy embertől, Ádámtól eredt, az ő engedetlensége miatt 
lett minden ember bűnössé, a halálnak és ördögnek alávetve. 
Ezt nevezzük eredendő bűnnek, vagy főbűnnek. 

2 Ennek a bűnnek a gyümölcsei azután azok a róssz cseleke-
434 detek, amelyeket a Tízparancsolat tilt. Ilyenek: a hitetlenség, 

a tévhit, a bálványimádás, a bizalmatlanság Isten iránt, az isten-
félelem hiánya, elbizakodottság, kétségbeesés, vakság. Som-
mázva: Isten ismeretének és tiszteletének a hiánya. Továbbá: 
Ha Isten nevére esküszünk Isten igéjével, nem imádkozunk, 
nem hívjuk segítségül, nem becsüljük Isten igéjét, nem enge-
delmeskedünk szüleinknek, ölünk, paráználkodunk, lopunk és 
csalunk stb. 

3 Ez az eredendő bűn az emberi természetnek olyan egészen 
mélységes és gonosz romlottsága, hogy föl sem tudjuk fogni az 
értelmünkkel, hanem hinnünk kell az írás kijelentése alapján, 
Zsolt 51,7. Rm 5,16. 2 Móz 33,20. 1 Móz 3,6 sk. Ezért igazi 
tévelygés és vakság, amit ez ellen a tétel ellen a skolasztikus 
teológusok tanítottak: 

4 1. Hogy ti. Ádám bűnbeesése után az ember természetes 
erői épek és romlatlanok maradtak és hogy az emberi értelem 
és akarat természettől fogva igaz és jó, ahogyan a filozófusok 
tanítják. 

5 2. Hogy az embernek megvan a szabad akarata, hogy a 
jót cselekedje és kerülje a rosszat; és megfordítva: el tudja 
kerülni a jót és meg tudja cselekedni a rosszat. 
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6 3, Hogy az ember a maga erejéből tudja cselekedni és meg-
tartani Isten minden parancsolatát. 

7 4. Hogy az ember a maga erejéből tudja Istent mindenek 
fölött szeretni és felebarátját is, mint önmagát. 

8 5. Hogy Isten minden bizonnyal megkegyelmez az ember-
f ő nek, ha megcselekszi mindazt, ami tőle telik. 

9 6. Hogy ha a? ember a szentséggel akar élni, nem szük-
• séges hozzá az a jó szándék, hogy jót cselekedjék, hanem elég, 

ha nincsen meg benne az a rossz szándék, hogy bűnt kövessen 
el. Ennyire jó az ember természete és ennyire hatékony a 
szentség! 

10 7. A Szentírásban nincsen semmi alapja annak, hogy a 
jócselekedethez a Szentlélek és annak kegyelme is szükséges, 

11 Az ilyen és ezekhez hasonló tanítás onnan származik, 
hogy sem a bűnt, sem Krisztust, a mi Megváltónkat, nem értik 
és nem ismerik. Igazi pogány tanítás ez: nem tűrhetjük! Mert 
ha ez igaz tanítás volna, akkor Krisztus hiába halt meg, mert 
hiszen sem károsodás, sem bűn nincsen az emberben, amiért 
meg kellett volna halnia. Vagy csupán a testért s nem egyúttal 
a lélekért is halt volna meg, mert hiszen a lélek ép és csak a test 
érdemel halált. 

A TÖRVÉNY 

1 Itt azt tartjuk, hogy a törvényt elsősorban azért adta nékünk 
Isten, hogy gátat vessen a bűnnek, részint a büntetésre vonat-
kozó fenyegetéssel és rémítéssel, részint a kegyelemre és jótéte-
ményre vonatkozó ígéretével és annak felkínálásával. Azonban 
mindez balul ütött ki annak a gonoszságnak a következtében, 

'2 ami a bűnnek a műve az emberben. Egyesek ugyanis még gono-
szabbak lettek általa. Ezek azért ellenségei a törvénynek, mert 
tiltja, amit örömest tesznek és azt parancsolja, amihez semmi 
kedvük sincsen. Ezért, hacsak a büntetés kordában nem tartja 
őket, még gyakrabban vétkeznek a törvény ellen, mint azelőtt. 
Ilyenekből lesznek azután a megkeményedett és gonosz emberek, 
akik cselekszik a rosszat, ha alkalmuk és terük nyílik reá. 

3 Mások vakok és elbizakodottak lesznek s azt képzelik, 
436 hogy megtartják és meg tudják tartani a törvényt a maguk 
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erejéből is, ahogyan ezt föntebb kimutattuk a skolasztikus 
teológusokról. így születnek a képmutatók és az álszentek. 

4 A törvény legfontosabb szolgálata és ereje az, hogy leleplezi 
az eredendő bűnt minden gyümölcsével együtt és megmutatja 
az embernek, hogy milyen borzalmasan mélyre süllyedt és 
milyen mérhetetlenül romlott a természete. A törvénynek kell 
őt kioktatni arról, hogy nincs Istene, hogy nem törődik Istennel, 
vagy más isteneket imád. Ezt előzőleg, a törvény nélkül el nem 
hitte volna! A törvény azonban megrettenti, megalázza, elcsüg-
geszti és kétségbe ejti. Szeretné, ha segítenének rajta és nem 
tudja, hogy hova és mihez kapjon. Isten ellensége kezd lenni 

5 és zúgolódik ellene stb. Erre céloz Rm 4,15: „A törvény haragot 
nemz" és Rm 5,20: „A bűn megnövekszik a törvénytől." 

A MEGTÉRÉS 

1 A törvénynek ezt a szolgálatát tartja fenn és gyakorolja az 
Űjtestámentom, ahogyan Pál teszi és mondja Rm 1,18-ban: 
„Nyilván van az Isten haragja a mennyből minden ember 
ellen." Ugyanígy mondja 3,18 k-ban: „Az egész világ vétkes 

. Isten előtt és senki sem igaz előtte." Krisztus pedig ezt mondja 
Jn 16,18-ban: „A Szentlélek megfeddi a világot bűneiért." 

2 Ez tehát Istennek az a mennyköve, amellyel egy csapásra 
lesújtja a nyilvánvaló bűnösöket és az álszenteket és nem ád 
igazat senkinek. Mindenkit rettegésbe; és csüggedésbe taszít, 

437 Ez az a pöröly, amelyről Jeremiás beszél: „Az én igém sziklákat 
zúzó pöröly." (Jer 23,29.) Ez nem „activa contritio" (aktív 
bűnbánat), hanem „passiva contritio" (passzív bűnbánat), 
a szív igazi töredelme, a halál kínja és gyötrelme. 

3 így kezdődik az igazi megtérés. Az embernek meg kell 
hallania ezt az ítéletet: „Valamennyien semmik vagytok, akár 
nyilvánvaló bűnösök, akár szentek vagytok! Mindnyájatoknak 
meg kell változnotok és másként kell cselekednetek, mint ami-
lyenek most vagytok és ahogyan most cselekesztek! Lehettek 
akárkik és akármilyen nagyok, bölcsek, hátalmasok, és szentek, 
amilyenek csak lehettek, itt senki sem igaz!" stb, 

4 ; De a törvénynek ezzel a szolgálatával az Űjtestámentom 
nyomban összekapcsolja az evangéliomi kegyelemnek azt a 

27 



vigasztaló ígéretét, amelyben hinnünk kell. Ebben az értelem-
ben mondja Krisztus Mk 1,15-ben: „Térjetek meg és higyjetek 
az evangéliombanl", azaz: „Változzatok meg, cselekedjetek 

5 másként és higyjetek ígéretemben." Az Előtte járó Keresztelő 
Jánost a megtérés hirdetőjének nevezik, mégpedig a bűnök 
bocsánatjára. Vagyis neki mindenkit feddenie kellett és minden-
kit bűnössé tennie. Csak így tudták meg az emberek, hogy mik 
Isten színe előtt és így ismerték fel, hogy elveszett emberek, 
így lettek készek elfogadni az Űr kegyelmét, Tőle várni és meg-

6 kapni a bűnök bocsánatát. Maga Krisztus is ezt mondja Lukács 
evangéliomának a végén: „Prédikálni kell nevemben a meg-
térést és a bűnök bocsánatát az egész világon" (Lk 24,47), 

7 Ahol azonban a törvény egyedül, az evangéliom nélkül 
végzi ezt a szolgálatát, ott halál van és pokol. Ott kétségbe kell 
esnie az embernek, mint Saulnak és Júdásnak (1 Sám 28,20; 
31,4. Mt 27,3—5). Ilyen értelemben mondja Pál: „A törvény öl 

8 a bűn által" (Rm 7,10—11). Ezzel szemben az evangéliom nem-
csak egyféleképpen nyújt vigasztalást és bocsánatot, hanem az 

438 igében, a szentségben és más módon is, amint majd hallunk 
még arról, hogy bőséges Istennél a megváltás a bűn félelme-
tes rabságával szemben — ahogyan a 130. zsoltár mondja. 

9 Most pedig szembe kell állítanunk a szofisták1 hamis meg-
térését az igazi megtéréssel, hogy a kettőt annál jobban meg-
értsük. 

A PÁPISTÁK HAMIS MEGTÉRÉSE 1 

10 Nem tudtak helyesen tanítani a megtérésről, mert nem is 
ismerték az igazi bűnt. Hiszen — ahogyan föntebb mondottuk — 
nem vélekednek helyesen az eredendő bűnről, hanem azt mond-
ják, hogy az ember természetes erői épek és romlatlanok marad-
tak. Az értelem helyesen tud tanítani és az akarat tud annak 
alapján helyesen cselekedni és Isten minden bizonnyal kegyelmet 
ád, ha az ember megcselekszi szabad akaratából mindazt, ami 
tőle telik. 

1 Szofistáknak nevezték az erfurti humanisták a skolaszti-
kusokat. 

1 Az egységes szóhasználat érdekében a Busse szót mindig meg-
téréssel fordítom, bár ebben a szóban a bűnbánat mozzanata is 
benne van. 
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11 Szükségszerűen következett ebből, hogy ők csak a tényleg 
elkövetett bűnöket bánták meg. Ilyenek a gonosz gondolatok, 
amelyeket helyeslünk — mert szerintük a gonosz gerjedelem, 
a vágy és az ösztön nem bűn —, a gonosz szavak, gonosz csele-
kedetek, amiket szabad akaratunkkal el is kerülhettünk volna. 

12 Ezt a megtérést három részre osztották: bűnbánat, gyónás 
és elégtétel azzal a vigasztalással és ígérettel, hogy az ember 
kiérdemelte a bűnbocsánatot és megfizetett Isten előtt bűneiért, 

439 ha igazán megbánja bűnét, meggyónja és érte eleget tesz. Arra 
tanították az embereket a megtéréssel kapcsolatban, hogy a 

13 maguk cselekedeteiben bizakodjanak. Ebből ered a közös gyónás 
elmondásakor az a szószékről a gyülekezet felé hangzó kijelen-
tés: „Uram Istenem, tarts életben, amíg bűneimet levezeklem 
és életemet megjobbítom!" 

14 Krisztusról és a hitről nem beszélnek, hanem abban remény-
kednek, hogy saját cselekedeteikkel legyőzik és eltörlik bűneiket 
Isten előtt. Abban a hiedelemben lettünk mi is papokká és 
szerzetesekké, hogy mi magunk szembe tudunk szállni a bűnnel. 

15 A bűnbánat dolga így fest: Minthogy összes bűneit senki 
sem tudta eszében tartani — különösen egy egész esztendőn át 
elkövetetteket! — így segítettek a bajon: Ha a titokban maradt 
bűnök utólag jutnak valakinek az eszébe, azokat is meg kell 
bánnia és gyónnia stb. Addig is Isten kegyelmébe ajánlották 
azokat. 

16 Azután, minthogy senki sem tudta, hogy mekkorának 
kell lennie a töredelemnek, hogy Isten elégnek tartsa, így 
vigasztalták az embert: Aki nem képes contritio2-ra, azaz bűn-

440 bánatra, abban attritio-nak kell lennie. Ez utóbbit félbűnbánat-
nak, vagy a bűnbánat kezdetének szeretném nevezni. Persze 
ők maguk sem értették sem az egyiket, sem a másikat, sőt még 
most sem tudják, hogy mit jelent éppoly kevéssé, mint akár én! 
Az ilyen „attritio" (félbűnbánat) azután contritio-nak, (bűn-
bánatnak) számított a gyónásnál. 

17 És ha akadt valaki, aki azt mondta, hogy nem képes a bűnét 
töredelmesen megbánni — ami megtörténhetik buja szerelem 

2 Skolasztikus eredetű kifejezés a tökéletes bűnbánatra. A meg-
térés első mozzanata. — Az attritio a bűnbánat kisebb foka, tulaj-
donképpen csak igyekezet vagy jószándék. 
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vagy bosszúvágy stb. esetében — attól megkérdezték: nem 
óhajtaná vagy nem szeretné-e, ha bánkódni tudna? Ha azt 
mondta: Igen (hiszen ki mondana erre nemet magán az ördögön 
kívül?!), akkor ezt már megbánásnak vették és ezért a jócsele-
kedetéért megbocsátották a bűnét. Ilyen esetekben Bernhard 
(Bernát)3 példájára hivatkoztak. 

18 Ebből láthatjuk, hogy a vak emberi értelem mennyire csak 
tapogatódzik Isten dolgaiban, hogyan keresi bizonytalanul a 
vigasztalást saját cselekedeteiben és mennyire képtelen Krisz-
tusra vagy a hitre gondolni. Ha mármost napvilágnál vesszük 
szemügyre ezt a kérdést, kitűnik, hogy az ilyen hit nélkül és 
Krisztus ismerete nélkül a saját erőnkből történt bűnbánat 
csinált és koholt dolog. Ilyenkor a szegény bűnösnek inkább 
nevethetnékje támadt, mint sírhatnékja, ha testi kéjre vagy 
bosszúra gondolt. Kivéve azokat, akiket vagy szíven ütött a 
törvény, vagy az ördög kínzott meg hiába búskomor lélekkel. 
Egyébként bizonyos, hogy az ilyen bűnbánat csak képmutatás 
volt és a bűnös kívánságot nem ölte meg. S amikor bűnbánatot 
kellett az embernek mutatnia, akkor legszívesebben még több 
bűnt követett volna el, ha szabadságában lett volna. 

19 A gyónás dolga így fest: Mindenkinek el kellett sorolnia 
minden bűnét (ez pedig nem lehetséges!). Nagy kínszenvedés 

441 volt ez! Azokat a bűnöket pedig, amiket elfelejtett, azzal a fel-
tétellel bocsátották meg neki, hogy köteles lesz meggyónni 
azokat, ha eszébe jutnak. 

Ezért sohasem tudhatta, hogy mikor gyónt meg elég tisztán, 
vagy mikor fejeződik be a gyónása. Mégis a saját cselekedetére 
utalva azt mondták neki: Minél maradéktalanabbul gyónik, 
minél jobban szégyelli és megalázza magát a pap előtt, annál 
előbb és annál jobban tesz eleget bűnéért. Mert az ilyen alá-
zatosság minden bizonnyal kegyelmet szerez Istennél, 

. 20 Itt sincsen szó sem hitről, sem Krisztusról. A feloldozás 
erejéről sem beszéltek neki, hanem a bűnök felsorolásával és a 
szégyenkezéssel kellett megvigasztalódnia. Nem lehet elmon-
dani, mennyi kínszenvedést, csalást és bálványozást szült az 
ilyen gyónás! 

3 A clervauxi (klervói) kolostor apátja volt. A középkor, egyik 
neves szónoka és misztikusa. 
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21 Az elégtétel volt csak igazán körülményes! Senki sem tud-
hatta, hogy mennyit kell vezekelnie csak egy bűnéért is, hát még 
valamennyiért! De itt is kieszeltek valamit. Néhány elégtételt 
róttak ki, amiket könnyen tudtak teljesíteni. Például öt Mi-
atyánkot, egynapi böjtöt stb. A megtérés többi részét a tisztító-
tűzre bízták. 

22 Lett is ebből elég nyomorúság és baj! Egyesek úgy gondol-
á d kodtak, hogy soha sem szabadulnak meg a tisztítótűzből, mert 

hiszen a régi kánonok4 szerint hét esztendei vezeklés jár egy 
23 halálos bűnért. És az ember mégis abban bízott, hogy cseleke-

deteivel szerezhet elégtételt, És ha az1 elégtétel tökéletes lett 
volna, akkor egészen arra épült volna a bizodalma s így sem a 
hitre, sem Krisztusra nem lett volna szüksége. Ez pedig nem 
lehetséges! Mert ha valaki akár száz esztendeig vezekelt is ilyen 
módon, mégsem tudhatta meg soha, hogy mindent levezekelt-e 
már. Azt jelentené ez, hogy örökké vezekel valaki, de sohasem 
tér meg. 

24 Itt jött segítségére a szegény egyháznak a római szentszék. 
Kitalálta a búcsút, s ezzel el is engedte és megszüntette az elég-
tételt. Eleinte csak szórványosan hét esztendőre, majd száz 
esztendőre stb. Előbb rábízta a búcsú jogát a bíborosokra és a 
püspökökre és az egyik száz esztendőre, a másik pedig száz 
napra adhatott búcsút. Az elégtétel teljes elengedését azonban 
magának tartotta fenn.5 

25 Amikor azután ez az eljárás kezdett jövedelmezni és a 
bulla-üzlet6 jól ment, kitalálták az aranyesztendőt7 és ezt Rómába 

4 A legrégibb zsinatoknak az egyházi fegyelemre vonatkozó 
határozatai, amelyeket a későbbi zsinatok részben megváltoz-
tattak. 

6 A búcsú azt jelentette kezdetben, hogy az egyházilag kirótt 
vezeklést engedték el. Azután alkalmazták minden kirótt bünte-
tésre. Általános búcsút először II. Orbán pápa hirdetett a keresztes 
vitézeknek 1095-ben. 

6 Üzérkedés a bűnbocsátó levelekkel. 
7 Az első aranyesztendőt, vagyis örömesztendőt, VIII. Boni-

facius pápa rendelte el 1300-ban az „Antiquorum habét fidem" 
című bullájában, hogy az idegenforgalomból megtöltse pénztárát. 
Eredetileg minden 100, esztendőre tervezték. Jövedelmezőségé 
azonban fölülmúlt minden várakozást s ezért minden 60, majd 33. 
s végül minden 25, esztendőben állapították meg idejét. Ezeken az 

. ünnepeken szinte szórták pénzért a búcsút, A reformáció után 
megszűnt ez a visszaélés. 
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443 helyezték. Minden büntetés és vétek elengedését jelentette eZ, 
az emberek pedig odaözönlöttek, mert mindenki szeretett 
volna megszabadulni elviselhetetlenül nehéz terhétől. Azt jelen-
tette ez, hogy megtalálták a nagy kincset a földben és kiaknázták.8 

A pápa hamarosan még tovább ment és egyre-másra tartotta az 
aranyesztendőket. Nyelte a pénzt és egyre nagyobb lett az 
étvágya. Ezért később már követeivel küldte szét a búcsút 
az országokba s végtére minden gyülekezet és templom megtelt 

26 aranyesztendővel. Utoljára befurakodott a tisztítótűzbe is a 
halottak közé, eleinte misék és vigiliák alapításával, azután a 
búcsúval9 és az aranyesztendővel.10 S végül olyan olcsók lettek 
a halottak, hogy egy garasért11 szabadon eregették őket.12 

27 Látjuk tehát, hogy a hamis megtérés merő képmutatással 
444 kezdődött és ilyen nagy alávalósággal és gazsággal végződött. 

De ez sem használt, mert a pápa tanítja ugyan arra az embereket, 
hogy hagyatkozzanak reá és bízzák magukat erre a búcsúra, 
de a másik oldalon bizonytalanná is teszi őket, mert a bulláiba 
belevette: „Aki részesülni akar a búcsúban és az aranyesztendő-
ben, az bánja és gyónja meg bűneit és — adjon pénzt!" 
De már az imént hallottuk, hogy náluk az ilyen megtérés és 
gyónás bizonytalan dolog és képmutatás. Senki sem tudja 
ugyanis, hogy melyik lélek van a tisztítótűzben. Azt sem tudta 
senki, hogy az ott levők közül ki bánta és gyónta meg igazán 
bűneit. A pápa azonban elfogadta a pénzt, vigasztalgatta az 
embereket hatalmával és a búcsúval s megint csak bizonytalan 
értékű jócselekedeteikre utalta őket, (Jól kifizetődött tehát, 
hogy a világ hálátlan Isten iránt!) 

28 Akadtak azonban egyesek, ákik úgy gondolkodtak, hogy 
nem vétkeztek ilyen gondolatban, szóban és cselekedetben 

8 Vö, Dán 11,43. Ennek a bibliai helynek az alapján az a köz-
mondás járta a középkorban, hogy az ördög megmutatja az anti-
krisztusnak a földben elrejtett kincseket, hogy azzal kísértse meg 
és vezesse félre az embereket. 

8 A halottak számára meghirdetett első pápai búcsú valószínű-
leg IV. Sixtus pápától származik, 

10 1500 után összekapcsolták a halotti búcsút a jubileumi 
búcsúval. 

11 Értéke kb. 1 Frt-nak felel meg, 
12 A búcsút árulók versére gondolt itt Luther: 

„Amikor a pénz a perselybe' csörren, 
a lélek a tűzből a mennybe röppen." 
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elkövetett bűnökben. Mint például én és a magarafajta emberek 
a kolostorokban és az alapítványi intézetekben, akik igazi szer-

445 zetesek és papok akartunk lenni. Böjtöléssel, virrasztással, 
imádkozással, misemondással, tanulással, daróc ruhában és 
kőkemény fekhelyen stb. védekeztünk a rossz gondolatok ellen. 
Őszintén és erőnek erejével szentek akartunk lenni. De az átörök-
lött, velünk született rossz, gyakran álomban cselekedte meg azt, 
ami a természetéből folyik. Ezt Augustinus13 és Hieronymus14 

másokkal együtt megvallják. Egyik a másikról mégis azt tartotta, 
hogy olyan szentek egyesek, mint ahogyan tanítottuk: nincs 
bűnük és életük tele van jócselekedettel. Erre azután közölték 
másokkal jócselekedeteiket és áruba bocsátották azokat, mint 
amelyek fölösek a mennyországban. Szórói-szóra így volt ez! 
Megvannak a pecsétek, levelek és példák. 

29 Ezeknek- nem volt szükségük megtérésre, mert mit bántak 
volna meg, hiszen ellentálltak a rossz gondolatoknak?! Mit 
gyóntak volna meg, hiszen kerülték a rossz szót?! Miért tettek 
volna eleget, hiszen cselekedetekkel sem vétkeztek?! Sőt elad-
hattak más szegény bűnösnek fölös igazságukból! Ilyen szentek 
voltak Krisztus korában a farizeusok és az írástudók is. 

30 I t t lép közbe a tüzes angyal, János, az igazi megtérés prédi-
kátora (Jel 10,1) és egy villámmal sújtja le mindkettőt és ezt 

31 mondja: „Térjetek meg" (Mt 3,2). Az egyik ezt gondolja: 
„Hiszen már megtértünk" A másik azt gondolja: „Nincs szük-

32 ségünk megtérésre." De János azt mondja: „Mindketten 
térjetek meg, mert ti hamis megtértek vagytok, ezek pedig itt 
álszentek. Mindkettőtöknek szüksége van a bűnök bocsánatára, 
mert még egyitek sem tudja, hogy mi az igazi bűn. Hát még 

446 hogy megbánta volna vagy kerülné azt! Nincs jó köztetek, 
tele vagytok hitetlenséggel és értelmetlenséggel. Sem Istent, 
sem akaratát nem ismeritek. Mert megjelent az, Akinek a 
teljességéből vennünk kell mindnyájunknak kegyelmet kegye-
lemért. (Jn 1,16), Nála nélkül senki sem lehet igaz Isten előtt, 
azért ha meg akartok térni, térjetek meg igazán! A ti megtéréstek 
semmit sem ér! És ti képmutatók, akiknek nincs szükségetek 
megtérésre, ti kígyófajzat, ki biztosított titeket arról, hogy az 
eljövendő haragtól megmenekültök stb," (Mt 3,7). 

13 A Confessionum libri XII. c. művében. X'30. 
14 Eustachiushoz írt levelében beszél erről (22,7). 
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33 Ezt prédikálja Pál is Rm 3,10-ben, ahol ezt mondja: „Nincs 
értelmes, nincs igaz, nincs aki Istent keresné, nincs aki jót 
cselekednék, nincsen csak egy is. Mindnyájan elhajlottak és 

34 haszontalanokká lettek." És Csel 17,30 ezt mondja: „Mostan 
pedig az Isten minden embernek mindenütt azt parancsolja, 
hogy térjen meg." Minden emberhez (szól), senkit sem véve 

35 ki, aki ember. Ez a megtérés tanít meg bennünket a bűn meg-
ismerésére, vagyis arra, hogy vesztett ügyünk van, bennünk 
nincsen semmi jó, és nekünk egészen új és más emberekké kell 
lennünk. 

36 Ez a megtérés nem olyan aprólékos és koldulgató, mint az, 
amelyik csak a cselekedeti bűnöket bánja meg. Nem is bizony-
talankodó, mint a másik, ez nem vitakozik azon, hogy melyik 
bűn és melyik nem az, hanem mindent halomra dönt és azt 
mondja: Mindenestül bűnösök vagyunk. Mire való a hossza-
dalmas keresgélés, osztályozás vagy megkülönböztetés? Ezért 
nem bizonytalankodó itt az elégtétel sem. Hiszen nem gondol-

ád'/ hatunk ki semmi jót, amivel megfizethetnénk a bűnért! Csak 
valami különös csüggedés fog el bennünket mindazért, amik 

37 vagyunk, amire gondolunk, amit mondunk vagy cselekszünk stb, 
Ugyanígy a gyónás sem lehet hamis, bizonytalankodó 

vagy aprólékoskodó. Mert aki megvallja, hogy mindenestül 
bűnös, az minden bűnt egybefoglal, egyet sem hágy ki és egyről 

38 sem feledkezik meg. Tehát az elégtétel sem lehet bizonytalan-
kodó, mert az elégtétel nem a mi bizonytalankodó bűnös csele-
kedetünk, hanem Isten ártatlan Bárányának a szenvedése és vére, 
aki a világ bűnét hordozza (Jn 1,29). 

39 Erről a megtérésről prédikált Keresztelő János és utána 
Krisztus is az evangéliomban, és prédikálunk mi is. Ezzel a 
megtéréssel porba döntünk pápát és mindent, amit jócsele-
kedeteinkre építettünk. Hiszen mindent kétesértékű és hiába-
való alapra építettünk, ha az alapot jócselekedetnek vagy tör-
vénynek hívják. Mert híre-hamva sincsen itt a jócselekedetnek, 
minden csupa- gonosz cselekedet és — ahogyan Krisztus mondja 
Jn 7,19-ben: — senki sem teljesíti a törvényt, hanem mindenki 
áthágja. Ezért a legszentebb és legszebb épület is csupán álnok 
hazugság és képmutatás, ha erre épült. 

40 Ez a megtérés a keresztyén ember haláláig tart. Mert egész 
életében viaskodik a testben visszamaradt bűnnel, ahogyan Pál 
tanúsítja Rm 7,23-ban (és 8,2-ben): hogy harcol a tagjaiban levő 
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törvénnyel stb. Még pedig nem a maga erejéből, hanem a Szent-
lélek ajándékával, amely követi a bűnök bocsánatát. Ez az 
ajándék tisztítja meg és söpri ki naponként a megmaradt bűnöket 
és azon munkálkodik, hogy az embert igazán tisztává és szentté 
tegye. 

41 Nem tud erről sem a pápa, sem a teológusok, sem a jogászok, 
448 sem senki emberfia. Mennyei tudomány ez, amelyet az evan-

géliom nyilatkoztatott ki. És ezt mondják az istentelen szentek 
eretnekségnek!? 

42 Egyébként ha támadnának holmi szektás lelkek, amilyenek 
máris akadnak, amilyenek a parasztforradalom idején nekem is 
szemem elé kerültek, akik azt tartják, hogy mindazok megmarad-
nak a hitben, akik a Szentlelket vagy a bűnök bocsánatát elnyer-
ték, vagy hívőkké lettek, mégha ezek újra bűnt követnének is el, 
ez a bűn nem árt nekik. Sőt így hangoskodnak: „Tégy amit 
akarsz. Ha hiszel nem lesz semmi bajod. A hit eltöröl minden 
bűn t " stb. Azt is mondják, hogy ha. valaki a hit és a Lélek 
birtokában van és bűnt követ el, az sohasem kapta igazán a 
Lelket és a hitet. Sok ilyen esztelen emberrel találkoztam már 
és attól tartok, hogy ez az ördög most is ott lappang egyesekben.15 

43 Ezért igen szükséges tudni és tanítani a következőket: 
Ha szent emberek, akikben az eredendő bűn még megvan és ezt 
érzik, naponként megbánják és viaskodnak vele s azonkívül 
nyilvánvaló bűnbe is esnek, mint például Dávid házasságtörésbe, 
gyilkosságba és istenkáromlásba, akkor itt hiányzik a hit és a 

44 Szentlélek. Mert a Szentlélek nem engedi, hogy a bűn uralkod-
jék, elhatalmasodjék és kiteljesedjék, hanem legyőzi és meg-
fékezi és a bűn nem viheti véghez és nem teheti azt, amit akar. 
S ha mégis azt teszi, amit "akar, akkor a Szentlélek és a hit 

45 nincsen jelen. Mert úgy van, ahogyan János mondja: ,>Valaki 
Istentől született, nem cselekszik bűnt és nem cselekedhetik 

449 bűnt . " (1 Jn 3,9; 5,18). De az is igaz — amit szintén János 
ír —: „Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mibennünk, akkor 
hazudunk és Isten igazsága nincsen mibennünk" (1 Jn 1,8), 

16 A Zwickaui prófétákra és egyéb rajongókra utal itt Luther. 
Ezek azt tanították, hogy a megtért és újjászületett keresztyén 
ember soha többé nem eshetik bűnbe. Ha vétkezik is, az nála már 
nem vétek többé. 
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AZ EVANGÉLIOM 

Most újból visszatérünk az evangéliomra, amely nem 
egyféleképpen ád nekünk tanácsot és segítséget a bűn ellen. 
Isten kegyelme gazdagon árad: először a hirdetett igében, 
amelyben a bűnök bocsánata hirdettetik az egész világnak. 
Ez az evangéliom igazi szolgálata. Második a keresztség, har-
madik az oltári szentség, negyedik a kulcsok hatalma és a testvéri 
beszélgetés és a testvéri vigasztalás1, Máté 18,20: „Ahol ketten 
vagy hárman egybegyűlnek" stb. 

A KERESZTSÉG 

1 A keresztség nem egyéb, mint Isten igéje a vízben, amelyet 
szerzési igéivel parancsol, vagy ahogyan Pál mondja: „lavacrum 
in verbo" („fürdés az igében", Ef 5,26). Ezt mondja Augustinus 
is: „Accedat verbum ad elementum et fit sacramentum" 

2 („Ha ige társul az elemmel, akkor szentséggé lesz"). Ezért nem 
i50 értünk egyet Aquinoi Tamással1 és a prédikáló barátokkal2, 

akik az igéről — Isten rendeléséről — megfeledkezve ezt mond-
ják: Isten olyan szellemi erőt helyezett a vízbe, amely lemossa 

3 a bűnt a vízzel. Nem értünk egyet Scotussal3 és a mezítlábas 
barátokkal4 sem, akik azt tanítják, hogy a keresztség az isteni 
akarat segítségével mossa le a bűnt. Ezt a lemosást tehát Isten 
akarata végezné s egyáltalában nem az ige vagy a víz. 

A GYERMEKKERESZTSÉG 

4 Azt tartjuk, hogy a gyermekeket meg kell keresztelnünk, 
mert rájuk is kiterjed a Krisztusban megtörtént váltság ígérete 
és az egyháznak kötelessége azt nekik nyújtani, ha kívánják 
az emberek. 

1 Ezeket a pontokat fejti ki Luther az alábbi fejezetekben. 
1 Aquinoi Tamás, domonkosrendi szerzetes, a skolasztikus 

teológia főalakja. A római katolikus egyház Doctor Angelicus 
(angyali doktor) névvel ruházta fel, Luther az ő főművére, a 
Summa theologiae-ra utal itt. Meghalt 1274-ben. 

2 Domonkosrendi barátok. 
3 Duns Scotus János híres ferencesrendi teológus volt és 

Aquinoi Tamás ellenfele. 
4 Ferencesrendi barátok. 
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AZ OLTÁRI SZENTSÉG 

1 Azt tartjuk, hogy az Űrvacsorában a kenyér és a bor Krisztus 
valóságos teste és vére és hogy azt nemcsak az igaz, hanem a 

451 gonosz keresztyének is adhatják és vehetik. 
2 Nem szabad az Úrvacsorát csak egy szín alatt kiszolgál-

tatnunk. Nincs szükségünk arra a magas tudományra, amely 
arra akar kioktatni bennünket, hogy egy szín alatt is annyi van, 
mint kettó' alatt, ahogyan a szofisták és a konstanzi zsinat tanít-

3 ják.1 Mert még ha igaz volna is, hogy egy szín alatt is annyi van, 
mint kettő alatt, az egy szín akkor sem felel meg a teljes rendelés-
nek és szerzésnek, ahogyan azt Krisztus alapította és megparan-

4 csolta. Különösen is kárhoztatjuk és elátkozzuk Isten nevében 
azokat, akik nemcsak mellőzik a mindkét színt, hanem azt 
zsarnoki módon meg is tiltják, kárhoztatják és gyalázzák mint 
eretnekséget. Szembehelyezkednek és fölébe kerekednek ezzel 
Krisztusnak, a mi Urunknak és Istenünknek stb. 

0 A transsubstantiatio (átlényegülés) dolgában nem törődünk 
452 a szofisták szőrszálhasogatásával, akik azt tanítják, hogy a 

kenyér és a bor elhagyja és elveszíti természetes anyagát, a 
kenyérnek csak az alakja és a színe marad meg, de már nem igazi, 
kenyér. A Szentírással ugyanis az egyezik meg a legjobban, 
hogy a kenyér jelen van és megmarad kenyérnek. Ezt mondja 
maga Pál is: „A kenyér, amelyet megtörünk" (1 Kor 10,16); 
és: „Azért úgy egyék a kenyérből" (1 Kor 11,28). 

A KULCSOK 

1 A kulcsok szolgálatát és hatalmát maga Krisztus ruházta 
az egyházra, hogy megkötözze vagy feloldozza a bűnöket. 
Nemcsak a durva és nyilvánvaló bűnöket, hanem azokat a finom 
és titkos bűnöket is, amelyeket egyedül Isten ismer, amint meg 
van írva: „Ki veheti észre a tévedéseket" (Zsolt 19,13). És Pál 
maga is panaszkodik, hogy testével „a bűn törvényének" szolgál 

2 (Rm 7,23). Valóban nem mi, hanem Isten hivatott egyedül 
annak a megítélésére, hogy melyek, mily nagyok és mennyi 
bűnről van szó. így van megírva: „Ne szállj perbe szolgáddal, 

konstanzi Zsinat (1414 — 18) mondta ki Husz Jánossal és 
követőivel szemben, hogy a laikusoknak elég csak a kenyeret adni. 
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3 mert egy élő sem igaz előtted" (Zsolt 143,2). És Pál is mondja 
1 Kor 4,4-ben: „Nem tudok ugyan semmit magam ellen fel-
hozni, de azért igaz nem vagyok." 

A GYÓNÁS 

1 A feloldozás, vagyis a kulcsok hatalma szintén segít és 
453 vigasztal a bűnnel és rossz lelkiismerettel szemben, mert így 

rendelte Krisztus az évangéliomban. A gyónást vagy a fel-
oldozást semmi áron sem szabad ezért az egyházban megszün-
tetni, már csak a rettegő lelkiismeret érdekében, meg a fiatal, 
éretlen nemzedék miatt sem, hogy kikérdeztessék és oktatást 
kapjon a keresztyén tanításban. 

2 A bűnök felsorolása tekintetében azonban adjunk minden-
kinek szabadságot, hogy mit akar és mit nem akar felsorolni. 
Amíg ugyanis testben vagyunk, hazugság nélkül mondhatjuk: 
„Szegény, teljesen bűnös ember vagyok." Vagy Rm 7,23: 
„Látok egy másik törvényt a tagjaimban" stb. Minthogy az 
absolutio privata (személyes feloldozás) a kulcsok szolgálatából 
ered, nem szabad megvetnünk, hanem nagyra kell tartanunk 
és meg kell becsülnünk mint a keresztyén egyház minden más 
szolgálatát. 

3 A hirdetett, külső igét érintő pontoknál szilárdan ragasz-
kodnunk kell ahhoz, hogy az Isten senkinek sem adja Lelkét 
vagy kegyelmét másképpen, csak a megelőzően hirdetett igében 
vagy igével. így tudunk őrizkedni a rajongóktól, azoktól a 

454 lelkektől, akik azzal dicsekszenek, hogy ige nélkül, vagy már 
az ige hirdetése előtt megkapták a Lelket. Ezért az írást, vagy a 
hirdetett igét kényük-kedvük szerint bírálgatják, magyarázzák, 
csűrik-csavarják. így cselekedett Münzer1 és így tesznek ma is 
sokan. Éles különbséget akarnak tenni a Lélek és a betű között, 

4 de nem tudják mit beszélnek és állítanak. (Miért?) Mert a pápaság 
is merő rajongás, a pápa is azzal dicsekszik, hogy „minden jog 
benne van szíve kamrájában" s amit ő gondol és parancsol 
egyházában, az akkor is Lélek és jog, ha a Szentírással vagy a 

5 hirdetett igével ellenkezik. Mindez nem más, mint a régi ördög 
és a régi kígyó, amely már Ádámot és Évát is rajongóvá tette, 
Isten hirdetett igéjével szemben rajongásra és önhittségre csábí-

1 Münzer Tamás rajongó zwickaui pap és parasztvezér. 
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totta. S még hozzá ezt egy másfajta kívülről vett igével csele-
6 kedte. Ugyanígy , kárhoztatják a mi rajongóink is a hirdetett igét, 

ők maguk azonban nem hallgatnak, hanem telefecsegik és tele-
firkálják az egész világot, mintha bizony az apostolok írásából 
vagy a hirdetett igéből nem jöhetne a Lélek! De az ő írásukra 
és szavukra azonnal jönnie kell! Miért nem hagyják abba a 

455 maguk igehirdetését és írását is, hogy a Lélek magától, írásuk 
nélkül és előtte szállhasson az emberekbe?! Hiszen azzal dicsek-
szenek, hogy beléjük az írás hirdetése nélkül szállt! Nem érünk 
rá tovább vitatkozni erről. Másutt eléggé megtárgyaltuk már. 

7 Azok is az előzőleg hirdetett külső ige nyomán jutnak a 
hit birtokába, akik már a keresztség előtt hisznek vagy a kereszt-
ségben lesznek hivőkké, így a felnőtteknek, érett kort elérve, 
előzőleg hallaniok kellett ezt az igét: „Aki hisz és megkeresztel-
kedik, üdvözül" (Mk 16,1(5), még ha előzőleg hitetlenek voltak is 
és csak tíz esztendő múlva kapják a Lelket és a keresztséget. 

S Kornélius Csel 10,22 szerint már jóval előbb hallott a zsidók 
között az eljövendő Messiásról. Ezért volt igaz Isten előtt, 
imádsága és alamizsnája e hit által volt kedves (ahogyan Lukács 
"igaznak és istenfélőnek" nevezi, Csel 10,2.22) és nem megelőző 
ige nélkül vagy annak hallása nélkül tudott hinni és igaz lenni. 
De Péternek ki kellett neki jelentenie, hogy a Messiás (akiben 
eddig mint Eljövendőben hitt) már eljött és az eljövendő Mes-
siásba vetett hitetnem tarthatja többé a megátalkodott és hitetlen 
Zsidók rabságában, hanem tudnia kell, hogy most már a jelenlevő 
Messiás által üdvözül és Ót a zsidókkal együtt sem megtagadnia, 
sem üldöznie nem szabad stb. 

9 Sommázva: Á rajongás Ádámban és gyermekeiben lappang 
kezdettől fogva a világ végéig. A régi sárkány oltotta beléjük ezt a 
mérget. Ez minden eretnekségnek, a pápaságnak és Mohamednek 

10 is az ősforrása, ereje és hatalma. Ezért kell nekünk erősen meg-
456 maradnunk amellett, hogy Isten velünk, emberekkel, csak a 

hirdetett igében és a szentségben akar találkozni. Maga qz ördög 
mindaz, amit ilyen ige és szentség nélkül Lélek gyanánt magasz-

11 talnak. Isten Mózesnek is előbb az égő csipkebokorban és hirde-
tett igéjében jelent meg (2 Móz 3,2.4 kk.). A Lelket egyetlen 
próféta sem kapta meg a Tízparancsolat nélkül vagy azok keretén 

12 kívül, sem Illés, sem Elizeus. Keresztelő János nem fogant meg 
Gábriel angyal.előző igéje nélkül (Lk 1,13—20) és Mária hangja 

13 nélkül nem repesett anyja méhében (Lk 1,41). Péter azt mondja: 
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A próféták „nem ember akaratából", hanem „a Szentlélek 
indítására jövendöltek, de mint Isten szent emberei" és a szóbeli 
ige nélkül nem voltak szentek s még kevésbé indította szólásra 
őket a Szentlélek, amíg nem voltak szentek. Mert akkor voltak 
szentek — mondja —, amikor a Szentlélek szólt általuk. 

AZ ÁTOK 

A nagy átkot, ahogyan a pápa nevezi, csupán világi büntetés-
nek tartjuk és ahhoz nekünk, az egyház szolgáinak, semmi 

457 közünk sincsen. Ellenben a kisátok igazi keresztyén átok. Eszerint 
a nyilvánvaló és megátalkodott bűnösöket nem szabad a szent-
séghez vagy az egyház más közösségéhez engedni, amíg meg nem 
javultak és nem kerülik a bűnt. Az igehirdetőknek azonban nem 
szabad összekeverniök ezt a lelki büntetést vagy átkot a világi 
büntetéssel.1 

A FELAVATÁS ÉS MEGHÍVÁS 

1 Ha a püspökök igazi püspökök akarnának lenni, ha az egyház 
és az evangéliom ügyét a szívükön hordanák, akkor a szeretet és 
egység érdekében, de nem kényszerítésre, megengedhetnénk, 
hogy minket és ige hirdetőinket fölszenteljék és megerősítsék 

458 hivatalukban. Azonban minden keresztyénellenes színjáték és 
2 káprázatos pompa »élkül! De mert nem igazi püspökök, sőt nem 

is akarnak azok lenni, hanem világi urak és fejedelmek, akik sem 
prédikálni, sem tanítani, sem keresztelni, sem az egyháznak 
bármely más dolgát vagy szolgálatát nem akarják elvégezni, sőt 
üldözik és kárhoztatják azokat, akik ilyen szolgálatokat meghívás 
alapján végeznek, miattuk az egyház nem maradhat szolgák 
nélkül! 

3 Ezért nekünk magunknak kell majd alkalmas személyeket 
felavatnunk erre a szolgálatra, ahogyan a gyülekezetek és a régi 
atyák példát adnak erre. Ettől nem tilthatnak el és nem akadá-
lyozhatnak meg bennünket saját egyház joguk szerint sem. Mert , 
(egyház) joguk mondja ki, hogy visszavonhatatlanul felavatot-
taknak kell tekinteni azokát is, akiket eretnekek avattak föl. 

1 Luther a „Sermon von Barin" című tanulmányában szól 
rés zletesebben erről a kérdésről. 
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Hieronymus is írja az alexandriai gyülekezetekről, hogy eleinte a 
papok és igehirdetők közösen kormányozták azokat püspökök 
nélkül. 

A PAPOK HÁZASSÁGA 

1 Sem felhatalmazásuk, sem joguk nem volt ahhoz, hogy a 
459 házasságot megtiltsák és a papok isteni rendjét örök szüzességgel 

terheljék meg. Antikrisztusi, zsarnok és elvetemültTgazemberek 
módjára jártak el ebben a dologban, amivel a fajtalanságnak külön-
féle, ijesztően borzalmas^és megszámlálhatatlan bűnét idézték 

2 elő és most is nyakig úsznak benne. Ahogyan sem nekünk, sem 
nekik nincsen hatalmuk arra, hogy a férfiúból nőt és a nőből 
férfiút csináljanak, vagy a nemek különbségét megszüntessék, 

( arra sem volt' hatalmuk, hogy Istennek ezeket a teremtményeit 
elválasszák egymástól vagy pedig megtiltsák, hogy tisztességes 

3 házasságban együtt éljenek. Ezért nem fogunk beleegyezni 
gyalázatos papnőtlenségükbe és nem fogjuk azt tűrni. Hanem 
azt akarjuk, hogy a házasság legyen megengedett, ahogyan Isten 
rendelte és alapította. Az Ő művét sem lerombolni, sem meg-
akadályozni nem fogjuk. Mert Pál is azt mondja, hogy ördögi 
tanítás ez (1 Tim 4,1). 

AZ EGYHÁZ 

1 Nem ismerjük el, hogy a pápisták áz egyház. Ez nem igaz! 
Hallani sem akarunk arról, amit az egyház nevében parancsol-

2 nak vagy tiltanak. Mert — Istennek hála! — a hétéves gyermek 
is tudja, hogy mi az egyház: A szent hivők és „azok a báránykák, 

3 akik hallgatják Pásztoruk hangját" (Jn 10,3). A gyermekek ugyanis 
460 így imádkoznak: „Hiszek a szent keresztyén egyházban". És 

nem a karingek, a tonzurák, hosszú köntösök és egyéb szertar-
tások teszik szentté az egyházat, amiket a Szentírással ellentétben 
kiagyaltak, hanem Isten igéje és az igaz hit. 

HOGYAN IGAZUL MEG AZ EMBER ISTEN ELŐTT ÉS A 
CSELEKÉDETEK 

1 Nem tudok semmit változtatni azon, amit erről a kérdésről 
mindig tanítottam: hogy „hit által" — ahogyan Pál mondja — 
(Csel 15,9) egészen más, új és tiszta szívet kapunk és hogy Isten 
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Krisztusért, a mi közbenjárónkért teljesen igazaknak és szentek-
nek akar bennünket tartani és tart is. Bár a bűn még nem egé-
szen szűnt meg vagy halt meg testünkben, Isten nem akarja 
mégsem felróni, sem számon tartani. 

2 Az ilyen hitből, megújulásból és bűnbocsánatból követ-
keznek azután a jócselekedetek s ami ezekben még bűnös vagy 
fogyatékos, azt nem rója fel bűnül vagy fogyatékosságul ugyan-
annak a Krisztusnak érdeméért, hanem az ember egészen, 
személye és cselekedete egyaránt igaznak és szentnek számít és 
az is. Mégpedig tisztán kegyelemből és irgalmasságból, amelyet 

3 Isten kiöntött és kiterjesztett reánk a Krisztusban. Ezért nem 
461 dicsekedhetünk cselekedeteink nagy érdemével, mert akkor nem 

a kegyelem és irgalmasság felől nézzük azokat. Hiszen meg van 
írva: „Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék" (1 Kor 1,31). 

4 Vagyis kegyelmes az Istene és ezért van rendben mindfen. Azt is 
mondjuk ezen kívül, hogy hamis és nem igazi a hit, ha nem fakad-
nak belőle jócselekedetek. 

A KOLOSTORI FOGADALMAK 

1 A kolostori fogadalmak homlokegyenest ellenkeznek az első 
hittétellel, ezért teljes egészükben elvetendők. Mert ezekre gon-
dolva mondja Krisztus Máté 24,5-ben: „Én vagyok a Krisztus" 

2 stb. Mert aki a kolostori életre tesz fogadalmat, az azt hiszi, 
hogy jobb életet él, mint az átlagkeresztyén ember és cselekede-
teivel akarja nemcsak önmagát, hanem másokat is a mennybe 

3 segíteni. Ez pedig Krisztus megtagadása. Dicsekedve mondják 
Aquinoi Tamással, hogy a kolostori fogadalom egyenértékű a 
keresztséggel. Ez pedig istenkáromlás. 

AZ EMBERI RENDELKEZÉSEK 

1 Amit a pápisták mondanak, hogy az emberi rendelkezések 
a bűnök bocsánatára valók, vagy az üdvösség megszerzésére, az 
keresztyénellenes és kárhozatos megállapítás, ahogyan Krisztus 
mondja: „Pedig hiába tisztelnek engem, ha olyan tudományokat 

462 tanítanak, amelyek emberek parancsolatai" (Mt 15,9). Hasonlót 
találunk Titusnál (1,14-ben): „Adversantium veritatem" („Az 
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2 igazságot elferdítők"). Ez az állításuk sem igaz, hogy az ilyen 
rendelkezések megszegése halálos bűn. 

* * * 

3 Ezek azok a tételek, amelyekben állhatatosan meg kell 
maradnom és meg is maradok, amíg csak élek, ha Isten is úgy 
akarja, Nem változtathatok ezeken és ezekből nem engedhetek 
semmit. Ha pedig valaki engedni akar valamit belőlük, ám 
tegye meg a maga lelkiismeretének a terhére! 

4 Végül szólatlom kellene még a pápa bűvész-zsákjáról is, amely 
tele van bolond és gyermekes holmival. Ilyen: A templomszen-
telés, a harangkeresztelés, az oltárkő-keresztelés és erre kereszt-
szülők meghívása, akik adakoztak reá stb. Az ilyen kereszteléssel 
megcsúfolják és meggyalázzák a szent keresztséget s ezért nem 
tűrjük. 

5 Van azután gyertyaszentelés, pálma-, fűszer-, zab-, kalács-
stb. szentelés. Ezt talán mégsem volna szabad szentelésnek ne-
vezni! Nem is az, hanem merő gúnyolódás és csalás! 

463 Az ezekhez hasonló szemfényvesztésnek se szeri, se száma. 
Mindezt rábízzuk Istenükre és rájuk magukra. Imádják csak, 
amíg bele nem fáradnak! Ezekkel mi semmi közösséget nem vál-
lalunk. 

1 D. Luther Márton aláírta. 
2 D. Jonas Justus1 rektor, sajátkezűleg aláírta. 
3 D . Pomeraniai Bugenhagen János2 aláírta. 
4 D. Creutziger Gáspár3 aláírta. 

1 1493 — 1555, — 1521-től a wittenbergi vártemplom pré-
postja és a kánonjog professzora. Luther és Melanchthon iratainak 
buzgó fordítója. Résztvett a marburgi megbeszélésen (1529) és az 
augsburgi birodalmi gyűlésen (1530), A schmalkaldeni megbe-
szélésen nem volt jelen. 

2 1485-1558. - 1523-ban lelkész lett Wittenbergben. 1633-
tóJ tagja a teológiai fakultásnak. Nagy érdemei vannak a délnémet 
és a dániai protestáns gyülekezetek megszervezése terén. 

3 1504—48. — 1528-ban a wittenbergi vártemplom lelkésze 
lett. 1533-tól a teológiai fakultás tagja. Schmalkaldenben nem 
volt ott. 
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5 Amsdorff Miklós,4 Magdeburg, aláírta. 
6 Spalat inusjGyörgy,5 Aldenburg, aláírta. 
7 Én Melanchthon Fülöp szintén igaznak és keresztyéninek 

tartom a fenti tételeket. ' A pápáról azonban azt tartom, hogy : 
464 ha engedélyezné áz evangéliumot az alája tartozó és a jövőben 

[' alája kerülő keresztyének békessége és egyetemes egysége érde-
kében, akkor felsőbbségét a püspökök felett jure humano (emberi 
jog alapján) mi is meghagyhatnók. 

8 Agricola János,6 Eisleben, aláírta. 
9 Didymus Gábor 7 aláírta. 

10 Én D. r Rhegius Orbán, 8 a lüneburgi hercegségben a gyüle-
kezetek superintendense, aláírom a magam és testvéreim, meg a 
hannoveri gyülekezet nevében'is. 

11 í ö ! Én Agricola István0 udvari lelkész aláírom. 

4 1483 —1565. — 1511-ben wittenbergi kanonok. 1524—41: 
magdeburgi lelkész és superintendens, 1541-ben naumburg-zeitzi 
püspökkél nevezte kifJános Frigyes választófejedelem a káptalan 
választása ellenére és Luther 1542-ben hivatalába helyzete. A schmal-
kaldeni háború után elveszítette püspökségét és Magdeburgban 
a szigorú lutheránusok vezetője lett. 

E Eredeti nevén: Burkhardt György. 1484—1545. Bölcs 
Frigyes választófejedelem udvari lelkésze, könyvtárosa és titkára 
volt. Ő tartotta az összeköttetést Luther és a fejedelem között. 

6 Eredeti nevén: Schneider János. 1494—1566. Luther leg-
közvetlenebb baráti körének volt a tagja. 1519 — 25.: a wittenbergi 
filozófiai fakultás tagja, majd eislebeni prédikátor és iskolaigazgató. 
1536 végén megint Wittenbergbe került. 1540-ben az antinomista 
harcok miatt Berlinbe ment ,s ott II . Joachim udvari prédikátora 
és generálsuperintendens lett, 

7 Eredeti nevén: Zwilling Gábor. Wittenbergi ágostonos szer-
zetesként az evangélikus tanok hirdetője volt már 1521-ben. A kolos-
torból kilépett, 1523-ban Torgauban prédikátor, majd lelkész lett, 
1549-ben menesztették, mert ellenezte az interimet. 1537 januárjá-
ban írta alá a schmalkaldeni cikkeket Torgauban, bár a tárgyalá-
sokon nem volt ott. 

8 Eredeti nevén: Rieger Orbán. 1489 — 1541. Kezdetben 
Luther ellenfele, de 1520 óta híve. Augsburgi lelkészként dolgozott 
a reformációért, majd cellei lelkész lett 1530-ban és Hannoverben 
újjászervezte az egyházat. 

9 Eredeti nevén: Castenpauer* István. Meghalt 1547-ben. 
Ágostonos barátként kezdte, de 1522-ben elfogták eretnek* prédi-
kációi miatt. A következő évben sikerült Augsburgba menekülnie 
és ott prédikált Luther tanítása szerint. 
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12 Én Draconites János,10 marburgi professzor és lelkész, 
aláírom, 

13 Én Figenboc? Konrád11 aláírom Isten dicsőségére, hogy így 
465 hittem és máig prédikálom és a föntieket erősen hiszem. 

14 Osiander András12 nürnbergi lelkész aláírom. 
15 Dietrich Vitusz13 nürnbergi lelkész. 
16 Schneppfius Erhardus14 stuttgarti prédikátor aláírom. 
17 Öttingerus Konrád1 5 a pforzheimi Ulrich herceg prédi-

kátora. 
18 Schneeweiss Simon 16 a crailsheimi gyülekezet papja. 
19 Schlachinhauffen János17 a koetheni gyülekezet lelkipász-

tora aláírom. 
20 M. Heltus György18 forzheimi. 

10 Eredeti nevén: Drach J. 1494—1566. 1521-ig erfurti kano-
nok. 1522-23-ban első evangélikus lelkész Miltenbergben. 
1534—47: wittenbergi teológiai professzor és prédikátor. 1551-ben 
a rostocki egyetemre hívták es 1560-ban a pomesaniai püspökség 
elnöke lett. 

11 Prédikátor volt Halberstadtban és Goslarban. 1528-ban 
zerbsti dékán és lelkész, 

12 1498-1552. - Nürnbergi lelkész volt 1522-48-ig. 
13 1509 —49. Közeli barátságban volt a reformátorral. Asztali 

beszélgetéseit jegyezte. Elkísérte Luthert Marburgba és 1530-bán 
Coburg várába. 1535-ben nürnbergi lelkész lett. Luther több elő-
adását kiadta és lefordította németre Melanchthon: Tractatus de 
potestate et primatu papae (A pápa hatalma és elsőbbsége) című 
értekezését. 

14 1495—1558. — 1520 óta evangélikus prédikátor és harcos 
Zwingli-ellenes teológus. Marburgban professzor 1527 —34-ig. 
1534-ben Stuttgartba ment és megreformálta Württemberget, 
1544—48-ig lelkész és teológiai professzor Tübingenben. 1549-58-
ig teológiai professzor és superintendens Jenaban. 

16 Hesseni Fülöp, majd 1534-től Ulrich württembergi herceg 
udvari prédikátora. 

16 1534-től crailsheimi lelkész. 
17 1533-tól koetheni lelkész, majd superintendens. 
18 1518-tól III. György anhalti herceg nevelője, majd bizal-

mas tanácsadója. 
1 9 Eredeti nevén: Krafft Ádám. 1493 — 1558. Fuldai prédi-

kátor 1521 —25-ig, majd Hesseni Fülöp udvari prédikátora Kas-
selban 1525-től és egyúttal superintendens a marburgi kerületben. 
1527 —58-ig a teológia professzora Marburgban. A Schmalkaldeni 
cikkeket Corvinus írta alá helyette is, mert neki előbb el kellett 
utaznia, 
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21 M . Adamus19 , Fulda. ) . . , 
22 M . Corvinus Antal20 | hesseni prédikátorok. 

466 Megint én írom alá pomerániai D , Bugenhagius János — 
23 Brencius János 21 magister nevében, mert ezt hagyta meg nekem 

szóban és írásban Schmalkaldenből távoztakor. Ezt az itt aláírt 
testvéreknek meg is mutat tam. 

24 Én Melander Dénes22 aláírom a Hitvallást, az Apologiát és a 
Concordiat az úrvacsora dolgában. 

25 Rhodius Pál 23 stettini superintendens. 
26 Oemcken Gerard2 4 a mindeni gyülekezet superintendense. 
27 Én northani Brixius 2 5 Krisztus soesti gyülekezetének szol-

gája aláírom Luther M . tisztelendő atya hittételeit és vallom, hogy 
eddig így hittem és tanítottam és a Krisztus Lelke által ezután is 

467 így hiszek és tanítok. 
28 Caelius Mihály,26 mansfeldi prédikátor, aláírom. 
29 M . Gelnerus Péter,27 f rankfurt i prédikátor, aláírta. 
30 Fabel Vendel,28 a mansfeldi Seeburg papja. 
31 (Aepinus János,29 Hamburg aláírta. Fülöp doktornak a 

pápa felsőbbségéről a végéhez csatolt mondatát minden hamburgi 
prédikátorral együtt helyeslem.) Én Aepinus János aláírom. 

32 Hasonlóképpen én Amsterdami János,80 Bremen. 

2 0 Eredeti nevén: Rabe Antal, 1501 — 53. Goslari lelkész, 
majd superintendens. 

21 1499 —1570, Luther 1518-ban nyerte meg a heidelbergi 
disputatio alkalmával, 1522-től lelkész Schwábisch-Hallban. A dél-
német lutheránusok vezetője a zwingliánusok elleni harcban. 

22 1486 —1561. — Domonkosrendi szerzetes volt, majd 
1525—35-ig prédikátor Frankfurtban és 1535-től kasseli lelkész. 

23 1489—1563. - 1523-ban stettini lelkész lett és 1535-ben 
superintendens, 

24 1485 — 1562. Lelkész volt Lemgoban, Soestben és Mindenben 
superintendens. 

25 LelkészvSoestben és Lübeckben. 
20 1492-1550. — 1516-ban tanító, 1518-tól lelkész. 
27 Első erfurti evangélikus lelkész. 1536-tól frankfurti lelkész. 
28 1526-tól eislebeni tanító, később seeburgi lelkész. 
2 9 Eredeti nevén: Hoeck János. 1499 — 1553. 1529-Ben^ ham-

burgi lelkész, 1532-ben superintendens. 
80 Eredeti nevén: Timann János. 1524-től bremeni lelkész. 
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33 Én Myconius Frigyes31 a gothai gyülekezet pásztora T h ü -
ringiában, a magam és eisenachi Menius Justus32 nevében alá-
írom. 

34 Én Langus János,33 doktor és az erfurt i gyülekezet prédi-
468 kátora, a magam és több evangéliomi munkatársam nevében saját 

kezemmel aláírom, amint következnek : 
35 Platzius Lajos,34 licenciatus úr, melosingi, 
36 Kirchner Zsigmond3 5 magister úr, 
37 Kiswetter Wolfgang36 úr, 
38 Weittman Menyhért3 7 úr, 
39 Thall János38 úr , 
40 Kilianus János39 úr, 
41 Faber Miklós40 úr, 
42 Menserus András4 1 úr . 
43 Én Mechelerus Egyed42 is saját kezemmel aláírom. 

31 1490—1546. Ferencesrendi szerzetes volt, majd Gothaba 
hívták meg lelkésznek. 

32 Eredeti nevén: Ménig Jodocus. 1499-1558. — 1525 —28-ig 
erfurti prédikátor, 1529 — 52-ig eisenachi lelkész és super-
intendens. Jelen volt Schmalkaldenben, de előbb haza kellett 
utaznia s ezért Myconius írta alá nevében a tételeket. 

33 Ágostonos barát volt Wittenbergben és Erfurtban. Luther 
jó barátja. 1522-ben kilépett a szerzetes rendből és erfurti lelkész 
lett. A tételek aláírása előtt elutazott Schmalkaldenből és Erfurtban 
írta alá azokat. 

34 1520-ban az erfurti egyetem rektora. Meglett korban lett 
a reformáció hívévé. 

3s 1480-1561. Erfurti lelkész. 
so _42 Mind erfurti lelkészek. 
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DOKTOR LUTHER MÁRTON 

K I S k á t é j a 

Hitvallási iratok II. - 12|5 



Luther Márton Kis Kátéja először 1529 tavaszán je-
lent meg plakát formában, májusban pedig könyv-alakban 
az előszóval és a szentírási helyek házi gyűjteményével 
bővítve. Az 1531. évi wittenbergi kiadásban jelenik meg 
először a Miatyánk megszólításának magyarázata és a 
gyónásra vonatkozó rész. 

Ezt a fordítást a Konkordiakönyv német szövege szerint 
az 1953, évi hivatalos magyar kátékiadás alapján Prchle 
Károly teológiai akadémiai tanár készítette. Átnézte dr. 
Pálfy Miklós teológiai akadémiai tanár. 

A fordításnak ez a szövege külön a Konkordiakönyv 
magyar kiadása számára készült. Istentiszteleti alkalmakon 
és tanításnál azokat a szövegeket kell használni, amelyeket 
egyházunk illetékes szervei liturgiái és katechetikai hasz-
nálatra elrendeltek vagy elrendelnek. 



501 Enchiridion* 

DOKTOR LUTHER MÁRTON 
KISKÁTÉJA 

az egyszerű gyülekezeti lelkészek és igehirdetők számára 

DOKTOR LUTHER MÁRTON 
ELŐSZAVA 

Luther Márton minderi hűséges, derék gyülekezeti lelkésznek 
és igehirdetőnek : kegyelem, irgalom és békesség a Jézus Krisz-
tusban, a mi Urunkban! 

1 Ennek a káténak vagy keresztyén tanításnak ilyen rövid, 
világos és egyszerű alakban való megírására az a siralmas 
helyzet kényszerített és ösztönzött, amelyet nemrégen mint 

2 egyházlátogató tapasztaltam. Istenem! Mennyi nyomorúságot 
lát tam: az egyszerű ember különösen faluhelyen, semmit sem 

502 tud a keresztyén tanításból, és sajnos, sok lelkész is nagyon 
3 készületlen és alkalmatlan a tanításra. És ezeket hívják keresz-

tyéneknek, ezek vannak megkeresztelve és élnek a szentségekkel, 
pedig sem a Miatyánkot, sem a Hiszekegyet, sem a Tízparancso-
latot nem tudják, s úgy élik le életüket, mint ,a jámbor ökör és 
az oktalan állat! Ahova meg most eljutott az evangélium, ott 
mégis remekül megtanulták, hogyan lehet minden szabadság-

4 gal mesterien visszaélni. Ó ti püspökök! Hogyan feleltek majd 
Krisztusnak azért, hogy a népet ilyen gyalázatosan elhanya-

5 goltátok és egy pillanatig sem teljesítettétek hivatástokat? Rátok 
ne szakadjon minden szerencsétlenség! Eltiltjátok az úrvacsora 
egyik színét és szigorúan végrehajtjátok emberi törvényeiteket, 
de közben nem törődtök azzal, hogy tudják-e a Miatyánkot, a 
Hiszekegyet, a Tízparancsolatot, vagy csak valamit is Isten 
igéjéből. Jaj, örökre jaj nektek! 

6 Istenre kérlek azért mindnyájatokat, kedves uraim és 
testvéreim, akik gyülekezeti lelkészek és igehirdetők vagytok, 

* Enchiridion = kis kézi könyv, zsebkönyv 
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töltsétek be hivatástokat teljes szívvel, könyörüljetek a gondo-
tokra bízott népen, és segítsetek nekünk a népet, különösen a 
fiatalságot, megtanítani a kátéra. Akik maguktól nem tudnák 
jobbat, vegyék elő ezt a könyvet és szöveget, és adják azt szóról-
szóra a nép elé ilyenképpen: 

7 ELŐSZÖR: Tartózkodjék és óvakodjék az igehirdető 
mindenekelőtt attól, hogy a Tízparancsolat, a Miatyánk, a 
Hiszekegy, a szentségek, stb. szövegét és formáját változtatgassa, 
hanem válasszon magának egy bizonyos formát, maradjon meg 
a mellett és azt használja évről évre. A fiatalságot és az egyszerű 
népet ugyanis egyetlen rögzített szöveg és forma szerint kell 

503 tanítani, mert könnyen megzavarodik, ha ma így, egy év múlva 
meg amúgy tanítjuk, mintha valamit helyre akarnánk igazítani, 
és ezzel kárbavész minden munkánk és fáradozásunk. 

8 Tudták ezt az atyák is, akik egyféleképpen használták a 
Miatyánkot, a Hiszekegyet, a Tízparancsolatot. Ezért mi is úgy 
tanítsuk ezekre a fiatalságot és az egyszerű népet, hogy egyetlen 
szótagon se változtassunk és ne tanítsunk és emlékeitessünk 

9 egyik évben így, másikban amúgy. Válassz hát magad-
nak olyan formát, amilyet akarsz, de a mellett maradj meg mind-
végig. Ha pedig tudós és értelmes emberek előtt beszélsz, akkor 
ám mutasd meg tudományodat, cifrázd és csűrd-csavard a káté-
részeket olyan mesterien, ahogy csak tudod. De a fiatalságnál 

10 maradj meg egy bizonyos állandó forma és mód mellett. Tanítsd 
őket először ezekre a kátérészekre: a Tízparancsolatra, a Hiszek-
egyre, a Miatyánkra stb. a szöveg szerint szórói-szóra, hogy azt 
ők is utánad tudják mondani és megtanulják könyv nélkül. 

11 Akik pedig nem akarják megtanulni, azoknak meg kell mon-
dani, hogy megtagadják Krisztust és nem is keresztyének. Az 
ilyenek nem bocsáthatók a szentséghez, nem lehetnek kereszt-
szülők, nem élhetnek a keresztyén szabadság adta jogokkal, 
hanem inkább vissza kell őket küldeni a pápához és szolgáihoz, 

12 sőt magához az ördöghöz. Ezen kívül tagadják meg tőlük szüleik 
és gazdáik az ételt és az italt, és adják tudtukra, hogy a fejedelem 
az ilyen neveletlen embereket kikergeti az országból stb. 

13 Mert bár senki sem lehet és nem is szabad a hitre kény-
504 szeríteni, mégis arra kell nevelni és szorítani a népet, hogy tudják, 

mi a rend azoknál, akiknél laknak, dolgoznak és élnek. Mert aki 
valamely városban lakik, annak — legyen az igazhitű 
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vagy szíve belsejében gonosz és gazember — ismernie kell és 
meg kell tartania a város törvényes rendjét, amelyet ő is élvez. 

14 MÁSODSZOR: Ha már jól tudják a szöveget, tanítsd meg 
15 őket annak értelmére is, hogy tudják, mint jelent az. Használd 

ennek a könyvnek a szövegét, vagy valamely más rövid szöveget, 
ami neked tetszik, és maradj meg annál. Ne változtass egyetlen 
szótagot se, mint ahogyan azt az alapszövegről mondottuk. 

16 És szánj rá időt! Mert nem kell minden részt egyszerre meg-
tanítani, hanem egyiket a másik után. Ha már jól értik az első 
parancsolatot, csak akkor vedd elő a másodikat, és így tovább. 
Mert különben annyi zúdul rájuk egyszerre, hogy egyiket sem 
jegyzik meg jól. 

17 HARMADSZOR: Ha már megtanítottad őket erre a rövid 
kátéra, akkor vedd elő a Nagykátét és adj nekik bővebb és telje-
sebb magyarázatot. Fejtsd ki egyenként a parancsolatokat, kéré-
seket, kátérészeket a bennük foglalt cselekedetekkel, haszonnal 
és előnyökkel, veszélyekkel és károkkal együtt, ahogyan azt bősé-

18 gesen megtalálod az erről írt nagyszámú könyvecskében. Külö-
nösen pedig azzal a parancsolattal és kátérésszel foglalkozzál leg-
többet, amely ellen legtöbbet vét a te néped. így például fejte-
gesd a lopásról szóló hetedik parancsolatot a kereskedőknek és 
iparosoknak, sőt a gazdáknak és cselédeknek is, mert az ilyenféle 
embereknél nagyon elterjedt a hűtlenség és lopás minden faj-

505 tája. Ugyanígy: a negyedik parancsolatot a gyermekek és a 
köznép előtt kell fejtegetned, hogy csendesek, hűségesek, engedel-
mesek, békések legyenek, és a Szentírásból mindig sok példát 
kell idézned arra, hogy az ilyen embereket Isten megbüntette 

19 vagy megáldotta. Ezzel kapcsolatban külön is buzdítsd a felsőbb-
séget és a szülőket, hogy jól kormányozzanak és iskoláztassák a 
gyermekeket. Figyelmeztesd őket arra, hogy kötelességük ezt 
tenni, és hogy milyen átkos bűnt követnek el, ha ezt nem teszik. 
Mert ezzel, mint Isten és emberek veszedelmes ellenségei meg-

20 döntik és feldúlják Isten országát és a világi birodalmat. Sőt 
tárd fel előttük részletesen, milyen borzasztó kárt okoznak, ha 
nem segítenek gyermekeket nevelni gyülekezeti lelkészekké, 
igehirdetőkké, világi vezetőkké stb., és hogy Isten ezért őket ret-
tenetesen megbünteti. Nagy szükség van ugyanis ennek hirde-
tésére. Ebben annyit vétenek most a szülők és a felsőbbség, hogy 
meg sem lehet mondani. Az ördögnek is van ezzel valami bor-
zalmas szándéka. 
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21 V É G Ü L : Mivel már vége a pápa zsarnokságának, nem akar-
506 nak az emberek a szentséghez járulni és megvetik azt. Ösztö-

kélésre van itt szükség, de mégis úgy, hogy senkit se kényszere-
sünk a hitre vagy a szentséghez, ne is szabjunk törvényt, időt 

22 vagy helyet, hanem úgy prédikáljunk, hogy parancsunk nélkül 
maguktól igyekezzenek és szinte kényszerítsenek minket, gyü-
lekezeti lelkészeket arra, hogy a szentségeket kiszolgáltassuk. 
Ezt úgy érjük el, ha azt mondjuk: Aki évenként legalább úgy 
négyszer nem keresi ésnem kívánja a szentséget, annál attól kell tar-
tani, hogy megveti a szentséget és nem keresztyén, mert nem 
keresztyén az, aki nem hiszi és nem hallgatja az evangéliumot. ' 
Hiszen Krisztus nem azt mondta: „Ezt hagyjátok el", vagy 
„Ezt vessétek meg", hanem: „Ezt cselekedjétek, valamennyiszer 
isszátok" stb. Ő azt akarja, hogy ezt valóban megcselekedj ük, és 
semmiképpen sem azt, hogy elhagyjuk vagy megvessük. O azt 
mondja:, , Ezt C S E L E K E D J É T E K " . 

23 Ha pedig valaki nem becsüli nagyra ezt a szentséget, ez 
annak a jele, hogy nincs bűne, testisége, ördöge, világa, halála, 
veszedelme, pokla, azaz, hogy ezek közül egyet sem hisz, pedig 
fejebúbjáig bennük él és készeresen az ördögé. Viszont nem is 
kell neki kegyelem, élet, paradicsom, mennyország, Krisztus, 
Isten vagy bármiféle jó. Mert ha hinné, hogy ennyi gonoszság 
van benne és ennyi jóra szorul, akkor nem hanyagolná el ezt 
a szentséget, amelyben ezekkel a bajokkal szemben segítséget és 
sok jót nyerünk. Nem is kellene az ilyen embert törvénnyel 
kényszeríteni a szentséghez, hanem magától jönne, futva és 
lélekszakadva, magát kényszerítené, téged meg sürgetne, hogy 
add neki a szentséget. 

24 Ebben tehát nem szabad törvényt szabnod, ahogyan azt a 
pápa teszi, hanem csak magyarázd meg jól azt a hasznot és kárt, 

507 bajt és előnyt, veszedelmet és üdvösséget, amely ezzel a szentséggel 
jár, akkor majd eljönnek maguktól, kényszerítésed nélkül is. 
Ha pedig nem jönnek, hagyd őket és mondd meg nekik, hogy 
ők az ördögé, mert nem látják és nem érzik nagy nyomorúságu-

25 kat, és nem kívánják Isten kegyelmes segítségét. Ha azonban 
nem törődsz az ilyesmivel, vagy törvénnyé és méreggé teszed 
azt, akkor a te vétked, ha megvetik a szentséget. Hogyne lenné-

26 nek lusták, ha te alszol és hallgatsz! Azért hát vigyázzatok, 
ti gyülekezeti lelkészek és igehirdetők! A mi szolgálatunk most 
egészen mássá lett, mint a pápa alatt volt. Komollyá és üdvössé-
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gessé lett, azért jár sok gonddal és munkával, veszéllyel és tusa-
kodással, s ráadásul kevés jutalommal és hálával ezen a világon. 

27 De Krisztus maga akar jutalmunk lenni, ha hűségesen munkál-
kodunk. Erre segítsen minket a minden kegyelem Atyja. Övé 
legyen a dicséret és a hálaadás örökké, Krisztus Urunk által. 
Ámen. 



A TÍZPARANCSOLAT 

A családfő ilyen egyszerűen tanítsa reá házanépét! 

Az első parancsolat 

Ne legyen más Istened! 

Mit jelent ez? — Felelet: 

Mindennél jobban kell Istent félnünk, szeretnünk és Benne 
bíznunk. 

A második parancsolat 

Ne vedd hiába Istened nevét! 

Mit jelent ez? — Felelet: 
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy nevével ne átko-

zódjunk, ne esküdözzünk, ne igézzünk, ne hazudjunk, se ne 
csaljunk, hanem nevét minden bajban segítségül hívjuk, imád-
juk és hálaadással dicsőítsük. 

A harmadik parancsolat 

Szenteld meg az ünnepnapot! 

Mit jelent ez ? — Felélet: 

Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy igéjét és az ige-
hirdetést meg ne vessük, hanem szentnek tartsuk, örömest 
hallgassuk és tanuljuk. 

A negyedik parancsolat 

Tiszteld atyádat és anyádat! 

Mit jelent ez ? — Felelet: 
Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy szüleinket és elöl-

járóinkat meg ne vessük és meg ne haragítsuk, hanem tiszteljük, 



becsüljük és szeressük őket, szolgáljunk és engedelmeskedjünk 
nekik. 

9 Az ötödik parancsolat 

Ne ölj! 

10 Mit jelent ez? ® Felelet: 

Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy felebarátunk testét 
s életét meg ne sértsük, meg ne bántsuk, hanem segítsük meg őt 
minden testi bajban és életveszélyben. 

11 A hatodik parancsolat 

Ne paráználkodjál! 

509 Mit jelent ez ? — Felelet: 
12 Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy tisztán és szemér-

mesen beszéljünk és cselekedjünk, és hogy hitvestársát mindenki 
szeresse és megbecsülje. 

13 A hetedik parancsolat 

Ne lopj! 

14 Mit jelent ez? — Felelet: 

Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy felebarátunk pénzét 
és javait el ne vegyük, se hamis áruval vagy ravaszkodással meg 
ne szerezzük, hanem segítsünk neki javait megőrizni és keresetét 
javítani. 

15 A nyolcadik parancsolat 

Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! 

16 Mit jelent ez? — Felelet: 

Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy felebarátunkat 
hazugságba ne keverjük, el ne áruljuk, háta mögött meg ne szól-
juk, se rossz hírét ne költsük, hanem inkább mentsük, jót mond-
junk róla, és mindent javára magyarázzunk. 
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17 A kilencedik parancsolat 

Ne kívánd felebarátod házát! 

18 Mit jelent ez? — Felelet: 

Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy felabarátunk házára 
vagy örökségére álnokul ne törekedjünk, sem a jogosság látsza-
tával azokat meg ne szerezzük stb., hanem segítsük és támo-
gassuk, hogy azokat megtarthassa. 

19 A tizedik parancsolat 

Ne kívánd felebarátod feleségét, szolgáját, szolgálóleányát, 

barmát vagy bármiféle'tulajdonát! 

20 Mit jelent ez ? — Felelet: 

Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy felebarátunk fele-
510 ségét, házanépét vagy barmát tőle el ne idegenítsük, erőszakkal 

el ne vonjuk, vagy hűtlenségre ne csábítsuk, hanem arra intsük 
őket, hogy megmaradjanak nála és teljesítsék kötelességüket. 

21 Mit mond Isten mindezekről a parancsolatokról ? — Felelet: 

Azt mondja: 

Én, az Ű R a te Istened, féltékeny Isten- vagyok, megláto-
gatom az atyák bűnét a fiakon harmad- és negyedízig, azokon, 
akik engem gyűlölnek; de kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, 
akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat! 

22 Mit jelent ez?Felelet: 

Isten büntetéssel fenyegeti mindazokat, akik megszegik 
ezeket a parancsolatokat. Félnünk kell tehát haragjától és nem 
szabad vétkeznünk e parancsolatok ellen. Viszont kegyelmet és 
minden jót ígér mindazoknak, akik megtartják ezeket a parancso-
latokat. Szeretnünk kell tehát Őt és bíznunk Benne, és szívesen 
kell cselekednünk parancsolatai szerint. 

58 



A HISZEKEGY 

A családfő i lyen egyszerűen tanítsa reá házanépét! 

1 Az első hitágazat 

A teremtésről 

Hiszek egy Istenben,* mindenható Atyában, mennynek és 
földnek TEREMTŐJÉBEN. 

2 Mit jelent ez ? — Felelet : 

Hiszem, hogy Isten teremtett engem minden teremtmény-
nyel együtt. Ő adta testemet, lelkemet, szememet, fülemet és 
minden tagomat, értelmemet és minden érzékemet és ezeket most 
is fenntartja. Ezért ad nekem ruhát és lábbelit, ételt és italt, házat 
és gazdaságot, feleséget és gyermeket, szántóföldet, barmot és 
mindenféle jót. Testemet s életemet naponként mindennel bőven 

511 ellátja, táplálja. Megoltalmaz minden veszedelem ellen. Megvéd 
és megőriz minden gonosztól. Mindezt pedig csupán atyai, isteni 
jóvoltából és irgalmasságából cselekszi: én arra sem érdemes, 
sem méltó nem vagyok. Mindezért én neki hálával és dicsérettel, 
szolgálattal és engedelmességgel tartozom. Ez így igaz! 

3 A második hitágazat 

A megváltásról 

Hiszek a Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi 
URUNKban , aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz 
Máriától, szenvedett Ponciús Pilátus alatt, megfeszíttetett, meg-
halt és eltemettetett; alászállt a poklokra, harmadnapon feltáma-
dott halottaiból, fölment a mennyekbe, ott ül Istennek, a min-
denható Atyának jobbján, ahonnan eljön ítélni élőket és holtakat. 

4 Mit jelent ez? — Felelet : 

Hiszem, hogy Jézus Krisztus — az Atyától öröktől fogva 
született valóságos Isten és a Szűz Máriától született valóságos 

•Luthernél: „Hiszek az Istenben," 
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ember — az én URAM, aki engem elveszett és megítélt embert 
megváltott: minden bűntől, a haláltól és az ördög hatalmából 
megszabadított és magáévá tett, nem arannyal, sem ezüsttel, 
hanem szent és drága vérével, ártatlan szenvedésével és halá-
lával, hogy egészen az Övé legyek, az Ő országában Ő alatta éljek 
s Őt szolgáljam örök igazságban, ártatlanságban és boldogság-
ban, mert Ő feltámadt a halálból, él és uralkodik örökké. Ez így 
igazi 

5 A harmadik hitágazat 

A megszentelésröl 

Hiszek a Szentlélekben, egy keresztyén anyaszentegyházat, 
szenteknek közösségét,* bűnöknek bocsánatát, testnek feltáma-
dását és az örök életet. Ámen. 

6 Mit jelent ez? — Felelet: 

Hiszem, hogy saját eszemmel és erőmmel nem tudnék 
512 Jézus Krisztusban, az én Uramban hinni, sem Őhozzá eljutni, 

hanem a Szentlélek hívott el engem az evangélium által, Ő vilá-
gosított meg ajándékaival, O szentelt meg és tartott meg az igaz 
hitben, ahogyan a földön élő egész egyházat is elhívja, gyűjti, 
megvilágosítja, megszenteli és Jézus Krisztusnál megtartja 
az egy igaz hitben. Ebben az egyházban nekem és minden hivő-
nek naponként minden bűnt bőséggel megbocsát, az ítélet napján 
engem és minden holtat feltámaszt és nekem minden Krisztus-
ban hívővel együtt örök életet ad. Ez így igaz! 

•Luthernél: „ . . . a szent keresztyén egyházat, a szentek gyüle-
kezetét..." 



A MIATYÁNK 

A családfő ilyen egyszerűen tanítsa reá házanépéti 

1 Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben! 

2 Mit jelent ez? — Felelet: 

Isten ezzel arra biztat minket, hogy higyjük, hogy Ő igazán 
atyánk, mi pedig igazán gyermekei vagyunk, és ezért bátran és 
teljes bizalommal kérjük Őt, mint a gyermekek édesatyjukat. 

3 Az első kérés 

Szenteltessék meg a Te neved! 
4 Mit jelent ez? — Felelet: 

Isten neve amúgyis szent, mégis azt kérjük ebben az imád-
ságban, hogy nekünk is szent legyen. 

5 Hogyan történik ez ? — Felelet: 

Ha Isten igéjét tisztán és igazán tanítják és mi aszerint 
szentül élünk Isten gyermekeihez illően. Erre segíts minket, 
szerető mennyei Atyánk! Aki pedig nem úgy tanít és él, ahogyan 

513 ' Isten igéje tanítja, az megszentségteleníti közöttünk Isten nevét. 
Ettől őrizz meg minket mennyei Atyánk! 

6 A második kérés 

Jöjjön el a Te országod! 
7 Mit jelent ez? — Felelet: 

Isten országa eljön magától, kérésünk nélkül is, mégis azt 
kérjük ebben az imádságban, hogy hozzánk is eljöjjön, 

8 Hogyan történik ez ? — Felelet .* 

Ha a mennyei Atya Szentlelkét adja nekünk, hogy kegyel-
méből higyjünk szent igéjének és istenesen éljünk a földön egy 
ideig s a mennyben örökké. 
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9 A harmadik kérés 

Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a föl-
dön is! 

10 Mit jelent ez? — Felelet: 

Isten jó és kegyelmes akarata meglesz imádságunk nélkül is, 
mégis azt kérjük ebben az imádságban, hogy bennünk is meg-
legyen. 

11 Hogyan történik ez? — Felelet: 
Ha Isten megtör és meggátol minden gonosz szándékot és 

akaratot, amely nem engedi Isten nevét megszentelni és országát 
hozzánk jönni. Ilyen az ördögnek, a világnak és testünknek 
akarata. Ellenben megerősít és szilárdan megtart minket idejé-
ben és a hitben életünk végéig. Ez az Ő kegyelmes és jó akarata. 

12 A negyedik kérés 

A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma! 
13 Mit jelent ez? — Felelet: 

Isten kérésünk nélkül is ad mindennapi kenyeret, még a 
gonoszoknak is, mégis kérjük ebben az imádságban, hogy ezt 
velünk megláttassa és ezért hálaadással vegyük mindennapi 
kenyerünket. 

14 Mi a mindennapi kenyér ? — Felelet: 

514 Mindaz, ami a test és élet fenntartására és táplálására kell, 
mint példáúl: étel, ital, ruházat, lábbeli, ház, gazdaság, szántó-
föld, barom, pénz, anyagi javak, derék házastárs, derék gyer-
mekek, becsületes háznép, tisztességes és hűséges felsőbbség, 
jó kormányzat, jó időjárás, béke, egészség, közrend, becsület, 
jó barátok, megbízható szomszédok és ezekhez hasonlók. 

15 Az ötödik kérés 

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsá-
tunk az ellenünk vétkezőknek! 

16 Mit jelent ez ? — Félelet: 



Azt kérjük ebben az imádságban, hogy a mennyei Atya 
ne nézze bűneinket és miattuk ne tagadja meg kéréseinket; 
mert mindabból, amit kérünk, semmire sem vagyunk méltók 
vagy érdemesek; mégis kérjük, hogy mindezt kegyelemből adja 
meg nekünk, mert naponta sokat vétkezünk és bizony csak bün-
tetést érdemlünk. Ugyanígy mi is szívesen megbocsátunk és jót 
teszünk azokkal, akik vétkeznek ellenünk. 

17 A hatodik kérés 

És ne vígy minket kísértésbe! 

18 Mit jelent ez? — Felelet: 

Isten senkit sem kísért, mégis azt kérjük ebben az imádság-
ban, hogy Isten őrizzen és tartson meg minket, hogy az ördög, 
a világ és testünk meg ne tévesszen és ne vigyen minket téves 
hitbe, kétségbeesésbe, vagy más nagy gyalázatba és bűnbe. 
Ha pedig ilyesmi mégis megkísértene, végre felülkerekedjünk 
és miénk legyen a győzelem. 

19 A hetedik kérés 

De szabadíts meg minket a gonosztól! 

515 Mit jelent ez ? — Felelet: 
20 Mindent összefoglalva azt kérjük ebben az imádságban, 

hogy a mennyei Atya szabadítson meg a testet, lelket, javakat és 
becsületet rontó mindenféle gonosztól, ha pedig eljön a halál 
órája, adjon üdvösséges véget és vegyen magához kegyelmesen e 
földi nyomorúságból a mennybe. 

Á m e n . 

21 Mit jelent ez ? — Felelet: 

Azt jelenti, hogy legyek bizonyos abban, hogy a mennyei 
Atya ezeket a kéréseket szívesen fogadja és meghallgatja, mert 
Ő maga parancsolta, hogy így imádkozzunk, és megígérte, 
hogy meghallgat minket. Ámen, Ámen azt jelenti: Igen, igen, 
úgy legyen! 
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A .SZENT KERESZTSÉG SZENTSÉGE 

A családfő i lyen egyszerűen tanítsa reá házanépét! 

Először 

1 Mi a keresztség ? — Felelet: 

2 A keresztség nem egyszerűen víz, hanem Isten parancsába 
foglalt* és Isten igéjével együtt használt víz. 

3 Melyik Istennek ez az igéje ? — Felelet: 
4 Krisztus Urunk Máté evangéliuma végén ezt mondja : 

„Menjetek e széles világra, tanítsatok minden pogányt és keresz-
teljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében." 

Másodszor 

5 Mit ad, vagy mit használ a keresztség ? — Felelet: 
6 Bűnbocsánatot szerez, haláltól és ördögtől megszabadít 

516 és örök üdvösséget ád mindazoknak, akik hiszik azt, amit 
Isten igéje és Ígérete mond. 

7 Melyik Istennek ez az igéje és ígérete? — Felelet: 

8 Krisztus Urunk Márk evangéliumának végén ezt mondja: 
„Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, 
elkárhozik." 

Ha rmadszo r 

9 Hogyan végezhet a víz ilyen riagy dolgokat ? — Felelet: 

10 Nem a víz végzi, hanem Isten igéje, amely a vízzel együtt 
van, és a hit, amely bízik Istennek ebben a vízbe rejtett igé-
jében. Mert a víz Isten igéje nélkül csak víz és nem keresztség. 
Isten igéjével együtt azonban keresztség, vagyis az életnek kegye-
lemben gazdag vize és a „Szentlélekben való újjászületés fürdő-

* Képiesen értendő: ahogyan drágakövet foglalunk aranyba, 
úgy foglalja Isten a keresztvizet parancsába. 
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je", ahogyan azt Szent Pál Titushoz írt levelének harmadik 
részében mondja: „Isten megtart minket az Ő irgalmából az 
újjászületés fürdője és a Szentlélek megújítása által, amelyet ki-
árasztott ránk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által, 
hogy az Ő kegyelméből megigazulva, reménység szerint az örök 
élet örökösei legyünk. Igaz ez a beszéd." 

Negyedszer 

11 Mit jelent ez a keresztvízbemerülés? — Felelet: 
12 Azt jelenti, hogy a bennünk lévő régi embernek naponkénti 

bűnbánattól és megtéréstől vízbe kell fulladnia és meghalnia 
minden bűnével és gonosz kívánságával együtt, és viszont napon-
ként új embernek kell előjönnie és feltámadnia, hogy Isten előtt 
igazságban és tisztaságban éljen örökké. 

517 Hol van ez megírva? — Felelet: 
13 Szent Pál a Rómabeliekhez írt levelének hatodik részében 
14 ezt mondja: „Krisztussal együtt eltemettettünk a keresztség által 

a halálba, hogy amiképpen az Atya az Ő dicsősége által feltámasz-
totta Krisztust a halottak közül, azonképpen mi is új életben 
járjunk." 
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ÍGY TANÍTSUK GYÓNNI 
AZ EGYSZERŰ EMBEREKET! 

15 Mi a gyónás? — Felelet: 

16 A gyónásnak két része van: az egyik az, hogy megvalljuk 
bűneinket, a másik az, hogy a feloldozást vagy bűnbocsánatot 
úgy fogadjuk a gyóntatótól, mint Istentől magától, tehát semmi-
képpen ne kételkedjünk, sőt erősen higyjük, hogy bűneinket ez 
által Isten is megbocsátotta a mennyben. 

17 Milyen bűnöket kell meggyónnunk? 

18 Isten előtt minden bűnben vétkesnek kell magunkat valla-
nunk, még azokban is, amelyekről nem tudunk. Ezt tesszük a 
Miatyánkban is. De a gyóntató előtt csak azokat a bűnöket kell 
megvallanunk, amelyekről tudunk, és amelyek terhelik lel-
künket. 

19 Melyek ezek? 
20 Vizsgáld meg életedet a Tízparancsolat alapján, a szerint, 

amint atya, anya, fiú, leány, gazda, gazdaasszony, cseléd vagy, 
hogy nem voltál-e engedetlen, hűtlen, rest, nem bántottál-e 
meg valakit szóval vagy tettel, nem loptál, nem mulasztottál 
nem hanyagoltál-e el valamit és nem okoztál-e kárt valakinek? 

21 Kérlek, foglald össze röviden, hogyan kell gyónni! 

518 így szólj a gyóntatóhoz: 

„Kedves Tisztelendő Uram! Kérem, hallgassa meg gyó-
násomat és hirdesse nekem a bűnbocsánatot Isten nevében. ' ' 

„Mondd csak!" 
22 „Én, szegény bűnös ember Isten előtt minden bűnben vét-

kesnek vallom magamat, de előtted külön is vallom, hogy szolga, 
szolgáló stb. vagyok. Sajnos, azonban nem szolgáltam híven 
gazdámat, mert ebben és ebben nem teljesítettem parancsaikat, 
megharagítottam és káromkodásra ingereltem őket, teendőimet 
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elhanyagoltam és ezzel kárt okoztam. Szemérmetlenül beszél-
tem és cselekedtem, társaimmal veszekedtem, gazdasszonyom 
ellen zúgolódtam és káromkodtam stb. Mindezt bánom és 
kegyelemért esedezem; igyekszem megjavulni." 

23 A gazda és a gazdaasszony így szóljon: 

„Külön is vallom előtted, hogy gyermekeimet, házam népét, 
hitvestársamat nem neveltem Isten dicsőítésére. Káromkodtam, 
durva beszédekkel és cselekedetekkel rossz példát mutattam: 
szomszédomnak kárt okoztam, rossz hírét költöttem, áron felül 
adtam el, hamis és rosszul mért árut adtam". És ehhez hasonlóan 
vallja meg mindazt, amit Isten parancsolatai és életének rendje 
ellen vétett. 

24 Aki pedig úgy érzi, hogy ilyen, vagy ennél nagyobb bűnök 
nem terhelik, az ne töprengjen, ne keressen és ne találjon ki 
bűnöket, és ne tegye ezzel a gyónást gyötrelemmé. Mondd el azt 

519 az egy-két dolgot, amiről tudsz, például: „Külön is vallom, hogy 
egyszer káromkodtam. Egyszer illetlen szavakat is használtam, 
egyszer ezt vagy azt elmulasztottam" stb. Ezzel érd be! 

25 Ha pedig egyáltalában semmire sem emlékszel, — ami 
aligha lehetséges —, akkor ne is mondj semmi különöset, hanem 
fogadd a bűnbocsánatot az általános gyónásra, amelyet Isten 
előtt téssz a gyóntató jelenlétében. 

26 Erre ezt mondja a gyóntató: 

„Isten legyen hozzád irgalmas és erősítse meg hitedet! 
Ámen." 

27 Azután : 

„Hiszed-e, hogy az én bűnbocsánatom az Isten bűn-
bocsánata?" 

28 Feleleti 

„Hiszem kedves Uram." 

Erre mondja az: 
„Legyen neked a te hited szerint. Én pedig Jézus Krisztus 

U R U N K rendeletére megbocsátom bűneidet az Atya és a Fiú 
és a Szentlélek nevében. Ámen. 

Menj el békével!" 
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29 Akinek lelkiismerete pedig nagyon meg van terhelve, vagy 
bánata és lelki tusakodása van, azt a gyóntatóatya majd más 
igékkel is bizonyára meg tudja vigasztalni és hitre indítani. 
Ez csak általános példa gyónásra az egyszerű híveknek. 

AZ OLTÁRISZENTSÉG 

A családfő i lyen egyszerűen tanítsa reá házanépét ! 

1 Mi az oltáriszentség ? — Felelet: 

2 Jézus Krisztus U R U N K valóságos teste és vére kenyérben 
520 és borban, amelyet maga Krisztus rendelt azért, hogy azt mi 

keresztyének együk és igyuk, 

3 Hol van ez megírva ? — Felelet: 

4 Máté, Márk és Lukács szent evangélisták és Szent Pál ezt 
írják: • 

„Jézus Krisztus Urunk azon az éjszakán, melyen elárultatott, 
kezébe vette a kenyeret, hálát adott, és megtörte, tanítványainak 
adta és ezt mondta : Vegyétek, egyétek ez az én testem, amely 
tiértetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. 

Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat 
is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta: Igyatok ebből mind-
nyájan, e pohár amaz új szövetség az én véremben, amely tiérte-
tek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, 
valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre", 

5 Mit használ ez az evés és ivás? — Felélet: 

6 Megmutatják azt ezek az igék : „Értetek adatott", és: 
„Kiontatott bűnök bocsánatára". Vagyis ebben a szentségben ez 
igék által bűnbocsánat, élet és üdvösség adatik nekünk. Mert 
ahol bűnbocsánat van, ott élet és üdvösség is van. 
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7 Hogyan tehet a testi evés és ivás ilyen nagy dolgokat? — 

8 Felelet: 

Nem az evés és ivás teszi, hanem ezek az igék : „Értetek 
adatott" és „Kiontatott bűnök bocsánatára". A testi evés és ivás 
mellett ezek az igék alkotják a szentség fő részét, Aki hisz ezek-
nek az igéknek, az megkapta azt, amit ezek hirdetnek és monda-
nak, vagyis a bűnök bocsánatát. 

521 Ki él tehát ezzel a szentséggel méltóan ? — Felelet: 

9 A böjtölés és testi készülés szép külső rend, de igazán méltó 
10 és jólkészült csak az, aki hisz ebben az igében: „Értetek adatott", 

és „Kiontatott bűnök bocsánatára". Aki pedig nem hisz ezeknek 
az igéknek, vagy kételkedik bennük, az méltatlan és készületlen. 
Mert ez az ige „értetek", nem követel mást, csak hívő szívet. 
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A C S A L Á D F Ő ÍGY T A N Í T S A H Á Z A N É P É T A R E G G E L I 
É S E S T I Á L D Á S R A ! 

A reggeli áldás 

1 Reggel felkeléskor vess szent keresztet magadra és mondd: 
„Segítsen meg az Atya Fiú Szentlélek Isten. Ámen." 

2 Azután letérdelve, vagy állva mondd el a Hiszekegyet 
és a Miatyánkat. Ha akarod elmondhatod a következő kis imád-
ságot is: 

„Hálát adok Neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a 
Jézus Krisztus által, hogy ma éjjel minden kártól és veszedelemtől 
megőriztél, és kérlek, őrizz meg engem a mai napon is a bűntől és 
minden gonosztól, hogy minden cselekedetem és egész életem 
tetszésedre legyen. Mert én magamat, testemet, lelkemet és 
mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, 
hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Ámen." 

3 Aztán énekelj valami éneket, talán a Tízparancsolatról, 
vagy amire az áhítat késztet és örömmel láss munkához. 

522 Az esti áldás 

4 Este lefekvéskor vess szent keresztet magadra és mondd: 
„Segítsen meg az Atya Fiú Szentlélek Isten. Ámen." 

5 Azután letérdelve vagy állva mondd el a Hiszekegyet és a 
Miatyánkot. Ha akarod, elmondhatod a következő kis imádsá-
got is: 

„Hálát adok Neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a 
Jézus Krisztus által, hogy a mai napon kegyelmesen megőriztél. 
Kérlek, bocsásd meg, minden bűnömet, mert vétkeztem azokkal, 
és őrizz meg ma éjjel kegyelmesen. Mert én magamat, teste-
met, lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod 
legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. 
Ámen." 

Aztán aludj el hamar és békével. 
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528 
A C S A L Á D F Ő ÍGY T A N Í T S A H Á Z N É P É T AZ ASZTALI 

Á L D Á S R A É S A H Á L A A D Á S R A ! 

7 Az asztali áldás 

A gyermek és á ház népe lépjenek összekulcsolt kézzel és 
rendesen az asztalhoz és mondják ezt : 

„Mindenki szeme Tereád néz, URAM, és Te adsz nekik ele-
delt idejében. Kinyitod kezedett és jóltartasz minden éló't 
jókedvvel." 

8 Megjegyzés: a jókedv itt azt jelenti, hogy minden élő annyit 
$23 kap enni, hogy vidám és jókedvű lesz; mert gond és kapzsiság gá-

tolják az ilyen jókedvet. 
9 Azután a Miatyánkot és a következő imádságot •: 

„Űr Isten, mennyei Atyánk! Áldj meg minket és ezeket a Te 
ajándékaidat, amelyeket bőkezűségedből magunkhoz veszünk, 
Jézus Krisztus U R U N K által. Ámen." 

10 A hálaadás 

Étkezés után is hasonlóképpen rendesen és összekulcsolt 
kézzel mondják ezt: 

„Adjatok hálát az ÚRNAK, mert jó, mert örökkévaló a 
kegyelme. Eledelt ad minden élőnek: táplálékot ad az állatoknak, 
a hollófiaknak is bármit kérnek. Paripák erejében kedve nem 
telik, férfi izmaiban sem gyönyörködik. De gyönyörködik az ŰR 
az Őt félőkben, a hűségében reménykedőkben." 

11 Azután a Miatyánkot és a következő imádságot: 
„Minden jótéteményedért hálát adunk Neked, ŰR Isten 

és Atyánk a Jézus Krisztus által, aki élsz és uralkodol örökké. 
Ámen." 
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1 SZENTÍRÁSI IGÉK HÁZI GYŰJTEMÉNYE 

különfe'le szent hivatásban és é le t rendben állók számára , 
hogy min t külön nekik szóló szcntli ekék emlékeztessék 

őket h iva tásukra és szolgálatukra 

2 A püspököknek, gyülekezeti lelkészeknek és 
igehirdetőknek 

„A püspöknek feddhetetlennek kell lennie; legyen egyfele-
ségű férfiú, józan, higgadt, tiszteletreméltó, vendégszerető, a 

52á tanításra alkalmas. Nem részeges, nem verekedő, nem rút nyere-
ségre vágyó, nem kapzsi, hanem szelíd, békeszerető, aki a maga 
házát jól igazgatja, gyermekeit tisztességtudó engedelmességben 
tartja. Ne újonnan megtért ember legyen, ragaszkodjék a tanítás 
szerint való igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással int-
hessen is, meg is győzhesse az ellenmondókat." A Timotheushoz 
írt első levél harmadik részében. 

3 Mivel tartoznak a keresztyének lelki tanítóiknak és 
lelkipásztoraiknak? 

„Azt egyétek, igyátok, amit adnak, mert méltó a munkás 
a maga jutalmára." Lukács evangéliuma tizedik részében. — 
„ így rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, azok 
az evangéliumból éljenek". Az első Korinthusi levél kilencedik 
részében. — „Akit pedig az igére tanítanak, közölje minden 
javát oktatójával. Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsú-
folni." A Galatákhoz írt levél hatodik részében. — „A jól 
forgolódó presbitereket kettős tisztességre kell méltatni, főkép-
pen azokat, akik az igehirdetésbén és tanításban fáradoznak. Mert 
azt mondja az írás: A nyomtató ökörnek ne kösd be a száját! és: 
A munkás méltó a maga jutalmára." A Timotheushoz írt első 
levél ötödik részébén. — „Kérünk pedig titeket, atyámfiai, hogy 
becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek és elöljáróitok 
az Úrban és intenek titeket; és munkájukért nagyon szeressétek 
őket. Egymással békességhen éljetek," A Thessalonikaiakhoz írt 
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első levél ötödik részében. — „Engedelmeskedjetek elöljáróitok-
nak és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre, mint 
számadók, hogy ezt örömmel tegyék és ne kedvetlenül, mert 
ez néktek nem válnék javatokra." A Zsidókhoz írt levél tizen-
harmadik részében. 

4 A világi felsőbbségről 

„Mindeki engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert 
525 nincs hatalom, csak Istentől, Azért aki ellene támad a hatalom-

nak, Isten rendelésének támad ellene; akik pedig az ellen tá-
madnak, önmaguknak szereznek ítéletet. Mert nem ok nélkül 
viseli a fegyvert, mert Isten szolgája, hogy az ő haragjával 

v sújtsa azt, aki gonoszt cselekszik." A Rómabeliekhez írt levél 
tizenharmadik részében. 

ő Mivel tartozunk a világi felsőbbségnek? 

Máté evangéliuma huszonkettedik részében: „Adjátok meg 
ami a császáré, a császárnak és ami az Istené, az Istennek". — 
Rómaibeliekhez írt levél tizenharmadik részében : „Mindenki 
engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, stb. Ezért nemcsak 
a harag elkerülésére, hanem a lelkiismeretért is szükséges enge-
delmeskedni. Mert azért fizettek adót is, mivel Isten szolgái 
azok, akik éppen ebben a tisztükben fáradoznak. Adjátok meg tehát 
mindenkinek, amivel tartoztok: akinek az adóval,az adót; akinek a 
vámmal, a vámot; akinek á félelemmel, a félelmet; akinek a tiszte-
lettel, a tiszteletet."—ATimótheushozírt elsőlevél második részé-
ben:, , Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, 
imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért, királyokért, 
és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk, 
teljes istenfélélemmel és tisztassággal." — A Titushoz írt levél 
harmadik részében: „Emlékeztesd őket, hogy rendeljék alá 
magukat a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak, engedelmes-
kedjenek, minden jócselekedetre készek legyenek." — Péter 
első levele második részében: „Engedelmeskedjetek minden 
emberi rendnek az Űrér t : akár királynak, mint feljebbvalónak, 
akár helytartónak, mint akiket ő küld, hogy a gonosztevőket 
megbüntessék, a jót cselekvőket pedig megdicsérjék." 
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A férjeknek 

„Férfiak! Megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a 
gyengébb nemmel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mert örökös-
társaitok az élet kegyelmében, hogy imádságaitoknak ne legyen 
akadálya," Péter első levele harmadik részében. — „És ne legye-
tek irántuk keserűek." A Kolossébeliekhez írt levél harmadik ré-
szében. 

A feleségeknek 

7 „Az asszonyok engedelmesek legyenek férjüknek, mint az 
ŰRnak, amint Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának 
nevezve őt; ti az ő lányai lettetek, ha jót cselekesztek és semmi fe-
nyegetéstől nem rettegtek." Péter első levele harmadik részében, 

8 A szülőknek 

„Atyák! Ne ingereljétek haragra gyermekeiteket, hogy bátor-
talanokká ne legyenek; hanem neveljétek őket az ŰR fegyelme-
zésével és intésével." Az Efezusiakhoz írt levél hatodik részében. 

A gyermekeknek 

„Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az ŰRban, 
mert ez a helyes! Tiszteld atyádat és anyádat! Ez az első paran-
csolat ígérettel: hogy jól legyen dolgod és hosszú életű légy a 
földön." Az Efezusiakhoz írt levél hatodik részében. 

A szolgáknak, a szolgálóleányoknak, a napszámosoknak, 
a munkásoknak stb. 

„Szolgák! Engedelmesek legyetek test szerint való uraitok-
nak, mint a Krisztusnak, félelemmel és rettegéssel, őszinte szívvel. 
Ne szolgáljatok látszatra, mint akik embereknek akarnak tetszeni, 
hanem mint Krisztus szolgái, cselekedjétek az Isten akaratát 
szívesen, jóakarattal, mint akik az ŰRnak szolgálnak és nem em-
bereknek, meí t tudjátok, hogy mindenki ami jót cselekszik, azt 
fogja venni az ŰRtól, akár szolga, akár szabad," Az Efezusiakhoz; 
írt levél hatodik részében. 



11 A családfőknek és a háziasszonyoknak 

„Urak! Ugyanúgy bánjatok velük, hagyjátok el a fenyege-
tést, mert tudjátok, hogy mint azoknak, úgy nektek is van Uratok 
a mennyben és Őnála nincs személyválogatás." Az Efezusiakhoz 
írt levél hatodik részében. 

12 Az egész ifjúságnak 

527 „If jabbak! Engedelmeskedjetek á véneknek. Egymás között 
pedig mindnyájan öltözzétek fel az alázatosságot, mert az Isten 
a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. 
Alázzátok meg tehát magatokat az Isten hatalmas keze alatt, hogy 
felmagasztaljon titeket annak idején." Péter első levele ötödik 
részében. 

13 Az özvegyeknek 

„A valóban özvegy és magára maradt asszony reménységét 
az Istenbe veti és imádkozik éjjel-nappal. Amelyik pedig élve-
zeteknek él, az élő halott." A Timotheushoz írt első levél ötödik 
részében. 

14 Általában mindenkinek 

„Szeresd felebarátodat, mint magadat. Minden más paran-
csolat ebben az igében foglalható össze." A Rómabeliekhez írt 
levél tizenharmadik részében. — „És állhatatosan imádkozzatok 
minden emberért." A Timotheushoz írt első levél második ré-
szében. 

15 Mindenki a maga dolgát 
Jól tanulja, jól végezze, — 
És az egész háznak dolgát 
Felviszi az Űr kegyelme. 
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528 ESKETÉSI KÖNYVECSKE 
az egyszerű gyülekezet i le lkészek s z á m á r a * 

D O K T O R L U T H E R M Á R T O N E L Ő S Z A V A 

1 „Ahány ház, annyi szokás"—mondja a jól ismert közmondás, 
Ezenkívül az esküvő és a házasság világi ü g y : egyáltalában nem 
illet meg tehát minket/ lelkészeket vagy egyházi embereket az a 
jog, hogy megszabjuk rendjét, vagy intézkedjünk benne; éppen 
ezért érintetlenül hagyjuk minden város és ország meglevő 
gyakorlatát és szokását. Némelyek kétszer viszik a meny-
asszonyt templomba: reggel is, este is; mások közhírré teszik és 

529 két-három héttel előbb kihirdetik a szószékről. Az elöljárókra 
és a tanácsosokra bízom, hogy ezt és hasonlókat úgy intézzék és 
rendezzék, ahogyan nekik tetszik: nem az én dolgom ez, 

2 Ha azonban azt kívánják tőlünk, hogy a templom előtt vagy 
a templomban megáldjuk őket és imádkozzunk értük, vagy hogy 
össze is adjuk őket, akkor ezt meg kell tennünk. Ezért készítettem 
ezt a szöveget és rendet azok számára, akik nem tudnak jobbat; 
hátha kedvet kapnak némelyek arra, hogy velünk egyező szo-
kást kövessenek. A többiek, akik jobban tudják, — vagyis 
akik egyáltalában semmit sem tudnak, de azt képzelik, hogy 
mindent tudnak, — nem szorulnak az én szolgálatomra, 
legfeljebb ócsárolják és fölényesen bírálgatják. D e nagyon gon-
dosan vigyázzanak arra, hogy semmiben se hasonlítsanak más 
valakihez, mert különben azt gondolnánk, hogy másoktól tanul-
tak valamit. Ez pedig nagy szégyen volna. 

3 Eddig a szerzetesek és az apácák szentelésénél páratlan 
pompát fejtettek ki, noha istentelen az ő rendjük és életük, és 

* Luther Márton Esketési könyvecskéje 1529-ben jelent meg 
először. Ugyanabban az évben a Kis Kátéhoz csatoltan is meg-
jelent, s azóta a Kis Káté állandó függeléke, de nem lett általánosan 
elfogadott hivallási irattá. A Konkordiakönyv kiadásainak egy 
részébén is függelékként szerepel. — Ezt a fordítást a Konkordia-
könyv német szövege alapján a latin fordítás figyelembevételével 
Prőhle Károly teológiai akadémiai tanár készítette. 
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csupán emberi elme szüleménye, amelynek.semmi alapja sincs 
az írásban: mennyivel inkább kell akkor ezt az isteni rendet 
tisztelnünk, és mennyivel ünnepélyesebben kell megáldanunk, 
imádkoznunk érte és felékesítenünk! Mert a házasság egészen 
világi rend ugyan, de Isten igéje tanúskodik mellette és nem 
emberek találták ki vagy alapították, mint a szerzetesek és az 
apácák rendjét. Ezért hát a kolostori rendnél százszor lelkibbnek 
kellene tartanunk, azt viszont méltán kellene a legvilágibb és 
legtestibb rendnek tekintenünk, mert test és vér szerint, sőt 
egészen világi észjárás és okoskodás szerint találták ki és alapí-
tották. 

4 Azért is, hogy az ifjúság Isten alkotását és parancsát lássa 
530 benne, teljes komolysággal becsülje és tisztelje, és közben ne 

bolondozzék gyalázatosan, ne nevetgéljen, ne gúnyolódjék és ne 
féktelenkedjék, ahogyan eddig szokták, mintha tréfa és gyerek-
játék volna a házasságra lépés vagy az esküvő. Bizony nem tréfá-
nak, hanem nagyon komoly dolognak tekintették ezt azok, 
akik elkezdték azt a szokást, hogy templomba viszik a meny-
asszonyt és a vőlegényt. Mert kétségtelenül Isten áldásáért és a 
gyülekezet imádságáért mentek oda, nem pedig azért, hogy 
mulatságot vagy pogány vígjátékot rendezzenek. 

5 Erről tanúskodik az egész cselekmény is; mert aki a lel-
késztől, vagy a püspöktől imádságot és áldást kér, az azt tanú-
sítja ezzel — ha nem is mondja ki —, hogy nagy veszedelemre 
és nyomorúságra készül, s ezért nagyon rászorul Isten áldására 
és a gyülekezet imádságára abban a rendben, amelybe belép. 
De napról napra tapasztalható is, hogy kárt tesz az ördög a 
házasság rendjében házasságtöréssel, hűtlenséggel, viszályko-
dással és mindenféle más nyomorúsággal. 

Ilyen módon járjunk el tehát a menyasszony és a vőlegény 
ügyében, ha kívánják és elvárják. 

6 Először hirdessük ki a szószékről ezzel a szöveggel: 

„ N . János és N . Margit Isten rendelése szerint a házasság 
szent rendjébe akarnak lépni. Kérik ezért a keresztyén gyüle-
kezet imádságát, hogy Isten nevében kezdjék el és hogy jól 
sikerüljön. 

Ha pedig valakinek észrevétele van ellene: vagy szóljon 
idejében, vagy hallgasson azután. Isten adja rájuk áldását. 
Ámen." 
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7 A templom előtt ezzel a szöveggel adjuk össze öke t: 
„János, akarod-e Margitot feleségül venni?" 

531 Felelje: „Akarom." 
„Margit, akarsz-e Jánoshoz feleségül menni?" 

Felelje: „Akarok." 
8 Ekkor váltasson jvelük gyűrűt, tegye egymásba jobb kezü-

ket és mondja ezt: 
„Amit Isten egybeszerkeszt, azt ember el ne válassza." 

9 Azután az egész gyülekezet felé mondja ezt: 
„Mivel N. János és N. Margit házastársul kívánják egy-

mást és ezt Isten és a világ előtt itt nyilvánosan kijelentik, erre 
egymásnak kezet adtak és gyűrűt váltottak: ezért hitvestársaknak 
jelentem*^ ki őket az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen." 

10 Az oltár előtt olvassa Isten igéjét a menyasszony és a vőlegény 
532 számára. 

Genezis második fejezetéből: 
„Az ÚR Isten pedig ezt mondta: Nem jó az embernek 

egyedül lennie, szerzek neki segítőtársat, hogy ragaszkodjék 
hozzá. Ekkor az ŰR Isten mély álmot bocsátott az emberré, 
és az elaludt; kivette egyik bordáját és hússal töltötte be a helyét; 
és az ŰR Isten asszonyt alkotott, abból a bordából, amelyet az 
emberből vett ki, és az emberhez vitte. Az ember pedig ezt 
mondta: Ez már csontomból való csont és testemből való test; 
asszonyembernek, neveztessék, mert emberből vétetett. Ezért 
elhagyja az ember atyját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, 
és egy testté lesznek." (1 Móz 2,18. 21—24) 

11 Forduljon ezután kettőjük felé és így szóljon hozzájuk: 
„Mivel ti Isten nevében a házasság rendjébe léptetek, 

hallgassátok meg először Isten parancsolatát erről a rendről, 
Ezt mondja Szt. Pál: 

12 Férfiak! Szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is 
szerette az egyházat és önmagát adta érte, hogy megszentelje; 
meg is tisztította az igével a keresztségben, hogy olyan egyházat 
készítsen magának, amely dicsőséges, hogy ne legyen rajta se 
szeplő, se ránc, se más hasonló, hanem hogy szent és feddhe-
tetlen legyen. Úgy kell a férfiaknak szeretniök feleségüket, 

533 mint saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti; 
mert soha senki nem gyűlölte saját testét, hanem táplálja és 
gondozza, ahogyan az ŰR is az egyházat. 
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13 Az asszonyok úgy engedelmeskedjenek férjüknek, mint 
az ŰRnak; mert a férj feje az asszonynak, ahogyan Krisztus is 
feje az egyháznak és üdvözítője testének. Ahogyan pedig az 
egyház engedelmeskedik Krisztusnak, a feleség is mindenben 
engedelmeskedik férjének. (Ef 5 , 2 5 - 2 9 . 2 2 - 2 4 ) . 

14 Másodszor halljatok arról a keresztről is, amelyet Isten 
erre a rendre mért. Ezt mondta Isten az asszonynak: 

Megsokasítom terhességed fájdalmait, fájdalommal szüld 
gyermekeidet, akaratod férjednek legyen alárendelve, ő pedig 
urad lesz. 

Az embernek pedig ezt mondta Isten: 
Mivel hallgattál feleséged szavára és ettél arról a fáról, 

amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél róla: átkozott legyen 
a termőföld temiattad, sanyarogj rajta egész életedben; tövist 
és bogáncsot teremjen neked, és edd a mező füvét; arcod verej-
tékével edd a te kenyeredet, míg ismét porrá leszel, amelyből 
vétettél; mert por vagy és porrá kell lenned. (1 Móz 3,16—19) 

15 Harmadszor: az a ti vigasztalástok, hogy tudjátok és hiszi-
tek, hogy tetszik Istennek a ti rendetek és megáldotta azt. 
Mert meg van írva: 

Isten saját képére teremtette az embert, bizony Isten 
képére teremtette őt, férfiúvá és asszonnyá teremtette őket; 
meg is áldotta őket és ezt mondta nekik: Szaporodjatok és soka-
sodjatok, töltsétek be a földet és hajtsátok hatalmatok alá, 
uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön csúszó-
mászó mindenféle állaton. És Isten látta, hogy mindaz, amit 
teremtett, bizony nagyon jó. (1 Móz 1,27—28.31) 

534 Ezért mondja Salamon is: 
Aki feleséget talált, az jó dolgot talált, és áldást kap Istentől." 

(Péld 18,22) 
16 Ezután terjessze ki kezét föléjük és így imádkozzék: 

„ Ű R Isten, aki férfiút és asszonyt teremtettél és házasságra 
rendelted őket, sőt megáldottad őket az anyaméh gyümölcsével, 
és példáztad ebben szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak és az 
egyháznak, az Ő menyasszonyának szent titkát: kérjük végtelen 
jóságodért, ne engedd, hogy ez a Te alkotásod, rendelésed 
és áldásod megrendüljön vagy elvesszen, hanem őrizd meg 
bennünk kegyelmesen Jézus Krisztus, a mi ŰRunk által. 
ÁMEN. 

79 



535 A KERESZTELÉSI KÖNYVECSKE 
n é m e t ü l és jav í tva s 

L U T H E R M Á R T O N 

Minden keresztyén olvasónak 
kegyelem és békesség 

Krisztusban, a mi Urunkban! 

1 • Naponként látom és hallom, hogy mennyire lanyhán és 
komolytalanul — nem akarom azt mondani, hogy könnyelműen — 
kezelik a kisgyermekeknél a keresztség fenséges, szent és vigasz-
taló szentségét. Azt hiszem, ennek egyik oka az,, hogy a körül-
állók mit sem értenek abból, ami ott elhangzik és történik. Ezért 
nemcsak hasznosnak, hanem szükségesnek is tartom, hogy a 
keresztelés német nyelven történjék. Németre fordítottam tehát 
azt, ami eddig latinul történt, és elkezdtem németül keresztelni, 
hogy a keresztszülők és a körülállók jobban felbuzduljanak 
hitre és komoly áhítatra, a keresztelő papok pedig nagyobb 
buzgóságra kényszerüljenek a hallgatók miatt. 

2 Keresztyén bizalommal kérek azonban minden keresztelőt, 
keresztszülőt és jelenlevőt, szívleljék meg a dolog nagyszerűségét 
és komolyságát. Hiszen az imádságok szövegéből is hallod, 

536 hogy mennyi könyörgéssel és komolysággal viszi oda a keresz-
tyén egyház a kisgyermeket, hogy milyen állhatatos és nem 
kétkedő szavakkal vallja meg Isten előtt, hogy ördögtől meg-
szállott gyermek az, s ezért a bűn és a harag gyermeke, és hogy 
milyen buzgón kér segítséget és kegyelmet a keresztség által, 
hogy Isten gyermekévé legyen. 

* Luther Márton Keresztelési könyvecskéje 1523-ban jelent 
meg először, 1526-ban jelentősen rövidítve másodszor. 1529 óta 
a Kiskáté állandó függeléke, de nem lett általánosan elfogadott 
hitvallási irattá. A Konkordiakönyv kiadásainak egy részében is. 
függelékként szerepel. — Ezt a fordítást a Konkordiakönyv német 
szövege alapján a latin fordítás figyelembevételével Prőhle Károly 
teológiai akadémiai tanár készítette. 



3 Gondold hát meg, hogy mennyire nem tréfa az, hogy 
ellenkezünk az ördöggel és ezt a hatalmas ellenséget nemcsak 
elűzzük a gyermektől, hanem élethossziglan a gyermekre uszít-
juk, Bizony szükség van tehát arra, hogy egész szívvel és erős 
hittel álljunk a szegény kisgyermek mellé és áhítatosan kérjük, 
hogy Isten ez imádság szavai szerint ne csak kimentse őt az 
ördög hatalmából, hanem meg is erősítse, hogy vitézül állja a 

4 harcot ellene életben-halálban. Tartok attól, hogy az emberek 
azért romlanak el annyira a keresztség után, mert közömbösen 
és hanyagul bántak velük és egészen komolytalanul imádkoztak 
értük a keresztelésnél. 

5 Értsd meg hát, hogy jelentéktelenek a keresztelésnél az 
ilyen külső dolgok, mint például az, hogy a gyermek szemébe 
fújnak, kereszttel jelölik meg, sót dugnak a szájába, nyálat és 
sarat tesznek fülébe-orrába, olajjal kenik meg vállát és mellét, 

7 kenettel kenik meg feje tetejét, fehér ingbe öltöztetik, égő gyer-
tyát adnak kezébe, és a többi; ezeket emberek aggatták a kereszt-
ségre ékességül. Mindezek nélkül is lehet keresztelni, nem is 
ezek azok a mesterfogások, amelyektől irtózik és menekül az 
ördög. Az sokkal nagyobb dolgokat is megvet. Komolyan kell 
itt vennünk a dolgot, 

6 Arra vigyázz tehát, hogy igazi hittel állj ide, hallgasd Isten 
igéjét és komolyan imádkozzál együtt. Amikor ugyanis a pap 
azt mondja: „Imádkozzunk!", akkor arra buzdít téged, hogy vele 
együtt imádkozzál. Imádsága szavait szívükben vele együtt 

7 imádkozzák Istenhez a keresztszülők és a körülállók is. Mondja 
tehát a pap ezt az imádságot szépen, értelmesen és lassan, hogy 
a keresztszülők hallják és megértsék; a keresztszülők pedig 
egy szívvel imádkozzanak együtt a pappal, vigyék a kisgyermek 
ügyét egészen komolyan Isten elé, teljes erejűkkel szálljanak 
szembe az ördöggel a gyermekért és mutassák meg, hogy komolyan 
veszik a dolgot, s azt a sátán sem veheti tréfának. 

8 Ezért bizony az is méltó és helyes, hogy ne keresztelhes-
senek iszákos és durva papok, ne is lehessen keresztszülőkül 
választani könnyelmű embereket, hanem rendes, tisztességes, 
komoly, derék papokat és keresztszülőket, akiktől elvárhatjuk, 
hogy komolyan és igazi hittel végzik a dolgot. Ne szolgáltassuk 
ki tehát e fenséges szentséget az ördög gúnyolódásának, és 
Istent se gyalázzuk, aki abban kegyelmének olyan bőséges és 
mérhetetlen gazdagságát árasztja ránk, hogy azt Ő'maga „újonnan-
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sztiletés"-nek nevezi, mert ezzel megszabadulunk az ördög 
minden zsarnokságától, a bűntó'l, a haláltól és a pokoltól, és az 
élet gyermekeivé, Isten minden javának örökösévé, Isten gyer-
mekeivé, Krisztus testvéreivé leszünk. 

9 Kedves Keresztyének! Ne bánjunk hanyagul ezzel a 
538 kimondhatatlan értékű ajándékkal, hiszen a keresztség a mi 

egyetlen vigasztalásunk, és bejáratunk az isteni javakhoz és a 
szentek közösségébe. Erre segítsen minket Isten. ÁMEN, 

11 A keresztelő ezt mondja: 
„Menj ki, tisztátalan lélek, és adj helyet a Szentléleknek!" 

12 Azután vessen keresztet a gyermek homlokára és mellére, 
és mondja ezt: 

13 „Vedd a szent kereszt jelét homlokodra és melledre!" 

539 „Imádkozzunk: -
Mindenható örök Isten, Jézus Krisztus Urunk Atyja, könyör-
günk e szolgádért, N-ért, aki keresztséged ajándékát kéri és 
örök kegyelmedre vágyik a lelki újonnanszületés által. Könyörülj 
meg rajta, ÚRunk, és ahogyan mondtad: „Kérjetek és kaptok, 
keressetek és találtok, .zörgessetek és megnyittatik néktek", 
adj most jót annak, aki kér, nyiss ajtót annak, aki zörget, hogy 
elnyerje a mennyei fürdő örök áldását és bejusson kegyelmed 
országába, amelyet megígértél Krisztus Urunk által. Ámen." 

14 „Imádkozzunk: 
Mindenható, örök Isten, aki szigorú ítéleted szerint elpusztí-
tottad özönvízzel a hitetlen világot, de nagy irgalmad szerint 
megtartottad a hívő Nóét nyolcadmagával; — aki a megkeménye-
dett szívű fáraót övéivel együtt a Vörös-tengerbe vesztetted, 
de a Te népedet Izraelt száraz lábbal vezetted át azon, s ezzel 
szent keresztséged fürdőjét előré megjelentetted; — aki szeretett 
Fiad, a mi- Urunk Jézus Krisztus keresztségével a Jordánt és 
minden vizet üdvösséges özönvízzé és a bűnök bőséges lemo-
sására szenteltél és rendeltél: — kérünk Téged végtelen irgal-
madért, tekints kegyelmesen erre az N-re, adj neki a Lélek 
által igaz hitet, hogy ebben az üdvösséges özönvízben meg-
fulladjon és elmerüjön mindaz, amit Ádámtól örökölt, és amit ő 
maga tett hozzá, és a hitetlenek sokaságából kiválasztva az egy-
ház szent bárkájában szárazon és biztonságban éljen, remény-
ségben örvendezve szolgáljon nevednek, hogy minden hívővel 
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együtt méltó legyen az örök életre, amelyet megígértél Jézus 
Krisztus Urunk által. Ámen." 

15 „Kényszerítlek téged, tisztátalan lélek, az Atya f és a Fiú f 
és a Szentlélek -j- nevében: menj ki és távozzál Jézus Krisztus 
e szolgájától, N-től!" 

16 „Hallgassuk meg szent Márk evangéliumát: 
Kis gyermekeket hoztak Jézushoz, hogy megérintse őket. De 
a tanítványok megfenyegették azokat, akik hozták őket. Mikor 
Jézus ezt látta, bosszankodott és ezt mondta nekik: Engedjétek 
a kis gyermekeket hozzám jönni és ne akadályozzátok őket. 
Mert ilyeneké a mennyország. Bizony mondom nektek: aki 

5á0 Isten országát nem úgy fogadja, mint kisgyermek, nem jut be. 
És megölelte őket, kezét rájuk tette és megáldotta őket." 

17 Azután a pap tegye kezét a gyermek fejére és imádkozza 
a Miatyánkot a keresztszülőkkel együtt térdelve: 
„Miatyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te 
neved, jöjjön el. a Te országod, legyen meg a Te akaratod, 
mint a mennyben, úgy a földön is; a mi mindennapi kenyerün-
ket add meg nekünk ma, és engedd el nekünk vétkeinket, mikép-
pen mi is elengedjük az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket 
kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Ámen." 

18 Azután vigyék a gyermeket a keresztelőkőhöz, a pap pedig 
mondja ezt: 
„Az Űr őrizze meg bemeneteledet és kimeneteledet mostantól 
örök időkig." 

19 Ezután a pap a gyermekkel keresztszülei által mondasson 
ellene a sátánnak és mondja ezt: 

20 „N , ellene mondasz-e az ördögnek?" 
Felelet: „Ellene mondok." 

21 „Minden cselekedetének i s?" 
Felelet: Ellene mondok." 

22 „Egész birodalmának i s?" 
Felelet: „Ellene mondok." 

23 Azután kérdezze ezt: 
„Hiszel-e Istenben, a mindenható Atyában, a menny és a 

föld Teremtőjében?" 
Felelet: „Hiszek." 

24 „Hiszel-e Jézus Krisztusban, az ő egyetlen Fiában, aki 
született és szenvedett?" 

Felelet: „Hiszek." 
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25 „Hiszel-e a Szentlélekben, szent keresztyén egyházat, 
szentek gyülekezetét, bűnök bocsánatát, a test feltámadását 
és örök életet halál u tán?" 

Felelet: „Hiszek." 
26 „Akarod-e, hogy megkereszteljelek? 

Felelet: „Akarom." 
27 Akkor vegye át a gyermeket, merítse a keresztvízbe és 

mondja ezt: 
28 „Én pedig megkeresztellek téged az Atya és a F iú és a 

Szentlélek nevében." 
29 Akkor a keresztszülők tartsák a kisgyermeket a keresztvíz 

541 felett, a pap pedig mondja ezt, miközben ráadja a fehér inget: 
30 „A mindenható Isten és Jézus Krisztus Urunk Atyja, 

aki téged újonnan szült vízzel és Szentlélekkel, és megbocsá-
totta minden bűnödet, erősítsen téged kegyelmével az örök 
életre. Ámen," 

31 „Béke veled." 
Felelet: „Ámen." 
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Luther Márton Nagy Kátéja 1529-ben jelent meg 
először. Ugyanabban az évben jelent meg még egy átnézett 
és a gyónásra buzdítással kiegészített kiadás is. Az 1530-ban 
megjelent harmadik kiadás elé irta Luther a hosszabbik 
előszót. Luther utoljára az 1538-as kiadást javította. 
A Konkordiakönyv általában az első kiadás szövegéhez 
igazodik, csak néhol veszi át a későbbi kiadások javított 
szövegét. 

Ez a fordítás a Konkordiakönyv német szövegét követi, 
de feltünteti a különböző kiadások jelentősebb szöveg-
eltéréseit is, 

Ezt a fordítást a Konkordiakönyv német szövege 
alapján a latin fordítást, az 1944-ben megjelent magyar 
fordítást és Budaker Oszkár kéziratos magyar fordítását 
figyelembe véve Prőhle Károly teológiai akadémiai tanár 
készítette. Átnézte dr. Pálfy Miklós teológiai akadémiai 
tanár. 



545 DOKTOR LUTHER MÁRTON 
NAGY KÁTÉJA 

Doktor Luther Márton keresztyén, üdvösséges 
és sürgető 

ELŐSZAVA 
és igaz, komoly intelme minden keresztyéóhez, különösen 
is minden lelkészhez és igehirdetőhöz, hogy az egész Szentírás 
rövid summáját és kivonatát: a kátét naponként gyakorolják 

és mindig foglalkozzanak vele stb.* 

1 Nem csekély okunk van arra, hogy sokat foglalkozzunk 
a kátéval, és hogy ezt várjuk és kérjük másoktól is. Sajnos 
azt látjuk úgyanis,hogy sok lelkész és igehirdető nagyon elhanya-
golja és lenézi hivatását és ezt a tanítást. Egyesek szédítően nagy 
tudásuk miatt, mások meg csupa lustaságból és haspártiságból 
viselkednek úgy, mintha hasukért volnának lelkészek és ige-
hirdetők, és mintha más dolguk sem volna, minthogy élvezzék 
a földi jókat, amíg csak élnek, ahogyan azt megszokták a pápaság 

2 alatt. Noha most éppen elég világosan és érthetően ott van 
orruk előtt sok jó könyvben mindaz, amit tanítaniok és prédi-
kálniok kell, és rendelkezésükre állnak az igazi „Sermones per 

546 se loquentes", a „Dormi secure"-k, a „Paratus"-ok és „Thesa-
urus"-ok,** — így hívták régen az ilyesmit, — mégsincs annyi 
tisztesség és becsület bennük, hogy megvegyenek ilyen könyve-
ket, vagy ha megszerezték, akkor 'sem néznek bele és nem 
olvassák. Ezek bizony gyalázatos zabálok és hasuk imádói 
valamennyien: inkább valók kondásnak yagy kutyapecérnek. 

3 Miután pedig most megszabadultak a hét zsolozsma 
' haszontalan, fárasztó mormolásától, legalább azt megtehetnék, 

hogy helyette reggel, délben és este elolvasnának egy-két lapot 

* Luther ezt a hosszabb előszót az 1530. évi harmadik ki-
adáshoz írta. A Konkordiakönyv a rövid előszó után közli. 

** Luther gúnyosan utal kész prédikációkat tartalmazó köny-
vekre: „Maguktól megszólaló beszédek", „Aludjál békén", „Készen 
kapod", „Kincstár," 
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a kátéból, az Imádságos könyvecskéből*, az Űjtestamentomból 
vagy a Biblia más részéből, elmondanának magukért és. híveikért 
egy Miatyánkot és így legalább lerónák tiszteletüket és hálá-
jukat az evangéliumnak azért, hogy megszabadította őket ettől 
a sokféle tehertől és nyűgtől. Kissé szégyenkezhetnének is azért, 
hogy disznók és kutyák módjára nem jegyeztek meg az evan-
géliumból mást, csak ezt a rothadt, káros, gyalázatos, testi 

547 szabadságot. Sajnos, a tömeg úgyis nagyon kevésre becsüli az 
4 evangéliumot, s ezért még akkor is alig érünk el valamit, ha 

erre fordítjuk minden igyekezetünket, hát még ha olyan hanya-
gok és lusták maradunk, mint a pápaság alatt voltunk! 

5 Ennek nyomában jár még az elbizakodottság és az önteltség 
gyalázatos bűne és lappangó pestises járványa is. Azt gondolják 
sokan, hogy a káté egyszerű, könnyű tanítás: ha egyszer átolvas-
sák, máris mindent tudnak, a könyvet sarokba vágják és szinte 

6 szégyellik tovább olvasgatni. Még a nemesek között is akad-
nak olyan durva, zsugori emberek, akik azt állítják, hogy 
nem kell már sem lelkész, sem igehirdető, mert minden meg-
található a könyvekben és azokból mindenki maga megtanulhat 
mindent. Ezért aztán nyugodt lélekkel nézik, hogy pusztul-
janak és vesszenek a parókiák, a lelkészek és igehirdetők pedig 
szépen nyomorogjanak és éhezzenek. így is illik ez a bolond 
németekhez. Mert ilyen gyalázatos a mi német népünk, s kény-

7 telenek vagyunk ezt elszenvedni. Magámról azonban ezt mon-
dom: Én is doktor és igehirdető vagyok, sőt vagyok olyan 
tanult és tapasztalt, mint azok valamennyien, akik ennyire 
elvakultak és elbizakodottak. Mégis azt teszem, amit a gyermek, 
akit kátéra tanítanak: reggel és amikor időm van rá, olvasom 
és el is mondom szóról szóra a Miatyánkot, a Tízparancsolatot, 

548 a Hiszekegyet, zsoltárokat stb., sőt mindennap mást is kell 
olvasnom és tanulmányoznom. Még sem tudok úgy helytállni, 

8 ahogyan szeretném. Ezért a káté gyermekének és tanulójának 
kell maradnom, s az is maradok szívesen. Ezek a kényes, finy-
nyás legények meg azt képzelik, hogy egyszeri átolvasásra 
nyomban minden doktor doktoraivá lettek, mindent tudnak 
és nincsen már szükségük semmire. Ez aztán biztos jele annak, 
hogy lenézik nemcsak hivatásukat és a nép lelkét, hanem még 
Istent és igéjét is. Ezek már el sem eshetnek, mert máris bor-

* Luther: Betbüchlein 1522, 



zalmasan elestek. Bizony rájuk férne, hogy gyermekké legyenek 
és kezdjék az ábécét tanulni, bár azt hiszik, hogy kinőttek belőle, 
mint a gyermekcipőből. 

9 Ezért arra kérem ezeket a potrohos lustákat vagy elvakult 
szenteket: az Istenért, hallgassanak a jó szóra és higyjék el, 
hogy bizony nem olyan tanult és nagy doktorok, ahogyan azt 
képzelik, azt se gondolják soha, hogy elvégezték a kátérészek 

549 tanulását, vagy untig eleget tudnak, még ha úgy érzik is, hogy 
nagyon jól ismerik. Mert ha tökéletesen tudnánk és ismernénk 
az egészet — pedig ez lehetetlen ebben az életben —, még akkor 
is nagyon hasznos és termékeny számunkra, ha naponként 
olvassuk, gyakoroljuk, elmélkedünk és beszélünk róla. A Szent-
lélek ugyanis jelen van az ilyen olvasásnál, beszédnél és elmél-
kedésnél, és egyre több világosságot és áhítatot ad hozzá, úgy-
hogy egyre jobban ízlik és belénk hatol, ahogyan Krisztus is 
megígéri Máté 18-ban: „Ha ketten vagy hárman az én nevemben 
gyülekeznek egybe, közöttük vagyok." (Mt 18,20) 

10 Azonkívül minden képzeletet meghaladó erővel segít 
minket ördög, világ, test és minden gonosz kívánság, ellen az, 
ha Isten igéjével foglalkozunk, róla beszélünk és elmélkedünk. 
Ezért mondja boldognak az első zsoltár is azokat, akik „éjjel-
nappal Isten törvényével foglalkoznak." (Zsolt 1,2) Kétségtelen, 
hogy nem gyújthatsz hatásosabb tömjént vagy más füstölőszert 
az ördög ellen, mintha Isten "parancsolataival és igéjével fog-
lalkozol, arról beszélsz, énekelsz, vagy elmélkedel. Bizony ez az az 
igazi szenteltvíz és jel, amely elől menekül, s amellyel meg lehet 

11 futamítani. Bizony már csupán ezért is örömmel kellene ezeket 
a kátérészeket olvasnod, meg gyakorolnod, róla elmélkedned 
és beszélned, ha semmi más hasznod, vagy előnyöd nem is volna 
belőle, mint az, hogy elűzheted vele az ördögöt és gonosz gon-
dolataidat. Mert az ördög nem bírja Isten igéjét sem hallgatni, 

550 sem elviselni. Isten igéje nem is olyan üres locsogás, mint a 
berni Dietriché*, hanem „Istennek ereje", ahogyan azt Szent 
Pál Róm. l -ben mondja (Rm 1,16). Bizony Istennek olyan 
ereje ez, amely az ördögöt perzseli, minket pedig minden kép-
zeletet meghaladóan erősít, vigasztal és megsegít. 

* Berni Dietrich közmondásos füllentő, mint nálunk Háry 
János, 
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12 De miért szaporítsam a szót? Honnan vennék elég papírt 
és időt, ha el akarnám számlálni mindazt a hasznot és előnyt, < 
amely Isten igéjéből származik. Ezermesternek hívják az ördögöt: 
de minek nevezzük akkor Isten igéjét, amely ezt az ezermestert 
minden mesterkedésével és hatalmával együtt megfutamítja 

13 és megsemmisíti? Bizony több mint száz ezermester! Hát meg-
vetnénk ezt a hatalmat, hasznot, erőt és előnyt, főként mi, 
akik gyülekezeti lelkészek és igehirdetők szeretnénk lenni? 
Ha ezt tennénk, akkor nemcsak azt érdemelnénk, hogy koplal-
tassanak minket, hanem azt is, hogy kutyákat uszítsanak reánk, 

1 sárral hajigáljanak meg és elkergessenek minket. Hiszen az 
igére napról napra nemcsak úgy szorulunk rá, mint a mindennapi 
kenyérre, hanem azt napról napra használnunk is kell az ezer-
mester ördög mindennapos szüntelen kísértése és ólálkodása 
ellen. 

14 Ha pedig ez nem volna elég intés arra, hogy naponként 
551 olvassuk a kátét, akkor Isten parancsa egymagában is éppen 

eléggé kényszeríthetne. Deuteronomium 6-ban szigorúan elren-
. deli, „hogy parancsolatát fontolgassuk szüntelen, amikor ülünk, 

járunk, állunk, fekszünk vagy fölkelünk, és állandó jegyül és 
jelül tartsuk magunk előtt és kezünkben." (5 Móz 6,7—9) 
Kétségtelen, hogy nem ok nélkül rendeli és követeli ezt ilyen 
szigorúan, hanem ismeri a minket fenyegető bajt és veszedelmet, 
sőt az ördögök szüntelen dühös rohamát és kísértését is, s ezért 
akar minket ezzel figyelmeztetni, felszerelni és oltalmazni, 
mint valami jó „vértezettel" „tüzes nyilaik" ellen (Ef 6,11 — 16) 
és jó orvossággal ártalmas, mérges szennyük és rontásuk ellen. 

15 Micsoda megveszett, őrült bolondok vagyunk, hogy olyan 
hatalmas ellenség között élünk és lakunk, mint az ördögök, 
és mégis megvetjük védő és támadó fegyvereinket, sőt még arra 
is restek vagyunk, hogy megszemléljük azokat vagy rájuk gon-
doljunk! 

16 Hát nem arra vetemednek-e ezek az elbizakodott, elvakult 
szentek, hogy magukat tudósabbnak tartják még Istennél is 
minden szent angyalával, prófétájával, apostolával és minden 
keresztyénnel együtt, amikor a kátét nem akarják vagy nem 
bírják mindennap olvasni és tanulni? Hiszen még Isten sem 
röstelli mindennap ezt tanítani, mintha jobbat nem is tudna 
tanítani! Mindig ugyanazt az egyet tanítja, nem is vesz elő 
sem újat, sem egyebet. Sőt az összes szent sem tud jobbat vagy 
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mást tanítani, és megtanulni sem tudják. Hát nem vagyunk mi 
552 hetyke legények, amikor azt hisszük, hogy ha egyszer olvastuk 

és hallottuk, már tudjuk az egészet, és nem kell többé olvas-
nunk és tanulnunk? Vagy talán egy óra alatt meg tudjuk tanulni 
azt, amelynek tanítását még Isten sem tudja befejezni, pedig 
hát tanítja a világ kezdetétől végéig, és amelyen a próféták is 
minden szenttel együtt találtak tanulni valót, de mégis csak 
tanulók maradtak, sőt annak kell maradniok? 

17 Mert így van ez: aki jól és teljesen tudja a Tízparancsolatot, 
tudja az egész írást is, tud minden ügyben és minden esetben 
tanácsolni, segíteni, vigasztalni, dönteni, ítélni, akár lelkiekben, 
akár világiakban, és bírája lehet minden tanításnak, rendnek, 

18 léleknek, jognak és mindannak, ami csak van a világon. Ugyan 
mi a Zsoltárok könyve mindenestől, ha nem az első parancsolat 
fejtegetése és gyakorlása? Jól tudom, hogy az ilyen nagyhasú 
lusták vagy elvakult lelkek egyetlen zsoltárt sem értenek meg, 
nemhogy az egész. Szentírást, és mégis azt hiszik, hogy tudják 
és megvethetik a kátét, pedig az az egész Szentírás rövid kivo-
nata és másolata! 

19 Ismételten is kérek tehát minden keresztyéht, különösen 
a lelkészeket és az igehirdetőket, ne akarjanak időnap előtt 
doktorok lenni, s ne képzeljék, hogy mindent tudnak —, a kép-
zelet szüleménye és a lazán szőtt posztó nagyon zsugorodik! — 

553 hanem naponként gyakorolják magukat benne, mindig foglal-
kozzanak vele, és teljes gonddal és igyekezettel óvakodjanak az 
ilyen elbizakodottság vagy önhittség mérges fertőzésétől. Kitar-
tóan olvassák, tanítsák, tanulják szüntelenül, gondolkodjanak 
és elmélkedjenek rajta, és abba ne hagyják, amíg meg nem 
tapasztalják és meg nem bizonyosodnak abban, hogy az ördögöt 
halálra tanították és tudósabbak lettek még Istennél és minden 

20 szentjénél is. Ha ennyire igyekeznek, akkor megígérem, sőt 
maguk is észlelni fogják, mekkora hasznuk lesz belőle és Isten 
milyen kitűnő emberekké teszi őket. Idővel pedig majd maguk 
is szépen bevallják, hogy minél hosszabb ideig és minél többet 
foglalkoznak a kátéval, annál kevesebbet tudnak belőle, 
s annál több tanulnivalót találnak benne, sőt — éhezőkhöz és 
szomjazókhoz hasonlóan — akkor ízlik majd igazán az, aminek 
most a szagát sem bírják a nagy teltségtől és csömörtől. Adja 
Isten erre kegyelmét. Ámen. 
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RÖVID ELŐSZÓ 

1 Ezt a prédikációt arra szántam s azért kezdtem el, hogy a 
gyermekek és az egyszerű hívek tanítását szolgálja. Éppen ezért 
nevezik ezt régtől fogva görögül katekizmusnak, vagyis gyer-

2 mekek tanításának. Minden keresztyénnek feltétlenül tudnia 
554 kell ezt, úgyhogy aki nem tudja, nem sorolható a keresztyének 

közé és a szentségekhez sem bocsátható. Hiszen kidobják és 
alkalmatlannak nyilvánítják azt a mesterembert is, aki nem érti 

3 mestersége minden titkát. Az ifjúságot tehát jól és tökéletesen 
meg kell tanítanunk a kátéba vagy gyermekprédikációba tartozó 
részekre, s ezeket velük ismételtetnünk és gyakoroltatnunk kell. 

4 Köteles ezért minden családfő hetenként legalább egyszer 
gyermekeit és házanépét sorra kikérdezni és kihallgatni, hogy 
mit tudnak vagy tanulnak belőle, s ha nem tudják, köteles 

5 komolyan rászorítani őket. Mert jól emlékszem arra az időre, 
sőt most is megesik naponta, hogy olyan tudatlan öreg, vén 
emberekre akadunk, akik ebből semmit sem tudtak vagy még 
mindig nem tudnak, mégis élnek a keresztséggel és a szentség-
gel, és élvezik mindazt, ami a keresztyéneké. Pedig hát a szent-
séggel élőknek méltán többet kellene tudniok és az egész keresz-
tyén tanítást jobban kellene érteniök, mint a gyermekeknek 

6 és az ábécéseknek. Egyébként az egyszerű népnél megelégszünk 
azzal a három káté-résszel, amely régtől megvolt a keresztyén-
ségben, de alig tanították és gyakorolták; megelégszünk ezzel 
mindaddig, amíg ezt jól begyakorolja és folyékonyan tudja 
apraja-nagyja: mindenki, aki keresztyén akar lenni név szerint 

555 és valósággal. Ezek a részek a következők: 

Először 

ISTEN TÍZPARANCSOLATA 

1 Az első: Ne legyen más Istened rajtam kívül! 
2 A második; Ne vedd hiába Isten nevét! 
3 A harmadik: Szenteld meg az ünnepnapot! 
4 A negyedik: Tiszteld atyádat és anyádat! 
5 Az ötödik: Ne ölj! 
6 A hatodik: Ne paráználkodjál! 
7 A hetedik: Ne lopj! 
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8 A nyolcadik: Ne tégy fe lebarátod ellen hamis tanúbizony-
ságot! 

9 A kilencedik: Ne kívánd fe lebarátod házá t ! 
10 A tizedik: Ne kívánd feleségét, szolgáját, szolgáló leányát, 

b a r m á t , vagy bármi fé le tu la jdonát ! 

M á s o d s z o r 

HITÜNK FŐ ÁGAZATAI 

11 Hiszek egy Istenben,* mindenha tó Atyában, mennynek 
12 és földnek Teremtőjében. Hiszek a Jézus Krisztusban, Isten 

556 egyszülött Fiában, a m i Urunkban, aki foganta tot t Szent-
lélektől, született Szűz Máriától , szenvedett Poncius Pi látus 
alatt , megfeszít tetet t , meghal t és el temettetet t , alászállt 
a poklokra, h a r m a d n a p o n fe l t ámadot t halottaiból, fö lment 
a mennyekbe, ott ül Istennek a mindenható Atyának jobbján, 

13 ahonnan eljön ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szent-
lélekben, egy keresztyén anyaszentegyházat,** szenteknek 
közösségét, bűnöknek bocsánatát , testnek fe l t ámadásá t és az 
örök életet. Ámen. 

Harmadszor 

AZ IMÁDSÁG, VAGY A MIATYÁNK, AMELYRE 
KRISZTUS TANÍTOTT MINKET 

14 Miatyánk, ki vagy a mennyekben, 
1 szenteltessék meg a Te neved, 
2 jöjjön el a Te országod, 
3 legyen meg a Te akaratod, min t a mennyben, 

úgy a földön is, 
4 a m i mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, 
5 és engedd el nekünk vétkeinket, ahogyan mi is 

557 elengedjük az ellenünk vétkezőknek, 
6 és ne vigy minket kísértésbe, 
7 de szabadíts meg minket a gonosztól. Ámen. 

* Luthernél: „Hiszek az Istenben . , . " 
** Luthernél: „ . . . a szent keresztyén egyházat . . . " 

93 



15 Ezek azok a legszükségesebb részek, amelyeket először kell 
16 megtanulnunk és szóról szóra elmondanunk. Arra kell a gyer-

mekeket szoktatnunk, hogy mindennap elmondják, amikor 
reggel fölkelnek, asztalhoz ülnek és este lefeküsznek. Ne "is 
adjunk nekik sem enni, sem inni addig, amíg el nem mondták. 

17 Köteles minden családfő ezt a rendet megtartani háznépével, 
szolgáival és szolgálóleányaival is, és ne tűrje meg őket, ha ezt 

18 nem tudják vagy nem akarják megtanulni. Semmi esetre sem 
szabad eltűrnünk, hogy egy ember annyira tudatlan és elvadult 
legyen, hogy ezt meg ne tanulja. Ebben a három részben ugyanis 
röviden, de érthetően és egyszerűen van összefoglalva mindaz, 

19 amire a Szentírás tanít minket. Mert a kegyes atyák vagy apos-
tolok — akárkik vpltak azok — ebben foglalták össze a keresz-
tyének tanítását, életét, bölcsességét és tudományát, vagyis azt, 
amiről a keresztyének beszélnek, tárgyalnak és amivel foglal-
koznak. 

20 Ha aztán ezt a három részt elsajátítottuk, illik, hogy tud-
junk mit mondani azokról a szentségeinkről, amelyet maga 
Krisztus szerzett, vagyis a keresztség szentségéről, valamint 
Krisztus szent teste és vére szentségéről; mégpedig azt a szőve-

558 get, amelyet Máté és Márk megírnak evangéliumuk végén arról, 
hogy hogyan búcsúzott Krisztus tanítványaitól és hogyan 
bocsátotta ki őket. 

A KERESZTSÉGRŐL 

21 „Menjetek el és tanítsatok minden népet és kereszteljé-
tek meg őket az Atya és a Fiú és' a Szentlélek nevében." 
„Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, 
elkárhozik." (Mt 28,19; Mk 16,16) 

22 Egyszerű hívőnek elég ennyit tudnia az írásból a kereszt-
ségről. Hasonlóan a másik szentségről is rövid, egyszerű sza-
vakkal, mégpedig Szent Pál szövegét: 

A SZENTSÉGRŐL 

23 „Jézus Krisztus Urunk azon az éjszakán, amelyen el-
árultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, 
tanítványainak adta és ezt mondta: Vegyétek és egyétek, 
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ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt cselekedjétek 
emlékezetemre. 

Hasonlóképpen a kelyhet is vacsora után és ezt mondta: 
Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely értetek 
kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valameny-
nyiszer isszátok, az én emlékezetemre." (1 Kor 11,23—25) 

24 így az egész keresztyén tanításnak összesen öt része volna, 
559 Állandóan kell foglalkoznunk ezekkel, szóról szóra kell ezeket 

megkövetelnünk és számon kérnünk. Ne hagyatkozzál tehát 
arra, hogy az ifjúság az igehirdetésből tanulja és jegyzi meg azt. 

25 Ha pedig ezeket a részeket jól tudják, akkor azután ráadásul és 
ezek megerősítéséül elébük lehet adni néhány róluk írt zsoltárt 
vagy éneket. így vezetjük be az ifjúságot az írásba és így hala-
dunk napról napra. 

26 Nem elégedhetünk meg azonban azzal, hogy ezeket szó 
szerint megjegyezzék és elmondani tudják, hanem küldjük az 
ifjúságot az igehirdetés hallgatására is, különösen abban az 
időben, amely a kátéra rendeltetett, hogy hallják magyarázatát 
és megértsék, mi van az egyes részekben, hogy fel is tudják 
mondani úgy, ahogyan hallották és tudjanak szépen, helyesen 
felelni, ha kérdezzük őket. így azután meglesz a prédikációnk 

27 haszna és eredménye. Azért igyekszünk tehát gyakran prédikálni 
a kátét, hogy az ifjúság szívébe oltsuk, nem magas színvonalon 
és szőrszálhasogatóan, hanem röviden és a lehető legegyszerűb-

28 ben, hogy jól megértsék és emlékezetükbe véssék. Ezért most 
sorba vesszük az említett részeket és a lehető legvilágosabban 
elmondunk róluk annyit, amennyire szükség van. 
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AZ ELSŐ RÉSZ 

A TÍZPARANCSOLAT 

560 AZ ELSŐ PARANCSOLAT 

1 Ne legyen más Istened! 

Vagyis: Egyedül engem tekints Istenednek! Mit akar ez 
mondani? Hogyan értsük? Mit jelent az, hogy van Istenem? 

2 Mi az Isten? Felelet: Isten az, akitől az ember minden jót vár 
és akihez minden bajban menekül. „Istenem van" tehát azt 
jelenti, hogy szívem szerint bízom és hiszek Benne; vagyis 
egyedül a szív bizodalma és hite alkot Istent, vágy hamis istent, 

3 ahogyan ezt sokszor mondtam. Ha igaz a te hited és a te bizo-
dalmad, igaz a te Istened is; ahol viszont téves és hamis a bizo-
dalom, ott nincs az igaz Isten sem. Mert e kettő: hit és Isten 
összetartozik. Mondom tehát: amire szívedet hagyod és bízod, 
valójában az a te istened. 

4 Ennek a parancsolatnak tehát az az értelme, hogy a szívnek 
azt az igazi Jiitét és bizodalmát követeli, amely az egy igaz Isten 
felé fordul és egyedül Rajta csüng. Azt akarja tehát mondani: 
Vigyázz és hadd, hogy egyedül én legyek a te Istened és soha 
ne keress senki mást, vagyis ha valami jót nélkülözöl, azt tőlem 
várd és nálam keresd, ha szerencsétlenség és nyomorúság- ér, 
folyamodjál és ragaszkodjál hozzám. ÉN, én elégítlek meg, 
és én segítelek ki minden nyomorúságból, csak azt ne engedd, 
hogy máson csüngjön és máson pihenjen meg a te szíved. 

5 Ezt kissé erősebben kell színeznem, hogy megértsük és 
561 megjegyezzük a mindennapi élet ellentétes példáin. Nem egy 

ember azt hiszi, hogy van Istene és mindene bőven, ha van pénze 
és vagyona, olyan hetykén és biztosan hagyatkozik rá és kér-

6 kedik vele, hogy fittyet hány mindenkire. Lásd, ennek is van 
istene: Mammon a neve, vagyis az a pénz és vagyon, amelynek 
egészen átadja s.zívét. Ez a legnépszerűbb bálvány a földön. 

7 Akinek pénze s javai vannak, az biztonságban érzi magát, vidám 
8 és nem fél, mintha a paradicsom kellős közepén élne. Akinek 
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viszont nincsen, az kétségbeesik és elcsügged, mintha mit sem 
9 tudna Istenről. Mert kevés olyan ember akad, aki bizakodik, 

nem szomorkodik és nem panaszkodik, ha nincs mammonja: 
természetünkhöz nőtt és tapad ez a sírig. 

10 Ez a helyzet annál is, aki abban bízik és azzal kérkedik, 
hogy nagy tudománya, bölcsessége, hatalma, pártfogója, rokon-
sága és becsülete van: ennek is van istene, de az nem az egy 
igaz Isten. Ezt megint abból állapíthatod meg, hogy mennyire 
elvakult, elbizakodott és gőgös az ilyen ember ezeknek a javak-
nak a birtokában, viszont mennyire elcsügged, ha nélkülözi 

562 vagy elveszti azokat. Ismétlem tehát, ennek a résznek a helyes 
magyarázata ez: Istenem van, ez azt jelenti, hogy van valamim, 
amiben teljesen bízik a szívem. 

11 Gondolj arra is, amit eddig műveltünk és tettünk vak-
ságunkban a pápaság alatt. Ha valakinek a foga fájt, az böjtölt 
és napot ajánlott fel Szent Apollóniának, ha valaki tűzvésztől 
félt, Szent Lőrincet tette meg védőszentjének. Ha pestistől félt, 
fogadalmat tett Szent Sebestyénnek vagy Rókusnak, és így 
végtelenségig sorolhatnám a sok szörnyűséget, mert kiválasz-
totta mindenki a maga szentjét, s azt imádta és hívta segítségül 

12 nyomorúságában. Ide tartoznak azok is, akik egészen botrá-
nyosan csinálják ezt és az ördöggel kötnek szövetséget azért, 
hogy sok pénzt adjon nekik, vagy szeretőt szerezzen, marhá-
jukat megőrizze, elvesztett javaikat előkerítse stb. Ilyenek 
például a varázslók és az igézők. Hiszen mindezek szíve és 
bizodalma máson csüng, nem az igaz Istenen: nem várnak Tőle 
és nem keresnek Nála semmi jót. 

13 így mármost könnyen megérted, hogy mit és mennyit 
563 követel ez a parancsolat: vagyis az ember egész szívét és azt, 

hogy egyedül Istenben bízzon, senki másban. Hiszen könnyen 
v kitalálhatod, hogy ha Istenünk van, azt nem tapinthatjuk és 

nem foghatjuk meg ujjunkkal, zsebre sem vághatjuk, szekrénybe 
14 sem zárhatjuk.^ Ellenben úgy fogjuk meg Istent, hogy szívünk 
15 ragadja meg Őt és csüng Rajta. Ha pedig szívünk rajta csüng, 

ez azt jelenti, hogy egészen Reá bízzuk magunkat. Azért akar 
minket minden mástól eltéríteni és magához vonni, mer t .Ő az 
egyetlen örök jó. Mintha ezt mondaná: amit ezelőtt a szenteknél 
kerestél, vagy a mammontól és egyébtől vártál, azt most tőlem 
reméld és úgy tekints rám, hogy én vagyok az, aki megsegít 
és minden jóval eláraszt téged, 

7 Hitvallási iratok II. -12 |5 ' 9 7 



16 Lásd, ez Isten igazi áldása és tisztelete, ez tetszik Istennek, 
ezt parancsolja is örök haragjának terhe mellett; mégpedig azt, 
hogy szivünk ne legyen hajlandó semmi másban vigasztalódni 
és bizakodni, csak Őbenne, ne is engedje magát elszakasztani 
ettől a vigasztalástól és bizodalomtól, hanem kockáztasson és 

17 vessen meg érte mindent, ami a földön van. Viszont ebből 
könnyen meg is láthatod és megítélheted, hogy a világ tele van 
hamis istentisztelettel és bálványimádással. Soha nem volt 
ugyanis egyetlen nép sem annyira elvetemedett, hogy ne alko-
tott és ne gyakorolt volna valamilyen istentiszteletet. Mindenki 
azt tette saját külön istenévé, akitől jót, segítséget és vigasztalást 
remélt. 

18 Például azok a pogányok, akik hatalomra és uralomra 
564 törekedtek, Jupitert emelték legfőbb istenükké, mások, akik 

gazdagságra, boldogságra, vagy élvezetekre és szórakozásra 
vágytak: Herkulest, Merkuriust, Vénust vagy másokat, a váran-
dós anyák Dianát vagy Lucinát, és így tovább: mindenki azt 
tette istenévé, akihez szíve vonzotta. Valamennyi pogány azt 
tartja tehát, hogy ha valaki ezt mondja: „Istenem van", ez azt 

19 jelenti, hogy „bízom" és „hiszek". Csak az a baj, hogy bizo-
dalmuk hamis és helytelen, mert nem az egy Istenre irányul, 
akin kívül pedig valóban nincs Isten sem égen, sem földön. 

20 A pogányok tehát valójában az Istenről költött vélekedésüket 
és vágyálmukat teszik istenükké és az üres semmiben bíznak. 

21 Ez történik minden bálványimádásnál. Mert ez nemcsak abból 
áll, hogy az ember képet állít fel és azt imádja, hanem főként a 
szív ügye, amely másfelé bámul, teremtményeknél, szenteknél 
vagy ördögöknél keres-segítséget és vigasztalást, Istennel pedig 
nem törődik, és annyi jót sem tételez fel Róla, hogy hajlandó 
segíteni, azt sem hiszi, hogy Istentől ered az a jó, amelyben 
részesül. 

22 Még egy hamis istentisztelet van ezen kívül: a legnagyobb 
bálványimádás, amelynek eddig hódoltunk, és amely még mindig 
uralkodik a világban; ezen alapul valamennyi egyházi rend is. 

565 Ez a bálványimádás azt a lelkiismeretet terheli, amely saját csele-
kedeteiben keres segítséget, vigasztalást és üdvösséget, arra vete-
medik, hogy Istentől kicsikarja a mennyet és számolgatja, meny-
nyi alapítványt tett, mennyit böjtölt,misézett stb. Ügy bízikebben 
és úgy hivatkozik rá, mintha semmit sem akarna Tőle ajándékul 
venni, hanem maga akarna mindent megszolgálni és megérdemelni, 
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mintha Istennek rendelkezésünkre kellene állnia és adósunk 
23 volna, mi pedig hitelezői! Hát nem az történik-e itt, hogy 

Istenből bálványt, sőt árnyékistent csinálnak, magukat pedig 
Istennek tekintik és helyébe lépnek? Ez azonban már kissé 
nehéz, nem való tanuló gyermekeknek, 

24 Azt azonban mondjuk meg az egyszerű híveknek, hogy jól 
jegyezzék meg és tartsák meg ennek a parancsolatnak az értel-
mét, vagyis azt, hogy egyedül Istenben kell bíznunk és csupa jót 
kell Tőle remélnünk és várnunk, mert Ő adja testünket, éle-
tünket, ételünket, italunkat, megélhetésünket, egészségünket, 
oltalmunkat, békességünket és mindazt a múlandó és örök jót, 
amelyre szükségünk van. Ezenkívül megőriz nyomorúságtól, ha 
pedig ,bajba jutunk, megment és megsegít, úgyhogy — ezt elég-
szer mondtuk — egyedül Isten az, akitől minden jót kapunk, s 

25 aki minden nyomorúságtól megszabadít. Azt hiszem, mi németek 
éppen azért nevezzük Istent ősidők óta minden más nyelvnél 
szebben és találóbban a „gut" [jó] szócskáról „Gott"-nak, mert 
Ő olyan örök forrás, amelyből csupa jóság ömlik és amelyből 

566 árad mindaz, ami jó és jónak nevezhető. 
26 Noha sok jóban emberek részesítenek minket, mégis az a 

valóság, hogy Istentől kapjuk mindazt, amit parancsa és rende-
lése szerint kapunk. Hiszen szüleink és minden felsőbbség, sőt 
minden felebarátunk parancsot kapott arra, hogy jót tegyen ve-
lünk: azt tehát nem tőlük, hanem Istentől kapjuk általuk, 
A teremtmény ugyanis csak az a kéz, csatorna és eszköz, amelyen 
keresztül Isten ád mindent, Például emlőt és tejet ad az anyának, 
hogy gyermekének nyújtsa, gabonát és mindenféle terményt nö-
veszt a földből táplálékul. Egyetlen teremtmény sem tud e javak 

27 közül csak egyet is maga teremteni. Senki sé merjen tehát bármit 
is elfogadni vagy adni, hacsak nem Isten parancsolta azt, hogy 
így az Ő ajándékát ismerjük fel benne és hálát adjunk érte úgy, 
ahogyan azt ez a parancsolat követeli. Éppen ezért nem szabad 
elutasítanunk azokat a közvetítőket, amelyek arra valók, hogy 
teremtmények révén kapjunk jót, nem is szabad elvakultan más 
utat-módot keresnünk, mint amit Isten parancsolt, mert ez nem 
azt jelentené, hogy Istentől fogadjuk el, hanem azt, hogy ma-
gunktól várjuk. 

28 Vigyázzon tehát mindenki arra, hogy ezt a parancsolatot 
mindennél nagyobbra tartsa és tréfának ne vegye. Jól kérdezd 
ki és vizsgáld meg szívedet, s majd meglátod, hogy egyedül Iste-
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nen csüng-e vagy nem. Ha olyan a szíved, hogy csupa jót remél 
567 Tőle, különösen nyomorúság és inség idején, sőt Istenen 

kívül mindenről le tud mondani és mindent tud nélkülözni, akkor 
az egy igaz Isten a te istened. Viszont ha valami máson csüng, 
inkább vár attól jót és segítséget, mint Istentől, s nem fut Hozzá, 
hanem menekül Tőle, amikor rossz dolga van: akkor valami 
más, hamis istened van. 

29 Hogy pedig lássuk, hogy Isten ezt riem ereszti szélnek, 
hanem komolyan szemmel tartja, először elrettentő fenyegetést, 
azután meg szép vigasztaló ígéretet fűzött ehhez a parancsolat-
hoz. Ezzel is sokat kell foglalkoznunk, sokszor kell beszélnünk 
róla a fiatalságnak, hogy megszívlelje és megtartsa. 

30 Mert én vagyok az ŰR, a te Istened, féltékeny Isten, 
aki meglátogatja az atyák gonosztettét gyermekeiken 
harmad- és negyedízig, azokon, akik gyűlölnek engem; 
de irgalmasságot cselekszem sok ezeren, akik szeretnek 
engem és megtartják parancsolataimat. (2Móz 20,5) 

31 Jóllehet — mint később hallani fogjuk — ezek az igék min-
den parancsolatra vonatkoznak, mégis éppen ehhez a főparancso-
lathoz kapcsolódnak azért, mert főként ezen fordul meg, hogy az 
embernek rendben legyen a feje. Ha ugyanis rendben van a feje, 

32 az egész élete is rendben van, és megfordítva. Tanuld meg hát 
ezekből az igékből, hogy mennyire haragszik Isten azokra, akik 
valami másra hagyatkoznak rajta kívül, viszont milyen jóságos 

568 és kegyelmes azokhoz, akik egyedül Benne bíznak és hisznek teljes 
szívükkel: haragja nem enyhül a negyedik nemzedékig vagy ízig, 

33 a jótétemény és jóság viszont kiárad sok ezerre. Senki se érezze 
tehát magát olyan biztonságban és ne éljen olyan vaktában, 
mintha mindez semmit sem számítana, ahogyan a kemény szí-

34 vűek gondolják. Olyan Isten Ő, aki nem hagyja megbosszulat-
lanul, ha elfordulnak Tőle és nem szűnik haragja a negyedik 
ízig, amíg maradéktalanul ki nem pusztulnak. Azt akarja tehát, 
hogy féljék és meg ne vessék Őt. 

35 Ennek bizonyságát is adta sok történésben és eseményben. 
Bőven tanúskodik ilyenekről az írás és a tapasztalat is elég tanu-
sággal szolgál mindennap. Kezdettől fogva ugyanis egészen 
kiirtott minden bályványimádást: ezért irtott pogányokat is, 
Zsidókat is, de ma is megdönt minden hamis istentiszteletet, 
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§[úgyhogy végül mindenkinek el kell buknia, aki ragaszkodik 
3 6 ahhoz. Ha tehát akadnak is gőgös, hatalmas és gazdag nagyhasúak, 

akik kérkednek mammonjukkal, és nem törődnek azzal, hogy 
Isten haragszik-e vagy nevet, mintha könnyen kibírnák haragját: 
mégsem fognak célt érni, hanem hamarabb tönkremennek, 
mintsem hinnénk, mindazzal együtt, amiben bíztak. Hiszen 
ugyanígy buktak el mindazok is, akik még biztosabbnak és hatal-
masabbnak érezték magukat. 

37 Éppen ilyen kemény nyakúakért, — akik azt gondolják, hogy 
569 Isten nem tud viselkedésükről, vagy nem törődik vele, mert 

elnézi és nyugton hagyja őket — kénytelen úgy odacsördíteni és 
büntetni, hogy az unokákig sem enyhül meg: hogy mindenki 

38 meghökkenjen és lássa, hogy nem tréfál. Éppen ezekre céloz, 
amikor ezt mondja: „akik gyűlölnek engem", vagyis akik konokul 
ellenkeznek és kérkednek, nem akarják hallani azt, amit prédiká-
lunk vagy mondunk nekik. Ha pedig megdorgáljuk őket, hogy 
észretérjenek és megjavuljanak, mielőtt utóiéri őket a büntetés, 
akkor annyira megvadulnak és megbolondulnak, hogy becsü-
lettel rászolgálnak a haragra. Napról-napra így tapasztaljuk ezt 
most is püspököknél és fejedelmeknél. 

39 Bármennyire félelmetes azonban ez a fenyegetés, sokkal 
hatalmasabban vigasztal az az ígéret, hogy azok, akik egyedül 
Istenhez ragaszkodnak, bizonyosak lehetnek abban, hogy irgal-
mát megmutatja rajtuk, vagyis, hogy csupa jót ad és jót tesz nem-
csak velük, hanem gyermekeikkel is, ezer meg ezer nemzedékig. 

40 Ez aztán igazán arra indíthatna és ösztönözhetne minket, hogy 
szívünk teljes bizodalmával forduljunk Isten felé, ha azt kíván-
juk, hogy megkapjunk minden ideig és örökkévaló jót. Hiszen a 

•570 mennyei Felség őszintén ajánlkozik, kedvesen biztat és bősé-
gesen ígér. 

41 Azért hát szívlelje meg ezt mindenki komolyan s ne vegye 
úgy, mintha ember mondta volna. Hiszen vagy örök áldást, bol-
dogságot és üdvösséget, vagy örök haragot, boldogtalanságot 
és gyötrelmet szerez neked! Mit akarhatnál vagy kívánhatnál 
jobbat annál, amelyet olyan kedvesen ígér neked: hogy tied akar 
lenni minden gazdagságával, oltalmazni és segíteni akar minden 

42 nyomorúságodban. Sajnos azonban csődöt mond ez azért, 
mert a világ semmit sem hisz ebből, nem is tartja Isten igéjének. 
Mert nyomorognak és szűkölködnek azok, akik Istenben és nem 
a mammonban bíznak, az ördög is rájuk támad és ellenük szegül, 
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úgyhogy nem tudják megtartani sem pénzüket, sem becsüle-
tüket, sőt életüket is alig. Viszont akik a mammont szolgálják, 
azoknak van hatalmuk, pártfogójuk, becsületük, vagyonuk és 
teljes biztonságuk a világban. Ezt az igét tehát úgy kell felfognunk, 
hogy éppen ennek a látszatnak mond ellene, és tudnunk kell, 
hogy nem hazudik és nem csal, hanem igaznak kell bizonyulnia. 

43 Emlékezzél csak, vagy kérdezősködjél és mond meg nekem: 
Mire mentek végül is azok, akik minden gondjukat és igyekeze-
tüket arra fordították, hogy sok vagyont és pénzt harácsoljanak? 
Rájössz majd arra, hogy fáradozásuk és munkájuk kárbaveszett, 

571 vagy még ha sok kincset halmoztak is össze, az úgy elporladt 
és úgy elhordta a szél, hogy maguk sohasem élvezték vagyonu-

44 kat, utánuk pedig sohasem maradt a harmadik örökösre. Elég 
példát találsz bármely történelemben, öreg tapasztalt emberek-

45 tői is hallhatod: nézz csak utána és figyelj rá. Saul nagy király 
volt, Isten választotta, derék ember. Amikor 'azonban megszi-
lárdult a királyi székben, elvesztette szívét, megszerette koro-
náját és hatalmát, akkor elveszett mindazzal, amije volt, úgyhogy 

46 egyetlen gyermeke sem maradt. Dávid viszont szegény, meg-
vetett ember volt, üldözték és kergették, úgyhogy élete sehol 
sem volt biztonságban, mégis megmenekült Saultól és királlyá 
lett. Érvényesülnie kellett ennek az igének és igaznak kellett 
bizonyulnia, mert Isten nem hazudhat és nem csalhat. Bízd csak 
az ördögre és a világra, hogy csaljon látszatával, amely elkáp-
ráztat egy ideig, de végül is megsemmisül. 

47 Jól tanuljuk meg tehát az első parancsolatot, hogy lássuk, 
mennyire nem tűri Isten azt, hogy elbizakodjunk, vagy hogy 
bízzunk bármiféle más dologban. Főként pedig azt kívánja, 
hogy olyan biztosan reméljünk Tőle minden jót, hogy becsüle-
tesen és célegyenest haladjunk előre és Istentől kapott javainkat 

572 csak úgy használjuk, ahogyan a cipész használja munka közben 
tűjét, árját és fonalát, s azután félreteszi, vagy ahogyan a vendég 
használja a szállást, az eledelt és. a fekvőhelyet: tehát csakis 
ideiglenes szükségletére, mindenki a maga életrendjében Isten 
rendelése szerint, és semmiképpen ne engedje, hogy bármi is 

48 ura vagy hamis istene legyen. Legyen ennyi elég az első paran-
csolatról. Sok szóval kellett ezt kiszíneznünk, mert főként ezen 
van a hangsúly, hiszen — már előbb is mondtuk — ha szí-
vünk Istenhez vonzódik és megtartjuk ezt a parancsolatot, akkor 
a többi magától adódik. 
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A MÁSODIK PARANCSOLAT 

49 Ne vedd hiába Isten nevét! 

50 Az első parancsolat a szívet oktatta és a hitet tanította, 
ez a parancsolat pedig kifelé vezet: szánkat és nyelvünket iga-
zítja Istenhez. Mert elsősorban a beszéd az, amely feltör és 
megnyilatkozik szívünkből. Ahogyan tehát fentebb megtaní-
tottalak felelni arra, hogy mit jelent az, hogy Istened van, 
úgy kell megtanulnod azt is, hogy világosan megragadd és 
magadra alkalmazd ennek s a többi parancsolatnak az értelmét. 

51 Ha mármost azt kérdezik: „Hogyan érted a második parancso-
latot: hogyan vesszük hiába Isten nevét, vagy hogyan élünk 
vissza vele?" — akkor feleld röviden ezt: „Visszaélünk Isten 
nevével, ha az Úristen nevét hazugság vagy bármiféle bűn 
fedezésére ejtjük ki, bármiképpen történik, is az." Azt paran-
csolja tehát, hogy ne említsük és ne vegyük ajkunkra Isten 
nevét hamisan, vagyis ha szívünk jól tudja, vagy legalábbis jól 
kellene tudnia, hogy más a valóság, mint amit mondunk, ha 
például esküt tesznek a bíróság előtt, pedig egyik fél hazudik 

52 a másiknak. Isten nevével ugyanis akkor élünk vissza leg-
573 gonoszabbul, ha hazugságra vagy csalásra használjuk. Fogadd 

el ezt a parancsolat világos és legegyszerűbb értelméül. 
53 Ebből aztán mindenki maga könnyen kiszámíthatja, hogy 

mikor és hányféleképpen élnek vissza Isten nevével, bár lehe-
tetlen minden visszaélést felsorolni. Foglalkozzunk vele mégis 
röviden. Sokféle visszaélés fordul elő az isteni névvel először is 
az olyan világi ügyeknél és üzleteknél, amelyek pénzzel, vagyon-
nal, becsülettel függenek össze, akár nyilvánosan a törvényszék 
előtt és a piacon, akár másutt, amikor esküt tesznek, de hamisan 
esküsznek Isten nevére vagy lelkükre. Különösen házassági 
ügyekben fordul elő gyakran, hogy ketten csak úgy titokban 

54 eljegyezkednek, azután pedig esküvel tagadják. Ez a visszaélés 
azonban leginkább az olyan lelki ügyekben burjánzik, amelyek 
a lelkiismeretet érintik, amikor hamis prédikátorok lépnek fel 

55 és koholmányukat Isten igéjeként kínálgatják. Látod, minden 
ilyen esetben Isten nevével ékesíti, szépíti és igazolja magát 
az ember, akár közönséges világi ügyekről, akár a hit és a tanítás 
fenségesen finom dolgairól van szó. Az Isten nevével hazudozók 
közé tartoznak az istenkáromlók is, de nemcsak a közismerten 
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durvák, akik gátlástalanul gyalázzák Isten nevét — ezek nem is 
a mi iskolánkba, hanem a hóhéréba valók —, hanem azok is, 
akik az igazságot és Isten igéjét nyilvánosan káromolják és áz 
ördögnek tulajdonítják. Most azonban erről nem beszélünk 
bővebben. 

56 Most tehát tanuljük és szívleljük meg azt, hogy milyen 
574 fontos ez a parancsolat: teljes igyekezettel óvakodjunk és iszo-

nyodjunk attól, hogy bármiképpen visszaéljünk a szent névvel, 
mert ez a legnagyobb bűn, amely külsőképpen elkövethető. 
Hiszen hazugság és csalás önmagában is nagy bűn, de még 
sokkal súlyosabbá lesz, ha igazolni akarjuk, Isten nevét hasz-
náljuk erre bizonyságul és tesszük a gyalázat leplévé, úgyhogy 
egy hazugságból kettő, sőt egész szövevény lesz. 

57 Ezért csatolta Isten ehhez a parancsolathoz azt a komoly 
fenyegetést is, amely így hangzik: „Mert az Ű r n e m hagyja 
bünte t l enü l azt, aki nevét h iába veszi", vagyis azt senkinek 
el nem nézi, sem büntetlenül nem hagyja. Amilyen kevéssé hagyja 
ugyanis megbosszúlatlanul, ha szívünk elfordul Tőle, ugyan-
olyan kevéssé tűri azt is, hogy nevét hazugságok szépítésére 

58 használjuk. Sajnos, bizony annyira elterjedt ez a nyavalya az 
egész világon, hogy ugyanolyan kevesen vannak azok, akik 
Isten nevét nem használják hazugságra és mindenféle gonosz-
ságra, mint milyen kevesen vannak azok, akiknek szíve egyedül 
Istenben bízik. 

59 HisZen természetünk az a szép erény, hogy aki gazságot 
575 követ el, az szívesen takargatja és palástolja, hogy ne lássa, ne 

tudja senki, mert senki sem annyira arcátlan, hogy nyíltan 
dicsekednék gonosztettével, sőt azt szeretné, ha titokban maradna, 
nem pedig azt, hogy észrevegyék. Ha pedig valakit elővesznek, 
akkor Isten kénytelen azt nevével fedezni s a gaztettet erénnyé, 

60 a gyalázatot dicsőséggé változtatni. Általános szokás ez a világ-
ban s nagy özönvízként árasztja el a világ minden részét. Jutal-
mul meg is kapjuk azt, amit keresünk és megérdemlünk: pestist, 
háborút, drágulást, tűzvészt, árvizet, rendetlen feleséget, gyer-
mekeket és háznépet, és mindenféle csapást. Miért volna egyéb-
ként annyi nyomorúság? Nagy kegyelem az, hogy mégis elhordoz 
és eltart minket a föld. 

61 Az i f jú nemzedéket mindennél komolyabban kellene arra 
szorítanunk és szoktatnunk, hogy ezen és a többi parancsolaton 
csüngjön a szeme. Ha pedig megszegik, rögtön legyünk nyomukban 
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a vesszővel, sőt tartsuk elébük és ismételtessük velük a paran-
csolatot, hogy ne csak büntetéssel neveljük őket, hanem arra is, 
hogy rettegjenek és féljenek Istentől. 

62 így mármost megérted, hogy hogyan élünk vissza Isten 
nevével, vagyis — egészen röviden ismétlem — ha azt hazug-
ságra és valótlanság fedezésére, vagy átkozódásra, esküdözésre, 

576 igézésre, egyszóval: bármiféle gonoszság elkövetésére hasZnál-
63 juk. Ezenkívül tudnod kell azt is, hogy hogyan kell nevét 

helyesen használnunk. Ezekkel a szavakkal ugyanis: „ N e vedd 
hiába Isten nevét", egyszersmind azt is tudtul adja, hogy azt 
nagyon is használnunk kell, Hiszen nevét éppen azért jelentette 

64 ki s adta nekünk, hogy használjuk és hasznunkra legyen. Mivel 
itt megtiltja azt, hogy a szent nevet hazugságra vagy rosszra 
használjuk, ebből következik, hogy viszont parancsolja, hogy azt 
igazságra és minden jóra használjuk. Például igaz eskünél, 
ha szükség van rá és megkövetelik, vagy igaz tanításnál is, vagy 
ha nevét bajban segítségül hívjuk, jó sorban dicsérjük és hálával 
emlegetjük stb. Mindezt egybefoglalja és parancsolja ez a mon-
dás az 50. zsoltárban: „Hívj segítségül engem a nyomorúság 
idején: majd én megmentlek, te pedig dicsőitesz engem." 
(Zsolt 50,15), Mer t rpindez ezt jelenti, hogy nevét az igazságért 
említjük és üdvöségesen használjuk: így szenteltetik meg a neve, 
ahogyan a Miatyánkban imádkozzuk. 

65 Ezzel röviden megkaptad az egész parancsolat magyaráza-
tát. Ilyen értelmezés alapján könnyen megoldható az a kérdés, 
amellyel sok tanító küszködött, hogy miért tilos esküt tenni 
az evangélium szerint (Mt 5,33—37), holott Krisztus, Szent Pál 

577 és más szentek gyakran esküdtek (Mt 26,63b; Gal 1,20; 2Kor 
66 1,23). Magyarázata pedig röviden ez: nem szabad esküdnünk 

gonoszságra, hazugság fedezésére, és ha nem szükséges és nem 
használunk vele, de kell esküdnünk a jóra és felebarátunk javára. 
Mert nagyon jó cselekedet ez: dicsőítjük vele Istent, megerősít-
jük az igazságot és a jogot, visszaverjük a hazugságot, békél-
tetjük az embereket, engedelmeskedünk, megszüntetjük a 
viszálykodást. I t t ugyanis maga Isten lép közbe és elválasztja 
egymástól az igazságot és az igazságtalanságot, a gonoszt és a jót. 

67 Ha valamelyik fél hamisan esküszik, akkor máris elhangzott 
felette az ítélet, a büntetéstől sem menekül meg, és ha egy ideig 
késik is, mégsem sikerülhet neki semmi, hanem mindaz, amit 
nyert vele, elolvad a kezében és sohasem élvezheti boldogan. 

105 



68 Sokszor tapasztaltam ezt olyanoknál, akik házassági ígéretüket 
esküvel tagadták le: egyetlen jó órájuk vagy egészségben eltöl-
tött napjuk sem volt attól kezdve, és nyomorultan pusztult el 
testük és lelkük vagyonukkal együtt. 

69 Űjrá mondom tehát és figyelmeztetek mindenkit, hogy a 
gyermekeket idejében szoktassák intéssel és fenyegetéssel, 
óvással és büntetéssel arra, hogy iszonyodjanak a hazugságtól, 
különösen pedig attól, hogy erre Isten nevét használják. Ha 
ugyanis engedünk nekik ebben, akkor semmi jó sem származik 
abból. Most is láthatjuk, hogy a világ gonoszabb, mint valaha, 
nyoma sincs a vezetésnek, az engedelmességnek, a hűségnek és a 
hitnek, hanem vakmerő, féktelen az ember mindenütt, nem fog 
rajta sem á tanítás, sem a büntetés: mindez Isten haragja és 

70 büntetése e parancsolatának tudatos megvetéséért. Másrészt 
•• viszont arra is kell őket buzdítanunk és ösztönöznünk, hogy Isten 

nevét tiszteljék és állandóan emlegessék mindennél, ami csak 
történik velük és szemük elé kerül. Nevének ugyanis az az igazi 
tisztelete, hogy Tőle remélünk minden vigasztalást s ezért Ót 

578 hívjuk segítségül, tehát — ahogyan fentebb hallottuk — először 
szívünk tiszteli Istent a hittel, azután szánk a vallástétellel. 

71 Ez egyúttal üdvös és hasznos szokás is: nagyon hatásos az 
ördög ellen, mert az szüntelenül környékez minket és azt lesi, 
hogy hogyan dönthetne bűnbe és gyalázatba, bajba és nyomorú-
ságba; ellenben nagyon kelletlenül hallja és nincs maradása, 
ha őszinte szívvel emlegetjük és segítségül hívjuk Isten nevét. 

72 Bizony nem egy rettenetes és borzalmas szerencsétlenség érne 
- minket, ha Isten nem tartana meg neve segítségülhívásáért. 

Magam is próbáltam és bizony azt tapasztaltam, hogy hirtelen 
jött nagy szerencsétlenség gyakran azonnal jóra fordult és elmúlt 
ilyen segítségülhívásra. Mondhatom: ' mindig emlegetnünk 
kellene a szent nevet az ördög bosszúságára, hogy ne árthasson, 
akárhogyan szeretné. 

73 Jó erre az is, ha hozzászokunk ahhoz, hogy minden váratlan 
. veszedelem ellen naponként Istennek ajánljuk testünket, lel-

künket, feleségünket, gyermekünket, házunknépét és mindazt, 
amink van. Ezért keletkezett és maradt fenn a Benedicite és a 
Gratias (az asztali áldás és hálaadás) és más esti meg reggeli 

74 áldás, valamint az a gyermeki szokás is, hogy keresztet vetünk, 
579 ha valami szörnyűt vagy retteneteset látunk vagy hallunk, és 

ezt mondjuk: „Úristen, oltalmazz!" „Segíts meg, drága Uram, 
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Krisztusom!" vagy más hasonlót. Ha viszont váratlanul valami 
jó ér minket, bármilyen csekély is az, ezt mondjuk : „Dicséret 
és hála Istennek!", „Is ten ajándéka ez!" stb. Űgy kell erre 
szoktatnunk a gyermekeket, ahogyan régen arra szoktatták 
őket, hogy Szent Miklós és más szentek tiszteletére böjtöljenek 
és imádkozzanak. Ilyesmi tetszene Istennek és jobban kedvelné, 
mint a kolostori életet vagy a karthauziak szentségét. 

75 Gyermeki módon és játszva nevelhetnénk az ifjúságot 
Isten félelmére és tiszteletére, ha mindenki igazán megkedvelné 
és állandóan gyakorolná az első és a második parancsolatot. 
Gyökeret verhetne ebből valami jó, szárba szökhetne és gyümöl-
csöt teremhetne, és olyan emberek nevelkedhetnének, akiknek 

76 hasznát látná és örülhetne az egész ország. Az a gyermeknevelés 
igazi módja, hogy szép szerével és kedvvel szoktatjuk őket. Semmi 
jó sem származik ugyanis abból, amit bottal és veréssel kell 
kikényszerítenünk, mert ezzel a legjobb esetben is csak azt 
érjük el, hogy csak addig maradnak tisztességesek, amíg a bot 

77 a hátukat éri. A nevelésnek az a módja azonban a szívbe gyö-
kerezik, mert így inkább félnek Istentől, mint a vesszőtől és a 
furkós bottól. Ilyen egyszerűen mondom el ezt az ifjúságnak, 
hogy végre egyszer megértse. Mer t ha gyermekeknek prédiká-
lunk, akkor gügyögnünk is kell velük. Óvtunk tehát az isteni 
név bűnös használatától és tanítottunk helyes használatára, — 

580 ennek nemcsak szóval, hanem gyakorlattal és élettel is kell tör-
ténnie! — hogy tudjuk, hogy Isten szíve szerint gyönyör-
ködik ebben, s olyan bőségesen jutalmaz majd érte, amilyen 
borzalmasan büntet bűnös használatáért. 

A H A R M A D I K P A R A N C S O L A T 

78 Szente ld m e g az ünnepnapot! 
79 Ünnepnapot mondunk a héber „sabbát" szócska nyomán. 

•Ennek eredeti jelentése „feiern", vagyis : szüneteltetni, a mun-
kát. Ezért szoktuk ezt mondani : „Feierabend machen", vagy 

80 „Heiligen Abend geben".1 Isten a hetedik napot az Otestámen-
tomban elkülönítette, ünnepül rendelte, és megparancsolta, 

1 feiern = a munkát szüneteltetni, ünnepelni; Feiertag^= munka-
szüneti és ünnepnap. Ezeknél a szavaknál a fordításban csak egyik 
jelentést adhatjuk, de mindkettő beleértendő. Feierabend = az 
ünnepnap előestéje, amelyen a munkát hamarabb szüntetik be, 
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hogy azt minden más napnál szentebbnek tekintsék, Ez a 
parancsolat az ünneplés külső rendje szempontjából csak a zsi-
dókra érvényes, mégpedig az, hogy ne végezzenek durva munkát 
és pihenjenek, hogy ember és állat ismét felüdüljön, s a szaka-

81 datlan munkától el ne sorvadjon. Ámbár később túlságosan 
megszorították ezt és durván visszaéltek vele, gyalázták és nem 
tűrték Krisztus olyan cselekedeteit sem, amelyeket ők is elvégez-
tek volna azon a napon, ahogyan az evangéliumban olvasható. 
Mintha bizony teljesítenénk a parancsolatot azzal, hogy semmi-
féle külső testi munkát nem végzünk; pedig nem is ez volt a 
parancsolat célja, hanem valójában az, hogy megszenteljük az 
ünnepnapot vagy a pihenés napját úgy, ahogyan azt hallani 
fogjuk. 

82 Ez a parancsolat tehát szószerinti értelme szempontjából 
egyáltalában nem vonatkozik ránk keresztyénekre, mert ugyan-
olyan külső dolog az, mint az Ótestámentom más rendelkezései 

581 is, amelyek bizonyos szokásokhoz, személyekhez, időhöz és 
helyhez vannak kötve; Krisztus pedig mindezt már szabad tet-

83 szésünkre bízta. De magyarázzuk meg az egyszerű híveknek is 
azt, amit Isten ebben a parancsolatban követel tőlünk. Jegyezd 
meg, hogy (nem2 az értelmes és tanult keresztyének kedvéért 
tartunk munkaszünetes ünnepnapokat, hiszen azoknak egyál-
talában nincs rá szükségük, hanem) először is olyan testi okok 
és szükségletek miatt, amelyeket a természet mutat és követel; 
vagyis azért, hogy az egyszerű népnek, szolgáknak és szolgáló-
leányoknak, akik egész héten végzik munkájukat és szolgála-

84 tukat, legyen egy napjuk pihenésre és felüdülésre is. Azután 
pedig főként azért, hogy ezen a pihenőnapon — mert máskor 
nem volna rá lehetőségünk — alkalmat s időt keressünk az 
istentiszteleten való részvételre, vagyis arra, hogy egybegyüle-
kezzünk, Isten igéjét hallgassuk, róla elmélkedjünk, azután 
Istent dicsérjük, Neki énekeljünk és imádkozzunk. 

85 Ez azonban — mondom — nincs időhöz kötve úgy, ahogyan 
a zsidóknál, hogy éppen ennek vagy annak a napnak kell lennie, 
hiszen magában egyik sem különb a másiknál, sőt ennek minden 

mint máskor; Feierabend machen = fajrantot csinálni, a munkát 
(hamarabb) beszüntetni; Heiligen Abend geben = soronkívül 
hamarabb beszüntetni a munkát, tréfás utalással a szenteste soron-
kívüli munkaszünetére. 

2 Luther ezt a mondatot a Nagykáté 1538. évi kiadásában törölte. 
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nap kellene történnie. Mivel azonban a nép ezt nem tudja meg-
582 tartani, hetenként legalább egy napot kell erre kijelölni. Mivel 

pedig ősidők óta a vasárnap rendeltetett erre, meg is kell ezt 
hagyni, hogy egyöntetű rend szerint történjék és senki zavart ne 

86 támasszon szükségtelen újítással. E parancsolat egyszerű értelme 
tehát az, hogy mivel amúgy is megtartjuk a munkaszünetet, ezt a 
pihenést Isten igéjének tanulására használjuk; vagyis ennek 
a napnak igazi rendeltetése az igeszolgálat a fiatalság és a szegény 
nép kedvéért, a munkaszünetet pedig nem szabad olyan szűk-
keblűén értelmezni, mintha tilos volna minden más elkerül-
hetetlen munka. 

87 Ha tehát kérdezik, hogy mit jelent ez : „Szenteld meg az 
ünnepnapot!", akkor feleld ezt: „Az ünnepnap megszentelése 
azt jelenti, hogy azt szentnek tartom!" De hát mit jelent az, 
hogy „szentnek tartom"? Azt, hogy szentül beszélek, cselekszem 
és élek. Ezt a napot ugyanis nem önmagáért kell megszentel-
nünk, mert Isten amúgyis szentnek teremtette. Isten azonban 
azt akarja, hogy neked legyen szent. Tőled lesz az tehát szent 
vagy szentségtelen, aszerint, hogy azon szent vagy szentség-

88 &telen dolgokat végzel-e. Hogyan történik mármost ez a meg-
szentelés? Nem úgy, hogy a kuckóba ülünk és nem végzünk 
semmi durva munkát, vagy koszorút ̂ teszünk fejünkre és felölt-
jük legjobb ruhánkat, hanem — mint mondottam — úgy, hogy 
Isten igéjével foglalkozunk és abban gyakoroljuk magunkat. -

89 Nekünk keresztyéneknek bizony mindig ilyen ünnepnapot 
kellene tortanunk, csupa szent dologgal foglalkoznunk, vagyis 
mindennap kellene Isten igéjét tanulnunk, szívünkben s ajkun-
kon hordoznunk. Mivel azonban —' mint mondtam — nincs 

^ mindnyájunknak ideje s nyugalma, az ifjúságért hetenként 
583 néhány órát, az egész gyülekezetért legalább egy napot arra 

kell szánnunk*, hogy csakis ezzel törődjünk, éppen a Tízparan-
csolattal, a Hiszekeggyel, és a Miatyánkkal foglalkozzunk, s így 
egész életünket és viselkedésünket Isten igéjéhez szabjuk. 

90 Amikor tehát ezt buzgón gyakoroljuk, akkor tartunk igazi ünnep-
napot, ha pedig nem, akkor az nem nevezhető keresztyén ünnep-
napnak. Mert munkaszünetet tartani és tétlenkedni a nem-
keresztyének is jól tudnak; például papjaink egész raja is minden-
nap ott áll a templomban, énekel és csilingel, de egyetlen ünnep-
napot sem szentelnek meg, mert nem hirdetik és nem gyakorol-
ják Isten igéjét, sőt éppen vele ellentétben tanítanak és élnek. 
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91 Isten igéje ugyanis minden ereklyénél szentebb ereklye, 
sőt nekünk keresztyéneknek nincs más ereklyénk, nem is tudunk 
másról. Hiszen ha a szentek minden csontja, vagy szent és szen-
telt ruhája egy rakáson mienk vona, ez sem segítene rajtunk sem-
mit, mert csupa holt dolog az, és senkit sem tud megszentelni. 
Isten igéje viszont olyan kincs, amely megszentel mindent; ez 

92 szentelte meg magukat a szenteket is mind. Amikor tehát Isten 
igéjével foglalkozunk, azt prédikáljuk, hallgatjuk, olvassuk, 
vagy róla elmélkedünk, akkor ez megszenteli személyünket, 
napunkat és cselekvésünket, de nem ezért a külső cselekvésért, 
hanem az igéért, amely mindnyájunkat szentté tesz. Ezért 
mondom mindig azt, hogy Isten igéje szerint kell folynia egész 
életünknek és minden cselekedetünknek, ha azt akarjuk, hogy 
Istennek tetsző, vagy szent legyen. Ha ez történik, akkor érvé-

93 nyesül és teljesül ez a parancsolat. Viszont ha valamely eljárás 
és cselekedet Isten igéje nélkül történik, az szentségtelen Isten 

^ 584 előtt, akárhogyan csillog és ragyog, és ha csupa ereklyével 
aggatják is körül. Ilyenek például a kitalált papi rendek, amelyek-
ben nem ismerik Isten igéjét, és cselekedeteikkel törekszenek 
szentségre. 

94 Jegyezd meg hát, hogy ez a parancsolat nem a tétlenséget sür-
geti és hangsúlyozza, hanem a megszentelést, mégpedig úgy, hogy 
legyen ennek a napnak valami külön szent gyakorlata. Mert más 
munka és tevékenység csak akkor nevezhető igazán szent gya-
korlatnak, ha az ember már előbb szent. Ehhez azonban olyan 
cselekedetnek kell történnie, amely az embert magát szentté 
teszi; ezt pedig — ahogyan hallottuk — egyedül Isten igéje 
cselekszi. Éppen ezért szereztettek és rendeltettek helyek, idők, 
személyek és az egész külső istentisztelet, hogy Isten igéjét 
nyilvánosan is terjesszék és kedveljék. 

95 Mivel tehát Isten igéje annyira fontos, hogy nem lehet nél-
küle az ünnepnapot megszentelni, tudnunk kell, hogy Isten 
ezt a parancsolatot szigorúan meg akarja tartatni, és megbüntet 
mindenkit, aki igéjét megveti, s nem akarja sem hallgatni, sem 
tanulni, különösen abban az időben, amely arra rendeltetett, 

96 Nemcsak azok vétkeznek tehát e parancsolat ellen, akik az ünnep-" 
nappal visszaélnek és durván megszentségtelenítik, például azok, 
akik kapzsiságból vagy könnyelműségből hanyagolják el Isten 
igéjének hallgatását, vagy korcsmában tanyáznak, leisszák 
magukat és részegek, mint a disznók; hanem az a másik tömeg is, 
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amely Isten igéjét úgy hallgatja, mint valami idegen mesét, csak 
megszokásból jár prédikációra, ha pedig vége az évnek, idén is 

97 csak annyit tud, mint tavaly. Eddig ugyanis azt gondolták, 
hogy jól ünnepeltek, ha vasárnaponként meghallgatták a misét, 

585 vagy az evangélium olvasását, de senki sem érdeklődött Isten 
igéje után, aminthogy azt senki nem is tanította. Most pedig, 
amikor hangzik nálunk Isten igéje, még mindig nem szüntetjük 
meg azt a visszaélést, hogy elvárjuk ugyan az állandó prédikálást 

98 és intést, de komolytalanul és könnyelműen hallgatjuk. Tudd 
meg hát, hogy nemcsak hallgatás a dolgunk, hanem meg is kell 
tanulnunk és meg is kell tartanunk. De azt ne gondold, hogy ez 
tetszésedre van bízva, vagy hogy nem nagyon fontos; sőt értsd 
meg, hogy Isten parancsolata ez, és Ő számonkéri majd, hogy 
hogyan hallgattad, tanultad és becsülted igéjét. 

99 Ugyanilyen ostorozást érdemelnek azok a finnyás szelle-
mek is, akik ha egy-két igehirdetést hallottak, jóllaktak vele és 
megunták, mintha azt már jól tudnák és többé nem szorulnának 
semmiféle tanítómesterre. Éppen ez az a bűn, amelyet eddig a 
halálos bűnök közé soroltak, és ,,akédia"-nak neveznek, vagyis 
lelki tunyaságnak, közömbösségnek. Ez az a gyűlöletes, ártalmas 
rontás, amellyel az ördög sokak szívét megigézi és megcsalja, 
hogy meglepjen minket és titkon ismét elragadja tőlünk Isten 
igéjét. 

100 Fogadd el ezt a figyelmetetést: bármilyen jól ismered is az 
igét, sőt a mesterek mestere is lehetsz, akkor is állandóan a sátán 

586 országában élsz. Az pedig nem nyugszik sem éjjel, sem nappal, 
hanem környékez téged, hogy szivedben hitetlenséget és gonosz 
gondolatokat ébresszen az eddig felsorolt és minden más paran-
csolat ellen, Isten igéjének ezért mindig szívedben, ajkadon és 
füledben kell hangzania. Ha azonban tétlenkedik a szívünk és 
nem hangzik az ige, akkor betör az ördög és kárt tesz benne, 

101 mire észrevesszük. Viszont ha komolyan figyeljük, hallgatjuk 
és magyarázzuk az igét, akkor van ereje arra, hogy sohasem marad 
meddő, hanem mindenkor új örömet és áhítatot ébreszt, megtisz-
títja szívünket és gondolatainkat. Mert Isten igéje nem tétlen vagy 

102 holt, hanem élő és ható beszéd. Ha pedig semmi más érdek 
vagy szükség nem hajtana minket, akkor legalább az ösztönöz-
hetne, hogy elriasztjuk és elűzzük vele az ördögöt, sőt teljesítjük 
ezt a parancsolatot is. Ez pedig jobban tetszik Istennek minden 
más ragyogó, képmutató cselekedetnél. 
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A NEGYEDIK P A R A N C S O L A T 

103 Eddig azt a három első parancsolatot tanultuk, amely 
Isten felé irányít. Először azt, hogy teljes szívünkkel bízzunk 
Benne, féljük és szeressük Ót egész életünkben. Másodszor azt, 
hogy ne használjuk szent nevét hazugságra vagy valamiféle 
gonoszságra, hanem Isten dicsőítésére, felebarátunk és magunk 
javára és üdvösségére. Harmadszor azt, hogy ünnepnapon és 
pihenéskor szorgalmasan hallgassuk és gyakoroljuk Isten igéjét, 
hogy hozzá igazodjék minden cselekedetünk és egész életünk, 
Következik már most a többi hét parancsolat, amely felebarátunk 
felé irányít. Az első és legfőbb közöttük ez: 

587 Tiszteld atyádat és anyádat! 

104 Ezt az atyai és anyai hivatást Isten — minden neki aláren-
delt hivatásnál jobban — külön kitünteti azzal, hogy nem egysze-
rűen azt parancsolja, hogy szeressük szüleinket, hanem hogy tisz-

105 teljük őket. Testvér, és általában felebarát iránt ugyanis nem 
parancsol nagyobbat a szeretetnél. Az atyát és anyát tehát elkülö-
níti és kiemeli minden más földi ember közül és maga mellé 

106 ülteti. Mert a szeretetnél sokkal több a tisztelet: nemcsak 
a szeretetet foglalja magában, hanem tisztességtudást, alázatot és 
hódolatot is, mintha valami királyi fenség rejtőznék bennük. 

107 Nem is csak azt parancsolja, hogy szépen és tisztelettel szólítsuk 
meg szüleinket, hanem főként azt, hogy szívünk és külsőnk tanú-
sítsa és mutassa, hogy nagyra becsüljük és Isten után legtöbbre 
tartjuk őket; mert akif őszintén kell tisztelnünk, azt igazán 

' 108 nagyra kell becsülnünk. Szoktassuk tehát az ifjúságot arra, 
hogy Isten helyettesét lássa a szülőben és úgy vélekedjék, hogy 
még ha megvetett, szegény, törődött és különös is a szülője, akkor 
is atyja és anyja az és Isten adta őt. Magaviseletük vagy hibájuk 
nem fosztja meg őket méltóságuktól. Nem az embert kell tehát 
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néznünk, hogy milyen az, hanem Isten akaratát, amely ezt paran-
csolja és így rendelkezik. Isten előtt mindnyájan egyenlők vagyunk, 
magunk között azonban nem lehetünk meg ilyen egyenlőtlenség 
és Istentől rendelt különbség nélkül. Isten parancsaként kell 
tehát megtartanunk azt a rendet, hogy te engedelmeskedel 
nekem, a te atyádnak, én pedig feljebbvalód vagyok. 

109 Először tehát tanuld meg azt, hogy mi a szülők tisztelete, 
588 amelyet ez a parancsolat követel, vagyis azt, hogy minél jobban 

tiszteljük és becsüljük őket, mert ők a mi legnagyobb földi kin-
110 esünk. Másodszor pedig: tisztességesen beszéljünk is velük, 

csúnyán rájuk ne förmedjünk, ne ellenkezzünk és ne hangos-
kodjunk velük, hanem hagyjuk rá, hadd legyen igazuk és hall-

111 gassunk, még ha el is vesztik a mértéket. Harmadszor: cselekede-
tekkel is, tehát életünkkel és mindenünkkel tanúsítsuk ezt a tisz-
teletet: szolgáljuk, segítsük és gondozzuk őket, amikor öregek, 
betegek, törődöttek vagy szegények, és mindezt ne csak örömest, 
hanem alázatosan és tisztelettel tegyük, mintha Istennek ten-
nénk. Mert aki tudja, hogy őszinte szívvel kell becsülnie szü-
leit, az nem hagyja őket szűkölködni vagy éhezni, hanem maga 
elé és mellé ülteti őket, és szolgál nekik azzal, amije van s ami 
csak telik tőle. 

112 Másodszor: lásd és jegyezd meg, hogy milyen kitűnő, jó és 
szent cselekedetet tanácsolunk ezzel a gyermekeknek. Sajnos 
nagyon megvetik és szélnek eresztik ezt: senki sem veszi észre, 
hogy Isten parancsolata, vagyis szent és isteni ige és tanítás ez. 
Mert ha annak tartották volna, akkor mindenki meg is értette 
volna belőle, hogy az a szent, aki ez igék szerint él. Akkor nem 
is kellett volna sem a kolostori életet, sem az egyházi rendeket 
kitalálni, megmaradt volna minden gyermek ennél a parancso-

589 latnál, és lelkiismeretében Isten felé fordulva ezt mondhatta 
volna: „Ha jó és szent cselekedeteket kell tennem, bizony nem 
tudok jobbat annál, hogy őszintén tisztelem szüleimet és enge-

113 delmeskedem nekik, hiszen maga Isten parancsolta ezt. Mert 
amit Isten parancsol, az sokkal nemesebb, mint bármi, amit 
magunk gondolunk. ki. Minthogy pedig Istennél nagyobb és 
jobb tanítómester nincs, jobb tanítás sincs annál, mint amelyet 
Ő ad. Márpedig Ő bőségesen tanít arról, hogy mit kell tennünk, 
ha igazi jó cselekedeteket akarunk tenni, és parancsolatával bizo-
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nyitja, hogy azok nagyon tetszenek neki. Ha Isten az, aki ezt 
parancsolja és nem tud jobbat rendelni, akkor én sem tudok 
jobbat tenni." 

114 Lásd, derék gyermeket így kellett vona helyesen taníta-
nunk, üdvösségesen nevelnünk és otthon tartanunk, hogy enge-
delmeskedjék és szolgáljon szüleinek, mindnyájunk javára s 
örömére. De nem látták szükségét annak, hogy Isten parancso-
latát ennyire magasztalják, hanem melló'zhetőnek tartották, 
végigszáguldottak- rajta, hogy a gyermek meg ne fontolhassa, 
viszont szájtátva csodálja azt, amit magunk találtunk ki, úgy 
hogy Istent meg sem kérdeztük. 

115 Az Isten szerelmére, tanuljuk meg hát végre, hogy a fiatal-
ság minden mást félretéve elsősorban erre a parancsolatra nézzen, 
ha igazi jócselekedetekkel akarja szolgálni Istent: azt tegyék 
tehát, ami kedvére van atyjuknak és anyjuknak, vagy azoknak, 

590 akiknek alá vannak rendelve ezek helyett. Amelyik gyermek 
ugyanis tudja és cselekszi ezt, az először is azzal vigasztalódhat 
szívében, hogy mindazokkal szemben, akik maguk választotta 
cselekedetekkel foglalkoznak, vidáman dicsekedve mondhatja 
ezt: „ í m e tetszik ez a cselekedet Istenemnek a. mennyben, 

116 ezt biztosan tudom." Gyülekezzenek csak össze valamennyien 
egy rakásra sok, nagy, keserves és nehéz cselekedeteikkel és 
dicsekedjenek! Lássuk, tudnak-e csak egyet is felmutatni, ami 
nagyobb és nemesebb volna az engedelmességnél atya és anya 
iránt! Hiszen ezt Isten mindjárt a maga Felsége iránti engedel-
messég mögé állította, és elrendelte, hogy amikor Isten igéjét 
és akaratát hirdetik és cselekszik, semmi se legyen érvényesebb 
a szülők szavánál és akaratánál, mégis úgy, hogy a szülő engedel-
meskedjék Istennek és ne vétkezzék az előbbi parancsolatok 
ellen. 

117 Örvendezzél tehát és adj hálát Istennek szívedből azért,, hogy 
arra választott és méltatott téged, hogy ilyen gyönyörű és kedves 
cselekedetekkel szolgáld Őt. Még ha csekélynek és jelentékte-
lennek tekintik is ezt, te akkor is becsüld sokra és nagyra, nem 
azért, mert mi méltók vagyunk, hanem azért, mert ékszerbe és 
ereklyébe, mégpedig Isten igéjébe és parancsolatába van bele-" 

118 ágyazva. Mit adna érte bármelyik karthauzi szerzetes és apáca, 
ha egész kegyességéből csak egyetlenegy olyan cselekedetet 
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vihetne Isten elé, amelyet parancsolatára cselekedett, és ha vidám 
szívvel mondhatná színe előtti ,,Jól tudom, hogy tetszik Neked 
ez a cselekedet," Mi lesz velük, szegény nyomorult emberekkel, 
ha majd Isten és az egész világ szemeláttára pirulva és megszé-

591 gyenülten állnak egy olyan kisgyermek előtt, aki e parancsolat 
szerint élt, és meg kell vallaniok, hogy egész életükkel sem 

119 méltók arra, hogy neki egy korty vizet adjanak. Azért az ördögi 
tévelygésükért, hogy lábbal tiporják Isten parancsolatát, meg 
is érdemlik, hogy hasztalanul kell gyötrődniök maguk kigon-
dolta cselekedetekkel, ráadásul csúfság és kárvallás lesz ju-
talmuk. 

120 Hát ne ujjongna szívünk és ne dagadna örömében, hogy ezt 
mondhatja, mikor munkához lát és azt teszi, amit parancsolnak 
neki: „ íme , jobb ez valamennyi karthauzi szerzetes szentségénél, 
még ha halálra böjtölik is magukat és szüntelenül térdenállva 
imádkoznak!" Mert itt biztos igéd és isteni bizonyságod van 
arról, hogy Ő parancsolta ezt, arról a másikról pedig egyetlen 
szóval sem rendelkezett. A világ azonban annyira nyomorult és 
siralmasan vak, hogy senki nem hiszi ezt. Ennyire megigézett 
minket az ördög saját cselekedeteinek hamis szentségével és káp-

121 rázatával. Nagyon szeretném tehát — ismételten mondom —, ha 
megnyitnánk szemünket és fülünket, és megszívlelnénk ezt, hogy 
ne tévedjünk majd ismét Isten tiszta igéjétől az ördög ámító 
hazugságába. Akkor bizony elérhetnénk azt, hogy a szülők több 
örömet, szeretetet, barátságot és egyetértést élveznének ottho-
nukban, a gyermekek pedig egészen megnyernék szüleik szívét, 

122.. Viszont ha akaratosak és nem teszik kötelességüket, addig, 
amíg a bot a hátukat nem éri, akkor megharagítják Istent is, 
a szülőket is, megfosztják magukat a jó lelkiismeret ekkora kin-
csétől és örömétől, és csupa szerencsétlenséget zúdítanak 

123 magukra. Ezért van úgy most is a világban — panaszkodik 
592 miatta mindenki, — hogy fiatal és öreg egyaránt nagyon 

vad és zabolátlan, nem ismer sem félelmet, sem tisz-
teletet, meg sem mozdulnak, csak ha bottal hajtják őket, és 
egymás háta mögött úgy rágalmazzák és becsmérlik egymást, 
ahogyan csak tudják. Isten ezért meg is bünteti őket úgy, hogy 

124 mindenféle kár és nyomorúság éri őket. Mert többnyire a 
szülők sem tudnak semmit: egyik bolond neveli a másikat, s 
ahogyan ők élnek, úgy élnek majd gyermekeik is. 
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125 Ez legyen hát — mondom — az első és legnagyobb: ez 
tereljen minket e parancsolathoz. Sőt ezért, ha nem volna atyánk 
és anyánk, azt kellene kívánnunk, hogy állítson elénk Isten valami 
fát és követ, hogy atyának és anyának nevezhessük azokat. Mivel 
azonban élő szülőket adott nekünk, mennyivel inkább kell örven-
deznünk azon, hogy tisztelhetjük őket és engedelmeskedhetünk 
nekik. Hiszen tudjuk, hogy nagyon tetszik ez a mennyei Felség-

126 nek és minden angyalnak, de bosszant minden ördögöt. Sőt 
tudjuk azt is, hogy az előző parancsolatokba foglalt fenséges 
istentisztelet után ez a legnagyobb cselekedet, amit tehetünk, 
úgyhogy az alamizsnaosztogatás és felebarátunkért végzett 
minden más cselekedet sem egyenrangú ezzel. Mert Isten ezt a 
szülői hivatást legfelső helyre emelte, sőt a földön önmaga 
helyére állította. Istennek ez az akarata és jótetszése elég ok és 
ösztönzés arra, hogy önként és szívesen tegyük azt, amit meg-
tehetünk. 

127 De a világ felfogása szerint is hálával tartozunk mindazért 
128 a jóért és jótéteményért, amelyet szüléinktől kaptunk. I t t azon-
593 ban megint az ördög uralkodik a világban, úgyhogy a gyermekek 

megfeledkeznek szüléikről, ahogyan mindnyájan megfeled-
kezünk Istenről, és senki sem gondol arra, hogy Isten hogyan 
táplál, véd és oltalmaz minket, és mennyi testi-lelki jót ad 
nekünk. Különösen ha egyszer rossz óránk van: haragszunk, 
türelmetlenül zúgolódunk, és hiába van mindaz a jó, amit egész 
életünkben élveztünk. Ugyanígy teszünk szüleinkkel is, és nincs 
az a gyermek, aki felismerné és meggondolná ezt, hacsak a 

129 Szentlélek meg nem adja neki. Jól ismeri Isten a világnak ezt a 
gonosz természetét, azért emlékezteti és ösztönzi parancsola-
tokkal, hogy mindenki gondoljon arra, amit szülei tettek érte. 
Akkor rájön arra, hogy testét és életét tőlük kapta, sőt ők táp-
lálták és nevelték fel, mert különben százszor megfulladt volna 

130 saját szennyében. Ezért helyesen és jól mondták a régi bölcs 
emberek: „Deo, paréntibus et magistris non potest satis gratiae 
rependi", vagyis: „Istennek, szüleinknek és tanítóinknak 
sohasem lehetünk elég hálásak és sohasem fizethetünk meg." 
Aki ezt látja és meggondolja, az kényszerítés nélkül megad 
szüleinek minden tiszteletet és tenyerén hordozza őket, mert 
Isten általuk halmozta el minden jóval. 

131 Mindezen kívül még jobban ösztönözzön az a tény is, hogy 
594 ezt a testi életünkre vonatkozó ígéretet fűzte hozzá és ezt mondta { 
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132 „Hogy hosszú életű légy azon a földön, amelyen lakozol." 
Magad is láthatod ebből, hogy milyen komolyan veszi Isten ezt a 
parancsolatot, mert nemcsak azt hangsúlyozza, hogy Neki ked-
ves az, Neki telik benne öröme és gyönyörűsége, hanem azt akarja, 
hogy nekünk is hasznunkra és javunkra váljék, hogy csendes, 

133 békés életünk legyen minden jóval együtt. Ezért emeli ki ezt 
és dicséri Szent Pál is az Efezusi levél 6. fejezetében, amikor ezt 
mondja: „Ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, 
hogy jó dolgod legyen és hosszú életű légy a földön," (Ef 6,2k) 
Jóllehet a többi is magában hordozza a maga ígéretét, mégsem 
fűződik egyikhez sem ilyen világosan és kimondottan. 

134 Itt van hát előtted a parancsolat megtartásának gyümölcse 
és jutalma: aki megtartja, annak jó napokban, szerencsében, 
jólétben van része; viszont itt van a büntetés is : aki engedet-
len, annak hamar vége és nem élvezi az életet. Mert hosszú éle-
tűnek lenni az írás szerint nemcsak a magas kor elérését jelenti, 
hanem mindannak élvezését, ami a hosszú élethez kell; például 
egészség, asszony és gyermekek, megélhetés, béke, jó kormány-
zat stb,, amelyek nélkül az élet nem élvezhető boldogan, nem is 

135 tarthat sokáig. Ha tehát nem akarsz atyádnak és anyádnak 
engedelmeskedni és nem akarod elfogadni a nevelésüket, akkor 
engedelmeskedjél a hóhérnak; ha ennek sem engedelmeskedel, 

136 engedelmeskedjél a kaszásnak, vagyis a halálnak. Röviden tehát 
595 ezt akarja Isten: ha engedelmeskedel Neki, ha szereted és szol-

gálod Ót, akkor megfizet néked bőségesen minden jóval; ha 
137 pedig megharagítod Őt, rád uszítja a halált és a hóhért. Miért 

van annyi gazember, hogy naponként kell akasztani, lefejezni és 
kerékbe törni, ha nem az engedetlenség miatt. Mert nem akar-
nak szépszerével nevelődni, ezért Isten büntetése következtében 
odáig jutnak, hogy az embernek csak baja és bánata van miattuk. 
Bizony nagyon ritka eset az, hogy az ilyen elvetemült ember 
tisztességes vagy természetes halállal hal meg. 

A tisztességesekre és engedelmesekre azonban az az áldás 
száll, hogy jó békességben sokáig élnek, és látják unokáikat — 
ahogyan fentebb mondottuk — „harmad- és negyedízig". 

138 Tapasztalja is az ember, hogy ha egy nemzetség kiváló, régi, 
jómódú és sokgyermekes, akkor ennek nyilván az az oka, hogy 
egyesek közülük jól neveltek voltak, követték szüleik példáját. 
Az istentelenekről viszont meg van írva a 109. zsoltárban: 
„Vesszen ki a maradéka, és tűnjék el a neve a második nemzedék-
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139 ben!" (Zsolt 109,18). Értsd meg hát, hogy milyen fontos dolog 
Istennél az engedelmesség, ha ilyen nagyra tartja, ennyire gyö-
nyörködik benne és ilyen gazdagon megjutalmazza, sőt arra is 
szigorúan vigyáz, hogy megbüntesse azokat, akik vétkeznek 

140 ellene. Mindezt azért mondom, hogy jól bevéssük az ifjúság 
szívébe. Mert senki sem hiszi, mekkora szükség van erre a 
parancsolatra, hiszen eddig a pápaság alatt nem becsülték és 
nem tanították. Egyszerű és könnyű szavak ezek : azt hiszi min-

596 denki, hogy jól tudja úgyis, ezért átsiklik felette és megbámul 
más dolgokat, nem látja és nem hiszi, hogy mennyire meghara-
gítjuk Istent, ha ezt elmulasztjuk, viszont milyen gyönyörű, 
kedvére való dolgot cselekszünk, ha ragaszkodunk parancsola-
tához. 

141 Ennél a parancsolatnál kell szólnunk továbbá mindarról az 
engedelmességről, amellyel a parancsolásra és kormányzásra 
hivatott elöljáróknak tartozunk. Mert a szülői hatalomból ered 
és terebélyesedik ki minden más hatalom is. Ha ugyanis az 
apa nem tudja gyermekét egymaga fölnevelni, iskolamestert 
fogad mellé, hogy az tanítsa; ha nem bír vele, barátait vagy szom-
szédait hívja segítségül; ha búcsút mond a világnak, átadja és 
rábízza a vezetést és a felügyeletet másokra, akiket erre rendel-

142 nek ki. Hasonlóan a gazdaság vezetésénél is rendelkeznie kell 
a ház népével, szolgákkal és szolgálókkal. A szülőket helyettesítik 
tehát mindazok, akiket úrnak neveznek, sőt ezeknek tőlük kell 
kapniok a jogot és a hatalmat a vezetésre. Az írás is ezért nevezi 
valamennyit atyának, mert amikor kormányoznak, atyai hiva-
tást kell betölteniök és atyai szívvel kell szeretniök övéit. A ró-
maiak és más nyelvűek is régtől fogva „páter et mater familias"-
nak nevezték a ház urát és asszonyát, vagyis családatyának és 
családanyának. Országos fejedelmeiket és főuraikat is „patres 
patriae"-nek nevezték, vagyis a haza atyjának. Mi, akik keresztyé-
nek akarunk lenni, nagyon szégyelhetjük magunkat, hogy nem 
hívjuk őket mi is így, sőt legkevésbé sem tekintjük és tisz-
teljük őket atyaként. 

143 Amivel már most a gyermek tartozik atyjának és anyjá-
597 nak, azzal tartoznak azok is, akik a ház kormányzata alatt állnak. 

Szolgák és szolgálók tehát törekedjenek arra, hogy ne csak enge-
delmeskedjenek uruknak és asszonyuknak, hanem olyan tiszte-
letben is tartsák őket, mint saját édesatyjukat és édesanyjukat, és 
megtegyék mindazt, amiről tudják, hogy elvárják tőlük; ne 
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kényszeredetten és ellenkezve, hanem szívesen és örömmel; 
éppen azért az előbb említett okért, hogy Isten parancsolata ez 

144 és minden más cselekedetnél jobban tetszik Neki, Boldogok 
lehetnének és még díjat is fizethetnének azért, hogy urat és 
úrnőt kapjanak, mert így vidám lehet a lelkiismeretük és tud-
hatják, hogy olyan színarany jócselekedeteket végezhetnek, 
amelyeket eddig elhomályosítottak és megvetettek, és amelyekért 
az ördög nevében kolostorokba, zarándoklatra és búcsúért futot t 
mindenki, mégis kárt szenvedett és rossz volt a lelkiismerete. 

145 H a ezt a szegény nép szívébe lehetne vésni, a cselédleány 
táncolna örömében, dicsérné Istent és hálát adna Neki, és gondos 
munkájával, amelyért ellátást és bért is kap, olyan kincset sze-
rezne, amilyen egynek sincs azok közül, akiknek legszentebb 

598 hírük van. Nem kitűnő dicsekvés-e, ha e,zt tudjuk és mond-
hatjuk : „ H a mindennapi házi munkádat végzed, jobb az 

146 valamennyi szerzetes szentségénél és szigorú életénél." Sőt 
még azt az ígéretet is kapod, hogy boldogulsz és jó dolgod lesz. 
Élhetnél-e üdvösségesebben vagy szentebbül, legalább is csele-
kedetek szempontjából? (Mert Isten előtt csakis a hit tesz 
szentté; a hit egyedül Neki sZolgál, a cselekedetek pedig az 

147 embereknek.)1 Uradnál tehát minden jót, védelmet és oltalmat 
élvezel, sőt vidám lelkiismereted és kegyelmes Istened van, aki 

148 százszorosan megfizet neked. Sőt igazi nemes ember lettél, ha 
tisztességes és engedelmes vagy. Ha pedig nem, akkor először is 
Isten haragja és ítélete nehezedik rád, nincs béke szívedben, 

149 azután meg mindenféle csapás és szerencsétlenség ér. Akit 
pedig ez nem indít meg és nem tesz becsületessé, azt rábízzuk 
a hóhérra és a kaszásra. Gondolja meg tehát mindenki, aki hallgat 
a szóra, hogy Isten nem tréfál; tudd meg azt is, hogy Isten beszél 
veled és Ő követel engedelmességet. H a engedelmeskedel Neki, 
akkor kedves gyermeke vagy; ha pedig megveted, legyen hát 
gyalázat, nyomorúság és bánat a jutalmad. 

150 Hasonlóképpen kell szólnunk a világi felsőbbség iránti enge-
599 delmességről, amely — mint mondtuk — atyai hivatás minde-

nestől és a legtágabb körre terjed ki. A felsőbbség ugyanis nem 
egy család atyja, hanem annyié, ahány lakosa, polgára vágy alatt-

1 Ezt a mondatot Luther a Nagykáté 1538. évi kiadásában kö- . 
vetkezőképpen javította: „Mivel ugyanis a hit szentté tesz Isten 
előtt, szentek azok a cselekedetek is, amelyek hitből fakadnak!" 



valója van. Hiszen Isten úgy adja és őrzi meg általuk táplálé-
kunkat, házunkat és gazdaságunkat, oltalmunkat és biztonsá-
gunkat, mintha szüleink volnának. Mivel tehát ezt a nevet és 
címet legnagyobb kitüntetésként teljes tisztességgel viselik, tar-
tozunk is azzal, hogy a legdrágább és legnemesebb földi kincsként 
tiszteljük és becsüljük őket. 

151 Aki tehát engedelmes, készséges, szorgalmas és szívesen 
megad minden tiszteletet, az tudja meg, hogy Isten tetszésére 
cselekszik, sőt öröm és boldogság a jutalma. Ha viszont nem teszi 
ezt szívesen, hanem megveti elöljáróit és ellenkezik vagy láza-
dozik, akkor tudja meg azt is, hogy nincs része se kegyelemben, se 
áldásban. Aki pedig ezzel szeretne egy aranyat keresni, az vi-
szont máshol tízszerannyit veszít, vagy hóhér kezére jut, hábo-
rúban, betegségben vagy Ínségben pusztul el, vagy nem lesz 
öröme gyermekeiben, kárt, igazságtalanságot és erőszakot kell 
szenvednie házanépétől, szomszédoktól vagy idegenektől és 
zsarnokoktól. így fizettetik meg és térül meg az, amit keresünk 
és megérdemlünk engedetlenségünkkel. 

152 Ha nekünk csak egyszer kellene mondani azt, hogy ezek a 
cselekedetek Istennek ennyire kedvére vannak és ilyen bőséges 

600 a jutalmuk, akkor mérhetetlen bőségben dúskálnánk és minde-
nünk volna, amit csak kíván a szívünk. Mivel azonban Isten 
igéjét és parancsolatát úgy megveted, mintha valami kofa mon-
daná, hát mutasd is meg: vagy-e olyan ember, hogy szembe-
szállhass Vele! Talán bizony nehezére fog esni, hogy meg-

153 fizessen neked? Bizony sokkal jobban járnál Isten jóindulatával, 
154 békéjével és áldásával, mint haragjával és átkával. Mit gon-

dolsz, miért van most a világ annyira tele hűtlenséggel, gyaláza-
tossággal, nyomorúsággal és gyilkossággal, ha nem azért, mert 
mindenki a maga ura és független akar lenni, senkit sem akar 
becsülni és szeretne mindent kénye-kedve szerint tenni? Isten 
ezért egyik gazembert a másikkal bünteti, úgyhogy ha megcsalod 
vagy megveted uradat, más lép a helyébe és ugyanúgy bánik 
veled; vagy tízszerannyit kell szenvedned saját házadban fele-
ségedtől, gyermekedtől vagy házadnépétől. 

155 Nagyon is érezzük ezt a nyomorúságunkat, zúgolódunk és 
panaszkodunk hűtlenség, erőszak és igazságtalanság miatt, de 
nem akarjuk meglátni, hogy magunk is gonoszok vagyunk, becsü-
lettel rászolgáltunk a büntetésre és egyáltalában nem javulunk 

601 tőle. Nem kell nekünk kegyelem és boldogság, méltán van hát 
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156 részünk csupa nyomorúságban minden irgalom nélkül. Egészen 
biztosan élnek becsületes emberek valahol a földön, hogy Isten 
még ennyi jót enged nekünk, mert a mi kedvünkért egy fillér sem 

157 volna házunkban, egy szalmaszál sem a földünkön. Mindezt 
sok szóval kellett elmagyaráznom: hátha valaki egyszer megszív-
leli és megszabadulunk a vakságból és a nyomorúságból, amelybe 
mélyen elmerültünk ; és igazán megismerjük és komolyan elfo-
gadjuk Isten igéjét és akaratát. Bizony megtanulhatnánk belőle, 
hogy hogyan lehetne ideig és örökké tartó bőséges örömünk, 
boldogságunk és üdvösségünk! 

158 Ez a parancsolat tehát háromféle atyát mutat be nekünk: 
vérségit, házit és országost. Ezenkívül vannak még lelki atyák 
is, de nem úgy, mint a pápaságnál, hogy így hívatták magukat, 
de semmiféle atyai hivatást nem töltöttek be. Mert csak az nevez-
hető lelki atyának, aki minket Isten igéjével kormányoz és vezet, 

159 ahogyan Szent Pál dicsekedve mondja magát atyának az első 
Korinthusi levél 4. részében: „Atyátok vagyok Jézus Krisztus-

160 ban az evangélium által." (1 Kor 4,15.) Minthogy pedig atyák, 
azért megilleti őket a tisztelet is, sőt még jobban, mint bárki 
mást. Ez azonban egyáltalában nem szokás, mert a világ úgy 
tiszteli őket, hogy kiűzi az országból és egy karéj kenyeret is 
sajnál tőlük, és röviden — ahogyan Pál mondja — „a világ sze-
métjévé és mindenki söpredékévé kell lenniök" (1 Kor 4,13). 

161 Mégis szükség van arra, hogy beleneveljük a népbe is azt, 
hogy akik keresztyének akarnak lenni azok felelnek Isten előtt 

602 azért, hogy lelkigondozóikat „kétszeres tiszteletre méltassák", 
162 jót tegyenek velük és gondoskodjanak róluk. Akkor Isten is meg-

elégít téged és nem engedi, hogy szükséget láss. Itt azonban 
mindenki ellenkezik és tiltakozik, tele vannak aggodalommal, 
hogy meghorpad a hasuk, és most egyetlen tisztességes prédiká-
tort sem tudnak eltartani, pedig azelőtt tíz nagyhájút is megtöm-

163 tek. így aztán rá is szolgálunk arra, hogy Isten megfosszon minket 
igéjétől és áldásától, és ismét hazug prédikátorokat engedjen fel-
támadni, akik minket az ördöghöz térítenek és ráadásul vérünket-
verejtékünket szívják. 

164 Akik azonban figyelnek Isten akaratára és parancsolatára, 
azok azt az ígéretet kapják, hogy megfizettetik nekik bőségesen 
mindaz, amit testi és lelki atyáikra áldoznak és tiszteletükre cse-
lekszenek : nem hogy egy-két évig kenyerük, ruhájuk és pénzük 
lesz, hanem hosszú életük, megélhetésük és békességük is, sőt 
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165 örökké gazdagok és boldogok lesznek. Ezért csak tedd meg, 
amivel tartozol, és hadd Istent gondoskodni arról, hogy eltartson 
és megelégítsen. Ha megígérte és még sohasem hazudott, 

166 akkor neked sem hazudik. Ez ösztönözhetne minket és olyan szí-
vet teremthetne, amely tele van szeretettel és ragaszkodással 
azok iránt, akiknek tisztelettel tartozik, úgyhogy felemelnénk 
kezünket és boldogan adnánk hálát Istennek azért, hogy olyan 
ígéreteket adott nekünk, amilyenekért a világ végégig is futhat-

603 nánk. Hiszen ha az egész világ összefogna, akkor sem tudná 
életünket csak egyetlen órácskával is meghosszabbítani, vagy 
csak egyetlen gabonaszemecskét is teremteni a földből. Isten 
azonban fölös bőséggel tud és akar adni mindent szíved kívánsága 
szerint. Aki pedig ezt megveti és szélnek ereszti, az nem méltó 
arra, hogy Isten egyetlen igéjét is meghallja. 

Ezt most már eléggé megmondtuk azoknak, akik e paran-
167 csolat alá vannak rendelve. E mellett a szülőknek és azoknak, 

akik hozzájuk hasonló szolgálatot végeznek, prédikálnunk kellene 
arról, hogy hogyan bánjanak azokkal, akiknek vezetését rájuk 
bízták. Ha ez nincs is szószerint a Tízparancsolatban, mégis van 
róla rendelkezés az írás számos helyén. Sőt Isten ebbe a paran-

168 csolatba is belefoglalja ezt, amikor atyát és anyát említ. Mert 
nem gazembereket és zsarnokokat akar ebben a hivatásban és 
a vezetésben, nem is azért ad nekik tiszteletet, vagy jogot és 
hatalmat a vezetésre, hogy imádtassák magukat, hanem azért, 
hogy meggondolják, hogy ők maguk is Istennek tartoznak enge-
delmességgel, és hogy mindenek előtt szívesen és hűséggel telje-
sítsék hivatásukat, necsak táplálják és testileg gondozzák gyer-
mekeiket, házuknépét, alattvalóikat stb., hanem főként Isten 

169 magasztalására és dicsőségére neveljék. Ne gondold hát, hogy 
ez kedvedre, vagy saját akaratodra van bízva: Isten szigorúan 
megparancsolta és kötelességeddé tette, s neked ezért felelned 
is kell majd Előtte. 

170 Itt van megint az a szörnyű csapás, hogy ezt senki sem 
604 veszi tudomásul, nem is törődik vele, úgy viselkednek, mintha 

Isten élvezetükre és szórakozásukra adna gyermekeket, a cse-
lédséget meg arra, hogy csak dolgoztassuk, mint a tehenet vagy1 

a szamarat, vagy alattvalóinkat arra, hogy önkényeskedjünk 
velük, és magukra hagyjuk őket, mintha nem ránk tartoznék, hogy 

171 mit tanulnak, vagy hogyan élnek. Senki sem akarja meglátni azt, 
hogy a mennyei Felség parancsa ez, s Ő ezt komolyan számon 
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kéri és megbosszulja, sem azt, hogy milyen nagy szükség van 
172 az ifjúság komoly felkarolására. Mert ha a világi és egyházi kor-

mányzásban kitűnő és arravaló embereket szeretnénk látni, akkor 
bizony nem szabad sajnálnunk se szorgalmat, se fáradságot, se 
költséget gyermekeink tanításánál és nevelésénél, hogy majd 

173 szolgálhassanak Istennek és a világnak. Nem is szabad csak arra 
gondolnunk, hogy hogyan gyűjtsünk nekik pénzt és vagyont; 
mert Isten bizony nélkülünk is táplálhatja és gazdaggá teheti 
őket, ahogyan napról napra teszi is. Hiszen azért adott és bízott 
ránk gyermekeket, hogy akarata szerint neveljük és vezessük 
őket: semmi másért nem volna szüksége atyára és anyára. 

174 Tudja meg hát mindenki, hogy köteles gyermekeit mindenek 
előtt Isten félelmére és ismeretére nevelni, ha pedig alkalmasak 
rá, iskoláztatni és taníttatni, hogy használhatók legyenek ott, 
ahol szükség van rájuk. Tudja meg mindenki azt is, hogy elveszti 
Isten kegyelmét, ha ezt elmulasztja. 

Í75 Ha így cselekednénk, akkor Isten gazdagon meg is áldana és 
605 kegyelmét adná, úgyhogy olyan embereket nevelnénk, akikből 

haszna volna országnak, világnak; azonkívül kitűnő Jcépzett pol-
gárokat nevelnénk, tisztességes és házias asszonyokat, akik 

176 aztán derék gyermekeket és háznépet nevelhetnének. Mérd le 
hát magad, milyen pokoli kárt okozol, ha hanyag vagy ebben és 
ha rajtad múlik az, hogy gyermekeid hasznosan és üdvösségesen 
nevelkedjenek, sőt csupa bűnnel és Isten haragjával terheled 
magadat és így a poklot érdemled saját gyermekeidért, még ha 

177 egyébként tisztességes és szent volnál is. Mivel ezt megvetjük, 
Isten is olyan szörnyen bünteti a világot, hogy nincs közrend, jó 
kormányzás és béke. Panaszkodunk is miatta mindnyájan, de 
nem látjuk, hogy a mi vétkünk ez. Hiszen olyan rendetlenek és 
engedetlenek a gondjainkra bízottak, amilyenekké mi neveljük 

178 őket. Intésül legyen elég ennyi, mert más alkalomra való ezzel 
hosszasan foglalkozni. 

AZ Ö T Ö D I K P A R A N C S O L A T 
179 Ne ö l j ! 

180 Megbeszéltük tehát az egyházi és a világi kormányzást, 
vagyis az isteni és az atyai felsőbbséget és a nekik járó engedel-
mességet. Most pedig házunkból a szomszédba megyünk, hogy 
megtanuljuk, hogyan kell élnünk egymás között, mindenkinek 
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181 külön-külön a maga felebarátjával. Ez a parancsolat tehát 
606 nem vonatkozik sem Istenre, sem a felsőbbségre, azt a hatal-

mukat sem vonja meg tőlük, hogy öljenek. Isten ugyanis a szülők 
helyett a felsőbbségre bízta azt a jogát, hogy megbüntetheti a 
gonosztevőket; mert egykor maguknak a szülőknek kellett gyer-
mekeiket a törvény elé állítaniok és halálra ítélniök, ahogyan ez 
Mózesnél olvasható. Amit tehát itt megtilt, azt az embereknek 
egymás között tiltja, de nem a felsőbbségnek. 

182 Ez a parancsolat elég könnyen érthető, sokszor is tárgyaljuk, 
mert évről évre halljuk az evangélium olvasásnál Máté 5-öt, 
ahol maga Krisztus magyarázza és összegezi azt, hogy nem 
szabad ölni sem kézzel, sem érzéssel, sem szájjal, sem jeladással, 
sem viselkedéssel, sem segédkezéssel vagy tanácsadással. 
Isten tehát ebben a parancsolatban tiltja mindenkinek, hogy 
haragudjék, csak azoknak nem, akik — mint mondottuk — Isten 
helyettesei, vagyis a szülőknek és a felsőbbségnek. Mert Istent 
és helyetteseit megilleti az a jog, hogy haragudjanak, korhol-
janak és büntessenek, éppen azok miatt, akik ezt a parancsolatot 
és a többit megszegik. 

183 E parancsolat oka és szükségessége pedig az, hogy Isten jól 
tudja, milyen gonosz a világ és mennyi baj fenyegeti az életet: 
azért állította ezt és a többi parancsolatot a jó és a gonosz közé. 
Ahogyan minden parancsolat ellen sokféle kísértés támad, úgy 
van itt is, hogy sok olyan ember között kell élnünk, aki bánt 

184 minket és okot ad arra, hogy haragudjunk rá. Például: ha 
látja a szomszédod, hogy jobb házad és gazdaságod van, mint 
neki, akkor bosszankodik rajta, irigyel és semmi jót sem mond 
rólad. Az ördög ingerkedése miatt sok olyan ellenséget szerzel 
így, aki irigyel tőled minden testi-lelki jót. Ha azután ezt látjuk, 
akkor viszont a mi szívünk dühödik meg és véres bosszút forral. 
Aztán megindul az átkozódás és a verekedés, a vége pedig sze-

185 rencsétlenség és gyilkosság. Isten azonban szerető atyaként 
607 előzi meg ezt, közbelép és elébe vág a civakodásnak, hogy sze-

rencsétlenség ne legyen belőle és el ne pusztítsuk egymást. 
Egyszóval: ezzel meg akar oltalmazni, mentesíteni és bizton-
ságba akar helyezni minket bárki gonoszságával és erőszakossá-
gával szemben, és ezt a parancsolatot bástyául, erődül és mene-
dékül vonja felebarátom köré, hogy ne sértsük, és ne bántsuk 
testét és életét. 
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186 Ez a parancsolat tehát azt célozza, hogy senki ne bántsa 
felebarátját valami gonosz ügy miatt, még ha azt nagyon is 
megérdemelné. Mert ha tilos a gyilkosság, tilos minden olyan 
ok. is , amelyből gyilkosság származhat. Hiszen van nem egy 
olyan ember, aki nem gyilkol ugyan, de átkozódik és olyant 
kíván, hogy akinek az nyakába szakadna, nem futna vele messzire. 

187 Mivel ilyesmire természete szerint hajlik mindenki és általános 
szokás az, hogy senki sem akar mástól bántalmat eltűrni, Isten el 
akarja távolítani azt a gyökeret és forrást, amelytől megkeseredik 
az ember szíve felebarátja ellen. Szoktatni is akar minket arra, 
hogy mindenkor magunk elé tartsuk ezt a parancsolatot, nézzük 
meg magunkat tükrében, tekintsünk Isten akaratára, hívjuk 
segítségül az O nevét és őszinte bizalommal bízzuk Rá azt az 
igazságtalanságot, amelyet elszenvedtünk (azok pedig hadd tom-
boljanak és haragudjanak pokolian, és hadd tegyék azt, amit 
tudnak.)1 így tanulja meg az ember azt, hogy csitítsa haragját, 
türelmes és szelíd szívű legyen, különösen azokhoz, akik neki 
okot.adtak haragra, vagyis ellenségeihez! 

188 Ez tehát ennek a teljes summája (belőle az egyszerű hivő is 
608 világosan megjegyezheti, hogy mit jelent a „ne ölj!"): Először: 

senkit se bántsunk elsősorban kezünkkel, cselekedetünkkel, de 
azután nyelvünket se használjuk arra, hogy ilyesmit mondjunk 
vagy tanácsoljunk; ezenkívül: semmiféle eszközt vagy módot ne 
használjunk és ne helyeseljünk, amellyel bántani lehet valakit; 
és végül: szívünk ne gyűlöljön senkit, ne is kívánjon senkinek 
rosszat, haragból vagy gyűlöletből; ne vétkezzen tehát se tested, 
se lelked senki ellen, főként pedig ne vétkezzen az ellen, aki 
rosszat kíván vagy kárt okoz neked; mert ha azzal teszel rosszat, 
aki javadat kívánja és jót tesz' veled, akkor nem emberi, hanem ör-
dögi módon cselekszel. . 

189 Másodszor: nemcsak az vétkezik ez ellen a parancsolat 
ellen, aki rosszat tesz, hanem az is, aki tudna jót tenni felebarát-
jával, megvédhetné, megóvhatná és megmenthetné őt, megelőz-
hetné és megakadályozhatná azt, hogy testét kár vagy fájdalom 

190 érje, de nem teszi meg. Ha elküldöd a mezítelent, pedig fel tud-
nád ruházni, akkor miattad fagy meg. Ha látsz valakit éhezni 
és nem adsz ennie, akkor miattad hal éhen. Ugyanígy, ha látsz 

1 Luther ezt a mondatot törölte a Nagykáté 1638, évi kiadá-
sában. 
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ártatlanul halálraítéltet, vagy hasonló bajban levőt és nem mented 
meg, pedig tudnál rá módot és lehetőséget, akkor te ölted meg 
őt. Az sem fog segíteni rajtad, ha azzal mented magadat, hogy 
nem járultál hozzá semmiféle segítséggel, sem tanáccsal, sem 
cselekedettel: hiszen megvontad tőle szeretetedét és megfosz-
tottad attól a jótéteménytől, amellyel életben maradt volna. 

191 Méltán nevezi tehát Isten gyilkosnak mindazokat, akik testi 
609 bajban és életveszélyben nem adnak tanácsot és nem segítenek; 

az ítélet napján pedig rettenetes ítéletet hajt végre rajtuk. Maga 
Krisztus is bejelenti, hogy ezt mondja majd: „Éheztem és szom-
jaztam, de nem adtatok ennem és innom, jövevény voltam, de 
nem fogadtatok be, mezítelen voltam, de nem ruháztatok fel, 
beteg és fogoly voltam, de nem látogattatok meg." (Mt 25,42.) 
Vagyis: ti bizony elnéztétek volna, hogy én és enyéim éhen vagy 
szomjan vesszünk, megfagyjunk, vadállatok tépjenek szét, fog-

192 ságban rothadjunk el és nyomorúságban pusztuljunk el. Hát 
nem azt jelenti ez, hogy gyilkosnak és vérebnek bélyegez minket? 
Hiszen ha nem is te követted el ezt, a magad részéről mégis hagy-
tad őket szenvedni és elpusztulni a nyomorúságban^ Ez pedig 
olyan súlyos eset, mint amikor például azt látnánk, hogy valaki 
mély vízben sodródik és küszködik, vagy tűzbe esett és kezemet 
nyújthatnám neki, kiragadhatnám és megmenthetném, de mégsem 
teszem: hát nem tekintene-e engem méltán gyilkosnak és gonosz-
tevőnek az egész világ? 

193 Végeredményben tehát az az Isten akarata, hogy senkit se 
engedjünk bántani, hanem szeretetből csupa jót tegyünk min-

194 denkivel. Ez pedig — ahogyan mondottuk — különösen azokra 
értendő, akik ellenségeink. Mert hogy barátainkkal teszünk jót: 
az egyszerű pogány erény, ahogyan Krisztus Máté 5-ben mondja 
(Mt 5,4k). 

195 Ez tehát megint Isten olyan igéje, amellyel minket igazi, 
nemes, felséges cselekedetekre ösztönöz, például szelídségre, türe-
lemre, szeretetre, egyszóval : jótettekre ellenségeink iránt. 
Szüntelenül emlékeztetni is akar arra, hogy gondoljunk vissza az 

610 első parancsolatra, hogy Ő a mi Istenünk, vagyis hogy Ő segít, 
támogat és oltalmaz minket, és így akarja lehűteni bosszúvágyun-

196 kat. Ezt kellene ismételgetnünk, emlékezetünkbe vésnünk, 
197 s akkor két kézzel sem győznénk a jó cselekedeteket. Ezt a pré-

dikációt azonban nem kedvelnék a szerzetesek, nagy csorbát 
ejtene az egyházi rend tekintélyén, sértené a karthauziak szent-

•126 



ségét, sőt éppen az ő „ jó" cselekedeteik eltiltását és a kolostorok 
kiürítését követelné. Hiszen eszerint az egyszerű keresztyén 
ember hivatása ugyanannyit, sőt sokkal többet ér, és ennek nyo-
mán mindenki látná, hogy hogyan ámítják és vezetik félre az 
egész világot szentségük hamis, képmutató ragyogásával. Mert 
ezt és a többi parancsolatot szélnek eresztik és feleslegesnek tart-
ják, mintha nem parancsolatok, hanem tanácsok volnának, vi-
szont képmutatásukat és cselekedeteiket szemtelenül a legtökéle-
tesebb életként magasztalják és kürtölik világgá, mégpedig azért, 
hogy könnyen és kényelmesen élhessenek kereszt és szenvedés 
nélkül. Hiszen azért siettek kolostorba, hogy senkitől semmit ne 

198 ne kelljen elszenvedniük és senkivel ne kelljen jót tenniök. Te 
azonban tudd meg, hogy ezek az igazi, szent és istenes cseleke-
detek, amelyeken Ő minden angyalával örvendez, viszont min-
den emberi szentség bűz és szenny, nem is érdemel mást, mint 
haragot és kárhozatot, 

A HATODIK PARANCSOLAT 

199 Ne paráználkodjál I 
200 Ezek a parancsolatok már most önmagukban könnyen ért-

hetők az előzőből, mert valamennyi azt célozza, hogy óvakodjunk 
611 attól, hogy felebarátunkat bármi módon megkárosítsuk. Szép 

rendbe is vannak szedve. Először felebarátunk személyéről van 
van szói azután következik a hozzá legközelebb álló személy 
vagy saját életéhez legközelebb álló kincse, vagyis hitvestársa, 
aki vele egy test és vér. Felebarátunkat tehát semmi más java 
révén nem lehet jobban megkárosítani. Éppen ezért jelenti ki 
világosan ez a parancsolat, hogy feleségével kapcsolatban meg 

201 ne gyalázzuk őt. Azért utal főként a házasságtörésre, mert a 
Zsidó népnél az volt a rend és a törvény, hogy mindenkinek há-
zasságban kellett élnie. Éppen ezért az ifjúságot lehető legkoráb-
ban megházasították, a szüzesség állapotát pedig semmire sem 
becsülték, viszont semmiféle nyilvános paráználkodást nem en-
gedtek meg, sem nőknek, sem férfiaknak — nem úgy, mint mos-
tanában! Ezért volt náluk a házasságtörés a legelterjedtebb 
paráznaság, 

202 Mivel azonban nálunk megtalálható minden erkölcstelenség 
és szemérmetlenség szégyenletes keveréke és szennye, ez a pa-
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rancsolat is érvényes mindennemű paráznaság ellen, akárhogyan 
203 nevezik azt. Nem is csupán a külső cselekedetet tiltja, hanem 

mindennemű okát, ösztönzését és eszközét is; vagyis azt követeli, 
hogy tiszta legyen szivünk, szánk és egész testünk, ne adjunk se 

204 helyet, se segítséget vagy tanácsot paráznaságra. Sőt nemcsak 
ezt, hanem azt is, hogy óvjunk, védjünk és mentsünk, ahol 
veszély és baj van, viszont segítsünk és tanácsoljunk, hogy fele-
barátunk becsülete érintetlen maradjon. Mert ha ezt elmulasz-
tod, pedig megakadályozhatnád, vagy szemet hunysz, mintha 
nem tartoznék rád, akkor éppen olyan vétkes vagy, mint 

205 maga a tettes. Rövidre fogva tehát azt követeli, hogy mindenki 
tisztán éljen és felebarátját is erre segítse. Isten tehát ezzel minden 

612 ember hitvestársát körül akarja bástyázni és megoltalmazni attól, 
hogy bárki is hozzányúljon. 

206 Mivel azonban ez a parancsolat éppen a házasság rendjére 
vonatkozik és alkalmat ad arra, hogy beszéljünk róla, értsd meg 
és jegyezd meg jól: először azt, hogy Isten mennyire kitünteti és 
magasztalja ezt a rendet azzal, hogy megerősíti és megvédi paran-
csolatával. Megerősítette fentebb a negyedik parancsolatban: 
„Tiszteld atyádat és anyádat!" Itt pedig — mind mondtam — 

207 védi és oltalmazza. Azt akarja tehát, hogy mi is isteni és üdvös-
séges rendként tiszteljük, tartsuk meg és használjuk, mert 
először is azt minden más rend előtt szerezte és ezért szemmel 
látható különbséggel teremtette a férfit és az asszonyt, nem fajta-
lankodásra, hanem azért, hogy ragaszkodjanak egymáshoz, szapo-
rodjanak, gyermekeket szüljenek, tápláljanak és neveljenek Isten 

208 dicsőségére. Isten ezért azt minden rendnél gazdagabban meg 
is áldotta, ezenkívül mindent a világon rászánt és rááldozott, 
hogy ez a rend jól és bőségesen legyen ellátva. A házasélet 
tehát nem tréfa, sem játék, hanem kitűnő dolog és Isten szilárd 
akarata. Mert nagyon fontosnak tartja azt, hogy olyan embereket 
neveljünk, akik szolgálatukkal Isten ismeretére, üdvösséges 
életre és csupa jóra segítik a világot, és felveszik a harcot a 
gonoszság és az ördög.ellen. 

209 Ezért tanítottam mindenkor azt, hogy ne vessék meg és 
613 ne szégyeljék ezt a rendet, ahogyan az elvakult világ és álnok 

papjaink teszik, hanem nézzük Isten igéje felől, amely ékesíti 
és megszenteli azt, úgyhogy más rendekkel nemcsak nem egyenlő-
rangú, hanem megelőzi és felülmúlja valamennyit: császárságot, 
fejedelemséget, püspökséget, vagy bármi mást. Hiszen minden 
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egyházi és világi rendnek kivétel nélkül meg kell alázkodnia és 
mindnek ebben a rendben kell élnie, ahogyan azt majd halljuk. 

210 \Ez tehát • nem valami kivételes, hanem a legelterjedtebb, 
legnemesebb rend: átjárja és átszövi az egész keresztyénséget, sőt 
az egész világot is. 

211 Másodszor: tudnod kell azt is, hogy ez nemcsak tisztessé-
ges, hanem szükséges rend is, és Isten komolyan megparan-
csolta, hogy ebben éljen megkülönböztetés nélkül minden rendű 
férfi és nő, aki erre teremtetett, mégis bizonyos — ámbár kevés 
— kivétellel: akiket Isten kivételezett azzal, hogy nem alkalmasak 
házaséletre, vagy akiket nagy, természetfeletti adományokkal tett 
szabaddá arra, hogy meg tudják őrizni tisztaságukat e renden 

212 kívül. Ha ugyanis természetünk úgy érvényesül, ahogyan azt 
Isten belénk oltotta, lehetetlen megőrizni tisztaságunkat házas-
élet nélkül. Mert a test és vér test és vér marad, és a természetes 
hajlam és ösztön elháríthatatlanul és feltarthatatlanul érvényesül, 

614 ahogyan azt mindenki látja és érzi. Éppen ezért, hogy a paráznái-
kadást bizonyos mértékig könnyebben el lehessen kerülni, 
elrendelte Isten a házaséletet, hogy mindenki megkapja kimért 
részét és megelégedjék azzal; ámbár ahhoz Isten kegyelmére is 
szükségünk van, hogy szívünk is tiszta legyen. 

213 Ebből látod, hogy mennyire Isten rendje és parancsolata 
ellen van a mi pápás seregünk, valamennyi pap, szerzetes és apáca, 
mert megvetik és eltiltják a házasságot, és örök szüzességet 
mernek vállalni és fogadni, ráadásul hazug szóval és látszattal 

214 áltatják az egyszerű híveket. Hiszen senkinek sincs olyan kevés 
kedve és hajlama a szüzességre, mint éppen azoknak, akik na-
gyobb szentségért kerülik a házaséletet, de vagy nyilvánosan és 
szemérmetlenül élnek paráznaságban, vagy titokban még gono-
szabbat művelnek; úgyhogy az ember ki sem meri mondani, mert 

215 sajnos nagyon sokat is tapasztalt. És röviden: még ha tartózkod-
nak is a cselekedetektől, szívükben mégis csupa szemérmetlen 
gondolatot és gonosz kívánságot rejtegetnek, úgyhogy örökös tűz 
és titkos fájdalom emészt bennük, pedig ez a házaséletbén elkerül-

216 hető. Ez a parancsolat tehát kárhoztat minden házasságonkívüli 
szüzességi fogadalmat és felment alóla, sőt megparancsolja min-
den szegény foglyulejtett lelkiismeretnek, amelyet megcsalt szer-
zetesi fogadalma, hogy lépjen ebből az erkölcstelen rendből a 
házaséletbe. Mert még ha egyébként a kolostori élet istenes élet 
volna is, neki mégsincs ereje szüzessége megőrzésére, és ha 
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benne maradna, csak még többet és tovább kellene e parancsolat 
ellen vétkeznie, 

217 Ezt azért mondom, hogy meggyőzzük az ifjúságot, kedvet 
615 kapjon a házaséletre és tudja, hogy üdvösséges rend ez, és tetszik 

Istennek. így ugyanis idővel ismét elérnénk azt, hogy a házasság 
ismét visszanyeri becsületét, és kevesebb lesz a szennyes, feslett, 
rendetlen személy, akik most az egész világon mindenütt arcát-
lankodnak nyílt paráználkodásukkal és más gyalázatos bűnükkel, 

218 ami a házasélet megvetéséből következett, Ezért e tekintetben 
kötelesek is a szülők és a felsőbbség vigyázni arra, hogy az ifjú-
ságot rendre és tisztességre neveljék, ha pedig felnőttek, Isten 
segítségével és becsülettel megházasítsák, Isten aztán ráadná 
áldását és kegyelmét, mi pedig örvendeznénk és gyönyörködnénk 
benne. 

219. Mindebből emeljük ki még befejezésül aztis, hogy ez a paran-
csolat nemcsak azt követeli, hogy tisztán cselekedjék, beszéljen, 
gondolkodjék és éljen mindenki a maga rendjében, vagyis több-
nyire a házasság rendjében, hanem szeresse és becsülje is hitves-
társát, akit Isten adott. Mert a házasélet tisztaságát csak úgy 
lehet megőrizni, ha férj és feleség mindenek előtt szeretetben és 
egyetértésben él egymással, ha őszintén és teljes hűséggel sze-
retik egymást. Ez ugyanis a legfontosabb dolgok egyike : meg-
szeretteti és megkedvelteti a tisztaságot. Ahol ez a szeretet érvé-
nyesül, ott ebből minden parancs nélkül magától következik a 

220 tisztaság is. Ezért inti Szent Pál is a házastársakat, hogy egymást 
221 szeressék és becsüljék. Itt van megint egy kitűnő, sőt sok és 
616 nagy jócselekedet, amelyet boldogan dicsérhetsz Isten igéje 

és parancsa nélkül választott bármiféle egyházi renddel szemben. 

A HETEDIK PARANCSOLAT 

222 Ne lopj! " 
223 Személyed és hitvestársad után következnek a mulandó 

javak. Isten ezeket is meg akarja oltalmazni, s ezért megparan-
csolja, hogy senki a felebarátjáét el ne tulajdonítsa, meg se 

224 károsítsa. A lopás ugyanis más valaki javainak jogtalan megszer-
zése. Ebbe pedig beleértendő röviden mindennemű haszonszer-
zés felebarátlink kárára, bármiféle viszonylatban. Nagyon álta-
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lános, elterjedt bűn ez, de alig figyelnek rá, és alig törődnek vele, 
s ezért olyan mértéktelenül történik, hogy ha mindenkit fel-
akasztanának, aki tolvaj, de nem vállalja ezt a nevet, akkor hamar 
pusztává lenne a világ és kevés volna a hóhér és az akasztófa. 
Mert — ahogyan most mondtam — nemcsak azt nevezzük lopás-
nak, ha valaki szekrényt vagy zsebet fosztogat, hanem elterjedt ez 
a bűn a piacon, minden boltban, mészárszékben, borozóban és 
sörözőben, műhelyben és röviden mindenütt, ahol dolgozunk, 

225 pénzt kapunk és adunk áruért vagy munkáért. Magyarázzuk ezt 
az egyszerű népnek kissé kézzelfoghatóbban, hogy lássuk, 
milyen tisztességesek vagyunk: ha például egy szolga vagy szol-
gáló a ház körül nem szolgál hűségesen és kárt tesz, vagy elnézi, 
pedig elháríthatná, vagy gondatlanul kezeli és elhanyagolja gazdá-
ja javait .tunyaságból, lustaságból vagy rosszakaratból, gazdája és 
gazdasszonya bosszúságára és szomorúságára és ezt szándékosan 

617 teszi — mert nem arról beszélek, ami véletlenül és akaratlanul 
történik —, akkor egy év 'alatt harminc, negyven forintot, sőt 
többet is eltulajdoníthatsz, amit ha más valaki titokban vesz el, 
vagy emel el, kötelet kapna a nyakára, de így még ellenkezhetsz, 
és lármázhatsz: senki sem mer tolvajnak nevezni. 

226 Hasonlót mondok a mesteremberekről, munkásokról, nap-
számosokról is, akik önkényeskednek, azt sem tudják, hogyan 
szedjék rá az embereket, de azért hanyagul és gondatlanul dol-
goznak. Sokkal rosszabbak ezek a besurranó tolvajoknál, mert 
azok ellen zárral és retesszel lehet védekezni, vagy ha elcsípik, 
úgy megtáncoltatják őket, hogy elmegy a kedvük tőle, Ezek ellen 
azonban senki sem tud védekezni, görbén sem nézhetünk rájuk, 
lopással sem vádolhatjuk őket, úgyhogy tízszerte szívesebben 
veszítenénk el azt a zsebünkből. Hiszen ezek szomszédaim, 
jóbarátaim, saját házam népe, akiktől jót várok: ezek csalnak 
meg leghamarább. 

227 Továbbá: így folyik ez teljes erővel és igyekezettel a piacon 
és az általános kereskedelemben is, ahol egyik a másikat nyíltan 
csalja hamis áruval, mértékkel, súllyal, pénzzel, rászedi ravasz-
kodással és szokatlan csellel vagy gyors ötlettel, és megterheli, 
nyúzza és gyötri kénye kedve szerint. De ki tudná mindezt elmon-

228 dani vagy végiggondolni? Egyszóval: ez a legelterjedtebb mes-
618 térség és a legnagyobb szövetkezet a földön. Nézzük meg most 

a világot, s benne valamennyi rendű és rangú embert: olyan az, 
229 mint egy hatalmas istálló tele cégeres tolvajokkal. Azért nevezik 
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őket „székes1 rablóknak", országrablóknak és utonállóknak, 
nem pedig kasszafúróknak és besurranó tolvajoknak, akik a 
készpénzt dézsmálják, mert ők székben ülnek, nagy és nemes 
uraknak, tisztességes, becsületes polgároknak hívják őket és 
a jogosság látszatával rabolnak és lopnak, 

230 Bizony hallgatnunk kellene a jelentéktelen kis tolvajokról, 
ha meg akarnánk támadni a nagy hatalmas főtolvajokat (akikkel 
urak és fejedelmek társalkodnak)2, akik nem egy vagy két várost, 
hanem egész Németországot naponta kirabolják. Meg hol ma-
radna a tolvajok feje és legfőbb védnöke: a szentszék Rómában 
egész uszályával, amely összelopkodta a világ minden kincsét, 

231 sőt bitorolja is mind a mai napig? Röviden: az a valóság, hogy aki 
nyíltan lophat és rabolhat, az bizton, szabadon és büntetlenül 
jár-kel, sőt azt is elvárja, hogy tiszteljék. Ellenben^ kis besurranó 
tolvajok, akik egyszer megtévedtek, viselik a szégyent és a biin-

61!) tetést, sőt növelik amazok becsületét és tiszteletét. De tudják 
meg, hogy Isten előtt ők a legnagyobb tolvajok, meg is bünteti 
majd őket, ahogyan érdemlik és megszolgálták, 

232 Mivel tehát ez a parancsolat olyan széles körre érvényes, 
ahogyan azt most jeleztem, el kell mondanunk a népnek és 
jól meg kell magyaráznunk. Nem engedhetjük őket felelőtlenül 
és elbizakodottan élni, hanem mindig figyelmeztessük és emlé-
keztessük őket Isten haragjára. Ezt ugyanis nem keresztyéneknek, 
hanem többnyire gazembereknek és szélhámosoknak kell pré-
dikálnunk, akiknek bizony inkább a bíró, a porkoláb vagy a hóhér 

233 prédikálhatna. Tudja meg hát mindenki, hogy Isten haragja 
nemcsak akkor sújtja, ha felebarátját károsítja, vagy hasznától 
elüti, vagy hűtlenséget, csalást követ el a kereskedelemben vagy 
bármiféle ügyben, hanem akkor is, ha nem őrzi hűségesen fele-
barátja javait, nem keresi és nem növeli hasznát, különösen ha 
ezért pénzt, bért és eltartást kap. 

234 Aki ezt könnyelműen megveti, az csak menjen a maga 
útjára, megszökhet a hóhér elől is, de Isten haragját és büntetését 
nem kerüli el: ha sokáig kérkedik és gőgösködik, akkor is földön-

1 Eredetiben: „Stuhlráuber" = uzsorás; Luther azonban a 
„Stuhl" szót a főurak (hivatali) székére érti. 

2 Luther ezt a mondatot az 1529. évi első kiadás nyomása köz-
ben törölte, úgyhogy á példányok egy részéből hiányzik; nincs 
benne a későbbi kiadásokban sem, de a Konkordiakönyvben meg-
található. 
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futó és koldus marad, ráadásul sok nyomorúság és szerencsét-
235 lenség az osztályrésze, Hiszen éppen akkor mégy el a magad 

útjára, amikor vigyáznod kellene gazdád, vagy gazdaasszonyod 
620 javaira; pedig ezért töltöd begyedet és hasadat, bért veszel 

fel tolvaj létedre, sőt főúrként ünnepelteted magadat. Bizony 
sokan vannak, akik ellenkeznek gazdájukkal és gazdaasszonyukkal, 
és nem szívesen teszik meg kedvükért azt a szolgálatot, hogy 

236 valamilyen kárt elhárítsanak. De figyeld csak meg, hogy mit 
nyersz azzal, ha nem tisztán szerzel tulajdont, befészkeled 
magadat saját házadba, Isten ezt meg is engedi vesztedre: aztán 
pedig minden megfordul és visszatér a gazdájához, és ha elvettél 
egy fillért, vagy fillérnyi kárt tettél, harmincszorosát kell meg-

237 fizetned. így járnak majd a mesteremberek és a napszámosok is, 
akiktől most olyan tűrhetetlen önkényeskedést kell tudomásul 
vennünk és elviselnünk, mintha urak volnának mások javain, és 
mintha mindenki köteles volna nekik annyit fizetni, amennyit ők 

238 akarnak. Hadd az ilyeneket, hogy bátran nyúzzanak, ameddig 
tehetik, de Isten nem feledkezik meg parancsolatáról és meg is 
fizet nekik úgy, ahogyan megszolgálták, nem is juttatja őket 
Zöldágra^ hanem szárazra, hogy soha életükben ne boldogulja-

239 nak és semmit ne szerezhessenek maguknak. Viszont ha igazi, 
rendezett vezetés volna az országban, hamar meg lehetne gátolni 
és meg lehetne törni ezt az önkényeskedést, így történt egykor a 
rómaiaknál is: nyomban üstökön ragadták az ilyeneket, másoknak 
is elrettentő például. 

240 így járnak majd mindazok is, akik a nyilvános és szabad 
621 piacot nyúzótérré és rablóbarlanggá teszik, ahol naponta uzso-

rázzák .a szegényt, fokozzák a terheket és a drágaságot, és min-
denki kénye-kedve szerint használja ki a piacot, ráadásul úgy 
kérkedik és gőgösködik, mintha joga és hatalma volna áruját 
olyan drágán adni, ahogyan neki tetszik, és mintha senkinek se 

241 volna beleszólása. Bizony csak szemléljük ezeket, hagyjuk őket 
242 nyúzni, zsarolni és zsugorgatni, de bízzunk Istenben, aki úgyis 

azt teszi, hogy ha eleget nyúztál és harácsoltál, olyan áldást mond, 
hogy elpusztul búzád a padláson, söröd a pincében, marhád az 
istállóban. Sőt ha valakit csak egy arannyal is megkárosítasz, 
ettől az egész halomra gyűjtött pénzedbe belekap a rozsda, meg-
emészti és soha nem lesz benne örömöd. 

243 Bizony naponként azt látjuk, és azt tapasztaljuk, hogy lopott 
és hamisan szerzett javakon nincsen áldás. Hányan vannak, akik 
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éjjel-nappal kuporgatnak és harácsolnak, de nem lesznek egy 
fillérrel sem gazdagabbak! Ha pedig sokat gyűjtenek, annyi 
bajjal és szerencsétlenséggel kell kínlódniok, hogy mégsem tud-

244 ják azt boldogan élvezni és gyermekeikre örökül hagyni. Mivel 
azonban senki sem törődik ezzel és úgy viselkedik, mintha nem 
ránk tartoznék, Isten kénytelen minket máskép meglátogatni 
és becsületre tanítani. Egyik országos csapást a másik után küldi 
ránk, vagy egy sereg zsoldost szállásoltat be hozzánk, akik egy 
óra alatt kifosztják szekrényünket és zsebünket, és nem nyugosz-
nak, míg egy fillérünk van, sőt hálából felperzselik és feldúlják 

622 házunkat és gazdaságunkat, meggyalázzák és meggyilkolják fele-
245 ségünket és gyermekeinket. Egyszóval: ha sokat lopsz, nagyon 

vigyázz, hogy kétszerannyit ne lopjanak tőled, és aki erőszakkal 
és jogtalanul rabol és szerez, annak el kell tűrnie azt is, hogy 
más ugyanúgy bánik vele. Mert Isten mesterien ért ahhoz, hogy 
mivel mindenki rabolja és lopja egymást, egyik tolvajjal bünteti 
a másikat. Honnan vennénk különben elég akasztófát és kötelet? 

246 Aki tehát hallgat a szóra, az tudja meg, hogy Isten paran-
csolata ez és nem tűr tréfát. Hiszert ha megvetsz minket, csalsz, 
lopsz és rabolsz, mi ezt ínég elviseljük, gőgödet is eltűrjük és 
elszenvedjük, megbocsátunk a Miatyánk szerint és sajnálunk 
téged, mert az igazak mégsem fognak hiányt szenvedni és magad-

247 nak többet ártasz, mint másnak. De akkor légy óvatos, amikor 
a derék szegény ember jön, — sok van most belőle! — akinek 
mindennapi garasából kell vásárolnia és élnie, te pedig úgy 
mész neki, mintha mindenki a te kegyelmedből élne, meg-
nyúzod és csontig kaparod, aztán büszkén és fölényesen elutasí-
tod, pedig adnod és ajándékoznod kellene neki: az aztán nyo-
morultan és megszomorodottan távozik, és mert senkinek sem 
panaszolhatja, az ég felé kiáltja és sírja. Ismét mondom óvakodjál 
ettől, mint magától az ördögtől, mert ez a sóhajtás és kiáltás 
nem tréfa, hanem olyan hatása lesz, hogy nem bírod el sem te, 
sem a világ. Felhat Ahhoz, aki könyörül a szegény megszomo-
rodott szívűeken és bosszút áll értük. Ha pedig megveted ezt 
és ellenkezel, meglásd, kit hívtál ki magad ellen. Ha mégis 
boldogulsz és jól megy dolgod, bélyegezd hazugnak Istent és 
engem az egész világ előtt! 

248 Mi eleget intettünk, óvtunk és figyelmeztettünk: aki nem 
623 figyel rá és nem hiszi, azt útjára bocsátjuk, majd meglátja magá-

tól is. De a fiataloknak szívébe kell ezt vésnünk, hogy óvakodja-
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nakés ne kövessék a felnőttek zabolátlan tömegét, hanem figyel-
jenek Isten parancsolatára, hogy ne érje őket Isten haragja és 

249 büntetése. Nekünk csak az a kötelességünk, hogy szóljunk és 
dorgáljunk Isten igéjével, de az ilyen nyilvános önkényeskedés 
korlátok közé szorításához olyan fejedelem és felsőbbség kell, 
amelynek van szeme és bátorsága ahhoz, hogy rendet teremtsen 
és tartson mindennemű foglalkozásban és kereskedelemben, 
hogy ne lehessen mégterhelni és nyomorgatni a szegény népet, 
s viszont ilyesmiben maguk se legyenek mások bűntársai. 

250 Legyen ez elég arról, hogy mi a lopás, vagyis, hogy ne szű-
kítsük meg értelmét, hanem terjesszük ki mindarra, amiben 
felebarátunkkal dolgunk van. Röviden össze is foglaljuk, mint 
az előző parancsolatoknál: Isten először is tiltja ebben a paran-
csolatban azt, hogy felebarátunkat megkárosítsuk és igazságta-
lanságot kövessünk el rajta, — ennek különféle módja is bele-
értendő: hogy javait és tulajdonát el ne vegyük, ne károsítsuk, 
és adiuk vissza neki; tiltja továbbá azt, hogy ilyesmit jóváhagy-
junk és megengedjünk, sőt inkább el kell hárítanunk és meg kell 

251 előznünk; viszont parancsolja, hogy javait gyarapítsuk, javítsuk, 
ha pedig szűkölködik, segítsünk, adjunk és kölcsönözzünk 

252 barátnak, ellenségnek egyaránt. Aki tehát jócselekedeteket keres 
és kíván, talál itt többet, mint eleget: olyant, amilyet Isten szíve 
szerint kedvel és szeret, sőt gazdag áldásával ajándékoz meg 

624 és áraszt el, hogy bőségesen megtérüljön az, amit felebarátunk 
javára és kedvéért teszünk. így tanítja Salamon király is Példa-
beszédek 19-ben: „Aki könyörül a szegényen, kölcsön ád az 

253 ŰRnak; Ő viszont megadja neki jutalmát" (Pld 19,17). Gazdag 
Urad van, aki biztosan megelégít téged és nem engedi, hogy 
szűkölködjél vagy hiányt szenvedj bármiben, így aztán boldog 
lelkiismerettel élvezed annak százszorosát, amit hűtlenséggel és 
jogtalanul harácsolhatnál össze. Akinek pedig nem kell az áldás, 
annak része harag és nyomorúság, 

A NYOLCADIK PARANCSOLAT 

254 Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! 

255 Saját testünkön, hitvestársunkon és földi javainkon kívül 
van még egy kincsünk: becsületünk és jó hírünk. Ezt sem 
nélkülözhetjük. Mert fontos az, hogy az emberek között ne 

256 éljünk nyilvános gyalázatban, mindenkitől megvetetten. Isten 
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ezért azt akarja, hogy felebarátunk hírnevét, becsületét és tisz-
tességét ugyanúgy ne vegyük el és ne csorbítsuk, mint pénzét 
vagy javait, hogy becsülete legyen mindenkinek felesége, gyer-

257 meke, házanépe és szomszédja előtt. Először is: e parancsolat 
betű szerint (úgy, ahogyan az szól: ,,Ne tégy hamis tanúbizony-
ságot!") arra az esetre értendő, ha szegény ártatlan embert a 
nyilvános bíróság előtt vádolnak és hamis tanúkkal sarokba 
szorítják, hogy fej-, jószág-, vagy becsületvesztésre ítéljék. 

258 Ezek szerint úgy látszik, mintha kevés közünk volna ehhez, 
625 a zsidóknál azonban nagyon elterjedt dolog volt. A népet ugyanis 

kitűnő, rendezett vezetés fogta össze; ahol pedig hasonló vezetés 
van, ott még ma sem kerülhető el ez a. bűn. Oka pedig ez: ahol 
bíró, polgármester, fejedelem, vagy más felsőbbség székel, ott 
mindig csak a világ módjára mehetnek a dolgok. Senki sem akar 
mást megsérteni, ezért úgy képmutatóskodnak és beszélnek, 
ahogyan az érvényesülés, a pénz, a remélt jövő vagy a barátság 
követeli: így aztán a szegény ember alul marad, nem lehet igaza 
és kénytelen eltűrni a büntetést. Az pedig általános csapás a 

259 világon, hogy ritkán akad becsületes ember a bíróságban. Bíró-
nak ugyanis mindenekelőtt becsületes ember való, sőt nemcsak 
becsületes, hanem bölcs, okos, sőt bátor és merész ember. 
Ugyanígy tanúnak is merész, főként pedig becsületes ember való. 
Mert aki minden ügyben igazán ítél és ítéletét érvényesíti, az 
gyakran megharagítja jó barátját, rokonságát, szomszédját, gaz-
dagokat és hatalmasokat, akik sókat használhatnak vagy árthatnak 
neki. Ezért egészen vaknak kell lennie, szemét be kell hunynia, 
fiilet be kell dugnia, ne lásson, ne halljon semmit, csak azt, ami 
eléje kerül és döntsön a szerint. 

260 Elsősorban tehát azt célozza ez a parancsolat, hogy mindenki 
védje meg felebarátja igazát, ne engedje korlátozni vagy elfer-
díteni, hanem pártolja és őrködjék rajta rendíthetetlenül, akár 

626 bíró, akár tanú szerepét tölti be, és bármiféle ügyről van szó'. 
261 Ezzel különösen jogász uraimék elé tűzi azt a célt, hogy igyekez-

zenek az ügyeket igazságosan és becsületesen intézni, ami igaz, 
azt fogadják el igaznak, ne ferdítsenek el, ne szépítsenek és ne 
hallgassanak el semmit pénzre, vagyonra, tekintélyre vagy 
hatalomra való tekintettel. Ez ennek a parancsolatnak egyik 
része és betű szerinti értelme arról, ami a bíróság előtt történik. 

262 Másodszor: Sokkal tágabb körre érvényes, ha az egyházi 
bíróságra vagy kormányzatra vonatkoztatjuk. I t t az a helyzet, 
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hegy mindenki hamis tanúbizonyságot tesz felebarátja ellen. 
Mert ha akadnak valahol tisztességes prédikátorok és keresztyé-
nek, akkor azt az ítéletet mondják ki rájuk ország-világ előtt, 
hogy eretnekek, szakadárok, sőt lázadó és megrögzött gonosz-
tevők. Még Isten igéjét is gyalázatosan és dühösen üldözik, 
káromolják, cáfolják, elferdítik, hamisan alkalmazzák és magya-
rázzák, De hát csak menjen ez a maga útján. Mert az az elvakult 
világ természete, hogy elítéli és üldözi az igazságot és Isten 
gyermekéit, és még bűnnek sem tekinti ezt. 

263 Harmadszor, és ez mindnyájunkra érvényes: Isten tiltja e 
parancsolatban a nyelv minden olyan bűnét, amellyel felebará-
tunkat megkárosíthatjuk vagy megbánthatjuk, A hamis tanú-
bizonyságtétel ugyanis a nyelv cselekedete. Isten tehát gátat 
akar vetni annak, hogy az ember nyelvével vétkezzék felebarátja 
ellen, akár hamis prédikátorok követik el azt tanítással és isten-
káromlással, akár hamis bírák és tanúk törvénykezésnél, akár 
törvénykezésen kívül bárki más, hazugsággal és gonosz beszéd-

264 del, Ezek közé tartozik különösen az a csúnya, gyalázatos bűn, 
627 amellyel megnyergel minket az ördög: a megszólás vagy rágal-

mazás. Sokat lehetne erről beszélni, mert nagyon elterjedt és 
ártalmas baj az, hogy felebarátjáról mindenki szívesebben hallja 
a rosszat, mint a jót. Sőt annyira gonoszak vagyunk, hogy noha 
mi magunk nem tűrjük, hogy bármi rosszat mondjon is rólunk 
valaki, és azt szeretnénk, ha az egész világ gyönyörűt beszélne 
rólunk, mégsem tudjuk elviselni, hogy másról mondják a leg-
jobbat. f 

265 Ezt a bűnt csak úgy kerülhetjük el, ha megjegyezzük, hogy 
senkinek sem feladata, hogy nyilvánosan ítélje és ostorozza 
felebarátját, (még ha látja is őt vétkezni), ba csak parancsa nincs 

266 ítélkezésre és büntetésre. Mert nagy különbség van e kettő 
között: ha .bűnt megítélsz és ha bűnről tudsz. Tudhatsz róla, 
de nem ítélheted. Láthatom és hallhatom, hogy vétkezik a fele-
barátom, de nincsen parancsom arra, hogy mások előtt kitere-
gessem. Ha tehát nekimegyek, ítélkezem és elmarasztalom, akkor 
az övénél nagyobb bűnbe esem. Ha pedig tudsz róla, csakis 
ezt tedd: sír legyen a füled és temesd be, amíg parancsot nem 
kapsz arra, hogy bírája légy és hivatalból büntesd. 

267 Gonosz nyelvűeknek nevezik azokat, akik nem állapodnak 
meg annál, hogy tudnak valamit, hanem tovább mennek, a 
bíróság, dolgába avatkoznak, és ha megtudnak valakiről valami 

•137 



kis esetet, elviszik hírét minden zugba, csiklandozzák vele egy-
628 mást és kéjelegnek abban, hogy embertársuk piszkában vájkál-

hatnak, mint a disznó, amely fetreng és orrával turkál a sárban. 
268 Ez beleszólás Isten ítéletébe és hatáskörébe, ítélkezés és büntetés 

a legkeményebb ítélettel. Hiszen a bíró sem ítélhet súlyosabban 
és nem tehet többet annál, mint hogy ezt mondja: Ez tolvaj, 
gyilkos, áruló stb. Aki tehát ilyesmit mer mondani felebarátjáról, 
az bitorolja a császár és minden felsőbbség jogát. Nincs ugyan 
kard a kezedben, de mérgezett nyelveddel mégis meggyalázod 
és megkárosítod felebarátodat. 

269 Isten tehát azt akarja, hogy senki meg ne szólja felebarátját 
a háta mögött, még ha vétkes is, és ezt róla biztosan tudja; 
még kevésbé akkor, ha nem tudja és csak mende-mondából vette. 

270 Erre azt mondod: „Miért ne mondjam, ha igaz?" Felelet: 
„Miért nem viszed hivatalos bírák elé?" — „Igenám, de nem 
tudom nyilvánosan bizonyítani, még talán szájon vágnának és 
csúnyán kiutasítanának." No, barátom, érzed már a pecsenye-
szagot? Ha nem mersz hivatalos személyek elé állni és felelőssé-
get vállalni, akkor csak fogd be a szádat. Ha pedig tudod, magad-
nak tudd, ne másnak. Ha ugyanis elmondod, — még ha igaz 
is, — hazugnak számítasz, mert nem tudod bizonyítani. Azon-
kívül gonosztevő módjára viselkedel. Mert senkitől sem szabad 
elvennünk becsületét és hírnevét, hacsak előbb nyilvánosan meg 

271 nem fosztották attól. Mindaz hamis tanúbizonyság tehát, amit 
272 nem tudunk kellően bizonyítani. Ami tehát nyilvánosság előtt 

kellően nem bizonyítható, azt senki ne hozza nyilvánosságra, 
629 ne is mondja igaznak. Főként pedig ami titok, az maradjon 

titok, vagy feddjük meg egészen titkon, ahogyan azt hallani 
273 fogjuk. Ha tehát gonosz nyelvű emberrel találkozol, aki más 

valakit megszól és rágalmaz, mondd meg ezt neki rögtön a sze-
mébe, hogy belepiruljon. Akkor majd nem, egy ember befogja 
a száját, aki egyébként úgy hírbe kever más szegény embert, 
hogy alig tud belőle kivergődni. Mert könnyű elvenni a becsü-
letet és a jóhírnevet, de néhéz azt visszaadni. 

274 Látod, egyáltalában nem szabad felebarátunkról rosszat 
mondani: de kivétel a világi felsőbbség, a prédikátor, az atya 
és az anya, mert e parancsolat mégis úgy értendő, hogy a gonosz-

. ság ne maradjon büntetlenül. Ahogyan az ötödik parancsolat 
. szerint senki testében nem szabad kárt tennünk, de kivétel a 

hóhér, aki hivatása szerint nem jót, hanem csak rosszat és kárt 
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tesz felebarátjában, de mégsem vétkezik Isten parancsolata ellen, 
mert Isten rendelte ezt a hivatást önmaga helyettesítésére, 
(hiszen saját jogának jelenti ki a büntetést az első parancsolathoz 
fűzött fenyegetésében): ugyanígy van itt is; mert a maga sze-
mélyéért senki sem szolgáltathat igazságot - és nem ítélkezhet, 
viszont ha elmulasztja valaki, akinek ez a kötelessége, akkor éppen-
úgy vétkezik, mint az, aki ezt hivatás nélkül a maga szakállára 
teszi. Az ő esetükben ugyanis a szükség parancsolja azt, hogy a 
bűnről beszéljenek, vádat emeljenek, valljanak, kérdezzenek és 

275 tanúskodjanak. Ez is csak úgy van mint az orvosnál, aki a gyógyí-
tás érdekében néha kénytelen eltakart testrészeket is látni és 

630 tapintani. Felsőbbség, atya és anya, sőt testvérek és jóbarátok 
is kötelesek egymást bűnökért feddeni, ha az szükséges és hasz-
nos. 

276 Az volna azonban a helyes eljárás, ha megtartanánk az 
evangéliumban leírt rendet. Krisztus ezt mondja Máté .18 sze-
rint: ,,Ha vétkezik ellened a te testvéred, menj el és intsd meg 
négyszemközt." (Mt 18,15) Kitűnő, szép tanítást kapsz itt arról, 
hogy hogyan kell uralkodnunk a nyelvünkön. Nagyon meg kell 
ezt szívlelnünk a veszedelmes visszaélések miatt. Tartsd meg 
tehát ezt a rendet: felebarátodat ne szapuld mindjárt mások 
előtt és ne szóld meg háta mögött, hanem intsd meg titkon, hogy 
megjavuljon. Ha pedig más valaki füledbe súgja, hogy ez vagy 
az ezt tette, tanítsd meg őt is arra, hogy menjen és intse meg 
négyszemközt, ha látta a dolgot; ha pedig nem, akkor fogja be 
a száját. 

277 Megtanulhatod ezt a háznép mindennapi vezetéséből is. 
Mert ezt teszi a ház ura: ha látja, hogy a szolgája nem azt teszi, 
amit kellene, maga szól rá. Ha azonban olyan bolond, hogy 
hagyja a szolgáját otthon tétlenkedni, maga pedig kimegy az 
utcára, hogy szomszédainak panaszolja, akkor jól megmondanék 
neki: „ T e bolond, mi közünk ehhez? Miért nem mondod ezt 

278 meg neki magának?" Ez igazi testvéri eljárás volna, segítene 
a bajon is, meg felebarátod becsülete is érintetlen maradna. 
Ezt mondja Krisztus is ugyanott: „Ha hallgat rád, megnyerted 
a te testvéredet." Ezzel nagyon jó cselekedetet tettél. Azt hiszed 
talán, hogy könnyű a testvért megnyerni? Sorakoztasd fel vala-
mennyi szerzetest és szent rendet minden cselekedetükkel együtt: 
előhozakodhatnak-e azzal a dicsőséggel, hogy csak egyetlen egy 
testvért is megnyertek. 
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279 Krisztus ezt tanítja továbbá: „Ha pedig nem hallgat rád, 
631 végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy minden ügyet két 

vagy három tanú vallomása bizonyítson." (Mt 18,16) Mindig 
azzal kell tehát tárgyalnunk, akire tartozik, és nem szabad tudtán 

280 kívül, háta mögött megszólnunk. Ha pedig ez nem segít, vidd 
a gyülekezet nyilvánossága, világi vagy egyházi bíróság elé. 
Ott ugyanis már nem állsz egyedül, hanem veled vannak azok 
a tanúk, akikkel rábizonyíthatsz a vétkesekre; .ennek alapján 
a bíró is ítélhet és büntethet. így lehet jó és rendes úton elérni 

281 azt, hogy a gonosz embert megfékezzük vagy megjavítsuk. Ha 
azonban valaki elviszi felebarátja hírét minden zugba és kavarja 
a szennyet, senki sem javul meg tőle. Ha pedig azután helyt kell 

282 állni és tanúskodni, nem vállalja a maga szavát. Bizony meg-
érdemelné az ilyen rossz nyelvű, hogy példásan megbüntessék, 

283 hogy mások is meghökkenjenek. Mert ha ezt félebarátod javáért 
vagy igazságszeretetből tennéd, nem bujkálnál titokban és nem 
félnél a napvilágtól. 

284 Mindezt a rejtett bűnökről mondottuk. Ha azonban a bűn 
annyira nyilvánvaló, hogy bíró és mindenki jól tudja, nem 
vétkezel, ha kerülöd és mellőzöd, sőt nyilvánosan is beszélhetsz 
róla, mert maga okozta gyalázatát. Ha ugyanis arról beszélünk, 
ami napnál világosabb, akkor az már nem mondható megszólás-
nak, ítélkezésnek vagy hamis tanúbizonyságnak. Mi például 
most a pápát olyan tanításáért ostorozzuk, amelyet nyíltan meg-
írtak könyvekben és világgá kürtöltek. Ha ugyanis nyilvános a 

632 bűn, méltán következik a nyilvános büntetés is, hogy mindenki 
tudjon tőle óvakodni. 

285" Ennek a parancsolatnak a veleje és egyszerű értelme tehát 
az, hogy senki ne ártson nyelvével felebarátjának, akár barátja, 
akár ellensége az, ne mondjon róla rosszat, akár igaz, akár koholt 
az, hacsak nem parancsra vagy javítás céljából történik; hanem 
használja és forgassa nyelvét úgy, hogy a legjobbat mondja 
mindenkiről, bűnét és gyengeségét mentsé, becsületével szépítse 

286 és takarja. Főként az indítson erre, amit Krisztus jelent ki az 
evangéliumban, és amiben össze akarja foglalni a felebarátunkra 
vonatkozó valamennyi parancsolatot: „Amit akartok, hogy az 
emberek cselekedjenek veletek, ti is mindazt cselekedjétek velük." 
(Mt 7,12) 

287 A természet is megtanít erre testünk példáján, ahogyan 
Szent Pál mondja lKor 12-ben: „A testnek éppen azok a tagjai 
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szükségesek, amelyek gyengébbnek látszanak; és amelyeket a 
test kevésbé nemes tagjainak tartunk, azokat nagyobb tisztesség-
gel vesszük-körül, és amelyek csúnyák rajtunk, azokat ékesítjük 
leginkább." ( lKor 12,22k) Senki sem fedi el arcát, szemét, orrát 
és száját; nincs is erre szükség, mert ezek a legelőkelőbb tagjaink. 
De a leggyengébbeket, amelyeket szégyenlünk gondosan takar-
gatjuk: kezünk, szemünk egész testünkkel együtt segít fedezni 

288 és leplezni. Ugyanígy kell elfedeznünk egymás között fele-
barátunk szégyenét és gyarlóságát, védenünk, mentenünk és 
növelnünk kell becsületét minden erőnkkel, és el kell hárítanunk 

289 azt, ami szégyenére lenne. Az pedig különösen szép, nemes 
erény, ha valaki mindazt, amit felebarátjáról mondanak, — ha-

633 csak nem nyilvánvalóan rossz az, — helyesen értelmezi, jóra 
magyarázza vagy egyáltalában jónak tekinti, és szembeszáll a 
gonosz nyelvűekkel, akik ha kinyomozhatnak és elkaphatnak 
valami szapulni valót felebarátjukon, akkor minden erejüket 
latba vetik, hogy azt kegyetlenül kivesézzék és kiforgassák. Ez 

290 történik most főként Isten igéjével és prédikátoraival. Ebben 
a parancsolatban tehát igen sok olyan jó cselekedet rejlik, amely 
nagyon tetszik Istennek, és bőséges jót és áldást is teremne, ha 
az elvakult világ és az álszentek serege hajlandó lenne elismerni 

291 azt. Hiszen az egész emberen és emberben nincsen semmi, ami 
egyházi és világi ügyekben többet és szélesebb körben használhat 
vagy árthat, mint a nyelv, pedig ez a legkisebb és leggyengébb 
tagja. 

A KILENCEDIK ÉS A TIZEDIK PARANCSOLAT 

2'92 Ne kívánd felebarátod házát l 
Ne kívánd felebarátod feleségét, szolgáját, szolgálóleányát, 

barmát vagy bármiféle tulajdonát! 

293 Ez a két parancsolat főként a zsidóknak szól, bár részben 
reánk is vonatkozik. A zsidók pedig ezeket nem a paráznaságra 
és a lopásra értik, mert ezeket eléggé tiltják az előzők. Azt is 
gondolták, hogy azokat mind megtartották, ha a cselekedeteket 
külsőképpen megtették, illetőleg nem követték el. Isten tehát 
azért fűzte a többihez ezt a kettőt, hogy bűnnek és tiltottnak 

634 tartsák azt is, hogy megkívánják és bármi módon megkörnyé-
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294 kezzék felebarátjuk feleségét, vagy javait. Különösen is azért 
volt szükség erre, mert a zsidóságnál a szolgáknak és szolgáló-
leányoknak nem volt meg az a szabadságuk; mint ma, hogy 
bérért és addig szolgálhatnak ameddig akarnak, hanem gazdájuk 
tulajdona voltak testestől és mindenestől, ugyanúgy mint a 

295 barom és más jószág. Ezenkívül mindenkinek joga volt ahhoz, 
hogy feleségét válólevéllel nyilvánosan elbocsássa és mást vegyen 
el. Számolniok kellett tehát egymás között azzal a veszéllyel, 
hogy ha valaki megkívánta másnak a feleségét, akkor valami okot 
keres arra, hogy saját feleségét eltávolítsa magától, a másikét 
meg elidegenítse urától, hogy jogosan szerezhesse meg. Ezt ők 
nem tekintették bűnnek vagy gyalázatosságnak, éppenúgy, mint 
ha ma a ház ura elbocsátja a cselédségből szolgáját vagy szolgáló-
ját, vagy ha egymástól elcsalogatják őket. 

296 Ezért magyarázták tehát ezeket a parancsolatokat úgy, 
ahogyan helyes is, jóllehet valamivel tágabb és mélyebb értelme 
is van, hogy senki ne szándékozzék és ne törekedjék megszerezni 
más tulajdonát, például feleségét, házanépét, házát és gazdaságát, 
szántóját, rétjét, marháját; még akkor sem, ha a tisztesség látszata 
és leple alatt történik is, pedig valóságban a felebarát kárával 
jár. Fentebb ugyanis a hetedik parancsolat tiltja azt a bűnt, 
hogy megkaparintsuk mások javait vagy a felebarátunkéból 
visszatartsuk azt, amire semmi jogunk sincs. Ez azonban gátat 
vet annak is, hogy bárkit is elcsalogassunk felebarátunktól, még 
ha a világ szerint becsülettel tehetnénk is és senki sem merne 
téged hibáztatni vagy vádolni azzal, hogy jogtalanul szerezted. 

297 Mert olyan a mi természetünk, hogy senki sem javall másnak 
annyit, mint magának: mindenki annyit szerez, amennyit csak 

298 tud, a másik meg boldoguljon úgy, ahogyan tud. Ráadásul még 
635 tisztességesnek is szeretnénk látszani. Kitűnően tudjuk magunkat 

szépíteni és a gonosztevőt rejtegetni magunkban. Olyan ravasz 
ötleteket és szélhámos fogásokat keresünk és találunk ki, — ma-
napság ebben különösen találékonyak vagyunk, — mintha a 
jogból merítettük volna: szemtelenül merünk érvelni és cáfolni, 
s ezt még nem is gazságnak, hanem ügyességnek és előrelátásnak 

299 nevezzük. Jogászok és jogi szakértők is segédkeznek ebben, 
amikor úgy forgatják és tágítják a jogot, ahogyan az érdekek 
kívánják, facsarják és kibúvóul használják a szavakat és nem 
törődnek méltányossággal és a felebarát javával. Egy szóval: 
Aki ilyesmiben a legügyesebb és legtalálékonyabb, azt pártolja 

•142 



a jog legjobban, Ezt maguk is kimondják: „Vigilantibus iura 
subveniunt!" („Szemes embert segíti a jog!") 

300 Ez az utolsó parancsolat tehát nem azoknak szól, akik a világ 
szemében is gazemberek, hanem éppen a „legjobb" emberek-
nek, akik elvárják a dicséretet és azt akarják, hogy tisztességes és 
becsületes emberként emlegessék őket, mintha egyáltalában nem 
vétkeznének az előző parancsolatok ellen. Főként a zsidók akartak 
ilyenek lenni, de ilyen akar lenni még ma is sok főnemes, úr és 
fejedelem. A többi, az egyszerű nép jóval alább, a hetedik paran-

636 csolat alá tartozik, mert az nem sokat törődik azzal, hogy joggal 
és becsülettel szerzi-e a magáét, 

301 Ilyesmi tehát főként olyan ügyeknél fordul elő, amelyeket 
perre visznek azzal a szándékkal, hogy valamit megszerezzenek 
és kicsikarjanak felebarátjuktól, Mondjuk például, amikor nagy 
örökségen, ingatlanokon stb. civakodnak és egyezkednek, akkor 
előhoznak és felhasználnak mindent, ami a jogosság látszatát 
kelti, és úgy ékesítik és cifrázzák azt, hogy a jog feltétlenül arra 
hajlik, és olyan címen kapják meg a birtokot, hogy senki panaszt 

302 nem tehet ellene, igénye sem lehet rá. Ugyanígy: ha valaki 
szeretne egy kastélyt, várat, grófságot vagy valami más nagy 
dolgot, addig mesterkedik megvesztegetéssel, barátok útján és 
amivel csak lehet, míg azt elveszik birtokosától és neki ítélik, 
sőt írással és pecséttel is tanúsítják, hogy fejedelmi jogon és 
becsületesen szerezte. 

303 Hasonló a helyzet az általános kereskedelmi életben is, ha 
például valaki olyan ravaszul kap ki valamit másnak a kezéből, 
hogy az csak nézhet utána; vagy rajtaüt és szorongatja fele-
barátját olyan ügyben, amelyből jövedelmet és hasznot remél, 
az pedig talán kényszerhelyzete vagy adóssága miatt nem tudja 
azt tartani, vagy kár nélkül kiváltani: végül úgy kapja meg azt, 
mintha felerészt, sőt nagyobbrészt találta volna; de azért nem 
szabad ezt jogtalan szerzeménynek vagy lopásnak tekinteni, 
hanem becsületes vételnek! Ez a szólás járja: „Szemesé a világ" 
és „Mindenki nézze a maga hasznát", a másik boldoguljon, 

304 ahogyan tud. De ki tudná azt végiggondolni, hogy mi mindent 
637 lehet szerezni ilyen szép látszattal? A világ ezt nem is tartja 

jogtalanságnak. Azt sem akarják meglátni, hogy ezzel megkárosít-
ják felebarátjukat s az kénytelen lemondani olyasmiről, amit nem 
nélkülözhet károsodás nélkül. Pedig senki sincs, aki szeretné, 
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ha így bánnának vele: ebből is kitűnik ^z, hogy hamis a mentség' 
és hamis a látszat. 

305 így bántak régen az asszonyokkal is. Jól ismerték azt a fogást, 
hogy ha valakinek más tetszett meg, akkor maga vagy mások 
útján — hiszen sokféle utat-módot lehet kieszelni! úgy intézte, 
hogy a férj megharagudjék az asszonyra, vagy az asszony ellen-
kezzék vele és úgy viselkedjék, hogy kénytelen legyen elbocsá-
tani és neki átengedni. Kétségtelenül nagyon gyakori volt ez az 
ótestámentomi törvény alatt, ahogyan ez az evangéliumban is 
olvasható Heródes királyról: testvérének feleségét még annak 
életében nőül vette, pedig tisztességes, becsületes ember akart 

306 lenni. Ezt Szent Márk is tanúsítja róla. Ilyen példák azonban, 
remélem, nem találnak követőkre, mert az Újtestámentom szerint 
tilos a házasok elválása. Legfeljebb az az eset történik meg, hogy 
valaki csellel elüti más kezéről gazdag menyasszonyát. Ellenben 
nem ritka eset nálunk az, hogy valaki más szolgáját vagy szolgáló-
ját rábeszéléssel csalogatja és.elidegeníti, vagy hízelgő szavakkal 
elvonja tőle. 

307 Akárhogyan történik az ilyesmi, tudnunk kell: Isten nem 
638 tűri, hogy elvégy felebarátodtól bármit, ami az övé, hogy nélkü-

lözze, te pedig kielégítsd vele kapzsiságodat, még ha a világ előtt 
becsülettel tarthatnád is magadénak. Lappangó és orvul támadó 
gazság ez, és „játék a suba alatt", ahogyan mondani szokás, 
hogy észre ne vegyék. Mert ha úgy viselkedel is, mintha senkinek 
nem vétettél volna, mégis megsértetted felebarátodat. Ha nem 
is mondják lopásnak vagy csalásnak, mégis arról van szó, hogy 
megkívántad felebarátod tulajdonát, vagyis törekedtél azt 
megszerezni, elidegenítetted tőle akarata ellenére és irigyelted 

308 azt, amit Isten neki ajándékozott. Ha pedig a bíró és mindenki 
kénytelen rádhagyni, Isten nem hagyja rád, mert jól látja a szív 
gonoszságát és a világ álnokságát: hacsak ujjnyit engednek neki, 
rőfnyire terjeszkedik s nyilvánvaló jogtalanság és erőszak a vége. 

309 Tartsuk meg tehát ennek a parancsolatnak ezt az általános 
értelmét: Isten először is azt parancsólja, hogy ne kívánjuk 
felebarátunk kárát, ilyesmihez ne nyújtsunk segítséget, okot se 
szolgáltassunk rá, hanem adjuk és hagyjuk meg neki azt, amije 
van, sőt segítsük és támogassuk abban, ami hasznára és javára 
lehet: úgy, ahogyan szeretnénk, hogy velünk cselekedjenek. 

310 Ez tehát főként az irigység és az utálatos kapzsiság ellen szól: 
Isten ki akarja irtani annak okát és gyökerét, amiből mindaz 
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származik, amivel felebarátunkat megkárosítjuk. Ezt jelenti ki 
világosan ezekkel a szavakkal: „Ne kívánd" stb. Mert kivált-

639 képpen azt akarja, hogy szívünk tiszta legyen, jóllehet amíg 
itt élünk, nem érjük el azt. Ez tehát ugyanolyan parancsolat 
marad, mint a többi mind; szüntelenül vádol és leleplezi, hogy 
mennyire „igazak" vagyunk mi Isten előtt. 

A TÍZPARANCSOLAT BEFEJEZÉSE 

311 Ez hát a Tízparancsolat: az isteni tanítás mintadarabja 
arról, hogy mit kell cselekednünk, hogy Istennek tetsző legyen 
egész életünk. Igazi forrás és csatorna: belőle kell fakadnia 
és benne kell folynia mindannak, ami jócselekedet szeretne lenni. 
A Tízparancsolaton kívül tehát sem cselekedet, sem életmód 
nem lehet jó és Istennek tetsző, bármilyen nagyszerűnek és 

312 gyönyörűnek tartja is a világ. Lássuk csak, hogyan dicsekedhet-
nek a mi nagy szentjeink egyházi rendjeinkkel és nagy, nehéz 
cselekedeteikkel, amelyeket kitaláltak és elrendeltek, ezeket 
pedig elhanyagolták, mintha nagyon is könnyűek volnának vagy 

313 régen elvégezték volna! Én bizony azt hiszem, hogy két kezünkre 
volna bőven tennivalónk, ha gyakorolnánk a szelídséget, a 
türelmet és az ellenség szeretetét, a tisztaságot, a jótékonyságot 
stb. és mindazt, ami ezekből következik. A világ szeme azonban 
nem becsüli és észre sem veszi az ilyen cselekedeteket, mert nem 
rendkívüliek és nem hivalkodók, nincsenek különleges időhöz 
és helyhez, szokásokhoz és cselekményekhez kötve, hanem a 
közönséges hétköznapi élet dolgai ezek, amelyeket megtehet egyik 

314 szomszéd a másikkal is. Ezért nincs tekintélyük. Amazoktól 
azonban eláll az ember szeme-szája, sőt fokozzák ezt nagy pom-
pával, költséggel és gyönyörű építkezéssel, és úgy kicsinosítják, 
hogy minden ragyog és tündököl: itt füstölnek, ott énekelnek 
és csengetnek, amott gyertyákat és tüzeket gyújtanak, hogy ezek-
től semmi mást ne lehessen hallani és látni. Mert ha a pap 

640 kiáll aranyos miseruhában, vagy egy laikus egész nap térden 
csúszik a templomban, azt olyan gyönyörű cselekedetnek 
mondják, hogy senki sem győzi eléggé dicsérni. Ha azonban 
egy szegény leányka kisgyermeket gondoz és hűségesen megteszi 
azt, amit parancsoltak neki, az semmit sem számít. Mit keres-
nének egyébként kolostoraikban a szerzetesek és az apácák? 
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ÍJ 15 Lásd, hát nem átkozott elbizakodottság-e az, ha ezek a 
nekikeseredett szentek arra vetemednek, hogy magasabbrendű, 
jobb életet és rendeket találjanak ki, mint amilyent a Tízparan-
csolat tanít, és ahogyan mondtuk, azt állítják, hogy ez csak a 
közönséges embereknek való egyszerű élet, az övék azonban a 

316 szenteknek és a tökéleteseknek való! Azt pedig nem látják 
ezek a nyomorult vakok, hogy egy ember sem érheti el azt, 
hogy a Tízparancsolatból csak egyet is megtarson úgy, ahogyan 
azt meg kell tartanunk. Hiszen majd hallani fogjuk, hogy a 
Hiszekegynek és a Miatyánknak is segítségünkre kell jönnie, 
hogy erőt kéressünk, kérjünk és kapjunk szüntelenül, Dicse-
kedésük tehát annyit ér, mintha így dicsekednék és azt monda-
nám: „Bizony egy garasom sincs, de tíz aranyat könnyen kifi-
zetek." 

317 Ezt azért mondom és hangsúlyozom, hogy végre megszaba-
641 duljunk ettől a szégyenletes visszaéléstől, amely mély gyökeret 

vert és még mindig hozzátapad mindenkihez, és hogy hozzászok-
jék a föld minden rendű és rangú embere ahhoz, hogy csak a Tíz-
parancsolatra figyeljen és azzal törődjék. Hiszen sohasem fognak 
olyan tanítást és életrendet kitalálni, amely felér a Tízparancso-
lattal. Mert ez olyan magas mértéket állít, hogy emberi erővel 
senki meg nem üti; aki pedig megüti, az mennyei, angyali 

318 ember és messze meghaladja a világ minden szentségét. Vedd 
csak elő és vizsgáld meg magadat jól, vesd bele minden erődet 
és képességedet: majd annyi tennivalót ad, hogy nem keressz 
és nem becsülsz más cselekedetet vagy szentséget. 

319 Tanításul és intésül elég ennyi az általános keresztyén 
' tanítás első részéről. Befejezésül azonban ismételnünk kell 

azt a hozzátartozó szöveget, amelyet fentebb az első parancsolat-
nál is fejtegettünk, hogy lássuk, milyen fontosnak tartja Isten azt, 
hogy megtanuljuk a Tízparancsolat helyes cselekvését és gyakor-
lását, 

320 Én vagyok az Űr, a te Istened, féltékeny Isten 
vagyok: meglátogatom az atyák bűnét a fiakon hár-
mad- és negyedízig, azokon, akik engem gyűlölnek; 
de kegyelmet gyakorolok ezer ízig azokkal, akik sze-
retnek engem és megtartják parancsolataimat! 

321 Jóllehet ez a kiegészítés elsősorban az első parancsolathoz 
csatlakozik — ahogyan azt fentebb mondtuk — mégis, vala-
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mennyi parancsolatért adatott, hogy valamennyi erre utaljon 
642 és erre vonatkozzék. Ezért mondtam, hogy ezt az ifjúság elé 

kell tárnunk és szívébe kell vésnünk, hogy megtanulja, meg-
jegyezze és lássa, hogy mi sarkaljon és kényszerítsen minket 
a Tízparancsolat megtartására. Úgy kell tehát erre tekintenünk, 
mintha ez a mondat minden parancsolathoz külön csatlakoznék, 

322 hogy mindegyiknél és mindegyikben érvényesüljön. Ezek az 
igék pedig — ahogyan mondottuk —, haragos fenyegetést és 
kedves ígéretet foglalnak egybe: ijesztenek és intenek, sőt.biz-
tatnak és ösztönöznek arra, hogy igéjét isteni komolysága szerint 
fogadjuk és nagyra becsüljük. Hiszen Ő maga jelenti ki, hogy 
mennyire fontos ez neki és milyen szigorúan fog őrködni felette. 
Szörnyen és rettenetesen megbüntet mindenkit, aki megveti 

323 és megszegi parancsolatait. Viszont gazdagon megjutalmazza, 
áldással és minden jóval megajándékozza azokat, akik nagyra 
becsülik, szívesen cselekszenek és élnek azok szerint. Ezzel 
azt követeli tőlünk, hogy mindez olyan szívből fakadjon, amely 
Istent féli és Istenre figyel, e félelemből pedig kerüli mindazt, 
ami ellenkezik akaratával, hogy meg ne haragítsa Őt ; viszont 
egyedül Benne bízik és kedvéért megteszi azt, amit kíván; 
hiszen olyan kedvesen szól, mint egy atya, és felkínálja nekünk 
minden kegyelmét és javát. 

324 Éppen ez az első és legfőbb parancsolat értelme és helyes 
magyarázata, Ebből kell fakadnia és erednie a többinek is, 
Vagyis ez az ige: „Ne legyen más Istened!" a legegyszerűbb 

643 módon csupán azt akarja mondani, amit ezzel követel: „Félj 
és szeress engem és bízzál bennem, mert én vagyok a te egyetlen 
igáz Istened!" Ha ugyanis a szív ilyen viszonyban van Istennel, 
akkor betöltötte ezt és a többit is mind. Viszont aki bármi mást 
fél és szeret mennyen és földön, az sem ezt, sem a többit nem 

325 fogja megtartani, így prédikálta és ismételte az egész írás 
mindenütt ezt a parancsolatot, mindent erre a kettőre: Isten 
félelmére és az Istenbe vetett bizodalomra vonatkoztatott. 
Főként pedig Dávid próféta ismétli ezt a Zsoltárokban mindenütt. 
Amikor például ezt mondja: „Gyönyörködik az Úr azokban, 
akik Őt félik, és jóságára várnak" (Zsolt 147, 11), mintha az 
egész parancsolatot egyetlen verssel magyarázná és ezt mondaná: 
„Gyönyörködik az Űr azokban, akiknek nincs más Istenük," 

326 így kell tehát az első parancsolatnak világítania és fényével 
valamennyi többibe hatolnia. Ezért bele is kell fonnod vala-
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mennyi parancsolatba ezt a részt, mint a koszorúba a'záró csokrot 
és a tartóabrancsot, hogy elejét és végét összefogja s az egészet 
összetartsa, úgyhogy mindig ismételjük és el ne felejtsük. 
Például a második parancsolatban az, hogy Istent féljük és 
nevét ne használjuk átkozódásra, hazudozásra, csalásra és más-
féle megtévesztésre vagy alávalóságra, hanem használjuk 
helyesen és jól, segítségülhívásra, imádkozásra, magasztalásra 
és hálaadásra: szintén az elsó' parancsolatban megkívánt szere-
tetből és bizodalomból ered. Hasonlóképpen kell ennek a féle-
lemnek, szeretetnek és bizodalomnak arra ösztönöznie és kény-
szerítenie minket, hogy meg ne vessük igéjét, hanem tanuljuk, 
örömest hallgassuk, szentnek tartsuk és megbecsüljük. 

327 A felebarátunkról szóló parancsolatoknál is az első paran-
csolat erejéből következik az, hogy tiszteljük atyánkat és anyán-
kat, elöljáróinkat és minden felsőbbséget, szótfogadjunk és 
engedelmeskedjünk nekik, nem önmagunkért, hanem Istenért. 

644 Mert nem atyádra és anyádra kell nézned, nem őket kell félned, 
kedvükért valamit megtenned vagy el nem követned, hanem 
arra nézz, amit Isten vár tőled, sőt teljes határozottsággal 
számon is kér majd. Ha elmulasztod, haragos bírád, ha viszont 

328 megteszed, kegyelmes atyád. Hasonlóképpen függ össze az első 
parancsolattal az is, hogy ne bántsd és ne károsítsd meg fele-
barátodat, ne erőszakoskodjál vele, semmiképpen meg ne sértsd, 
akár testéről, akár hitvestársáról, akár javairól, akár becsületéről, 
akár igazáról van szó, — így következnek a tilalmak egymás 
után, — még ha lehetőséged és okod volna is rá, és senki meg 
nem szólna érte; ellenben tégy jót mindenkivel, segíts és támo-
gass mindenkit, ahol és ahogyan teheted, egyedül Isten kedvéért 
és tetszésére, és bízzál abban, hogy mindezért bőségesen meg-

329 fizet néked. Láthatod tehát, hogy az első parancsolat a fő és a 
forrás; ez érvényesül valamennyi többiben, azok viszont vissza-
térnek hozzá és belekapaszkodnak, úgyhogy kezdete és vége 
teljesen egybekapcsolódik és összefonódik. 

330 Ilyesmit — mondom — hasznos és szükséges mindig az 
ifjúság elé tárni, inteni és emlékeztetni erre, hogy ne úgy nevel-
kedjék, mint az állat, veréssel és kényszerítéssel, hanem Isten 

N félelmében és tiszteletében. Ha ugyanis meggondoljuk és meg-
szívleljük, hogy nem emberi elmejáték az, hanem a magas-
ságos Felség parancsolatai, aki komolyan őrködik felettük, 

645 haragjával és büntetéssel sújtja azokat, akik megvetik, viszont 
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áradó bőséggel fizet meg azoknak, akik megtartják ezeket: akkor 
ez magától arra ösztönöz és indít minket, hogy örömest csele-

331 kedjük Isten akaratát. Nem hiába parancsolja az Ótestámen-
tomban, hogy fel kell írni a Tízparancsolatot minden ajtóra, 
falra és sarokra, sőt a ruhákra is, nem azért, hogy csak fel legyen 
írva és mutogassák, ahogyan a zsidók tették, hanem azért, 
hogy szüntelenül előttünk legyen, állandóan gondoljunk rá és 

332 kövessük minden cselekedetünkben és egész életünkben, sőt 
ezt gyakorolja mindenki napról napra, minden eseménynél, 
vállalkozásnál és foglalkozásnál, mintha mindenütt ez volna 
felírva, ahova néz, ahol megáll és jár. így bő alkalmat találnánk 
otthon, saját házunkban, meg szomszédaink között is a Tíz-
parancsolat gyakorlására: senkinek sem kellene érte messzire 
mennie. 

333 Ebből megint csak azt látjuk, hogy mennyivel nagyobbra 
kell tartanunk és becsülnünk ezt a Tízparancsolatot minden más 
rendnél, parancsolatnál és cselekedetnél, amelyet ezen kívül 
tanítanak és gyakorolnak. Mert ezzel így kérkedhetünk és ezt 
mondhatjuk: Sorakozzék, fel valamennyi bölcs és szent, hadd 
lássuk, tudnak-e csak egyetlen olyan cselekedetet is bemutatni, 
amely e parancsolatok cselekedeteihez fogható. Hiszen Isten 
komolyan követeli és parancsolja ezeket fenséges haragjának 
és büntetésének terhe mellett, és azt a gyönyörű ígéretet fűzi 
hozzá, hogy elhalmoz minket minden jóval és áldással. Ezeket 
tehát minden más tanításnál nagyobbra kell becsülnünk és 
értékelnünk, mert ez a legdrágább kincs azok között, amelyeket 
Istentől kaptunk. 
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646 A MÁSODIK RÉSZ 

A HISZEKEGY 

1 A keresztyén tanítás első részét hallottuk eddig és meg-
ismerkedtünk benne mindazzal, amit Isten akarata szerint 
cselekednünk vagy kerülnünk kell. Helyesen következik most 
a Hiszekegy, amely "elénk tárja mindazt, amit Istentől kell 
várnunk és kapnunk, és röviden szólva megtanít Isten teljes 

2 ismeretére. Ez pedig éppen arra jó, hogy tudjuk cselekedni azt, 
amit a Tízparancsolat szerint cselekednünk kell. Mert az — mint 
fentebb mondottuk — olyan magas mértéket állít, hogy minden 
ember ereje együttvéve is csekély és gyenge arra, hogy meg-
feleljen annak. Ezt a részt tehát éppen úgy meg kell tanulnunk, 
mint amazt, hogy tudjuk, hogyan szerezzük meg, miből és. 

3 mivel merítsük ezt az erőt. Hiszen ha a Tízparancsolatot magunk 
erejéből is teljesíthetnénk úgy, ahogyan azt teljesíteni kell, 
akkor semmi másra nem szorulnánk: sem a Hiszekegyre, sem a 

4 -Miatyánkra. Mielőtt azonban kifejtjük a Hiszekegynek ezt a hasz-
nát és szükségességét, elegendő egyelőre az egészen egyszerű 
híveknek, hogy magát a Hiszekegyet felfogják és megértsék. 

5. Először: A Hiszekegyet eddig tizenkét cikkre osztották, 
jóllehet ha egyenként fogalmaznánk meg minden olyan tételt, 

647 amely az írásban található és a Hiszekegyhez tartozik,sokkal több 
cikk volna", sőt nem is lehetne mindegyiket ilyen kevés szóval 

6 világosan kifejezni. De hogy könnyen és egyszerűen felfogható 
legyen, — hiszen gyermekeknek kell tanítanunk! — az egész 
Hiszekegyet röviden három fő cikkbe, ágazatba foglaljuk az 
Istenség három személye szerint, mert rájuk vonatkozik mindaz, 
amit hiszünk; úgyhogy az Atya Istenről szóló első hitágazat 
magyarázza a teremtést, a Fiúról szóló második a megváltást, 

7 a Szentlélekről szóló harmadik a megszentelést. Mintha ebbe 
a néhány szóba sűrítenénk a Hitvallást: „Hiszek az Atya Isten-
ben, aki teremtett engem, hiszek a Fiú Istenben, aki megváltott 
engem, hiszek a Szentlélekben, aki megszentel engem." Égy 
Isten és egy hit, de három személy, ezért három hitágazat vagy 

8 hittétel. Most tehát röviden végigfutunk a hitvallás szövegén, 
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AZ ELSŐ HITÁGAZAT 

9 Hiszek egy Istenben,* mindenható Atyában, menny-
nek és földnek TEREMTŐJÉBEN. 

10 Ez egészen röviden ábrázolja és jellemzi az Atya Isten 
valóságát, akaratát, munkáját és cselekvését. Miután ugyanis 
a Tízparancsolat arra intett, hogy ne legyen több Istenünk az 
egynél, most azt kérdezzük: „Kicsoda az Isten, mit cselekszik, 
hogyan lehet dicsérni vagy jellemezni és leírni, hogy meg-
ismerjük?" Éppen erre tanít meg ez és a következő két hit-
ágazat. A hitvallás tehát nem más, mint a keresztyének válasza 
és vallástétele az első parancsolatra. Ha például megkérdeznénk 

11 egy kis gyermeket: „Kedvesem, milyen Istened van, mit tudsz 
Róla?", ezt felelhetné: „Az én Istenem először is az Atya, 
aki teremtette a mennyet és a földet. Ezen az egyen kívül sem-
mit sem tekintek istennek, mert nincs senki más, aki mennyet 
és földet tudna teremteni." 

12 A tanult embereknek és a dolgokban kissé jártasaknak 
648 azonban mind a három hitágazatot részletesen fejtegethetjük 

és annyi részre oszthatjuk, ahány szó van benne. De a kis iskolá-
soknál elég rámutatni a legszükségesebbre, tehát ahogyan 
mondtuk, arra, hogy ez a hitágazat a teremtésről szól, vagyis, 
hogy ragaszkodjunk ehhez a szóhoz: „a menny és a föld Terem-

13 tője". Mármost mit jelent ez és hogyan érted ezt a mondatót: 
„Hiszek egy Istenben, a mindenható Atyában, a Teremtőben" 
stb.? Felelet: Azt gondolom és hiszem, hogy Isten teremt-
ménye vagyok, vagyis, hogy Ő adta és szüntelenül fenntartja 
testemet, lelkemet és életemet, kis és nagy tagjaimat, minden 
érzékemet, eszemet és értelmemet, és így tovább; ételt és italt, 
ruházatot, megélhetést, feleséget és gyermeket, háznépet, 

14 házat és gazdaságot stb,; sőt életem javának szolgálatára, szük-
ségletének kielégítésére rendelte minden teremtményét: a Napot, 
a Holdat és az égi csillagokat, a nappalt és az éjszakát, levegőt, 
tüzet, vizet, földet és mindazt, amit az hordoz és terem, madarat, 

15 halat és egyéb állatokat, gabonát és mindenféle növényt, továbbá 
minden más testi és múlandó jót: jó kormányzatot, békét, 

16 biztonságot. Azt tanuljuk tehát ebből a hitágazatból, hogy 

* Luthernél: „Hiszek az Istenben » , . " 
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egyikünk sem kapla önmagától, nem is tarthatja fenn önmagában 
sem életét, sem semmit abból, amit most felsoroltunk és még 
felsorolhatnánk, bármilyen kicsiny és jelentéktelen az. Mindez 
pedig benne van ebben a szóban; „Teremtő" . 

17 Ezenkívül valljuk azt is, hogy az Atya Isten nemcsak 
nekünk adta mindazt, amink van és amit szemünkkel látunk, 
hanem napról napra meg is védi és meg is őrzi minden gonosztól 
és szerencsétlenségtől, elhárít minden veszedelmet és balesetet. 
Mindezt pedig csupa meg nem érdemelt szeretetből és jóságból 
teszi, olyan szerető atyaként, aki úgy gondoskodik rólunk, 

18 hogy semmi baj ne érjen minket. Ennek részletes kifejtése 
649 azonban a hitágazat másik két részébe tartozik, amelyben ezt 

mondjuk: „mindenható Atya". 

19 Ebből önként adódik és következik az, hogy mivel Isten adja, 
tartja fenn és őrzi meg napról napra mindazt, amink van, sőt 
azt is, ami a mennyben és a földön van: bizony tartozunk Neki 
azzal, hogy ezért szüntelenül szeressük, dicsérjük és áldjuk, 
röviden: mindenestől szolgáljuk Őt úgy, ahogyan ezt a Tíz-

20 parancsolatban követeli és parancsolja. Sokat kellene beszél-
nünk, ha részleteznénk, hogy milyen kevesen hiszik ezt a hit-
ágazatot. Bizony mindnyájan elsiklunk fölötte, halljuk és mond-
juk, de nem látjuk és nem gondoljuk meg, hogy mit adnak 

21 elénk ezek a szavak. Ha ugyanis szívünkben hinnénk ezt, akkor 
aszerint cselekednénk is és nem viselkednénk olyan gőgösen, 
nem kérkednénk és nem düllesztenénk mellünket úgy, mintha 
magunknak köszönhetnénk életünket, gazdagságunkat, hatal-
munkat és becsületünket stb., és mintha megilletne minket a 
félelem és a szolgálat. így viselkedik a fonákjára fordult és 
vakságba merült szerencsétlen világ is: visszaél Isten minden jó 
adományával, úgyhogy csakis nagyravágyását, kapzsiságát, 
szenvedélyét és élvezetvágyát elégíti ki vele, Istent pedig arra sem 
méltatja, hogy hálát adjon Neki, vagy Urának és Teremtőjének 

22 tekintse. Mindnyájunkat megalázna és megrémítene ez a hit-
ágazat, ha hinnénk. Hiszen napról napra vétkezünk szemünkkel, 
fülünkkel, kezünkkel, testünkkel és lelkünkkel, pénzünkkel 
és javainkkal, és mindazzal, amink van; hát még azok, akik 
ráadásul Isten igéje ellen is hadakoznak. A keresztyéneknek 
azonban az az eló'nyitk, hogy tudják, hogy szolgálattal és enge-
delmességgel tartoznak Neki mindedért, 



23 Gyakoroljuk hát ezt a hitágazatot mindennap: véssük 
650 szívünkbe, emlékeztessen rá mindaz, amit látunk, mindaz a jó, 

amiben részesülünk, és az is, ha bajból vagy veszedelemből 
kimenekedünk. Hiszen Isten azért adja és cselekszi velünk 
mindezt, hogy megérezzük és meglássuk benne atyai szívét 
és felénk áradó szeretetét. Ettől felhevülne és felgerjedne 
szívünk arra, hogy hálásak legyünk és Isten dicsőségére és 

24 magasztalására használjuk mindezt a jót. Ez hát röviden ennek 
a hitágazatnak az értelme. Ennyire az egyszerű hívőnek is szük-
sége van elsősorban azért, hogy megtanulja, mit kaptunk és 
kapunk Istentől és mivel tartozunk ezért. Igen nagyszerű ismeret 
ez, de még nagyobb kincs. Hiszen így látjuk meg, hogy az Atya 
önmagát adta nekünk minden teremtményével együtt és gaz-
dagon ellát minket ebben az életben, nem is szólván arról, hogy 
ráadásul eláraszt kimondhatatlan értékű örök javakkal Fia és a 
Szentlélek által, ahogyan azt hallani fogjuk. 

A MÁSODIK HITÁGAZAT 

25 Hiszek a Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában 
a m i Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született 

651 Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, m e g -
feszíttetett, meghalt és eltemettetett , alászállt a poklokra, 
harmadnapon fe l támadott halottaiból, fö lment a meny-
nyekbe, ott ül Istennek, a mindenható Atyának jobbján, 
ahonnan eljön ítélni élőket és holtakat, 

26 Itt az Istenség második személyét ismerjük meg, hogy 
lássuk, mit kaptunk Istentől az előbbi múlandó javakon kívül, 
vagyis azt, hogy önmagát maradéktalanul megüresítette és nem 
tartott vissza semmit, amit nem adott volna nekünk. Ez a hit-
ágazat nagyon gazdag tartalmú és széleskörű, de hogy ezt is rövi-
den és gyermekien fejtegessük, kiemelünk belőle egy szót 
és abba sűrítjük egész tartalmát, hogy — ahogyan mondtuk — 
megtanuljuk belőle, hogyan váltattunk meg. Ezekere a szavakra 
támaszkodunk tehát: , Jézus Krisztusban, a mi U R U N K b a n . " 

27 Ha azt kérdezi valaki: „Mit hiszel Jézus Krisztusról a 
második hitágazat szerint?" — feleld röviden: „Hiszem, hogy 
Jézus Krisztus, Isten valóságos Fia, URAMmá lett." Mit 
jelent az, hogy „Urammá lett"? Azt, hogy megváltott engem 



bűntől, ördögtől, haláltól és minden nyomorúságtól. Azelőtt 
ugyanis nem volt sem uram, sem királyom, hanem a bűn és a 
vakság bilincseibe vert, halálraítélt fogoly voltam az ördög 
hatalmában. 

28 Miután ugyanis az Atya Isten megteremtett és mindenféle 
jóval megáldott minket, eljött az ördög és engedetlenségbe, 
bűnbe , halálba és mindenféle bajba sodort, úgyhogy örök 
kárhozatra ítélve éltünk Isten haragja és átka alatt; de rá is szol-

29 gáltunk és meg is érdemeltük. Nem volt itt tanács, segítség 
vagy vigasztalás, míg Istennek ez az egyetlen és örök Fia mér-

652 hetetlen jóságával meg nem könyörült szenvedésünkön és nyo-
morúságunkon és el nem jött a mennyből, hogy segítsen rajtunk. 

30 Elűzte ezeket a zsarnokokat és hóhérokat mind, és helyükbe 
lépett Ő, Jézus Krisztus, az élet, az igazság, minden jó és üdvös-
ség Ura, kiragadott minket szegény elveszett embereket a pokol 
torkából, megszerzett magának, szabaddá tett, visszavitt az 
Atya irgalmába és kegyelmébe, és sajátjaként vett védelmébe 
és oltalmába, hogy kormányozzon minket igazságával, bölcses-
ségével, hatalmával, életével és boldogságával. 

31 Ennek a hitágazatnak tehát az a veleje, hogy az „ U R " 
szócska egyszerűen azt jelenti: „Megváltó", vagyis olyan Valaki, 
aki az ördögtől Istenhez, halálból életre, bűnből igazságra vitt 
minket és megtart ezekben. A hitágazat egymást követő 
mondatai nem is tesznek mást, mint hogy kijelentik és kifejtik, 
hogyan és mivel történt ez a megváltás: mit fizetett, mennyit 
fáradt és vállalt Ő azért, hogy megnyerjen és uralma alá vonjon 
minket, vagyis, hogy emberré lett, a Szentlélektől és Szűztől 
minden bűn nélkül fogantatott és született, hogy Úrrá legyen a 
bűnön ; továbbá szenvedett, meghalt és eltemettetett, hogy 
eleget tegyen értem és megfizessen azért, ami vétkem volt, 
nem arannyal, sem ezüsttel, hanem tulajdon drága vérével. 
Mindezt pedig azért, hogy U R A M m á legyen. Hiszen ebből 
semmit sem tett önmagáért, rá sem szorult volna. Azután pedig 
feltámadt, elnyerte és legyűrte a halált, végül pedig mennybe 
ment és átvette az uralmat az Atya jobbján, hogy az ördög 

653 és minden hatalmasság Neki engedelmeskedjék és lába elé 
boruljon, míg végül az ítélet napján, egészen elválaszt és elkülö-
nít minket a gonosz világtól, az ördögtől, a haláltól, a bűntől stb. 

32 De ezeknek az egyes részeknek külön-külön fejtegetése nem a 
rövid gyermekprédikációba, hanem az egész éven át folyó nagy 
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prédikációkba való, különösen azokban az időszakokban, amelyek 
arra rendeltettek, hogy részletesen tárgyaljuk az egyes hit-
tételeket Krisztus születéséről, szenvedéséről, feltámadásáról, 

33 mennybemeneteléről stb. De az egész evangélium is, amelyet 
prédikálunk, azt célozza, hogy jól értsük ezt a hitágazatot, mert 
egész üdvösségünknek és boldogságunknak ez az alapja: olyan 
gazdag tartalmú és széleskörű, hogy mindig akad rajta elég 
tanulni valónk. 

A HARMADIK HITÁGAZAT 

34 Hiszek a Szentlélekben, egy keresztyén anyaszentegy-
házat, szenteknek közösségét,* bűnöknek bocsánatát, 
testnek fe l támadását és az örök életet. Ámen. 

35 Ezt a hitágazatot nem tudom találóbb cím alá foglalni, mint 
— ahogyan mondtam —, hogy a megszentelésről szól; mert a 
Szentlelket jellemzi és ábrázolja azzal a szolgálatával együtt, 
hogy megszentel, A „ S Z E N T L É L E K " szóra kell tehát támasz-
kodnunk, mert olyan tömör ez, hogy nem találhatnánk ennél 

36 jobbat. Az írás szerint ugyanis többféle lélek van, például 
emberi lélek, mennyei lélek és gonosz lélek. De csak Isten 
lelkét nevezi Szentléleknek, mert Ő az, aki minket megszentelt 

654 és még mindig megszentel. Ahogyan tehát az Atyát Terem-
tőnek, a Fiút Megváltónak nevezzük, úgy kell a Szentlelket is 

37 cselekvéséről Szentnek vagy Megszentelőnek neveznünk. De 
hogyan történik ez a megszentelés? Felelet: Ahogyan a Fiú 
születésével, halálával, feltámadásával stb. szerezte meg azt az 
uralmat, amellyel magáévá tett minket, úgy végzi a Szentlélek 
a megszentelést a következőkkel: a szentek gyülekezetével vagy 
a keresztyén egyházzal, a bűnök bocsánatával, a test feltámadá-
sával és az örök élettel, vagyis azzal, hogy először is szent 
gyülekezetébe visz és az egyház ölébe tesz minket, rajtuk 
keresztül prédikál nekünk és elvezet Krisztushoz. 

38 Mert sem te, sem én soha semmit nem tudhatnánk Krisz-
tusról, nem is hihetnénk benne, Urunkká sem lehetne, ha a 

* Luthernél: „a szent keresztyén egyházat, a szentek gyüleke-
zetét," 



Szentlélek az evangélium hirdetésével fel nem kínálná és szí-
vünkbe nem adná. A cselekedet megtörtént és elvégeztetett, 
mert Krisztus megvette és megszerezte számunkra a kincset 
szenvedésével, halálával, feltámadásával stb. De ha ez a csele-
kedet rejtve maradna, úgyhogy senki sem tudna róla, akkor 
hiába volna és kárbavesznék. Hogy azonban ez a kincs ne 
maradjon elásva, hanem kamatozzék és hasznát vegyék, Isten 
kibocsátotta és hirdetteti az igét, és a Szentlelket adja benne, 
hogy helybehozza és ránkruházza ezt a kincset, a megváltást. 

39 A megszentelés tehát az Űr Krisztushoz vezetés, mégpedig 
azért, hogy olyan kincset kapjunk ajándékul, amelyet magunk 
nem tudnánk megszerezni. 

40 Igyekezzél hát ezt a hitágazatot minél jobban megérteni. 
Ha ezt kérdezik: Hogyan érted ezeket a szavakat: ,,Hiszek 
a Szentlélekben", — tudd rá felelni: „Hiszem, hogy a Szent-

41 lélek megszentel engem, ahogyan neve mutatja." De hogyan 
végzi ezt, vagy mi a módja és eszköze? Felelet: „A keresztyén 

655 egyház, a bűnök bocsánata, a test feltámadása és az örök élet." 
42 Mert eló'ször is külön gyülekezete van a világban. Ez az az anya, 

aki minden egyes keresztyént fogan és hordoz Isten igéje által, 
amelyet a Szentlélek jelent ki és terjeszt, amellyel megvilágosítja 
és lángra gyújtja a szíveket, hogy megértsék és befogadják az 
igét, csüngjenek rajta és ragaszkodjanak hozzá. 

43 Ha pedig a Szentlélek nem hirdetteti és nem kelti életre az 
igét a szívben, hogy megragadja azt, akkor kárba vész. így 
történt a pápaság alatt is: pad alá rejtették a hitet, úgyhogy senki 
sem tekinthette Krisztust Úrnak és a Szentlelket Megszente-
lőnek. Vagyis senki sem hitte, hogy Krisztus olyan Urunk, 
aki cselekedetünk és érdemünk nélkül ekkora kincset szerzett 

44 nekünk és kedvessé tett minket az Atya előtt. Mi volt hát a hiba? 
Az, hogy nem volt ott a Szentlélek, aki ezt kijelentette és hirdet-
tette volna. Sőt olyan emberek és gonosz lelkek működtek, 
akik azt tanították nekünk, hogy cselekedeteinkért üdvözülünk és 

45 kapunk kegyelmet. Ezért nem is keresztyén egyház az. Mert ahol 
nem prédikálják a Krisztust, ott nincs Szentlélek sem, aki 
alkotja, elhívja és egybegyűjti a keresztyén egyházat, amely 

46 nélkül senki sem juthat az Űr Krisztushoz. Legyen ennyi elég 
a hitágazat velejéről. Mivel azonban a benne felsorolt részek 
nem elég világosak az egyszerű hívek számára, röviden ezeket 
is megbeszéljük, 
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47 A Hiszekegy a szent keresztyén egyházat „communio 
sanctorum"-nak, „a szentek közösségé"-nek nevezi. Mindkét 
kifejezés: egyház és szentek közössége, ugyanazt jelenti, de 

656 régen ez az utóbbi nem volt a szövegben. Rosszul és értelmet-
lenül is fordították németre így: „eine Gemeinschaft der Hei-
ligen", a szentek közössége. Ha világosan akarnánk kifejezni 
értelmét, akkor német észjárás szerint egészen másképp kellene 
mondanunk. Az ,,ecclesia" szó ugyanis németül igazában 

48 „Versammlung"-ot, gyűlést jelent. Mi azonban megszoktuk 
a „Kirche" (egyház vagy templom) szócskát. Ezt az egyszerű 
hívek nem az egybegyűlt népre, hanem a felszentelt házra vagy 
épületre értik, pedig a házat csak azért volna szabad „Kirche"-
nek nevezni, mert egybegyülekezik benne a nép. Mert mi, 

. akik összegyülekezünk, mi építünk és szerzünk magunknak külön 
helyiséget és a gyülekezetről nevezzük el a házat. A „Kirche" 
szócska tehát igazában „eine gemeine Sammlung"-ot, általános 
gyűlést, közgyűlést jelent, nem is német eredetű, hanem görög, 
éppenúgy mint az „ecclesia" szó; ezek ugyanis a maguk nyel-
vén „kyria"-nek nevezik azt, amit latinul „curia"-nak mondanak. 
Jól németül, a mi anyanyelvünkön tehát a „Kirche"-t „ein 
christliche Gemeine oder Sammlung"-nak, keresztyén gyüle-
kezetnek vagy gyűlésnek, vagy még helyesebben és világosabban 
„eine heilige Christenheit"-nek, szent keresztyénségnek1 kellene 
neveznünk. 

49 A „communiö" szó jelentése sem „Gemeinschaft" közösség, 
657 hanem „Gemeine",.gyülekezet, Ez pedig csak széljegyzet vagy 

magyarázat, amellyel valaki azt akarta megvilágítani, hogy mit 
jelent a keresztyén egyház. Ebből azután a mieink, akik sem 
latinul, sem németül nem tudtak, „Gemeinschaft der Hei-
ligen"-t, szentek közösségét csináltak, pedig senki sem mondja, 
nem is érti ezt így. Németül helyesen „ein Gemeine der Hei-
ligen"-nek, szentek gyülekezetének kellene neveznünk, vagyis 
olyan gyülekezetnek, amelyben csupa szent van; vagy még 
világosabban „ein heilige Gemeine"-nek, szent gyülekezetnek, 

50 Ezt azért mondom el, hogy értsük ezeket a szavakat: „a szen-
tek közössége", mert ezt már úgy megszoktuk, hogy nehéz 

1 A „Christenheit" szót ezek alapján „keresztyén gyülekezet" 
kifejezéssel fordítjuk; de mindenütt ugyanúgy lehet az „egyház" 
szót is használni. 
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kiirtani és mindjárt eretnekségnek számit, ha egy szót ki-
cserélünk. 

51 E betoldás értelme és veleje tehát ez: Hiszem, hogy él 
a földön egy szent nép és gyülekezet: csupa szent, egy fő, 
Krisztus alatt, a Szentlélek hívta egybe, egy a hite, a szándéka 
és a gondolkodása, sokféle adománya van, de egységes a szere-

52 tetben, nincs benne szakadás és elkülönülés. En is egyik része 
és tagja vagyok, minden javainak élvezője és részestársa. A Szent-
lélek vitt oda és illesztett testébe úgy, hogy meghallottam és 
hallgatom Isten igéjét; mert így kezdünk bejutni. Azelőtt ugyanis 
egészen az ördögé voltunk, sem Istenről, sem Krisztusról nem 

53 tudtunk semmit. A Szentlélek pedig szent gyülekezetével, 
keresztyénségével marad az ítélet napjáig. Gyülekezete által 
ragad meg minket és arra használja azt, hogy hirdesse és 
terjessze az igét, amellyel a megszentelést végzi és növeli, hogy 

658 napról napra növekedjünk és erősödjünk a hitben és annak 
gyümölcseiben, amelyeket O teremt. 

54 Hisszük továbbá, hogy a keresztyén gyülekezetben kapjuk 
bűneink bocsánatát, mégpedig a szentségek és a feloldozás, 
valamint az egész evangélium mindennemű vigasztaló igéje által. 
Ide tartozik tehát az, amit a szentségekről kell prédikálnunk: 
egyszóval az egész evangélium és a keresztyén gyülekezet 
minden szolgálata. Szükség is van arra, högy szüntelenül végez-
zék az evangélium szolgálatát. Mert noha Krisztus megszerezte 
Isten kegyelmét, s a Szentlélek is elvégezte a megszentelést 
Isten igéjével a keresztyén egyház összességében, mégsem vagyunk 
soha bűn nélkül testünk miatt, amelyet még mindig magunkon 

55 cipelünk. A keresztyén gyülekezetben ezért minden arra rendel-
tetett, hogy igéből és jelekből napról napra csupa bűnbocsána-
tot szerezzünk, lelkiismeretünket vigasztaljuk és bátorítsuk, 
hogy jóllehet vannak bűneink, mégsem árthatnak nekünk, 
mert a keresztyén gyülekezetben vagyunk, ahol csupa bűn-
bocsánat van, mert Isten is megbocsát és mi is megbocsátunk 

56 egymásnak, hordozzuk és talpraállítjuk egymást. De a keresztyén 
gyülekezeten kívül, ahol nem hangzik evangélium, nincs bűn-
bocsánat sem és nem lehetséges szent élet sem. Ezért önmaguk 
Zárták ki és különítették el magukat a keresztyén gyülekezettől 
mindazok, akik nem az evangéliumban és a bűnbocsánatban 
keresik szentségüket, hanem cselekedeteikkel szeretnék meg-
érdemelni. 
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57 Amíg azonban most megkezdődött és napról napra növek-
659 szik szentségünk, arra várunk, hogy testünk elpusztuljon és 

elföldeljék minden szennyével együtt, de dicsőségesen jöjjön 
'elő és támadjon fel teljes és tökéletes szentségben az új örök 

58 életre. Mert most csak félig-meddig lehetünk tiszták és szentek: 
szüntelenül dolgozik rajtunk a Szentlélek az igével és napról 
napra bocsánatban részesít egészen addig az életig, amelyben 
nem lesz többé bocsánat, hanem csupa egészen tiszta és szent, 
teljesen kegyes és igaz ember, akik megmenekültek és meg-
szabadultak bűntől, haláltól és minden nyomorúságtól, és új, 

59 halhatatlan, megdicsőült testben élnek. íme, mindez a Szent-
lélek szolgálata és cselekedete, vagyis az, hogy a megszentelést 
a földön elkezdi és napról napra növeli a hitágazat két tételébe 
foglaltak által, vagyis a keresztyén egyház és a bűnök bocsánata 
által. Ha pedig elporladunk, egy pillanat alatt teljessé teszi 
a megszentelést és megtart benne örökké a két utolsó: vagyis a 

60 feltámadás és az örök élet által. De az itt található „Auferstehung 
des Fleisches", a hús feltámadása németül szintén helytelen. 
Ha ugyanis a „Fleisch", hús szót használjuk, csak a húsboltra 
gondolunk. Németül így mondanánk ezt helyesen „Auferstehung 
des Leibes oder Leichnams", a test feltámadása. Ez azonban 
nem jelentős, csak helyesen értsük a szavakat. 

01 Ez a hitágazat tehát olyasmiről szól, aminek állandóan 
történnie kell és soha nem szűnhet meg. A teremtés ugyanis 
már mögöttünk van, a megváltás is elvégeztetett, de a Szent-

660 lélek szüntelenül végzi munkáját az ítélet napjáig, s arra rendeli 
a gyülekezetet a földön, hogy általa mondjon és cselekedjék 

62 mindent. Hiszen keresztyén egyházát nem gyűjtötte még egybe, 
a bűnbocsánat osztását sem fejezte be még. Abban hiszünk 
tehát, aki napról napra vonz minket az igével, és hitünkét adja, 
növeli és erősíti ugyanazzal az igével és bűnbocsánattal; ha 
pedig mindezt elvégezte, mi viszont ragaszkodunk hozzá és 
meghalunk a világnak és minden nyomorúságnak: végül egészen 
és örökké megszentel minket. Ezt várjuk most hittel az ige szerint. 

63 íme, ez a nagyon kevés, de mégis gazdag tartalmú szó kitű-
nően eléd festi Isten egész valóságát, akaratát és cselekvését. 
Benne van minden bölcsességünk, amely meghalad minden 
emberi bölcsességet, szándékot és értelmet. Mert jóllehet az 
egész világ teljes igyekezettel kutatta, hogy kicsoda az Isten, 
mi a szándéka és mit cselekszik: ebből soha semmit meg nem 

•159 



64 sejtett. Itt azonban mindezt bőségesen megtalálod. Mert itt, 
ebben a három hitágazatban O maga jelentette ki és tárta fel 
atyai szívének és kimondhatatlan szeretetének legnagyobb 
mélységeit. Hiszen éppen azért teremtett minket, hogy meg-
váltson és megszenteljen; és miután nekünk adott és ránk köl-
tött mindent, ami mennyen és földön van: Fiát és Szentlelkét 

65 is nekünk adta, hogy velük magához vonjon minket. Mert aho-
gyan fentebb magyaráztuk: mi sohasem érnénk el azt, hogy 
megismerjük az Atya jóságát és kegyelmét, ha nem ismertetné 
meg azt az ŰR Krisztusban, aki atyai szívének tükre, akin kívül 
csupán haragos és félelmetes bírót látunk. Krisztúsról pedig 
nem tudhatnánk, ha a Szentlélek ki nem jelentené. 

66 Ezek a hitágazatok tehát elválasztanak és megkülönböz-
661 tetnek minket keresztyéneket minden más embertől a földön. 

Mert akik a keresztyén gyülekezeten kívül vannak, akár pogá-
nyok, törökök, vagy zsidók, akár álkeresztyének és képmu-
tatók, ha az egy igaz Istent hiszik és imádják is, — mégsem 
tudják, milyen szívvel van irántunk, nem mernek Tőle sem 
szeretetet, sem jót remélni, ezért örök harag és kárhozat alatt 
maradnak. Hiszen nem övék az Űr Krisztus, sőt a Szentlélek 
sem világosította és áldotta meg őket ajándékaival. 

67 Ebből látod, hogy a Hiszekegy egészen más tanítás, mint a 
Tízparancsolat. Mert az arra tanít, hogy mit kell cselekednünk, 
ez pedig azt mondja el, hogy Isten mit cselekszik értünk és mit 
ad nekünk. A Tízparancsolat egyébként is minden ember szívébe 
van írva, a Hitvallást azonban semmiféle emberi bölcsesség 

68 meg nem érti, egyedül a Szentlélek taníthat meg rá. A Tíz-
parancsolat tanítása tehát még nem tesz keresztyénné. Hiszen 
még rajtunk marad Isten haragja és ítélete, mivel nem tudjuk 
teljesíteni azt, amit Isten követel tőlünk. A hitvallás azonban 
csupa • kegyelmet nyújt felénk, igazzá és kedvessé tesz minket 

69 Isten előtt. Ha ezt tudjuk, megkedveljük és megszeretjük Isten 
minden parancsolatát, mert benne meglátjuk, hogy Isten egé-
szen nekünk adja önmagát mindazzal együtt, amije van és ami 
Tőle telik, csakhogy segítsen és támogasson minket abban, 
hogy megtartsuk a Tízparancsolatot. Ezért adja nekünk az Atya 
minden teremtményét, Krisztus minden cselekedetét és a Szent -

70 lélek minden ajándékát. Alapvetésül legyen ez elég a Hiszek-
egyről az egyszerű hívek számára, hogy meg ne terheljük őket, 
hanem inkább, ha megértették velejét, maguktól kutassanak 
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662 tovább ás ehhez kapcsolják azt, amit a Szentírásból tanulnak, 
és egyre gyarapodjanak és növekedjenek a hitvallás alaposabb 
megértésében. Mert amíg itt élünk, bizony minden nap talá-
lunk benne tanítani és tanulni valót. 

11 Hitvallási iratok II. - 1 2 | 2 6 161 



A HARMADIK RÉSZ 

A MIATYÁNK 

1 Hallottuk már, hogy mit kell cselekednünk és hinnünk, 
vagyis, hogy mi a legjobb és legboldogabb élet. Most követ-
kezik a harmadik rész, arról, hogy hogyan kell imádkoznunk. 

2 Mivel olyan állapotban vagyunk, hogy senki sem tudja tökéletesen 
megtartani a Tízparancsolatot, még ha kezdett is hinni, és mivel 
ennek az ördög is a világgal és saját testünkkel szövetkezve 
körömszakadtáig elleneszegül, azért semmire sincs nagyobb szük-
ségünk, mint arra, hogy szüntelenül ostromoljuk Isten fülét, 
kiáltsunk hozzá és könyörögjünk, hogy adja, éltesse és növelje 
bennünk a hitet és a Tízparancsolat megtartását, és hárítsa el 

3 mindazt, ami ebben akadályoz és gátol minket. Hogy azonban 
tudjuk, mit és hogyan kell imádkoznunk, Krisztus Urunk 
maga tanított minket az imádság módjára és szavaira, ahogyan 
azt látni fogjuk. 

4 Mielőtt azonban a Miatyánkot sorjában kifejtjük, nagy szük-
ség van arra, hogy előbb intsük és buzdítsuk az embereket 

663 imádkozásra, ahogyan azt Krisztus és az apostolok is tették. 
5 Először is azt kell tudnunk, hogy Isten parancsolata kötelez 

minket az imádkozásra. Hallottuk ezt már a második parancso-
latban: „Ne vedd hiába Isten nevét!" Hallottuk azt is, hogy 
ebben azt követeli, hogy szent nevét dicsérjük, minden bajban 
segítségül híyjuk, vagyis, hogy imádkozzunk; mert a segít-

6 ségülhívás imádkozás. Erre tehát szigorú és komoly parancsunk 
van, ugyanolyan mint a többi: ne legyen más Istened, ne ölj, 
ne lopj stb., hogy senki ne gondolja, hogy egyre megy, akár 
imádkozik, akár nem. Keményszívű emberek szoktak így véle-
kedni és gondolkodni: Minek imádkozzam? Ki tudja, törődik-e 
Isten az én imádságommal, vagy meg akarja-e hallgatni? Ha nem 
imádkozom, majd imádkozik más. így megszokják, hogy soha 
nem imádkoznak, és erre azt hozzák mentségül, hogy elvetjük 
a hamis és képmutató imádkozást. Mintha azt tanítanánk, 
hogy nem szabad, vagy nem kell imádkoznunk! 
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7 Az azonban igaz, hogy amit imádkozás címén eddig elkö-
vettek, elüvöltöttek és elbömböltek a templomban és másutt, 
az bizony nem volt imádság. Az ilyen külső dolog, ha helyesen 
történik, jó gyakorlat lehet a kisgyermekek, az iskolások és az 
egyszerű hívek számára; lehet éneklésnekvagy olvasásnak nevezni, 

8 de nem nevezhető igazán imádkozásnak. Az imádkozás pedig az, 
•amire a második parancsolat tanít: „Is tent hívd segítségül 
minden bajban!" Ezt várja el tőlünk. Ez nem is függhet tet-
szésünktől, hanem kötelesek és kénytelenek vagyunk imád-
kozni, ha keresztyének akarunk lenni, ahogyan kötelesek és 
kénytelenek vagyunk engedelmeskedni atyánknak, anyánknak 
és a felsőbbségnek. Segítségül hívással és könyörgéssel tisztel-

gő 4 jük és használjuk helyesen Isten nevét. (Jegyezd meg ezt 
mindennél jobban, mert ezzel hallgattatunk el és utasítunk 
vissza minden olyan gondolatot, amely visszatart és elrettent 

9 minket az imádkozástól,)1 Mert ahogyan semmit sem érne az, 
ha a fiú ezt mondaná atyjának: „Fontos az, hogy engedelmes-
kedjem?2 ugyanannyit ér, ha elmegyek és megteszem azt, 
ami tőlem telik!", hiszen szemben állna vele ez a parancs: 
Köteles és kénytelen vagy ezt tenni, — ugyanígy itt sincs tet-
szésemre bízva, hogy teszem-e vagy nem, hanem köteles és kény-
telen vagyok imádkozni Isten3 haragjának és ítéletének terhe 
mellett. 

10 Ezt mindennél jobban meg kell értenünk és meg kell 
jegyeznünk. Ezzel hallgattassuk el és utasítsuk vissza azokat a 
gondolatokat, amelyek visszatartanak és elrettentenek minket 
az imádkozástól, mintha nem volna fontos az, hogy imádkozunk-e 
vagy mintha csak azoknak szólna ez a parancs, akik szentebbek, 
és jobb viszonyban vannak Istennel, mint mi. Az emberi szív 
ugyanis annyira reménytelen természetű, hogy mindig menekül 
Isten elől és azt gondolja, hogy Isten nem akarja és nem szíveli 
imádságunkat, mert bűnösök vagyunk és csak haragot érdemlünk. 

1 Luther ezt a mondatot törölte az 1529. évi második kiadás 
óta. 

2 Luthertől származó javítás az 1529. évi második kiadásban: 
„Mit törődik Isten az én engedelmességemmel?" 

3 Ez a szakasz a következő bekezdés végéig Luthertől származó 
betoldás az 1629. évi második kiadásban; a Konkordia könyvből 
hiányzik. 
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11 Ilyen gondolatokkal szemben erre a parancsolatra kell figyel-
nünk és Istenhez térnünk, hogy még jobban meg ne haragítsuk 
engedetlenségünkkel. Mert ezzel a parancsolattal eléggé érté-
sünkre adja, hogy nem akar minket elvetni vagy elűzni magától, 
noha bűnösök vagyunk. Sőt inkább magához akar vonni, hogy 
megalázkodjunk Előtte, elpanaszoljuk nyomorúságunkat és 
ínségünket, könyörögjünk kegyelméért és segítségéért. Ezért 
olvassuk az írásban, hogy külön haragszik azért, hogy ha valaki 
bűnhődik bűnéért és nem tér ismét Hozzá, nem száll szembe 
haragjával imádságában, és nem keresi kegyelmét. 

12 Ennek alapján így kell következtetned és gondolkodnod: 
665 Mivel Isten ilyen komolyan parancsolja az imádkozást, senki 

a világért se vesse meg imádságát, hanem becsülje nagyra és 
13 sokra. Végy példát mindig a többi parancsolatról is. A gyermek 

a világért se vegye könnyen az engedelmességet atyja és anyja 
iránt, hanem így gondolkodjék mindig: „Ez a cselekedet az 
engedelmesség cselekedete. Amit tehát cselekszem, azt azzal a 
megfontolással cselekszem, hogy engedelmességben és Isten 
parancsolata szerint élek: erre támaszkodhatom és hagyatkoz-
hatom. Az ilyen cselekedetet nagyra tarthatom, de nem az én 
érdememért, hanem a parancsolatért." így van itt is: Amit 
és amiért imádkozunk, azt úgy kell tekintenünk, hogy Isten 
követeli és Neki engedelmeskedve tesszük, vagyis így kell gon-
dolkodnunk: „Önmagamért nem ér ez semmit, de mégis hatá-
sosnak kell lennie, mert Isten parancsolta".4 Bármi kérni-
valója van tehát valakinek, mindig e parancsolatnak engedelmes-
kedve lépjen Isten elé. 

14 Fáradhatatlanul kérünk és intünk azért mindenkit, hogy 
szívleljük meg ezt és semmi esetre se vessük meg imádságunkat. 
Mert eddig úgy tanítottak az ördög nevében, hogy senki sem 
törődött ilyesmivel és azt hitték, hogy elég elvégezni az imád-
ságot, mint cselekedetet, akár meghallgatja Isten, akár nem, 
Szerencsejáték ez az imádsággal és mormolás vaktában, s ezért 

15 kárbaveszett az ilyen imádság. Ilyen gondolatok tévesztenek 
meg és riasztanak vissza minket: „Nem vagyok elég szentés méltó. 
Ha olyan igaz és szent volnék, mint Szt. Péter, vagy Szt. Pál, 

4 Luthertől származó javítás az 1529. évi második kiadásban: 
„Noha bűnösök vagyunk, mégis tetszenie kell Istennek, mert O 
parancsolta." 
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akkor imádkoznék".8 De vesd magadtól nagyon messzire az 
ilyen gondolatokat, mert ugyanaz a parancsolat, amely Szt. 
Pálnak szólt, szól nekem is, és a második parancsolat ugyanúgy 
adatott értem, mint ó'érte. Nem dicsekedhet tehát sem jobb, 

16 sem szentebb parancsolattal, mint én. Ezt kell tehát mondanod: 
„Az én imádságom éppen olyan értékes, szent és Istennek 

666 tetsző, mint Szt. Pálé és a legszentebbeké." Megokolás: „Szí-
vesen elismerem, hogy személyére nézve szentebb mint én, de 
a parancsolatra nézve nem, mert Isten az imádságot nem a sze-
mélyért, hanem igéjéért és az engedelmességért fogadja el. Imád-
ságomat pedig ugyanarra a parancsolatra alapítom, amelyre az 
összes szentek is alapítják. Sőt ugyanazt kérem is, amiért ők 
imádkoztak és könyörögtek mindnyájan. Ezért hát igen nagyra 
tartom imádságomat, sőt nagyobb szükségem van rá, mint 
azoknak a nagy szenteknek." 

17 Az tehát az első legfontosabb, hogy az Istennek való enge-
delmességre kell épülnie és támaszkodnia minden imádságunk-
nak, és ne nézzünk a magunk személyére, hogy bűnösök vagy 

18, igazak, méltók vagy méltatlanok vagyunk-e. Tudnunk kell azt 
is, hogy Isten nem tréfál, hanem haragszik és büntet, ha nem 
imádkozunk, ugyanúgy, ahogyan megbüntet minden más 
engedetlenséget. Sőt azt is tudnunk kell, hogy Isten nem akarja, 
hogy imádságaink kárba vesszenek és hiába imádkozzunk. 
Mert ha nem akarná meghallgatni, nem szólítana fel imádko-
zásra és nem adna rá ilyen szigorú parancsot. 

19 Másodszor: még inkább sarkaljon és ösztönözzön minket 
az, hogy Isten ígéretet is adott és fűzött parancsolatához, hogy 
egészen bizonyos legyen az, amit kérünk. Az 50. zsoltárban ezt 
mondja: „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, és én 
megmentlek téged." (Zsolt 50,15) Krisztus is ezt mondja Máté 
evangéliuma 7-ben: „Kérjetek, és Ő megadja nektek stb. Mert 

20 mindenki, aki kér, kap." (Mt 7,7—8). Szívünknek ettől föl kell 
ébrednie és lángra kell lobbannia, hogy kedvvel és örömmel 
imádkozzunk. Hiszen azért tanúsítja igéjével, hogy szíve szerint 
gyönyörködik imádságunkban, sőt meghallgatja és teljesíti azt, 
hogy meg ne vessük, szélnek se eresszük imádságainkat és 

21 ne kérjünk bizonytalanul. Elébe viheted ezt és mondhatod: 

8 Luthertől származó kiegészítés az 1538. évi kiadásban: 
„és remélném a meghallgatást." 
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667 „Színed elé lépek, édes Atyám, és könyörgök, de nem a magam 
jószántából, nem is méltó voltomért, hanem parancsolatodban 
és ígéretedben bízva, amely nem téveszthet meg engem, nem 
is hazudhat." Aki pedig nem hisz ennek az ígéretnek, az tudja 
meg ismét, hogy megharagítja Istent, mert legnagyobb mérték-
ben sérti és hazugsággal vádolja Őt. 

22 Az is biztasson és ösztönözzön minket, hogy Isten nem-
csak parancsol és ígér, hanem segítségünkre is siet: megfogal-
mazza a szavakat és a szöveget, szánkba adja, hogy mit és hogyan 
imádkozzunk, hogy lássuk, mennyire könyörül nyomorúsá-
gunkon, és hogy semmit ne kételkedjünk abban, hogy tetszik 

23 Neki ez az imádság és biztosan meghallgatja. Ez a Miatyánk 
nagy előnye minden olyan imádsághoz képest, amelyet magunk 
gondolunk ki. Lelkiismeretünk ugyanis mindig kételkednék 
és ezt mondaná: „Imádkoztam, de nem tudom, tetszik-e Neki 
és eltaláltam-e a helyes mértéket és hangot." Nincs tehát a 
földön jobb imádság a mindennapi Miatyánknál, mert az a 
kitűnő bizonysága van, hogy Isten szívesen hallgatja. Nem is 
volna szabad ezt elcserélnünk a világ minden kincséért sem. 

24 Az imádság szövegét azért is szabja elénk, hogy lássuk és 
mérlegeljük azt a nyomorúságot, amelynek arra kell minket 
szorítania és kényszerítenie, hogy szüntelen imádkozzunk. 
Aki ugyanis kérni akar, annak valamit elő kell adnia: elő kell 
terjesztenie és megneveznie azt, amit kíván, különben nem' 

25 nevezhető könyörgésnek. Méltán vetettük el tehát a szerzetesek 
és a papok imádságait,-mert éjjel-nappal pokolian bömbölnek 
és mormolnak, de esze ágába sem jut egyiküknek sem, hogy 

668 kérjen. Sőt ha minden templomot papostul összehordanánk, 
meg kellene vallaniok, hogy soha egy csepp borért sem imád-
koztak szívük szerint. Mert közülük soha senki sem azért szánta 
el magát imádkozásra, hogy engedelmeskedjék vele Istennek 
és mert hitt az ígéretben, de semmiféle nyomorúságot sem 
vettek észre, hanem mindig csak arra gondoltak, hogy ha minden 
hibátlanul sikerül, akkor ezzel jócselekedetet végeznek és meg-
fizetnek vele Istennek, mintha nem kapni akarnának Tőle, 
hanem csak adni Őneki. 

26 Az igazi imádsághoz pedig az a komolyság kell, hogy 
érezzük nyomorúságunkat, mégpedig olyan nyomorúságot, 
amely szorongat és kényszerít minket arra, hogy kiáltsunk 
és sikoltsunk segítségért. Akkor magától ömlik az imádság, 
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úgy ahogyan ömlenie kell, és nincs szükségünk tanításra arról, 
hogy hogyan készülődjünk hozzá és miből merítsünk áhítatot. 

27 Azt a nyomorúságot pedig, amellyel törődnünk kell: magunkét 
és másokét, elég bőven megmutatja neked a Miatyánk. Ez tehát 
arra is jó, hogy belőle észrevegyük, megfigyeljük és .megszív-
leljük ezt a nyomorúságot, és meg ne lankadjunk az imádkozásban. 
Hiszen mindnyájan elég sok hiányt szenvedünk, de az a hiba, 
hogy nem érezzük és nem látjuk. Isten tehát nem is azért akarja, 
hogy nyomorúságodat és kívánságodat elpanaszold, mintha Ó 
nem tudna arról, hanem azért, hogy szíved fölgerjedjen arra, 
hogy egyre buzgóbban és egyre többet kérj, és szélesre nyisd 
és tárd ki köpenyedet, hogy sokat kapj. 

28 Gyermekkorunktól fogva kellene tehát megszoknunk, 
hogy mindennap imádkozzunk minden bajunkban, amit csak 
érzünk és ami csak ér minket, de más emberekért is, akik között 

• 669 élünk, például igehirdetőkért, felsőbbségért, szomszédokért, 
házunk népéért. Eközben mindig emlékeztessük Istent paran-
csolatára és ígéretére, ahogyan mondtam, és tudjuk, hogy nem 

29 veti meg imádságunkat. Ezt azért'mondom, mert szeretném, 
ha ismét elterjesztenénk a nép között, hogy újra megtanuljanak 
helyesen imádkozni, és ne viselkedjenek olyan ridegen és közöm-
bösen, mert ettől napról napra alkalmatlanabbak lesznek az 
imádkozásra. Hiszen az ördög is ezt akarja és minden erejével 
támogatja, mert jól érzi, mennyi keserűséget és kárt okoz neki, 
ha az imádkozást buzgón gyakorolják, 

30 Azt pedig tudnunk kell, hogy egyedül az imádság, minden 
védelmünk és oltalmunk. Mert nagyon is gyengék vagyunk az 
ördöghöz, hatalmához és táborához képest: ha reánk tör, biz-
tosan eltipor. Gondolnunk kell tehát erre és meg kell ragadnunk 
azokat a fegyvereket, amelyekre szüksége van a keresztyénnek, 

31 hogy helyt álljon az ördöggel szemben. Ugyan mit gondolsz: 
minek volt eddig olyan nagy hatása, mi gátolta és akadályozta 
ellenségeink tervét, vállalkozását, öldöklését és fölkelését, 
amellyel az ördög el akart nyomni minket az evangéliummal 
együtt, ha a mi oldalunkon vasfalként nem vonult volna fel 
néhány igaz ember imádsága? Különben nekik is egészen más 
játékot kellett volna végignézniök, mert az ördög egész Német-
Országot saját vérébe fojtotta volna. Hát csak nevessenek és 
gúnyolódjanak rajta, mi pedig csupán az imádsággal megbir-
kózunk velük és az ördöggel, ha ugyan kitartunk és nem lan-
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32 kádunk meg. Mert ha valahol egy igaz keresztyén így imád-
kozik: „Vidd már végbe, édes Atyám, a Te akaratodat!" — akkor 
Ő ezt mondja a magasságban: „Igen, édes gyermekem, bizony 
meglesz és végrehajtom, az ördög és az egész világ ellenére!" 

33 Mindezt intésül mondjuk, hogy megtanuljuk az imád-
670 ságot mindennél nagyobbra és többre becsülni, és különbséget 

tudjunk tenni a locsogás és a valamiért való könyörgés között. 
Mert egyáltalában nem vetjük el az imádságot, de elvetjük az 
egészen- haszontalan ordítást és mormolást, ahogyan maga 

34 Krisztus is elveti és eltiltja a hosszadalmas fecsegést. Most pedig 
röviden és világosan megbeszéljük a Miatyánkot. Hét egymásután 
következő cikkbe vagy kérésbe foglalja mindazt a nyomorúságot, 
amely szüntelenül reánk nehezedik, s mindegyik akkora, hogy 
könyörgésre indíthat, amíg élünk. 

AZ E L S Ő K É R É S 

35 Szentel tessék m e g a Te neved! 
36 Ez kissé homályos és nem jó kifejezés, mert anyanyel-

vünkön így mondanánk: „Mennyei Atyánk, add, hogy szent 
37 legyen a Te neved!". Minek azért imádkozni, hogy neve szent 

legyen? Hát nem szent úgyis? Felelet: Igen, lényege szerint 
mindig szent, de a mi használatunkban nem szent. Amikor 
ugyanis keresztyénné lettünk és. megkereszteltek minket, Isten 
nevét kaptuk, mégpedig azért, hogy Isten gyermekeinek 
nevezzenek, hogy élvezzük a szentségeket, amelyekkel testébe 
fogad minket, vagyis, hogy rendelkezésünkre- álljon mindaz, 

38 ami Istené.- Ez hát az a nyomorúság,* amely miatt arra kell a 
legnagyobb gondot fordítanunk, hogy tiszteljük, szentnek és 
fenségesnek tartsuk az Ó nevét, 'mert ez a mi legdrágább kin-

671 esünk és ereklyénk, és hogy igaz gyermekeiként imádkozzunk 
azért, hogy neve, amely a mennyben úgyis szent, a földön is, 
nekünk és az egész világnak is szent legyen és maradjon. 

39 Hogyan lesz hát Isten neve közöttünk szent? Az erre adható 
legvilágosabb felelet ez: Ha tanításunk és életünk istenes és 
keresztyén. Mivel ugyanis ebben az imádságban Istent atyánk-
nak nevezzük, tartozunk azzal, hogy tisztességes gyermekekhez 

* Vagyis az, hogy Isten neve rajtunk, de nem szenteljük meg. 
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illően mindenkor úgy éljünk és viselkedjünk, hogy miattunk 
40 ne gyalázzák, hanem dicsőítsék és magasztalják. Mármost: 

vagy szavainkkal vagy cselekedeteinkkel szentségtelenítjük meg 
az Ő nevét. (Mert amit a földön teszünk az mindig szó vagy 

41 cselekedet, beszéd vagy tevékenység.) Először tehát azzal 
szentségtelenítjük meg, hogy ha valaki Isten nevében olyasmit 
prédikál, tanít és mond, ami téves és megtévesztő, úgyhogy 
az Ő neve kénytelen tetszetőssé és kelendővé tenni a hazug-
ságot. Ez az isteni név legcsúnyább gyalázása és becstelenítése. 

42 De az is ez, ha valaki gyalázatosan a szent nevet használja 
43 takaróul esküdözésnél, átkozódásnál, igézésnél stb. Másodszor: 

megszentségtelenítjük botránkoztatóan gonosz élettel és csele-
kedetekkel is, ha házasságtörők, iszákosok, fösvények, irigyek és 
gonosz nyelvűek azok, akiket keresztyéneknek és Isten népének 
neveznek: ilyenkor szintén miattunk gyalázzák -és káromolják 

44 Isten nevét. Mert ahogyan a testi atyának is szégyenére és gya-
lázatára válik az olyan neveletlen, gonosz gyermek, aki ellene 
beszél és ellene cselekszik, úgyhogy miatta őt is megvetik és 
szidják, ugyanígy Istennek is szégyenére válik, ha mi, akik nevét 
viseljük és mindenféle jót kapunk Tőle, nem tanítunk, beszélünk 
és élünk tisztességes és mennyei gyermekhez illően, és kény-
telen hallani, hogy azt mondják rólunk, hogy mi bizony nem 
Isten gyermekei, hanem áz ördögé vagyunk. 

45 Látod tehát, hogy éppen azt kérjük ebben a mondatban, 
672 amit Isten a második parancsolatban követel, vagyis, hogy nevét 

ne használjuk gonoszul esküdözésre, átkozódásra, hazudozásra, 
csalásra stb., hanem használjuk helyesen, Isten dicsőítésére és 
dicsőségére. Mert aki Isten nevét valamilyen bűnre használja, 
az megszentségteleníti és beszennyezi azt a szent nevet, ahogyan 
régen a templom megszentségtelenítéséről beszéltek, ha gyilkos-
ságot vagy más alávalóságot követtek el benne, vagy ha meg-
gyalázták a szentségmutatót vagy az ereklyét, pedig az szent 

46 önmagában, csak a használat közben lett szentségtelenné. Ez a 
mondat tehát egyszerű és világos, ha megértjük, hogy „meg-
szentelni" a mi nyelvünkön azt jelenti: „dicsérni, magasztalni, 

47 és tisztelni" szóval és cselekedettel. Lásd meg hát, milyen égetően 
szükséges ez az imádság. Mert ha látjuk, hogy a világ mennyire 
tele van szektákkal és tévtanítókkal, akik mindnyájan a szent 
névvel takargatják és szépítik ördögi tanításukat, akkor méltán 
kellene szüntelenül segítségért kiáltanunk és könyörögnünk 
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mindazok ellen, akik hamisan prédikálnak és hisznek, és azok 
ellen is, akik támadják, üldözik és el akarják fojtani evangéliu-
munkat és tiszta tanításunkat. Ilyenek például a püspökök, 
a zsarnokok, a rajongók stb. Szükséges ez az imádság önma-
gunkért is, mert nálunk ugyan hangzik Isten igéje, de nem 
vagyunk érte hálásak és nem élünk a szerint, ahogyan pedig 

48 kellene. Ha pedig ezt őszintén kéred, bizonyos lehetsz abban, 
hogy tetszik Istennek, Mert semmit sem hall szívesebben, 
mint azt, hogy ha tisztelete és dicsérete mindent megelőz és 
felülmúl, és ha igéjét tisztán tanítják, nagyra tartják és meg-
becsülik. 

673 A M Á S O D I K K É R É S 

49 Jöj jön el a T e o r szágod! 

Ahogyan az első mondatban azt kértük, amit Isten tisz-
teletére és nevére vonatkozik, vagyis, hogy Isten ne engedje, 
hogy a világ a maga hazugságát és gonoszságát palástolja vele, 
hanem védje meg neve félelmetességét és szentségét taní-
tásunkkal és életünkkel, hogy dicsérjék és magasztalják értünk: 

50 úgy viszont itt azt kérjük, hogy országa is eljöjjön. De ahogyan 
Isten neve önmagában is szent és mégis azt kérjük, hogy nekünk 
is szent legyen, úgy az Ő országa is eljön önmagáért, kérésünk 
nélkül. Mégis azt kérjük, hogy hozzánk jöjjön, vagyis hogy 
közöttünk és nálunk legyen, hogy mi is azokhoz tartozzunk, 
akiknél megszentelik nevét és virágzik országa. 

51 Mit nevezünk azonban az Isten országának? Felelet: 
Azt, amit előbb már a Hiszekegyben hallottunk, vagyis azt, 
hogy Isten az Ő Fiát, Krisztust, a mi Urunkat, elküldte a 
világba, hogy megváltson és megszabadítson minket az ördög 
hatalmából, magához vonjon és az igazság, az élet és az üdvösség 
királyaként érvényesítse uralmát bűn, halál és rossz lelkiismeret 
ellen, sőt Szentlelkét is ajándékozta, hogy mindezt átadja nekünk 
szent igéjében, és erejével megvilágítson és megerősítsen minket 

52 a hitben. Ezért kérjük itt először is azt, hogy mindez érvénye-
süljön nálunk és nevét dicsőitse Isten szent igéje és a mi életünk: 
egyrészt úgy, hogy akik befogadtuk azt, megmaradjunk mellette 
és napról napra gyarapodjunk benne, másrészt pedig úgy, 

674 hogy más emberek is megkedveljék és kövessék, sőt hatalmasan 
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terjedjen a világon, hogy a Szentlélek vezetésével sokan eljus-
sanak a kegyelem országába, részesedjenek a megváltásban, 
és mindnyájan ebben az egyetlen királyi országban éljünk mos-
tantól örökké. 

53 Isten országának hozzánk jövetele ugyanis kétféleképpen 
történik:' először itt a múlandóságban az ige és a hit által, azután 
örök időkre Krisztus megjelenése által, Mi tehát mindkettőért 
könyörgünk: hogy eljöjjön naponkénti növekedéssel és egykor 
az örök életben, azokhoz is, akik még nincsenek benne, és hoz-

54 zánk is, akik bejutottunk. Mindez pedig azt jelenti, mintha ezt 
mondanánk: „Kérünk, édes Atyánk, add nekünk először igédet, 
hogy az evangéliumot híven hirdessük az egész világon, azután 
pedig azt, hogy hittel be is fogadjuk, hasson és éljen bennünk, 
hogy országod terjedjen közöttünk az igével és a Szentlélek 
erejével, az ördög országa pedig olyan vereséget szenvedjen, 
hogy se joga, se hatalma ne legyen rajtunk, és végül egészen 
elpusztuljon, a bűn, a halál és a pokol megsemmisüljön, mi 
pedig örökké éljünk teljes igazságban és boldogságban," 

55 Ebből látod, hogy itt nem egy falat kenyérért vagy múló 
földi javakért könyörgünk, hanem mérhetetlen örök kincsért 
és mindazért, ami Istené. Ez sokkal nagyobb annál, hogysem 
az emberi szív még csak gondolatban is kívánni merné, ha nem 

56 kapta volna azt a parancsot, hogy kérje. O azonban Isten, 
s ezért számot tart arra a dicsőségre is, hogy sokkal többet és 
bőségesebben ad, mint amennyit valaki is elképzelhet, örök 
kiapadhatatlan forráshoz hasonlóan, amely minél tovább ömlik 
és árad, annál jobban ontja. Semmit sem vár el tőlünk inkább, 
mint azt, hogy sok és nagy dolgot kérjünk Tőle, viszont harag-

57 szik, ha nem kérünk és nem követelünk bátran. Ha például a 
gazdag, hatalmas császár felszólítana egy szegény koldust arra, 
hogy kérjen, amit csak kíván, és hajlandó volna nagy fejedelmi 
ajándékot adni, az a bolond pedig nem kérne mást, mint koldus-

675 levest, méltán tartanánk ravasz gazembernek, aki gyúnyt és 
csúfot űz a császári felség parancsából. Nem is méltó arra, 
hogy szeme elé kerüljön. Istennek is ugyanígy szégyenére és 
gyalázatára válik, ha számtalan jót kínál és ígér nekünk, mi 
pedig megvetjük azt, vagy nem merjük elfogadni, és alig bátor-

58 kódunk egy darab kenyeret kérni. Mindez annak a szégyen-
letes hitetlenségünknek a rovására írandó, amely még azt a jót 
sem reméli Istentől, hogy megtölti gyomrunkat, még kevésbbé 
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azt, hogy kételkedés nélkül várhatjuk Istentől az örök javakat. 
Bátorodjunk meg tehát és ez legyen az első, amit kérünk, akkor 
majd minden másban is bővölködünk, ahogyan Krisztus tanítja: 
„Keressétek először Isten országát, és mindez megadatik néktek." 
(Mt 6,33). Hogyan is engedné, hogy hiányt és ínséget szenved-
jünk a mulandókban, amikor megígéri az örökkévalót és múl-
hatatlant. 

A H A R M A D I K K É R É S 

59 Legyen m e g a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a 
földön is! 

60 Eddig azért imádkoztunk, hogy tiszteljük az Ő nevét, 
676 és hogy országa terjedjen közöttünk. Ebben a kettőben megvan 

mindaz, ami Isten tiszteletére és a mi üdvösségünkre vonat-
kozik, vagyis azért imádkoztunk, hogy Isten miénk legyen 
minden gazdagságával együtt. Ugyanolyan égető szükség van 
azonban arra, hogy ezt. jól megragadjuk és ne szakadjunk el 

61 tőle. Mert ahogyan jól kormányzott országban nemcsak azokra 
van szükség, akik termelnek és kormányoznak, hanem azokra 
is, akik védelmeznek, oltalmaznak és éberen őrködnek: úgy van 
itt is. Noha legsürgősebben az evangéliumért, a hitért és a 
Szentlélekért könyörögtünk, hogy kormányozzon minket és 
megváltson az ördög hatalmából, mégis kérnünk kell azt is, 
hogy végrehajtsa akaratát. Mert nagyon furcsa helyzetbe kerü-
lünk, ha ragaszkodunk az említettekhez: sok támadást és bán-
talmazást kell szenvednünk mindazoktól, akik akadályozni és 
gátolni merészelik az előző kérésekbe foglaltakat. 

62 Bizony senki sem hiszi, mennyire ellenkezik és akadékos-
kodik az ördög: nem tudja elviselni, hogy valaki helyesen tanít-
son, vagy higyjen és mérhetetlenül fáj neki, ha kénytelen eltűrni, 
hogy leleplezzék az isteni névvel ékesített és ezért nagyrabecsült 
hazugságait és utálatosságait, és hogy egészen megszégyenüljön, 
sőt a szívekből is kiűzzék, és országa ekkora vereségét szenvedjen. 
Ezért ádáz ellenségként tombol és dühöng teljes hatalmával és 

63 erejével. Maga mellé rendeli valamennyi csatlósát, sőt igénybe 
veszi a világot és saját testünket is. Mert testünk önmagában is 
rest és hajlik a rosszra, még akkor is, ha befogadtuk és hisszük 
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Isten igéjét. A világ meg rossz és gonosz. Az ördög pedig mind-
ezeket uszítja, tüzeli és lázítja, hogy gátoljon, visszaverjen, 

677 elbuktasson és ismét hatalmába ejtsen minket. Csakis ez az ő 
64 akarata, szándéka és gondolata, ezzel foglalkozik éjjel-nappal, 

és nem pihen egy pillanatig sem, felhasznál minden mester-
fogást, cselvetést, utat és módot, amit csak kieszelhet. 

65 Ha tehát keresztyének akarunk lenni, biztosan számítanunk 
és készülnünk kell arra, hogy ellenségünk lesz az ördög vala-
mennyi angyalával és a világgal együtt, akik mind bántanak és 
keserítenek minket, Mert ahol Isten igéjét hirdetik, befogadják 
vagy hiszik, és gyümölcsét termik, ott nem hiányozhat a gyö-
nyörűséges, szent kereszt sem. Ne is gondoljon arra senki, hogy 
nyugodalmasan élhet, Sőt kockáztatni kell mindenét a földön: 
javait, becsületét, házát és gazdaságát, feleségét és gyermekét, 

66 testét és életét. Bizony ez fáj a testünknek és az ó-embernek, 
mert arról van szó, hogy szilárdan álljunk és békén tűrjünk, 
akárhogyan támadnak minket, és lemondjunk arról, amit elvesz-

67 nek tőlünk. Ezért hát itt is — mint mindig — nagy szükség van 
arra, hogy szüntelenül így könyörögjünk: „Legyen meg a Te 
akaratod, édes Atyám, ne az ördög és ellenségeink akarata, 
se azoké, akik üldözik szent igédet, azt megfojtani, országodat 
pedig gátolni akarják. Add meg nekünk azt is, hogy* türelemmel 
hordozzuk és legyőzzük mindazt, amit ezért szenvednünk kell, 
hogy nyomorult testünk meg ne hátráljon és el ne bukjék gyen-
gesége vagy restsége miatt." 

68 íme ez a három kérés a legegyszerűbb módon mutatja 
678 nekünk azt a nyomorúságot, amely magát Istent érinti, de persze 

egészen miattunk. Hiszen egyedül minket illet ez, amit kérünk, 
mégpedig úgy, ahogyan mondtuk, hogy bennünk is meglegyen 
az, ami egyébként nélkülünk is meglesz. Ahogyan kérésünk 
nélkül is szent lesz a neve és eljön országa, úgy érvényesül és 
meglesz akarata is, jóllehet az ördög egész táborával nagyon 
lármáz, dühöng és tombol ellene, és arra készül, hogy az evan-
géliumot egészen kiirtsa. Önmagunkért kell tehát kérnünk azt, 
hogy akarata közöttünk is feltarthatatlanul érvényesüljön dühön-
gésük ellenére, hogy semmit el ne érjenek, mi pedig szilárdan 

* Luthertől származó kiegészítés az 1538. évi kiadásban: 
„hogy mindenkor engedelmeskedjünk Neked, a Te akaratodat 
cselekedjük egész életünkben és minden helyzetben és . . . " 
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álljunk minden erőszak és üldözés ellenére, és elfogadjuk Isten-
nek ezt az akaratát. 

69 Ez az imádság pedig legyen védelmünk és oltalmunk: 
ez verje vissza és győzze le mindazt, amit ördög, pápa, püspökök, 
zsarnokok és eretnekek az evangélium ellen mozgósítanak. Hadd 
dühöngjenek és feszítsék meg minden erejüket, hadd tanács-
kozzanak és határozzanak arról mindahányan, hogy hogyan 
fojtsanak meg, nyomjanak el és irtsanak ki minket, hogy érvé-

• nyesüljön akaratuk és szándékuk: ezzel szemben ezt az egyetlen 
kérést imádkozó egy-két keresztyén lesz a védőbástyánk: meg-

70 rohamozzák, de összeroppannak rajta. Vigasztalódunk és dicsek-
szünk azzal, hogy az ördög és minden ellenségünk akarata és 
vállalkozása feltétlenül csődöt mond és megsemmisül, akár-
milyen nagynak, biztonságosnak és hatalmasnak érzik magukat, 
Mert ha akaratuk le nem törne és meg nem hiúsulna, akkor az 
Ő országa nem maradhatna meg a földön, nevét sem lehetne 
megszentelni, 

679 A NEGYEDIK K É R É S 

71 A mindennapi kenyerünket add meg nekünk m a ! 

72 Itt a szerény kis kenyérkosárra gondolunk, testünk és 
múlandó életünk szükségleteire. Rövid, egyszerű mondat ez, 
de mégis sokat ölel fel. Ha ugyanis a „mindennapi kenyeret" 
említed és kéred, akkor kéred mindazt, ami ahhoz kell, hogy meg-
legyen és élvezd mindennapi kenyeredet, és viszont imádkozol 
mindaz ellen is, ami ezt akadályozza. Ezért hát jól ereszd meg 
és szárnyaltasd képzeletedet, nemcsak a sütőkemencéig és a 
lisztesládáig, hanem a széles mezőre és az egész földre, amely 
termi és szolgáltatja nekünk a mindennapi kenyeret és minden-
féle élelmet. Mert ha Isten nem növesztené, áldaná és oltalmazná 
a mezőn, soha nem szedhetnénk kenyeret a sütőkemencéből, 
sem az asztalra nem tehetnénk. 

73 De rövidre fogjuk: ez a kérés felöleli mindazt, ami kell a 
földi élethez. Hiszen a mindennapi kenyérre is csupán ezért van 
szükségünk. Már pedig nemcsak az kell az élethez, hogy tes-
tünknek legyen tápláléka, ruházata és egyéb szükséglete, hanem 
az is, hogy csendben és békében megférjünk azokkal az emberek-
kel, akikkel együtt élünk és érintkezünk mindennapi munkánk, 
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foglalkozásunk és mindennemű tevékenységünk közben, röviden 
tehát mindaz, ami a családi és a társadalmi vagy polgári élet 
rendjét és kormányzását alkotja. Mert ha e kettő megakad, és 
nem érvényesül úgy, ahogyan érvényesülnie kellene, akkor meg-

74 akad az élet ellátása is. Ez pedig nem viselhető el sokáig. Bizony 
680 égetően szükséges az, hogy imádkozzunk a világi felsőbbségért 

és vezetőségért, mert Isten főként általuk őrzi meg mindennapi 
kenyerünket és életünk nyugalmát. Mert még ha bőséggel 
kapunk is mindenféle jót Istentől, nem tarthatunk meg belőle 
egyet sem, nem is élvezhetjük biztonságban és boldogan, ha 
nem ad nekünk tartós, békés kormányzatot. Hiszen ahol békét-
lenség, civakodás és háború van, ott máris eltűnt a mindennapi 
kenyér, vagy legalábbis megfogyatkozott. 

75 Méltán tehetnénk ezért kenyeret minden derék fejedelem 
címerébe az oroszlán vagy a babérkoszorú helyére, vagy a 
pénzérmékre a fej helyébe, hogy arra emlékeztesse őket és alatt-
valóikat, hogy az ő szolgálatuk révén van oltalmunk és békes-
ségünk, és nélkülük nem élvezhetnénk és nem tarthatnánk meg a 
mindennapi kenyeret. Méltók is ezért teljes tiszteletre, hogy meg-
adjuk nekik azt, ami jár és ami csak telik tőlünk, mert nekik 
köszönhetjük, hogy békében és csendben élvezhetjük mindazt, 
amink van, hiszen egyébként egy fillérünk sem maradna. Sőt 
méltók arra is, hogy imádkozzunk értük, hogy Isten még több 
áldást és jót árasszon ránk általuk. 

76 Ezzel tehát röviden jeleztük és vázoltuk azt, hogy a földi 
élet milyen sokféle viszonylatára terjed ki ez a kérés. Ebből aztán 
hosszú imádságot szerkeszthet bárki és hosszan sorolhatja 
mindazt, ami bele tartozik. Azt kérhetjük például, hogy Isten 
adjon nekünk ételt, italt, ruházatot, házat, gazdaságot és testi 

681 egészséget; továbbá növekedéssel és jó terméssel áldja a gabonát 
és a föld minden gyümölcsét, segítsen meg otthon a ház vezetésé-
ben is, adjon derék feleséget, gyermekeket és háznépet, és oltal-
mazza meg őket, áldja meg munkánkat, mesterségünket vagy 
egyéb foglalkozásunkat eredménnyel és sikerrel, ajándékozzon 

77 megbízható szomszédokat és jó barátokat stb.; továbbá adjon 
a császárnak, királynak és minden rendnek, különösen pedig a mi 
fejedelmünknek, minden tanácsosnak, főúrnak és tisztségviselő-
nek bölcsességet, erőt és jó szerencsét, hogy jól kormányozza-
nak és győzzenek á törökön és minden ellenségen; az alattvalók-
nak és az egyszerű népnek pedig adjon engedelmességet, békét 
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78 és egyetértést egymás között. Kérhetjük azt is, hogy óvja meg 
életünket s élelmünket minden kártól, rossz időjárástól, jég-
veréstől, tűztől, víztől, méregtől, járványos betegségtől, marha-
vésztől, háborútól és vérontástól, drágaságtól, kártevő állatok-

79 tói, gonosz emberektől stb. Jól tesszük, ha az egyszerű hívek 
szívébe véssük, hogy Isten adja ezeket és az ehhez hasonlókat, 
nekünk pedig imádkoznunk kell érte. 

80 Ez az imádság azonban főként legnagyobb ellenségünk, 
az ördög ellen szól. Mert minden szándéka és vágya az, hogy 
elvegye és gátolja mindazt, amit Istentől kaptunk. Az sem elég 
neki, hogy gátolja és rombolja az egyházi kormányzást azzal,-
hogy hazugságaival megtéveszti és hatalmába keríti a lelkeket, 
hanem azt is akadályozza és gátolja, hogy bármiféle vezetés 
vagy tisztességes, békés rend érvényesüljön a földön. Ezért 
támaszt annyi civakodást, gyilkosságot, felkelést és háborút, 
sőt rossz időjárást és jégverést is, ezért rontja a gabonát és a 

81 marhát, mérgezi a levegőt stb. Egyszóval: fáj neki, ha valaki 
egy falat kenyeret kap Istentől és békén élvezi. Ha volna rá 
hatalma, és ha imádságunk nem szerezne nekünk oltalmat 
Istennél, nem maradna miénk egyetlen szál gabona a mezőn, 

682 egyetlen fillér a házunkban, sőt életünk egyetlen órája sem, 
különösen azoké nem, akik befogadták Isten igéjét és szeret-
nének keresztyének lenni. 

82 Lásd, Isten meg akarja nekünk mutatni, hogy törődik 
minden bajunkkal és hűségesen gondoskodik ihulandó táp-

83 lálékunkról is. És jóllehet ezt bőségesen adja és megőrzi, még az 
istenteleneknek és gazembereknek is, mégis azt akarja, hogy 
imádkozzunk érte, mégpedig azért, hogy észrevegyük, hogy az 
Ő kezéből kapjuk, és megérezzük benne atyai jóságát. Hiszen 
ha leveszi kezét valamiről, az végül sem eredményes, sem mara-
dandó nem lehet, ahogyan azt jól látjuk és tapasztaljuk napról 

84 napra. Csak a hamis pénzzel is mennyi baj van ma a világban, 
sőt azzal a mindennapos tehernövekedéssel és uzsorával is, 
amelyet a közéletben, kereskedelemben és munkaviszonyokban 
idéznek elő azok, akik önkényesen nyomorgatják a szegény 
népet és megfosztják mindennapi kenyerétől! Nekünk bizony 
el kell tűrnünk ezt. Ők azonban vigyázzanak, hogy el ne veszít-
sék a nép imádságát, és óvakodjanak attól, hogy a Miatyánknak 
ez a részecskéje ellenük ne forduljon. 
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AZ Ö T Ö D I K K É R É S 

85 És bocsásd m e g a m i vétkeinket, miképpen m i is megbo-
csátunk az ellenünk vétkezőknek! 

86 Ez a kérés szegény és nyomorult életünkre vonatkozik, 
683 amely nem folyhat bűn nélkül. Jóllehet ugyanis hangzik nálunk 

Isten igéje, hiszünk, cselekedjük és elszenvedjük Isten akaratát, 
Isten ajándékából és áldásából élünk: mégis mindennap meg-
botlunk és vétkezünk, mert a világban emberek között élünk, 
akik sokszor megbántanak és okot adnak türelmetlenségre, 

87 haragra, bosszúra stb. Sőt az ördög is sarkunkban van, minden 
oldalról környékez, és ahogyan mondtuk, harcol valamennyi 
előbbi kérés ellen, úgyhogy lehetetlen mindig helytállni ebben a 

. 88 folytonos harcban. Ez megint olyan nagy nyomorúság, hogy így 
kell imádkoznunk és kiáltanunk: „Édes Atyánk, bocsásd meg 
a mi vétkeinket!" Nem mintha kérésünk nélkül vagy előtt nem 
bocsátaná meg bűneinket: hiszen nekünk ajándékozta az evan-
géliumot, benne csupa bűnbocsánatot, mielőtt kértük vagy 
valaha is rágondoltunk. Mégis arról van itt szó, hogy a bűn-

89 bocsánatot megismerjük és befogadjuk. Az a test ugyanis, 
amelyben szüntelenül élünk, olyan természetű, hogy nem 
bízik és nem hisz Istenben, állandóan gonosz kívánságokkal 
.és gondolatokkal foglalkozik, úgyhogy naponként vétkezünk 
szóval és cselekedettel, tettel és mulasztással. Ebből ered lelki-
ismeretünk nyugtalansága, mert fél Isten haragjától és ítéleté-
től és elejti az evangéliumból merített vigasztalást és bizodalmat. 
Ezért tehát szüntelenül szükségünk van arra, hogy ide mene-
küljünk, vigasztalást keressünk és lelkiismeretünket ismét 
talpra segítsük. 

90 Ez pedig arra jó, hogy Isten megtörje büszkeségünket 
és alázatosságban -tartson, Fenntartotta ugyanis magának azt a 
jogot, hogy — ha kérkedünk jóravalóságunkkal és megvetünk 
másokat, aztán megvizsgáljuk magunkat és ezt az imádságot 

684 tartjuk magunk elé, — ebből azt kell megállapítanunk, hogy éppen 
olyan „tisztességes"-ek vagyunk, mint a többiek, s ezért mind-
nyájunknak meg kell alázkodnunk Isten előtt és örülhetünk, 

91 ha bűnbocsánatot kapunk. Ne is gondolja senki, hogy amíg itt 
élünk, annyira visszük, hogy nem szorulunk bűnbocsánatra. 
Egyszóval: Ha Isten szüntelenül meg nem. bocsát, elvesztünk. 

12 Hitvallás! iratok II.— 12|5 177 



02 Ennek a kérésnek tehát az az értelme, hogy Isten ne nézze 
bűneiket, ne is vesse szemünkre azt, amit mindennap meg-
érdemlünk, hanem legyen hozzánk kegyelmes és bocsásson meg, 
ahogyan ígérte, adjon nekünk vidám és bizakodó lelkiismeretet, 
hogy színe elé járulhassunk és imádkozhassunk. Mert ha szí-
vünk nincs helyes viszonyban Istennel és nem tud ennyire 
bizakodni, akkor sohasem mer imádkozni. Ez a bizakodás 
és a szív vidámsága azonban csakis abból ered, hogy tudjuk, 
hogy megbocsáttattak bűneink. 

93 Van azonban ennek a kérésnek egy elkötelező, de mégis , 
vigasztaló záradéka: „Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek," Isten megígérte, tehát bizonyosak lehetünk abban, 
hogy mindent megbocsátott és elengedett nekünk, de csak akkor, 

94 ha mi is, megbocsátunk felebarátunknak. Mert ahogyan mi 
naponta sokat vétkezünk Isten ellen, 0 pedig kegyelmesen 
mégis mindent megbocsát, úgy kell nekünk is megbocsátanunk 
felebarátunknak, valahányszor megkárosít, erőszakoskodik, jogun-

95 kat sérti, álnokságot követ el stb. Ha nem bocsátasz meg, 
ne is gondolj arra, hogy Isten megbocsát neked. Ha azonban meg-
bocsátottál, akkor vigasztalódhatsz és bízhatsz abban, hogy a 

96 mennyben megbocsáttatott neked. Nem azért, mert te meg-
685 bocsátottál —- hiszen Ó szabadon, ingyen, csupa kegyelemből 

teszi azt, mert megígérte, ahogyan az evangélium tanítja —, 
hanem azért, mert erősítésünkre és biztatásunkra, figyelmeztető 
jelül tűzte ígérete mellé azt az igét, amely egybehangzik ezzel az 
imádsággal, Lukács 6. szerint: „Bocsássatok meg, és nektek is 
megbocsáttatik". (Lk 6,37) Krisztus ezért meg is ismétli ezt 
mindjárt a Miatyánk után. Ezt mondja Máté 6-ban: „Mert ha 
megbocsátjátok az embereknek vétkeiket, nektek is megbocsát 
a ti mennyei Atyátok" stb. (Mt 6,14). 

97 Azért van ez a jel kitűzve erre az imádságra, hogy ha imád-
kozunk, emlékezzünk az ígéretre és így gondolkozzunk: „Édes 
Atyám, azért járulok Eléd és arra kérlek, hogy bocsáss meg 
nekem. Nem mintha elégtételt adhatnék cselekedeteimmel 
vagy érdemet szerezhetnék, hanem mert Te ígérted és ezt a 
pecsétet függesztetted rá, hogy olyan bizonyos legyek, mintha 

98 Te magad mondtad volna ki felettem a feloldozást." Mert 
amennyit a külső jelül rendelt keresztség és oltári szentség 
elvégez, úgyannyira tudja ez a jel is megvigasztalni és meg-
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vidámítani lelkiismeretünket. Sőt az az előnye a többihez képest, 
hogy bármely órában használhatjuk és gyakorolhatjuk, mert 
mindig kéznél van. 

A H A T O D I K K É R É S 

99 És ne vígy minket kísértésbei 

100 Eleget hallottunk már arról, hogy mennyit kell fáradoz-
nunk és vesződnünk azért, hogy megkapjuk,és meg is tartsuk 
mindazt, amit kérünk, mégsem sikerült hiba és botlás nélkül. 
Sőt noha bűnbocsánatot és jó lelkiismeretet kaptunk és teljes 
feloldozásban részesültünk, mégiscsak úgy van ebben az élet-

686 ben, hogy az ember ma áll, holnap elbukik. Ha tehát becsüle-
tesek vagyunk és jó lelkiismeretünk van Isten előtt, akkor viszont 
újra csak kérnünk kell: óvjon attól, hogy visszaessünk és kísértés-

101 nek vagy csábításnak engedjünk. A kísértés pedig — vagy ahogyan 
a mi szászaink régtől fogva nevezik: „Bekőrunge" (csábítás) — 

102 háromféle: a testé, a világé és az ördögé, Mert testben élünk 
és nyakunkon cipeljük az ó-embert, nem marad veszteg és 
állandóan ingerel minket erkölcstelenségre, restségre, mérték-
telen evésre és ivásra, fösvénységre és csalásra, hogy megtévesz-
szük és megkárosítsuk felebarátunkat, egyszóval: mindenféle 
gonosz kívánságra, amely természetünk szerint tapad hozzánk, és 
amelyet felébreszt bennünk más emberek hallása és látása, 
társasága és pédája; ez sokszor még az ártatlan szíveket is meg-

103 sebzi és fölgerjeszti. Azután itt van a világ is, amely sérteget 
minket szóval és cselekedettel, és haragra és türelmetlenségre 
ingerel. Egyszóval: nincs itt más, csak gyűlölet és irigység, 
ellenségeskedés, erőszak és igazságtalanság, hűtlenség, bosszú-
állás, átkozódás, szidalmazás, rágalmazás, kérkedés és hival-
kodás szertelen pompával, ranggal, dicsőséggel és hatalommal, 
mert senki sem akar a legkisebb lenni, hanem első helyen akar 

104 ülni és mindenki csodálatát megszerezni. Ezekhez csatlakozik • 
az ördög is, uszít és tüzel mindenütt, de főként azzal foglalkozik, 
ami a lelkiismeretet és az egyházi ügyeket érinti, mégpedig 

v azért, hogy Isten igéjét és cselekedetét szélnek eresszük és meg-
vessük, hogy elszakítson minket a hittől, a reménységtől és a 
szeretettől, hogy téves hitbe, hamis elbizakodottságba és meg-
keményedésbe vigyen, vagy kétségbeesésbe, istentagadásba, 
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istenkáromlásba és számtalan más utálatosságba, Ezek bizony 
kötelek és hálók, sőt ezek azok az igazi „tüzes nyilak", amelyeket 
nem test és vér, hanem a sátán lő mérgezetten a szívünkbe. 

105 Súlyos, nagy veszedelmek és kísértések ezek, amelyekkel 
6S7 minden keresztyénnek meg kell birkóznia, Mindegyik önmagá-

ban is elég indítást adhatna arra, hogy — amíg ebben a gyalá-
zatos életben élünk, amelyben mindenfelől támadnak, üldöz-
nek és hajszolnak minket — minden órában segítségért kiáltsunk 
és könyörögjünk azért, hogy Isten ne engedjen minket ellankadni, 
elfáradni, és visszaesni bűnbe, gyalázatba és hitetlenségbe. 
Másképpen lehetetlen a legcsekélyebb kísértést is legyőzni. 

106 „Nem visz kísértésbe" tehát azt jelenti, hogy erőt és kitar-
tást ad ellenállásra, de a kísértést nem távolítja el és nem szün-
teti meg. A kísértést és a fölgerjedést senki sem kerülheti el, 
hiszen testben élünk és környékez az ördög. Nem is lesz soha 
másképpen: kísértést kell elszenvednünk, sőt benne kell élnünk. 
Itt azonban azért könyörgünk, hogy bele ne bukjunk és meg 

107 ne fulladjunk benne. Mert két nagyon különböző dolog: kísértést 
elszenvedni és beleegyezni, igenelni. Elszenvedni mindnyájunk-
nak kell, ámbár nem egyformán, hanem egyeseknek többet és 
nehezebbet: az ifjúságnak például főként a testétől, a felnőt-
teknek és az öregeknek pedig a világtól, a többieknek meg, 
akik lelki dolgokkal foglalkoznak, vagyis a keresztyéneknek 

108 az ördögtől. De az ilyen elszenvedés senkinek sem árthat, mert 
688 akaratunk ellenére van és szeretnénk tőle szabadulni. Ha ugyanis 

nem szenvednénk tőle, nem volna kísértésnek nevezhető. Az pedig 
a beleegyezés, ha megeresztjük a gyeplőt, nem állunk ellene és 
nem könyörgünk ellene, 

109 Nekünk, keresztyéneknek fegyverben kell állnunk és állán- • 
dóan számolnunk kell azzal, hogy szüntelenül kísértés ér minket. 
Senki se éljen tehát olyan elbizakodottan és könnyelműen, 
mintha az ördög távol volna tőlünk, hanem inkább várjuk a 
támadást mindenfelől és védjük ki. Mert ha most tiszta, türel-
mes, barátságos vagyok és szilárdan állok a hitben, az ördög 
még ebben az órában olyan nyilat lőhet szívembe, hogy alig 
állok a lábamon. Hiszen olyan ellenség ő, hogy sohasem tágít 
és nem fárad el. Ha tehát egyik kísértésnek vége, mindig más és 

110 újabb támad. Nincs hát jobb tanács és vigasztalás, mint az, 
hogy meneküljünk ide, ragadjuk meg a Miatyánkot és így 
beszéljünk szívünkben Istennel: „ T e parancsoltad, édes Atyám, 
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hogy imádkozzam: ne engedd, hogy a kísértés miatt vissza-
essem!" Majd meglátod, hogy a kísértő kénytelen visszavonulni 

111 és vereségét elismerni. Ha azonban gondolataiddal és saját 
tanácsoddal mernél magadon segíteni, csak elrontod ügyedet 
és még több lehetőséget adsz az ördögnek. Mert kígyófeje van, 
amellyel befurakodik, ha valahol rést talál, és egész teste is 
akadálytalanul utána csúszik. De imádsággal meg lehet gátolni 
és vissza lehet verni. 

689 A HETEDIK, UTOLSÓ KÉRÉS 

112 D e szabadíts m e g minket a gonosztól! Ámen. 

113 A görögben így szól ez a kis mondat: „Szabadíts vagy 
oltalmazz meg minket az álnoktól, vagy a rosszakarótól", és úgy 
hangzik, mintha az ördögről szólna, mintha mindent össze akarna 
foglalni, hogy az egész imádság mindenestől e főfő ellenségünk 
ellen irányuljon. Mert ő az, aki gátolja közöttünk mindazt, 
amiért imádkozunk: Isten nevét vagy tiszteletét, Isten országát 

. és akaratát, a mindennapi kenyeret, a vidám, jó lelkiismeretet 
114 stb. Végül tehát mindezt egybefogjuk és ezt mondjuk: „Segíts 

meg hát, édes Atyám, hogy megszabaduljunk mindettől a 
115 nyomorúságtól". Nem kevésbé van benne azonban az a rossz 

is, amely az ördög uralma alatt érhet minket: szegénység, gya-
lázat, halál és röviden mindaz az áldatlan nyomorúság és keserű-
ség, amiből mérhetetlenül sok van a földön. Mivel ugyanis az 
ördög nemcsak hazug, hanem gyilkos is, szüntelenül életünkre 
tör és kedvét leli abban, ha testünket és életünket szerencsétlen-
ségbe sodorhatja s károsíthatja. Ezért van az, hogy sok embernek 
a nyakát szegi, vagy eszét veszi, másokat vízbe fullaszt, sokat 

116 öngyilkosságba kerget és sok más szörnyűségbe. Ezért csak 
azt tehetjük a földön, hogy szüntelenül imádkozunk e fő fő 
ellenség ellen. Mert ha Isten nem oltalmazna, egy óráig sem 
lennénk tőle biztonságban. 

117 Ebből ismét látod: Isten elvárja, hogy imádkozzunk, 
690 ha bármiféle testi baj tör ránk, és ne kérjünk és ne várjunk 
118 segítséget soha máshonnan, csak Tőle. Ezt azonban a végére, 

hagyta. Mert hogy biztonságban legyünk és megszabaduljunk 
minden rossztól, ahhoz előbb az szükséges, hogy neve szent legyen 
nekünk, országa nálunk legyen és akarata teljesüljön, azután 
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végül megőriz bűntől és gyalázattól, ezzel együtt pedig mind-
" attól, ami fáj és árt nekünk. 

119 Isten tehát így tárta elénk egészen röviden mindazt a 
nyomorúságot, amely szüntelenül szorongat minket, annyira, 
hogy sohasem lehet kibúvónk az imádkozás elől. Itt azonban 

t azon van a hangsúly, hogy megtanuljunk ÁMEN-t is mondani 
rá, vagyis, hogy ne kételkedjünk abban, hogy meghallgatja és 
teljesíti. Ez ugyanis a nem kételkedő hit szava, amely nem 
vaktában imádkozik, hanem tudja, hogy Isten nem hazudik 

120 neki, amikor megígérte, hogy megadja. Ha pedig hiányzik 
121 ez a hit, nem lehet igazán imádkozni. Veszedelmesen tévelyegnek 

tehát azok, akik úgy imádkoznak, hogy nem mernek rá igent 
mondani szívünkben és nem merik azzal a bizonyossággal zárni, 
hogy Isten meghallgatja, hanem kételkednek és ezt mondják: 
„Hogyan mernék azzal dicsekedni, hogy Isten meghallgatja 

122 imádságomat? Hiszen szegény bűnös vagyok!" stb. Abból ered 
ez, hogy nem nézik Isten ígéretét, hanem cselekedeteiket és saját 
méltó voltukat, s így megvetik és hazugsággal vádolják Istent. 

123 Ezért nem is kapnak semmit, ahogyan Szent Jakab mondja: 
„Aki imádkozik, imádkozzék hitben, és ne kételkedjék. Mert aki 
kételkedik, hasonlít a tenger habjához, amelyet a szél kerget 
és csapdos: ne gondolja az ilyen ember, hogy valamit is kap 
Istentől." (Jak l,6k) Lásd, Isten ennyire törődik azzal, hogy 
bizonyosak legyünk, hogy ne kérjünk hiába és imádságunkat 
semmiképpen meg ne vessük. 
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646 A NEGYEDIK RÉSZ 

A KERESZTSÉG 

1 Kifejtettük már az általános keresztyén tanítás három fő 
részét. Ezenkívül beszélnünk kell még arról a két szentségünkről, 
amelyet Krisztus rendelt. Minden keresztyénnek egyszerű, 
rövid tanítást kell kapnia ezekről is, mert nélkülük senki sem 
lehet keresztyén, bár ezekről eddig, sajnos, semmit sem taní-

2 tottak. Először .pedig vegyük a keresztséget, mert ezzel véte-
tünk fel a keresztyén egyházba. Rendben tárgyaljuk ezt, hogy 
jól értsük, és csak a legszükségesebb tudnivalóra szorítkozunk, 
azt pedig tudósokra bízzuk, hogy hogyan kell megalapozni 
és megvédeni szekták és eretnekek ellen. 

3 Először is mindennél jobban kell tudnunk azokat az igéket, 
amelyeken a keresztség alapul, és amelyekre mindaz vissza-
nyúlik, ami róla mondható; vagyis azokat az igéket, amelyeket 
Krisztus mond Máté evangéliuma legvégén: 

4 „Menjetek a széles világba, tanítsatok minden pogányt 
és kereszteljétek m e g őket az Atya és a Fiú és a Szent-
lélek nevében." (Mt 28,19) 

•5 Hasonlóképpen Márk evangéliuma utolsó fejezetében is: 

„Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig 
n e m hisz, elkárhozik." (Mk 16,16) 

6 Először azt vedd észre ezekben az igékben, hogy Isten 
parancsolata és rendelése van bennük, azért, hogy senki ne 
kételkedjék abban, hogy a keresztség isteni dolog, nem emberek 
gondolták vagy találták ki. Mert amilyen biztosan mondhatom, 

692 hogy a Tízparancsolatot, a Hiszekegyet és a Miatyánkot 
nem ember agyalta ki, hanem maga Isten jelentette ki és adta, 
ugyanolyan örömmel hirdethetem azt is, hogy a keresztség 
nem emberi találmány, hanem azt maga Isten rendelte, sőt 
komolyan és szigorúan megparancsolta, hogy meg kell keresz-
telkednünk, mert másképp nem üdvözülünk. Ne gondoljuk 
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tehát, hogy olyan jelentéktelen dolog ez, mintha új, piros ruhát 
7 öltenénk. Azon van tehát a legnagyobb hangsúly, hogy a kereszt-

séget kitűnőnek, felségesnek és nagyszerűnek tartsuk. Főként 
azért hadakozunk és vitázunk ezen,, mert a világ most tele van 
olyan szektás mozgalmakkal, amelyek azt harsogják, hogy a 
keresztség külsőséges dolog, a külsőséges dolognak pedig nincs 

8 haszna. Legyen hát olyan külsőséges, amilyen csak lehet, de itt 
van Isten igéje és parancsa, amely rendeli, alapítja és igazolja 
a keresztséget. Amit pedig Isten rendel és parancsol, az nem 
lehet hiábavaló, hanem csakis gyönyörű dolog, még ha a szalma-

9 szálnál is jelentéktelenebb külseje szerint. Mikor a pápa leve-
lekkel és bullákkal osztott búcsút, igazolt oltárt vagy templomot, 
már ezt is nagyra becsültük eddig csupán az ő leveléért és pecsét-
jéért: mennyivel kitűnőbbnek és gyönyörűbbnek kell hát tarta-
nunk a keresztséget azért, mert Isten parancsolta, sőt nevében 
történik! Mert így szól az ige: „Menjetek el, kereszteljetek", 
de nem a magatok, hanem „Isten nevében". 

10 Mert akit Isten nevében keresztelnek, azt nem emberek, 
693 hanem maga Isten kereszteli: emberi kéz végzi, de válóságban 

Isten saját cselekedete az. Ebből mindenki maga megállapít-
hatja, hogy sokkal értékesebb cselekedet ez, mint amelyet bár-
milyen ember vagy szent tehet. Hogyan is tehetnénk Isten 

11 cselekedeténél nagyobb cselekedetet? Itt aztán töri magát az 
ördög, hogy hamis látszattal vakítson, és Isten cselekedetétől 

. a mi cselekedetünkhöz térítsen. Hiszen sokkal gyönyörűbbnek 
látszik a karthauzi szerzetes sok, nagy, nehéz cselekedete, és 

' mi is mindnyájan többre tartjuk azt, amit magunk teszünk 
12 és megérdettilünk. Az írás azonban ezt tanítja: Ha egy rakásra 

gyűjtenék is minden szerzetes cselekedetét, akármilyen fényesen 
ragyognának, mégsem volnának olyan nemesek és jók, mint ha 
Isten fölvesz egy szalmaszálat. Miért? Azért, mert a személy 
nemesebb és jobb. Mert hát itt nem a személyt kell a cselekedet 
szerint értékelni, hanem a cselekedetet a személy szerint, mert 

13 tőle kell nemessé lenniök. De itt közbeszól a bolond ész, és 
megállapítja, hogy Isten cselekedete semmit sem érhet, mert 
nem ragyog úgy, mint a mi cselekedetünk. 

14 Tanuld meg hát ebből a keresztség helyes értelmét és a 
feleletet arra a kérdésre, hogy mi a keresztség, vagyis, hogy az 
nem csupán egyszerű víz, hanem Isten igéjébe és parancsába 
foglalt, s ezzel megszentelt víz, úgyhogy ez nem más, mint 
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isteni víz. Nem mintha az a víz önmagában nemesebb volna 
15 más víznél, hanem mert Isten parancsa társul vele. Tiszta csalás 

és az ördög incselkedése tehát az, hogy most a mi új lelkeink úgy 
gyalázzák a keresztséget, hogy elfelejtik Isten igéjét és rende-
lését, nem látnak mást, mint csak azt a vizet, amelyet a kútból 
merítenek, és azután habzó szájjal mondják: „Mit segíthet 

16 a lelkeken egy marék víz?" Úgy van,' barátom, ki ne tudná, 
694 hogy a víz csak víz, ha elkülönítve értékéljük. De hogyan mersz 

Isten rendeléséhez nyúlni és kitépni belőle azt a nagy kincset, 
amelyet Isten hozzákötött, belefoglalt és nem akar tőle elvá-
lasztani? Mert az igazi érték abban a vízben Isten igéje vagy 
parancsolata és Isten neve. Ez pedig mennynél-földnél nagyobb 
és nemesebb kincs. 

17 Értsd meg hát azt a különbséget, hogy egészen más a 
keresztség, mint bármiféle más víz, nem a természetes anya-
gáért, hanem azért, mert itt valami Nemesebb társul vele. Maga 
Isten ékesíti dicsőségével, erejét és hatalmát veti bele. Ezért 
nemcsak természetes víz az, hanem isteni, mennyei, szent és 
üdvösséges víz, — sőt még fokozhatnánk magasztalását! — 
de csakis az igéért, mert mennyei, szent ige az, és azt senki 
eléggé nem magasztalhatja, hiszen mindazt magában hordozza 

18 és megteheti, ami Istené. Ettől kapja azt a lényeget is, amelyért 
szentségnek nevezzük, ahogyan Szent Ágoston is tanította: 
„Accedat verbum ad elementum et fit sacramentum", vagyis: 
„Ha az ige társul az elemmel, természetes anyaggal, szentség 
lesz belőle", tehát szent, isteni dolog és jel. 

19 Ezért mindig azt tanítjuk, hogy a szentségeket és a külső 
dolgokat, amelyeket Isten rendel és szerez, nem szabad durva, 
külső kérgük szerint értékelni, ahogyan a dió héját nézegetjük, 

20 hanem úgy, hogy Isten igéje rejtőzik bennük, így beszélünk 
az atyai és az anyai hivatásról és a felsőbbségről is. Ha őket 
aszerint értékeljük, hogy milyen az orruk, a szemük, a bőrük 
és a hajuk, a csontjuk és a húsuk, akkor éppen olyanoknak lát-
szanak, mint a törökök és a pogányok, sőt elő is állhatna valaki 
és ezt mondhatná: „Miért ne tartanám ezeket többre azoknál?" 

695 Mivel azonban társul velük Isten parancsolata: „Tiszteld 
atyádat és anyádat", más embert látok bennük, olyat, akit Isten 
fensége és dicsősége borít és ékesít. A parancsolat — mondom — 
az az arany lánc a nyakában, sőt az a korona fején, amely figyel-
meztet engem arra, hogy miért és hogyan kell tisztelnem ezt 
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21 a húsból és vérből való embert. Ugyanígy, sőt jobban kell 
becsülnöd és nagyra tartanod a keresztséget az igéért, mert 
maga Isten tüntette ki igéjével és cselekedetével, sőt mennyei 
csodával erősítette meg. Vagy azt hiszed, csak tréfa volt az, 
amikor Krisztus megkereszteltette magát, megnyílt az ég, 
leszállt a Szentlélek láthatóan és csupa isteni dicsőség és fenség 

22 nyilatkozott meg? Újra hangsúlyozom tehát, hogy senki a 
világért se merje az igét és a vizet egymástól elválasztani és 
elkülöníteni. Mert ha eltávolítjuk az igét, akkor az ugyanolyan 
víz, mint amilyennel a cselédleány főz, sőt a fürdőmester kereszt-
ségének is lehet nevezni. Viszont ha vele van az ige úgy, ahogyan 
azt Isten rendelte, akkor szentség és Krisztus keresztségének 
nevezzük. Ez az első rész a szent keresztség lényegéről és mél-
tóságáról. 

23 Másodszor: miután már tudjuk, hogy mi a keresztség 
és hogyan kell ért&elnünk, azt is meg kell tanulnunk, hogy 
miért és mi célra rendeltetett, vagyis mit használ, ad és munkál. 
Ezt is Krisztus előbb idézett szavaiból értjük meg legjobban: 

24 „Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül". Egészen egyszerűen 
tehát úgy értsd ezt, hogy a keresztség hatóereje, cselekedete, 
haszna, gyümölcse és célja az, hogy üdvözítsen. Hiszen senkit 
sem azért keresztelünk meg, hogy fejedelemmé legyen, hanem 

25 azért, hogy „üdvözüljön", ahogyan az ige mondja. Tudjuk 
696 pedig jól, hogy üdvözülni nem jelent mást, mint bűntől, haláltól 

és ördögtől megváltottan Krisztus országába jutni és Vele örökké 
26 élni. Ebből megint csak azt látod, hogy milyen nagyra kell 

becsülnünk és értékelnünk a keresztséget, hiszen kimondha-
tatlan értékű kincset kapunk benne. Ez is arra mutat, hogy nem 
lehet csupán egyszerű víz.. Mert az egyszerű víz önmagában 
nem tehetné ezt, de megteszi az ige és az, hogy Isten neve van 

27 benne, ahogyan azt fentebb mondtuk. Ahol pedig Isten neve 
van, ott életnek és üdvösségnek is kell lennie, úgyhogy joggal 
nevezzük azt isteni, üdvösséges, gyümölcsöző és kegyelmet 
árasztó víznek. Mert az igétől olyan ereje van, hogy „az újjá-
születés fürdője" az, ahogyan Pál is nevezi Titushoz írt levele 
3. részében (Tit 3,5). 

28 A mi okoskodóink, az új lelkek azonban azt állítják, hogy 
egyedül a hit üdvözít, a cselekedetek és a külső dolgok pedig 
ebben semmit sem számítanak. Érre azt feleljük, hogy bennük 
természetesen semmi más nem számít, csak a hit, ahogyan azt 
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29 később még részletesebben halljuk. Azt azonban nem akarják 
látni ezek a vak vezetők, hogy a hitnek szüksége van valamire, 
amiben hisz, vagyis arra, amiben megfogódzik, és amire rááll 
és letelepszik. így csüng a hit a vízen és hiszi azt, hogy a kereszt-
ség olyasmi, amiben csupa üdvösség és élet van, nem a vízért, 
ahogyan elégszer mondtuk, hanem azért, mert Isten igéjébe 
és rendelésébe van ágyazva és Isten neve tapad hozzá. Ha pedig 
ezt hiszem, akkor ugyan miben hiszek, ha nem Istenben, 
mégpedig abban, aki igéjét adta és dugta bele a keresztvízbe, 
ezt a külső dolgot pedig azért veti elénk, hogy megragadhassuk 
benne ezt a kincset. 

30 Ezek azonban olyan esztelenek, hogy nem tudják meg-
697 különböztetni a hitet és azt a dolgot, amihez a hit tapad és kap-

csolódik, pedig külső dolog az. Sőt külsőnek-kell lennie, hogy 
érzékeinkkel felfoghassuk és megragadhassuk és így szívünkbe 
továbbíthassuk, ahogyan az egész evangélium is külső, szóbeli 
prédikáció. Egyszóval: Amit Isten tesz és végez bennünk, azt 
külső rendeléshez kötötten végzi. Ahol tehát Isten szól, vagy 
inkább: akihez és aki által szól, arra kell a hitnek néznie és 

31 ahhoz kell ragaszkodnia. Itt van tehát ez az ige: „Aki hisz 
és megkeresztelkedik, az üdvözül". Ugyan miről szól ez, ha nem 
a keresztségről, vagyis az Isten rendelésébe foglalt vízről? 
Ebből következik, hogy aki elveti a keresztséget, az megveti 
Isten igéjét, a hitet és Krisztust, aki oda utasít és a keresztséghez 
köt minket. 

32 Harmadszor: Miután megismertük a keresztség nagy 
hasznát és erejét, lássuk tovább, ki az a személy, aki azt kapja, 

33 amit a keresztség ad és használ. Ezt megint nagyon szépen 
és világosan fejezik ki ugyanezek az igék: „Aki hisz és meg-
keresztelkedik, üdvözül", vagyis egyedül a hit teszi méltóvá a 
személyt arra, hogy hasznára kapja az üdvösséges, isteni vizet. 
Mivel ezek az igék ezt az üdvösséget kínálják a vízzel együtt 
és vele kapcsolatban, nem is lehet másképp befogadni, mint 

34 úgy, hogy hisszük a szívünkben. Hit nélkül semmit sem hasz-
nál a keresztség, noha önmagában bőséges, isteni kincs. Ez az 
egyetlen ige: „aki hisz", olyan erejű, hogy kizár és visszautasít 
minden olyan cselekedetet, amelyet azzal a szándékkal tehetnénk, 
hogy megszerezzük és megérdemeljük vele az üdvösséget. Mert 
eldöntött dolog az, hogy ami nem hit, az semmit sem visz az 
üdvösség felé, nem is kap belőle semmit. 
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35 Szokásuk szerint viszont azt mondják: Hiszen maga a 
698 keresztség is cselekedet, te meg azt mondod, hogy a cselekedetek 

értéktelenek az üdvösség szempontjából: akkor hol marad a hit? 
Felelet: Igen, a mi cselekedeteink nyilván semmit sem visznek 
minket az üdvösség felé, a keresztség azonban nem a mi csele-
kedetünk, hanem Istené. (Hiszen mondtuk, hogy Krisztus 
keresztségét jól meg kell különböztetnünk a fürdó'mester kereszt-
ségétől!) Isten cselekedetei pedig hasznosak és szükségesek 
az üdvösséghez, nem is zárják ki, hanem követelik a hitet, mert 

36 hit nélkül nem tudnánk felfogni. Ha tehát magadra önteted a 
vizet, még nem fogadtad be a keresztséget úgy, hogy az valamit 
is használjon neked. De hasznodra lesz, ha Isten parancsára 
és rendelésére hallgatva, sőt Isten nevében keresztelteted 
magadat, azzal a szándékkal, hogy a vízben megragadd az ígért 
üdvösséget. Ezt pedig sem marok, sem test nem teheti, hanem 

37 a szívnek kell hinnie. Világosan látod tehát, hogy nincs itt 
olyan cselekedet, amelyet mi végeztünk, hanem olyan kincs, 
amelyet Ő ad nekünk, a hit pedig megragad. Éppen úgy, aho-
gyan a kereszten függő Űr Krisztus sem cselekedet, hanem az 
igébe foglalt és felénk nyújtott kincs, amelyet a hit ragad meg. 
Jogtalanul hangoskodnak tehát ellenünk azzal, hogy a hit ellen 
prédikálunk. Hiszen csakis azt sürgetjük, mert szerintünk 
annyira szükséges az a keresztséghez, hogy nélküle nem ragad-
hatjuk meg, nem is lehet hasznunk belőle. 

38 Ez tehát az a három pont, amelyet tudnunk kell erről a szent-
ségről, főként azt, hogy Isten rendelte, mert ez önmagában is 
elég arra, hogy teljes tiszteletben tartsuk, bár egészen külső 

699 dolog. így ez a parancsolat is: „Tiszteld atyádat és anyádat", 
csakis a testi, húsból és vérből való emberre mutat, de mégsem 
a húst és a vért nézzük, hanem Isten parancsolatát, amely ezt 
magába foglalja, és amelyért a testet atyának és anyának nevez-
zük. Ugyanígy itt is: ha semmi mást nem kapnánk, mint ezt az 
igét: „Menjetek el és kereszteljetek" stb., akkor is Isten rende-

39 léseként kellene fogadnunk és végrehajtanunk. Márpedig nem-
csak parancsolat és rendele't van itt, hanem ígéret is. Ezért a 
keresztség még sokkal felségesebb, mint az, amit Isten egyébként 
parancsolt és rendelt. Egyszóval: annyira tele van vigasztalás-

40 sal és kegyelemmel, hogy túlárad égen-földön. De mesterfogás 
kell ehhez, mégpedig az, hogy higyjünk, mert nem a kincsen mú-
lik, hanem azon, hogy ezt megfogjuk és erősen kézben tartsuk. 
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41 Ezért hát a keresztség minden keresztyénnek elég tanulni 
és gyakorolni valót ad egész életére. Hiszen állandóan vesződnie 
kell azzal, hogy szilárdan higyjen abban, amit az ígér és ad: 
az. ördög és a halál legyőzését, a bűnök bocsánatát, Isten kegyel-
mét, a teljes Krisztust és a Szentlelket adományaival együtt. 

42 Egyszóval: olyan túláradóan bőséges ez, hogy ha vak termé-
szetünk mérlegelné, kételkednie kellene abban, hogy igaz-e. 

43 Mert gondold csak el, ha akadna egy orvos, aki tudná annak a 
titkát, hogy az emberek ne haljanak meg, vagy ha meg is halnak, 
azután örökké éljenek, úgy hullatná és záporozná rá a világ a 
pénzét, hogy senki nem férkőzhetne közelébe a gazdagoktól! 
A keresztségben pedig mindenkinek ingyen szállítanak házhoz 
olyan kincset és orvosságot, amely elnyeli a halált és minden 

44 embert életben tart. Űgy kell tehát a keresztségét becsülnünk 
és magunk számára hasznosítanunk, hogy erősítjük és vigasztal-
juk vele magunkat, amikor bűnünk vagy lelkiismeretünk vádol, 

700 és ezt mondjuk: „Mégiscsak meg vagyok keresztelve! Ha pedig 
meg vagyok keresztelve, ígéretem van arra, hogy üdvözülök 

45 és örökké élek testestül-lelkestül". Ezért történik ugyanis a 
keresztségnél ez a kettő: egyrészt az, hogy leöntik a testet, 
amely nem tud mást befogadni, csak vizet, másrészt pedig az, 
hogy vele együtt mondják az igét, hogy a lélek is be tudja fogadni. 

46 Mivel pedig e kettő, a víz és az ige egy keresztség, üdvözölnie és 
örökké kell élnie a testnek és a léleknek is: a léleknek az ige 
által, amelyben hisz, a testnek pedig azért, mert egyesült a lélek-
kel, és a keresztséget is megragadja úgy, ahogyan tudja. Nincs 
tehát sem testünknek, sem lelkünknek nagyobb kincse a kereszt-
ségnél, mert általa egészen szentté leszünk és üdvözülünk. 
Ezt pedig nem éri el egyébként a földön sem életmód, sem 
cselekedet. 

Legyen ez elég a keresztség lényegéről, hasznáról és hasz-
nálatáról, mert csak ennyi való ide. 

A gye rmekke re sz t s ég 

47 Fölvetődik azonban itt a gyermekkeresztséggel kapcsolat-
ban az a kérdés, — amellyel az ördög zavarja a világot szektái 
révén —, hogy hisznek-e a gyermekek is, és joggal keresztelik-e 

48 meg őket. Röviden ezt mondjuk erről: Az egyszerű hívő hárítsa 
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49 el magától ezt a kérdést és bízza a tudósokra. Ha pedig felelni 
akarsz rá, akkor ezt feleld: A gyermekkeresztség tetszik Krisztus-
nak: ez eléggé kitűnik saját cselekedetéből, mégpedig abból, 
hogy Isten megszentel és megajándékoz Szentlelkével sokat 
azok közül, akiket így kereszteltek meg. Ma is sokan vannak 
olyanok, akiknek tanításán és életén érezzük, hogy a Szent-
lélek van bennük. Isten kegyelméből például nekünk is meg-
adatott, hogy jól tudjuk az írást magyarázni és Krisztust meg-

50 ismerni, ez pedig a Szentlélek nélkül lehetetlen. Ha Isten nem 
701 fogadná el a gyermekkeresztséget, egyiküknek sem adna Szent-

lelket, sőt még egy részecskét sem belőle, egyszóval: akkor 
régtől fogva mind a mai napig senki sem lehetne keresztyén a 
földön. Mivel azonban Isten igazolja ezt a keresztséget Szent-
lelke ajándékozásával — érezzük ezt egyes atyákon, például 
Szent Bernáton, Gersonon, Husz Jánoson és másokon, akiket 
gyermekkorukban kereszteltek meg — és ezért nem tűnik el az 
egyház a világ végezetéig sem, kénytelenek elismerni, hogy 
tetszik a gyermekkeresztség Istennek. Mert Isten nem mondhat 
ellen magának, nem pártolhatja a hazugságot és a gazságot, 

51 kegyelmével és Lelkével sem támogathatja. Ez a legjobb és 
legsúlyosabb bizonyíték az egyszerű és tanulatlan hívek szá-
mára. Nem vehetik el tőlünk és nem dönthetik meg ezt a hit-
ágazatot: „Hiszem a szent keresztyén egyházat, a szentek 
gyülekezetét" stb, 

52 Azt mondjuk továbbá, hogy szerintünk nem azon van a 
fő hangsúly, hogy hisz-e vagy nem hisz az, akit keresztelnek, 

53 mert nem lesz attól érvénytelen a keresztség, hanem Isten igéjén 
és parancsán fordul meg minden. Ez bizony kissé éles különbség-
tétel, de egészen azon alapul, amit mondtam, hogy a keresztség 
nem más, mint víz és Isten igéié egymás mellett és együtt, 
vagyis ha az ige együtt van a vízzel, akkor érvényes a keresztség, 
még ha nem is társul vele a hit. Mert a hitem nem alkotja, 
hanem befogadja a keresztséget, A keresztség nem lesz attól 
érvénytelen, hogy nem fogadjuk be, vagy nem használjuk 
helyesen, mert ahogyan mondottuk, nem a hitünktől, hanem az 

54 igétől függ. Ha például ma ravaszsággal és gonosz szándékkal 
•állítana be hozzánk egy zsidó, mi pedig teljes komolysággal 

702 megkeresztelnénk, akkor is azt kellene mondanunk, hogy érvé-
nyes a keresztség. Mert a víz itt is együtt van Isten igéjével, 
bár az illető nem úgy fogadja, ahogyan kell. Hiszen aki mél-
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tatlanul járul az oltári szentséghez, az is az igazi szentséget 
kapja, ha nem is hisz. 

55 Látod tehát, hogy a szektás lelkek ellenvetése semmit sem 
ér. Hiszen mondtam, hogy ha a gyermekek nem is hinnének 
— pedig ez nem áll, ahogyan most bizonyítottam —, akkor is 
érvényes a keresztség és senkinek sem szabad őket újra keresz-
telni. Az oltári szentség sem csorbul meg azzal, hogy valaki 
gonosz szándékkal járul oda, és nem is volna megengedhető, 
hogy visszaélése miatt még egyszer vegye azt ugyanabban az 
órában, mintha előbb nem kapta volna a szentséget igazán. 
Ez ugyanis a szentség legnagyobb fokú káromlása és gyalázása 
volna. Mi jogon állíthatnánk azt, hogy Isten igéje és rendelése 
azért helytelen és érvénytelen, mert mi helytelenül használjuk? 

56 Ezt mondom tehát: Ha akkor nem hittél, higyj most és mondd 
ezt: „A keresztség bizony helyes volt, de sajnos, nem fogadtam 
helyesen." Mert nekem is és mindazoknak, akik megkeresztel-
kednek, ezt kell mondanunk Isten előtt: ,,Magam és mások 
hitével járulok Eléd, mégsem építhetek arra, hogy hiszek és 
sokan imádkoznak értem, hanem arra építek, hogy a keresztség 
a Te igéd és parancsod", ahogyan az oltári szentséghez sem 
hitemben, hanem Krisztus igéjében bízva járulok. Erős vagy 
gyenge vagyok-e: Istenre bízom, azt azonban tudom, hogy Ő 
parancsolja nekem, hogy odajáruljak, egyem és igyam stb. és 
tudom azt is, hogy testét és vérét ajándékozza nekem, ez pedig 

57 nem hazudik és nem téveszt meg engem. így járunk el a gyermek-
keresztségnél is. A gyermeket azzal a meggyőződéssel és remény-
séggel visszük oda, hogy hisz, de nem azért kereszteljük meg, 
hanem csakis azért, mert Isten parancsolta. Miért? Azért, mert 

703 tudjuk, hogy Isten nem hazudik. Én és felebarátom, sőt minden 
ember tévedhet és megtéveszthet, de Isten igéje nem tévedhet. 

58 Elbizakodott ostoba lelkek tehát azok, akik így okoskodnak 
és következtetnek: ha a hit nem igazi hit, akkor a keresztség 
sem lehet érvényes. Éppen úgy, mintha így következtetnék: 
Ha nem hiszek, akkor Krisztus semmi, vagy így: Ha nem 
engedelmeskedem, akkor semmi az atyám és az anyám és a 
felsőbbség. Hát helyes az a következtetés, hogy ha valaki nem 
teszi azt, amit tennie kell, ákkc r az a dolog önmagában is semmi 

59 és érvénytelen. Fordítsd meg a dolgot barátom, és következtess 
inkább így: Éppen azért valami és érvényes a keresztség, mert 
helytelenül fogadták. Mert ha nem volna érvényes önmagában, 
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nem lehetne helytelenül használni vagy vétkezni ellene. így 
mondják ezt: „Abusus non'tollit , sed confirmat substantiam", 
vagyis: „A helytelen használat nem szünteti meg a dolog lénye-
gét, hanem megerősíti". Mert az arany akkor is arany, ha rom-
lott nő viseli bűnösen és gyalázatosan. 

60 Állapítsuk meg tehát, hogy mindig érvényes és változatlan 
marad a keresztség teljes lényege még akkor is, ha valaki csak 
meg van keresztelve, de nem hisz igazán. Mert Isten rendelését 
és igéjét emberek nem másíthatják meg és nem változtathatják 

61 meg. Ezek a rajongó lelkek azonban annyira elvakultak, hogy 
nem látják Isten igéjét és parancsolatát, a keresztséget és a 
felsőbbséget nem becsülik többre a patak vizénél és egy fazék 

704 víznél, vagy akármiféle más embernél, és mert nem látnak 
sem hitet, sem engedelmességet, azt hiszik, hogy a keresztség és a 

62 felsőbbség önmagában szintén nem ér semmit. Valami titkos, 
lázító ördög lappang itt, aki szeretné letépni a koronát a felsőbb-
ség fejéről, hogy aztán lábbal tiporják, sőt Isten minden csele-
kedetetét és rendelését is felforgassák és megsemmisítsék. 

63 Ezért ébren és fegyverben kell lennünk, nem szabad eltérnünk 
és eltántorodnunk az igétől: ne engedjük a keresztséget egyszerű 
jellé üresedni, ahogyan azt a rajongók álmodják, 

04 Végül: tudnunk kell azt is, hogy mit jelent a keresztség, 
és hogy miért éppen ilyen külső jelet és cselekményt rendel Isten 
ennél a szentségnél, amellyel felvétetünk a keresztyén egyházba. 

65 A cselekedet vagy cselekmény pedig az, hogy a vízbe merítenek 
minket, a víz elborít, azután ismét kiemelnek belőle. Ez a kettő: 
a vízbe merülés és újra kiemelkedés jelzi a keresztség erejét és 
hatását. Ez pedig nem más, mint az ó-ember megölése, s az 
újember feltámadása: e kettőnek kell történnie bennünk egész 
életünkön át. A keresztyén élet tehát nem más, mint minden-
napi keresztség: egyszer elkezdtük és mindig benne élünk. 
Állandóan szükség van ugyanis arra, hogy mindig kiseperjük 

66 azt, ami az ó-emberé, és előjöjjön az, ami az újé. De mi az 
ó-ember? Az, amit Ádámtól örököltünk: haragvó, gyűlölködő, 
irigy, tisztátalan,' fösvény, rest, gőgös, sőt hitetlen, minden 
bűnnel fertőzött és természete szerint semmi jó nincs benne. 

67 Ha pedig Krisztus országába jutunk, akkor ennek napról napra 
csökkennie kell, hogy egyre türelmesebbek, szelídebbek legyünk, 

t egyre jobban letörjük a fösvénységet, a gyűlöletet, az irigységet, 
a gőgöt. 
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68 Keresztyének között ez a keresztség helyes használata: 
705 ezt jelzi a keresztvízbemerülés; Ha pedig nem ez történik, 

hanem megeresztjük az ó-ember gyepló'jét, hogy csak eró'södjék, 
akkor nem mondhatjuk azt, hogy használjuk a keresztséget, 

69 hanem azt, hogy ellenkezünk a keresztséggel. Mert akik Krisz-
tuson kívül vannak, azok nem tehetnek mást, mint hogy napról 
napra gonoszabbak lesznek, ahogyan a közmondás is mondja 

70 és igaz is: „Egyre romlik: minél tovább, annál inkább". Ha 
valaki tavaly büszke és fösvény volt, idén sokkal fösvényebb és 
büszkébb,, mert vele nő és fejlődik a bűn ifjúságától fogva. 
A kisgyermeknek még nincs különösebb bűne: ha növekszik, 
féktelen és szemérmetlen lesz; ha eléri teljes férfikorát, akkor 
kezdődnek igazán a súlyos bűnök, minél tovább, annál inkább. 

71 Az ó-ember tehát akadálytalanul éli természetét, ha nem gátoljuk 
és nem fojtjuk meg a keresztség erejével. Viszont ha keresz-
tyénné lettünk, napról napra hanyatlik, míg egészen elbukik. 
Erre mondható az, hogy igazán alámerülünk a keresztségbe és 

72 naponként újra előjövünk belőle. A külső jel tehát nemcsak 
azért adatott, hogy erősen hasson, hárem azért is, hogy jelezzen 

73 valamit. Ahol ugyanis a hit gyümölcseivel együtt kibontakozik, 
ott a keresztség nem üres jelkép, hanem hatása is van. Ahol 
azonban nincsen hit, ott csak meddő jel marad. 

74 Ebből látod már, hogy a keresztség ható erejével és. jelen-
tésével magába foglalja a harmadik szentséget is, amelyet meg-

706 térésnek neveztek el.* A megtérés ugyanis valójában nem más, 
75 mint a keresztség. Mert ugyan mit jelentene a megtérés, ha 

nem azt, hogy komolyan rátámadunk az ó-emberre és ú j életbe 
lépünk? Ha tehát megtérésben élsz, a keresztségben jársz, 
amely nemcsak jelzi, hanem munkálja: elindítja és ösztönzi 

76 ezt az új életet, mert benne-kapunk kegyelmet, lelket, és erőt 
arra, hogy elnyomjuk az ó-embert, és előjöjjön s megerősödjék' 

77 az új. A keresztség tehát mindig érvényben marad, és még ha 
elszakadunk is tőle és vétkezünk, akkor is mindig szabad utunk 

78 van hozzá, hógy újra leigázzuk az ó-embert. De nem kell minket 
újra vízzel leönteni. Mert ha százszor is vízbe merítkezünk, 
az sem több az egy keresztségnél, amelynek hatása és jelentése 

* A megtérés vagy bűnbánat szentsége (poenitentia) azonos 
a gyónással. Luther ezt nem vetette el, mert benne a feloldozás 
Krisztus rendelése, de nem tartotta külön szentségnek. 
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79 érvényes és változatlan. A megtérés tehát nem más, mint vissza-
fordulás és visszatérés a keresztséghez, azért, hogy újra tegyük 
és gyakoroljuk azt, amit előbb elkezdtünk, de aztán abba-
hagytunk, 

80 Ezt azért mondom, hogy senki ne essen abba a tévedésbe, 
amelyben sokáig voltunk. Azt gondoltuk ugyanis, hogy ha meg-
történt a keresztség, többé már nem vesszük hasznát, amikor 
újra bűnbe estünk. Ennek oka az, hogy a keresztséget csak egy-

81 szer megtörtént cselekményként értékeljük. Ebből ered az is, 
amit Szent Jeromos írt : „A megtérés az a második deszkaszál,* 
amelyen ki kell úsznunk és partot érnünk, miután hajónk össze-
tört", amelybe akkor lépünk és hajózunk, amikor a keresztyén 

707 egyházhoz csatlakozunk. Ez azonban annyira elejti a keresztség 
82 használatát, hogy a keresztség így nem lehet javunkra. Nem is 

helyes beszéd ez, sőt egészen helytelen magyarázat, mert a hajó 
nem törik össze, hiszen ahogyan mondtuk, Isten rendelése az 
és nem a mi alkotásunk. Az bizony megtörténik, hogy meg-
csúszunk és kiesünk belőle. Ha azonban kiesik valaki, igyekezzék 
ismét visszaúszni és megkapaszkodni benne, míg ismét bejut 
és úgy élhet benne, ahogyan előbb elkezdte. 

83 Látjuk tehát, hogy milyen kitűnő dolog a keresztség: 
kiragad minket az ördög torkából, Isten tulajdonává tesz, 
elfojtja és elveszi a bűnt, viszont napról napra erősíti az új embert, 
sőt mindaddig hat és változatlan marad, amíg majd ebből a 

84 nyomorúságból az örök dicsőségbe jutunk. A keresztséget 
tehát mindennapi ruhánknak kell tekintenünk, azt kell viselnünk 
állandóan, hogy mindenkor a hitben és annak gyümölcseiben 
éljünk, hogy megfojtsuk ó-emberünket és növekedjünk az újban. 

85 Mert ha keresztyének akarunk lenni, azt a cselekedetet (ti. a 
keresztséget) kell gyakorolnunk, amelyért keresztyének vagyunk; 

86 ha pedig kiesik belőle valaki, térjen vissza hozzá. Mert ahogyan 
Krisztus, a kegyelem királyi széke nem távozik tőlünk, nem is 
akadályozza meg, hogy hozzá járuljunk, noha bűnösök vagyunk, 
ugyanígy változatlan marad minden kincse és ajándéka. Ha 
egyszer a keresztségben bűnbocsánatot kaptunk, akkor az érvé-
nyes marad mindennap, amíg élünk, vagyis amíg nyakunkon 
cipeljük az ó-embert. 

* Az első a hajó = a keresztség, a második a deszkaszál = a 
megtérés. 
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AZ OLTÁRI SZENTSÉG 

AZ OLTÁRI SZENTSÉG 

1 Ahogyan a szent keresztséget tárgyaltuk, úgy kell a másik 
708 szentségről is ebben a három részben szólnunk: mi ez, mit 

használ és ki részesülhet benne. Mindezt pedig azokból az 
2 igékből fejtjük ki, amelyekkel Krisztus szerezte. Ezeket minden-

kinek ismernie is kell, aki keresztyén akar lenni és a szentséghez 
akar járulni. Mert nem kívánjuk odaengedni és a szentségben 
részesíteni azokat, akik nem tudják, hogy mit keresnek ott, 
vagy miért járulnak oda. Az említett szereztetési igék pedig 
ezek: 

3 Jézus Krisztus URUNK azon az éjszakán, amelyen 
elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, m e g -
törte, tanítványainak adta és ezt mondta: Vegyétek, 
egyétek ez az én testem, amely tiértetek adatik. Ezt 

, cselekedjétek az én emlékezetemre. 
Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a 

poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta: Igyatok 
ebből mindnyájan, e pohár a m a z újszövetség az én 
véremben, amely tiértetek kiontatik bűnök bocsánatára. 
Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok, az én e m l é -
kezetemre. 

4 It t sem kívánunk hajbakapni és mérkőzni e szentség 
káromlóival és gyalázóival, hanem ahogyan a keresztségnél, 
úgy itt is először azt akarjuk megtanulni, hogy min van a hang-
súly, vagyis azt, hogy a legfontosabb része Isten igéje és rendelése 
vagy parancsa. Mert nem ember eszelte ki és- tette szokássá, 
hanem Krisztus szerezte úgy, hogy senki nem tanácsolta, 

5 nem is gondolt rá. Ahogyan tehát a Tízparancsolat, a Miatyánk 
és a Hiszekegy lényege és méltósága változatlan marad akkor is, 
ha soha nem tartanád meg, nem imádkoznád és nem hinnéd, 
ugyanígy változatlan marad ez a tisztelendő szentség is, nem esik 
rajta csorba és nem rövidül meg, még ha méltatlanül élünk és 

709 bánunk is vele. Azt hiszed, hogy Istent annyira érdekli a mi 
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6 cselekvésünk vagy hitünk, hogy megváltoztatja miatta rendelését? 
Hiszen minden világi dologban is minden úgy marad, ahogyan 
Isten teremtette és rendelte, akárhogyan élünk és bánunk velük! 

7 Ezt mindig hangsúlyoznunk kell, Ezzel ugyanis keményen 
visszaverhetjük valamennyi szektás lélek fecsegését, mert ezek 
a szentségeket Isten igéjétől függetlenül olyan dolognak tekintik, 
amelyet mi végzünk. 

8 Mi tehát az oltári szentség? Felelet: Krisztus Urunk 
valóságos teste és vére kenyérben és borban, amely Krisztus 
igéjével rendeltetett nekünk keresztyéneknek arra, hogy együk 

í) és igyuk. Ahogyan a keresztségről is azt mondtuk, hogy nem 
egyszerűen víz, úgy mondjuk itt is, hogy ez a szentség kenyér és 
bor, de nem egyszerűen olyan kenyér és bor, amilyent egyébként 
asztalra tesznek, hanem Isten igéjébe foglalt és hozzá kötött ke-

10 nyér és bor. Hangsúlyozom: az ige különbözteti meg ezt a szent-
séget és teszi azt, hogy az nem egyszerűen kenyér és bor, hanem 
Krisztus teste és vére, valóságban és neve szerint. Idézem: 
„Accedat verbum ad elementum et fit sacramentum", ,,Ha az 
ige társul a külső dologgal, szentséggé lesz." Szent Ágostonnak 
ez a mondása olyan helyes és találó, hogy aligha mondott ennél 
jobbat. Az igének kell az elemet szentséggé tennie, máskülönben 

11 csak elem marad, Ez ugyanis nem fejedelem vagy császár szava 
és rendelése, hanem a mennyei Felségé, akinek lábához kell, 
borulnia minden teremtménynek és igenelnie, hogy úgy van, 

10 ahogyan Ő mondja, és el kell fogadnia teljes tisztelettel, félelem-
12 mel és alázattal. Ezzel az igével erősítheted lelkiismeretedet 

és ezt mondhatod: Ha százezer ördög valamennyi rajongóval 
rámront azzal, hogy hogyan lehet a kenyér és a bor Krisztus 
teste és vére stb., akkor is tudom,- hogy valamennyi lélekben 
és tudósban egyrakáson sincs annyi bölcsesség, mint a mennyei 

13 Felség legkisebb ujjacskájában. Krisztus igéje ezt mondja: 
„Vegyétek, egyétek, ez az én testem", „Igyatok ebből mind-
nyájan, eZ az új szövetség az én véremben" stb. Mi ettől nem 
tágítunk és szeretnénk látni azt, aki megleckézteti Ót és meg-

14 másítja azt, amit 0 mondott. Az valóban igaz, hogy ha eltávolí-
tod az igét, vagy ige nélkül nézed' a szentséget, nem marad 
semmid a puszta kenyéren és boron kívül. De ha együtt marad-
nak, ahogyan helyes és kell, akkor az valóban; Krisztus teste és 
vére az igének megfelelően. Mert amit Krisztus szája szól és 
mond, az úgy van: Ő nem hazudik és nem csal. 



15 Ennek alapján könnyen felelhetünk azokra a kérdésekre, 
amelyeken ma sokan gyötrődnek. Például arra, hogy kezébe 
veheti-e és kiszolgáltathatja-e a szentséget a gonosz életű pap 

16 is, és más hasonlóra. Mi ugyanis így következtetünk és ezt 
mondjuk1. Noha gazember veszi vagy adja a szentséget, az éppen-
úgy az igazi szentséget veszi, vagyis Krisztus testét és vérét, 
mint az, aki legméltóbban nyúl hozzá, mert nem az ember 
szentségén, hanem Isten igéjén alapul. És ahogyan nincs olyan 
szent a földön, sőt angyal sem a mennyben, aki a kenyeret és a 

711 bort Krisztus testévé és vérévé tudná tenni, úgy meg sem másít-
hatja és meg sem változtathatja senki, még ha gonoszul használja 

17 is. Mert az ember személye vagy hitetlensége miatt nem válik 
hamissá az az ige, amely azt szentséggé tette és szerezte. Mert 
nem azt mondja: „Ha hisztek vagy méltók vagytok, akkor 
testemet és véremet kapjátok", hanem ezt: „Vegyétek, egyétek 
és igyátok, ez az én testem és vérem", sőt ezt is: „Ezt cseleked-
jétek", vagyis azt, amit most én cselekszem, szerzek, nektek 

18 adok, és parancsolom, hogy vegyétek. Ezzel azt mondja: „Akár 
méltatlan, akár méltó vagy, ez itt az O teste és vére azoknak az 
igéknek az erejéért, amelyek a kenyérrel és borral társulnak." 

19 Csak értsd és jegyezd meg ezt jól, Mert ezeken az igéken áll 
a mi védősáncunk, mellvédünk és fedezékünk, minden tévely-
gés és hitetés ellen, amely valaha is támadt vagy ezután támadhat, 

20 Ez tehát röviden az első rész, amely a szentség lényegére 
vonatkozik, Lásd mármost azt az erejét és hasznát is, amelyért 
a szentség szereztetett. Ez a legfontosabb is benne, hogy tudjuk, 

21 mit kell itt keresnünk és innen magunkkal vinnünk. Ez pedig 
világosan és könnyen érthető az említett igékből: „Ez az én 
testem és vérem, amely É R T E T E K adatik és kiontatik bűnök 

22 bocsánatára," Ez röviden ezt jelenti: azért járulunk e szentség-
hez, hogy olyan kincset kapjunk, amely által és amelyben bűn-
bocsánatot szerzünk. Miért? Azért, mert ott vannak az igék 

712 és azok adják ezt nekünk. Azért parancsolja is, hogy egyem és 
igyam, hogy enyém legyen és hasznomra legyen, biztos jelként 
és zálogként, sőt éppen ama valóságként, amely értem rendel-
tetett bűnöm, halálom és minden bajom ellen. 

23 Joggal nevezik ezt a szentséget a lélek eledelének, mert 
élteti és erősíti az ú j embert. Először ugyanis a keresztségben 
születtünk újonnan, de ahogyan mondtuk, mégis az emberen 
marad a test és a vér régi irhája. Ezért annyit akadékoskodik 
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és kísért az ördög és a világ, hogy gyakran elfáradunk és ellan-
24 kadünk, sőt nem egyszer meg is botlunk. Ez a szentség tehát 

mindennapi üdülésül és táplálékul adatott nekünk, hogy hitünk 
feléledjen és erősödjék, ne lankadjon meg ebben a harcban, 

25 hanem egyre erősebb legyen. Mert az új életet úgy kell élnünk, 
2(3 hogy egyre gyarapodjék és fejlődjék. Viszont sokat kell ezért 

szenvednünk. Mert olyan dühös ellenség az ördög, hogy ha 
észreveszi, hogy ellene fordulunk és megtámadjuk az ó-embert, 
és nem tud minket lerohanni erőszakkal, akkor ólálkodik és 
settenkedik körülöttünk, próbálkozik minden mesterfogásával 
és nem tágít, amíg ki nem fáraszt, úgyhogy elveszítjük hitünket 
vagy feladjuk a harcot és elkedvetlenedünk vagy türelmetlen-

27 kedünk. Azért adatott tehát ez a vigasztalás, hogy ha szívünk 
úgy érzi, hogy már nem bírja a terhet, akkor itt ú j erőt és fel-
üdülést szerezzen. 

28 Itt megint ágaskodnak a mi bölcs leikeink nagy tudomá-
713 nyukkal és bölcsességükkel, kiabálnak és lármáznak: „Kenyér 

és bor hogyan bocsáthatja meg a bűnöket vagy hogyan erősítheti 
a hitet?" Pedig hallják és tudják, hogy ezt nem a kenyérről és a 
borról mondjuk, — mert hiszen a kenyér önmagában kenyér —, 
hanem olyan kenyérről és borról, amely Krisztus teste és vére, 
és amelynél ott van az ige. Ez az a bizonyos kincs, mondjuk mi 
és nincsen semmi más: ezzel szerezzük azt a bűnbocsánatot. 

29 Ezt pedig csakis ezek az igék hozzák elénk és ajánlják fel nekünk: 
„Értetek adatott és kiontatott." Mert ebben találod meg e 
kettőt: azt, hogy ez Krisztus teste és vére, és azt, hogy tied ez 

30 a kincs és ajándék. Krisztus teste pedig nem lehet olyan meddő, 
hiábavaló dolog, amely semmit sem cselekszik vagy használ. 
De akármilyen nagy is ez a kincs önmagában, mégis az igébe 
foglaltan kell azt kapnunk, mert egyébként nem tudhatnánk 
róla, nem is kereshetnénk. 

31 . Üres beszéd tehát az is, hogy Krisztus nem a vacsora 
alkalmával adta és ontotta értünk testét és vérét, ezért nem 
kaphatunk a szentségben bűnbocsánatot. Mert jóllehet az a 
cselekedet a kereszten történt és ott szerzett bűnbocsánatot, 
mégsem juthat el hozzánk másképp, mint az igében. Különben 
mit tudnánk arról, hogy ez megtörtént, vagy, hogy ezt nekünk 
ajándékozta, ha nem közölnék velünk a prédikációban, az élő-
szóbeli igében? Honnan tudnánk ezt, hogyan ragadhatnánk 
meg és sajátíthatnánk el a bűnbocsánatot, ha nem kapaszkodnánk 
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32 meg és nem hinnénk az írásban és az evangéliumban ? Márpedig 
az ige a szentségbe rejti és benne elénk adja a teljes evangéliumot 
és ezt a hitágazatot: „Hiszem a szent keresztyén egyházat, 

714 bűnök bocsánatát" stb. Hogyan tűrhetnénk, hogy ezt a 
kincset kitépjék a szentségből, holott be kell vallaniok, hogy 
éppen ezek azok az igék, amelyeket mindenütt hallunk az evan-
géliumban ! Ugyanolyan kevéssé mondhatják azt is, hogy ezek az 
igék nem érnek semmit a szentségben, amilyen kevéssé merik 
azt mondani, hogy a szentségen kívül az egész evangélium vagy 
Isten igéje nem ér semmit. 

33 Megismerkedtünk tehát az egész szentséggel, azzal, hogy 
mi az önmagában, és azzal, hogy mit ad és használ. Most pedig 
azt is látnunk kell, hogy ki az a személy, aki ezt az erőt és hasz-
not kapja. Röviden: az, aki hiszi azt, amit az igék mondanak 

, és elénk adnak, ahogyan ezt sokszor mondtuk, fentebb a kereszt-
ségnél és másutt. Mert nem kőnek és fának mondta vagy hirdette 
ezeket az igéket, hanem olyanoknak, akik meghallják. Ezeknek 

34 mondja: „Vegyétek és egyétek" stb. És mert bűnbocsánatot 
kínál és ígér, nem fogadható be az másképpen, csak hittel. Ő maga 
követeli ezt a hitet azzal az igével, amelyben ezt mondja; 
„ É R T E T E K adatik" és „ É R T E T E K ontatik ki", mintha ezt 
mondaná: „Azért adom ezt és parancsolom, hogy egyétek és 

35 igyátok, hogy vegyétek és élvezzétek." Aki tehát magára veszi 
ezt és hiszi, hogy igaz, az megkapta. Aki pedig nem hiszi, az 
nem kapja meg, mert csak kínáltatja magát, de nem akarja élvezni 
ezt az üdvösséges jót. A kincs könnyen hozzáférhető, és minden-
kinek ajtaja elé, sőt asztalára teszik, de az is nélkülözhetetlen, 
hogy törődj vele és teljes bizonyossággal annak tartsd, aminek 
azt az igék mondják. 

36 Ez hát az egész keresztyén készülés a szentség méltó vételére. 
715 Mivel ezt a kincset egészen az igében kapjuk, nem is ragadhatjuk 

meg és vehetjük magunkhoz másképpen, mint csak a szívünkkel. 
Marokba fogni nem lehet ezt az ajándékot és örök kincset. 

37 A bÖjtölés és az imádkozás stb. lehet jó külső készülés és gyer-
meki gyakorlat arra, hogy a test illő magatartást és tiszteletet 
tanúsítson Krisztus teste és vére iránt. Ami azonban benne és 
vele adatik, azt a test nem tudja sem befogadni, sem magához 
venni. De megteszi ezt annak a szívnek a hite, amely felismeri 

38 és kívánja ezt a kincset, Legyen elég ennyi abból, ami erről a 
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szentségről az általános tanítás keretébe tartozik. Amit pedig 
ezen kívül kell még mondani, az más alkalomra való. 

39 Végül pedig, miután már megismerkedtünk e szentség 
helyes értelmével és a reá vonatkozó tanítással, nagyon szükséges 
az az intés és buzdítás is, hogy ne szalasszuk el ezt a nagy kincset, 
amelyet naponként kézbevesznek és kiosztanak a keresztyének 
között; vagyis hogy azok, akik keresztyének akarnak lenni, 
rendezkedjenek be arra, hogy gyakran vegyék a tisztelendő 

40 szentséget. Mert látjuk azt, hogy nagyon közönbösen és hanyagul 
viselkedünk vele szemben. Miután megszűnt a pápa játéka, 
megszabadultunk zsarnokságától és parancsától, sokan vannak 
az evangélium hallgatói között olyanok, akik két vagy három 
esztendeig, sőt tovább is megélnek e szentség nélkül, mintha 
olyan erős keresztyének volnának, hogy nem szorulnak rá. 

716 Némelyeket az tart vissza és riaszt el, hogy azt tanítottuk, hogy 
41 senki se járuljon oda, akit nem éhség és szomjúság érzése visz. 

Mások azzal mentegetőznek, hogy szabad, de nem szükséges, 
és elég, ha egyébként hisznek. így nagyobb része egészen elide-

42 genedik és végül is megveti a szentséget és Isten igéjét. Mármost 
igaz az, amit mondtunk, hogy a világért sem szabad senkit 
hajtani vagy kényszeríteni, hogy ne essünk újabb lélekgyil-
kólásba. Azt azonban mégiscsak tudnunk kell, hogy nem tekint-
hető keresztyénnek az az ember, aki ilyen hosszú időre vissza-
vonul és tartózkodik a szentségtől. Mert Krisztus nem azért' 
szerezte, hogy színjátékot lássunk benne, hanem megparancsolta 
keresztyéneinek, hogy egyék és igyák, és eközben emlékezzenek 
Róla. 

43 És valóban, aki igazi keresztyén és értékeli s becsüli a szent-
séget, annak bizony magától kell megindulnia és odatörekednie. 
Mégis szeretnénk erről valamelyest beszélni, hogy azokat az 
egyszerű és erőtlen híveket, akik szintén szeretnének keresz-
tyének lenni, még jobban ösztönözzük arra, hogy megfontolják 

44 a szentséghez terelő okot és szükséget. Mert ahogyan a hitre, 
a szeretetre és a türelemre vonatkozó egyéb dolgoknál sem elég 
az, hogy csak tanítsunk és oktassunk, hanem buzdítanunk is kell 
mindennap, úgy itt is kitartóan kell prédikálnunk azt, hogy meg 
ne lankadjunk és el ne kedvetlenedjünk, mert az ördög mindig 
szembeszáll ezzel és minden keresztyén renddel, és akit csak tud, 
elriaszt és elkerget tőle. 
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45 Először is itt van ez a világos szöveg Jézus szavaiból: 
717 „ E Z T C S E L E K E D J É T E K az én emlékezetemre." Ezek az 

igék nekünk szólnak és parancsolnak. Arra köteleznek mindenkit, 
aki keresztyén akar lenni, hogy éljen a szentséggel. Aki tehát 
Krisztus olyan tanítványa akar lenni, amilyenekkel itt beszél, 
áz gondoljon erre és alkalmazkodjék is ehhez. Nem kényszerből, 
mintha emberek szorítanák rá, hanem azért, hogy az Űr Krisz-

46 tusnak engedelmeskedjék és kedveskedjék, Ezt mondod erre: 
Csakhogy ott van utána: „Valamennyiszer ezt cselekszitek": 
ezzel soha senkit nem kényszerít, hanem mindenkinek szabad 

47 tetszésére bízza, Felelet: Éz igaz, csakhogy nem az áll ott, 
hogy soha se cselekedjük. Sőt mert éppen ezeket a szavakat 
mondja: „Valamennyiszer ezt cselekszitek", mégiscsak bele-
foglalta azt, hogy gyakran kell cselekednünk. Ezt azért fűzte 
hozzá, mert azt akarta, hogy ez a szentség szabad legyen, nem 
bizonyos időhöz kötött, mint a zsidók húsvéti báránya, amelyet 
évente csak egyszer, mégpedig az első holdtölte tizennegyedik 
napjának estéjén kellett elkölteniök és egyetlen nappal sem 
halaszthatták el. Mintha ezt mondaná ezzel: „Olyan húsvétot 

, vagy vacsorát szerzek nektek, amelyet nem egyszer, az évnek 
éppen ezen az estéjén, hanem gyakran kell ünnepelnetek, ahol 
és amikor kívánjátok, mindenki lehetősége és szükséglete szerint, 

48 helytől vagy meghatározott időtől függetlenül." A pápa persze 
később ezt visszájára fordította és ismét zsidóünnepet csinált 
belőle. 

Látod tehát: nem arra kaptunk szabadságot, hogy megves-
sük ezt a szentséget. Mert megvetésnek nevezem azt, ha valaki 
sokáig megél nélküle, pedig semmi sem akadályozza és ha 
soha meg nem kívánja. Ha ennyire szabad akarsz lenni, akkor 
tedd már magadat annyira szabaddá, hogy ne légy keresztyén, 
ne higyj, ne is imádkozzál! Mert ezt Krisztus ugyanúgy paran-
csolja, mint amazt. Ha azonban keresztyén akarsz lenni, akkor 
jónéhányszor eleget kell tenned és engedelmeskedned ennek a 
parancsolatnak. Ez a parancsolat pedig nagyon is arra indíthatna 
téged, hogy magadba szállj és így gondolkodjál: „Hát micsoda 
keresztyén vagyok én? Ha az volnék, egy kicsit bizony vágyód-
nék arra, hogy teljesítsem Uram parancsát." Valóban: abból, 
hogy ennyire idegenkedünk, nagyon jól meglátszik az, hogy 
milyen keresztyének voltunk a pápaság alatt! Csakis azért 
járultunk oda, mert emberi parancsolat kényszerített és félem-
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lített, nem kívántuk és nem szerettük, Krisztus parancsával 
52 pedig soha nem törődtünk. Mi pedig senkit sem kényszerítünk 

és nem erőltetünk, ne is tegye senki azért, hogy nekünk szolgál-
jon és kedveskedjék vele. Az azonban ösztönözzön és szoron-
gasson téged, hogy Krisztus akarja és kedveli azt. Nem szabad 
engednünk, hogy emberek kényszerítsenek hitre vagy bármiféle 
jócselekedetre. Mi csak azt tesszük, hogy tanítunk és buzdítunk 
arra, amit tenned kell, nem a mi érdekünkben, hanem a magad 
érdekében. Ő hívogat és vonz téged: ha megveted, magad 
felelj érte. 

53 Ez hát az első pont, főként a közömbösek és a hanyagok 
számára, hogy megfontolják és felébredjenek. Mert való igaz 
az, amit magamon tapasztaltam és bárki önmagán észlelhet, 
hogy ha ennyire tartózkodunk a szentségtől, akkor napról napra 
egyre jobban elidegenedünk és elhidegülünk tőle, sőt egészen 

54 szélnek eresztjük. Szívünkre és lelkiismeretünkre kell tehát 
hallgatnunk és olyan emberhez hasonlóan kell viselkednünk, 
aki szeretne Istennel jó viszonyban lenni. Minél inkább ezt 
tesszük, annál inkább melegszik és gerjed a szívünk, és nem 

55 hidegül el többé. Ezt mondod azonban: „Mi t tegyek, ha készü-
719 letlennek érzem magamat?" Felelet: Ez az én kísértésem is, 

amely főként a pápa alatt érvényesülő régi életrendből ered, 
- amikor agyongyötörtük magunkat azért, hogy egészen tiszták 

. legyünk és Isten makulányi hibát se találjon bennünk. Ettől 
olyan félénkek lettünk, hogy egy-kettőre megrémültünk és ezt 

56 mondtuk: „Jaj nekem, nem vagyok méltó!" Ha ugyanis termé-
szetünk és eszünk kezdi összemérni méltatlanságunkat azzal a 
nagy és drága kinccsel, akkor olyannak tetszik, mint a pislákoló 
mécses a fényes nap mellett, vagy a szemét a drágakövek mellett: 
és mert látja ezt, nem akar odajárulni, és várakozik, amíg jól-
készült lesz. Eközben egyik hét a másikat váltja és egyik fél-

57 esztendő a másikat. Ha tehát azt nézed, hogy jó és tiszta vagy-e 
és azt akarod kiharcolni, hogy semmi se marja lelkiismeretedet, 
akkor sohasem jutsz a szentséghez. 

58 Különbséget kell tehát itt tennünk ember és ember között. 
A szemteleneknek és elvetemülteknek meg kell mondanunk, 
hogy maradjanak távol a szentségtől. Ezek készületlenek a 
bűnbocsánat befogadására, mert nem kívánják azt és nem 

59 szeretnének tisztességesek lenni. A többiek azonban, akik nem 
ilyen elvadultak és könnyelműek, hanem szeretnének tisztes-
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ségesen élni, ne tartózkodjanak a szentségtől, még ha egyébként 
gyengék és gyarlók is. Szent Hilarius is ezt mondta: „ H a vala-
mely bűn nem olyan természetű, hogy miatta joggal lehetne 
kirekeszteni az illetőt az egyházból és pogánynak tartani, ne 
maradjon el a szentségtől", hogy meg ne fossza magát az élettől. 

60 Mert senki sem éri el azt, hogy ne maradjon testében és vérében 
720 számtalan hiba. 

61 Tanulják meg tehát az ilyen emberek: az a legnagyobb 
bölcsesség, ha tudjuk, hogy ez a szentség nem azért szereztetett, 
mert méltók vagyunk rá. Hiszen nem azért keresztelkedünk meg, 
mert méltók, és szentek vagyunk, gyónni sem azért megyünk, 
mert tiszták és bűntelenek vagyunk, hanem éppen megfordítva: 
azért, mert szegény, nyomorult emberek vagyunk. Éppen ezért 
tudnunk kell, hogy akkor vagyunk méltatlanok, ha nem kívánjuk 
a kegyelmet és a feloldozást, és nem törekszünk megjavulni. 

62 Aki pedig kegyelemre és vigasztalásra sóvárog, az ne engedje 
magát elrettenteni, hanem biztassa magát és beszéljen így: 
„Nagyon szeretnék méltó lenni, de nem ebben bizakodom, 
hanem abban az igében bízva járulok oda, amellyel ezt meg-
parancsoltad. Mert szeretnék tanítványod lenni, akár méltó 

63 vagyok, akár nem". De nehéz ezt megtenni, mert mindig 
utunkat állja és gátol az, hogy inkább nézünk önmagunkra, 
mint Krisztus szavára és ajkára. A mi természetünk azt szeretné, 
ha önmagárá támaszkodhatnék biztosan és saját lábán állhatna, 
ha pedig nem, akkor nem akar odajárulni. Legyen elég ennyi 
az első pontról. 

64 Másodszor: ehhez a parancshoz ígéret is tartozik, amelynek 
erősen kell vonzania és ösztönöznie minket, ahogyan azt fentebb 
is hallottuk. Mert itt vannak ezek a barátságos, kedves igék: 
;,Ez az én testem, amely É R T E T E K adatik", „Ez az én vérem, 

65 amely É R T E T E K kiontatik bűnök bocsánatára." Ezeket az 
igéket nem fatönknek vagy kőnek prédikálja, hanem nekem és 
neked, máskülönben inkább hallgatott volna és nem szerzett 
volna semmiféle szentséget. Értsd és foglald tehát magadat az 

66 „ É R T E T E K " - b e , hogy ne szóljon hozzád hiába. Mert ebben 
721 mindnyájunknak feljánlja azt a kincset, amelyet a mennyből 

hozott alá nekünk. Máskor is ehhez hívogat minket kedvesen, 
amikor például ezt mondja Máté 11-ben: „Jöjjetek énhozzám 
mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én 

67 megnyugosztlak titeket," (Mt 11,28), Bizony bűn és gyalázat az, 
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hogy ilyen szívesen és hűségesen szólít és hívogat minket 
legfőbb és legbecsesebb kincsünkhöz, mi pedig idegenkedünk 
tőle és addig késlekedünk, amíg egészen elhidegülünk és meg-
keményedünk, úgyhogy sem nem kedveljük, sem nem szeretjük. 

68 Semmi esetre se tekintsük a szentséget olyan ártalmas dolognak, 
amelytől menekülnünk kell, hanem gyógyító vigasztaló orvos-
ságnak, amely segít rajtad és megeleveníti lelkedet és testedet. 
Mert ha meggyógyul a lélek, fölépül a test is. Miért irtózunk 
hát tőle úgy, mintha olyan méreg volna, amellyel halált nyelünk? 

69 Bizony igaz az, hogy kárukra és kárhozatukra veszik a szent-
séget azok, akik megvetik és nem élnek keresztyénhez illően. 
Az ilyeneknek ugyanis éppenúgy nem válik semmi sem javára 
és gyógyulására, mint annak a betegnek, aki kedve szerint eszi 

70 és issza azt, amit az orvos megtiltott. De azok, akik érzik gyenge-
ségüket és szeretnének tőle szabadulni, segítségre is sóvárognak, 
tekintsék és használják a szentséget a bennük romboló méreg 
hatásos ellenszeréül. Mert a szentségben Krisztus ajkáról kap-

722 hatod a bűnbocsánatot, amely magában foglalja és magával hozza 
Isten kegyelmét és Lelkét minden ajándékával, védelmével, 
oltalmával és hatalmával együtt, halál, ördög és minden baj 
ellen. 

71 Istentől tehát Krisztus parancsát és ígéretét kapod, téged 
pedig szorongatnia kell saját nyomorúságodnak is, amely vál-
ladra nehezedik, s amely miatt ez a parancs; hívogatás és ígéret 
elhangzik. Mert Ő maga mondja: „Nem az egészségesek szorul-
nak orvosra, hanem a betegek", (Mt 9,12) vagyis azok, akik 
megfáradtak és megterheltek bűnnel, halálfélelemmel, testi és 

72 ördögi kísértéssel. Ha tehát nyom a terhed és érzed gyenge-
ségedet, járulj oda szaporán és fogadd el a felüdítést, vigasztalást 

73 és erősítést. Mert ha addig akarsz várni, amíg mindettől meg-
szabadulsz, úgyhogy tisztán és méltón járulsz a szentséghez, 
akkor örökké távol kell maradnod. Mert O ebben így ítél és ezt 
mondja : „ H a tiszta és igaz vagy, akkor nincs szükséged rám, 

74 és nekem se rád ." Csak azt nevezzük tehát méltatlannak, aki nem 
érzi hibáját, és nem akarja elismerni, hogy bűnös. 

75 Ezt mondod azonban: „Mi t tegyek, ha nem érzem nyo-
morúságomat, és nem éhezem-szomjazom a szentségre?" 
Felelet: Nem tudok jobb tanácsot annak, aki abban a lelki-
állapotban van, hogy nem érez ilyesmit: tapogassa meg magát, 
hogy van-e teste-vére. Ha pedig megállapítod, hogy van, akkor 
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magad érdekében tanulmányozd Szt. Pál levelét a Galáciaiakhoz 
és halld meg, milyen természetű a tested: „Nyilvánvalók pedig 
— mondja — a test cselekedetei, például ezek: házasságtörés, 
paráznaság, tisztátalanság, kicsapongás, bálványimádás, varázs-
lás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, civakodás, 
meghasonlás, pártoskodás, gyűlölet, gyilkosság, részegség, falás 

723 és ezekhez hasonlók." (Gal 5,19—20), Ha tehát ezt nem érzed, 
76 hidd legalább az írásnak: az nem téveszt meg, mert magadnál 

jobban ismeri testedet. Sőt még további következtetést von 
Szt. Pál Római levél 7-ben: „ T u d o m pedig, hogy bennem, 
vagyis testemben nem lakik semmi jó." (Rm 7,48) Ha Szt. Pál 
ezt meri mondani testéről, akkor ne akarjunk mi sem jobbak 

77 vagy szentebbek lenni. Az pedig még sokkal veszedelmesebb, 
ha nem érezzük. Ez ugyanis annak a jele, hogy bélpoklos a tes-
tünk, azért nem érez semmit, pedig rombol és elharapódzik 

78 benne a betegség. Mégis ismétlem, ha ennyire elhaltál, higyj hát 
az írásnak, amely kimondja rád ezt az ítéletet. Főként pedig: 
minél kevésbé érzed bűnödet és hibádat, annál több okod van 
arra, hogy odajárulj és segítséget és orvosságot keress. 

79 Másodszor: nézz körül, hogy te is a világban élsz-e, 
vagy ha nem tudod, kérdezd meg szomszédodat. Ha a világban 
élsz, ne gondold, hogy elkerülöd a bűnt és a nyomorúságot. 
Mert kezdj csak úgy viselkedni, mintha meg akarnál javulni 
és ragaszkodni az evangéliumhoz, aztán figyeld, hogy akkor 
sem fordul-e ellened senki, sőt nem bánt, sérteget és erőszakos-
kodik-e senki és nem ad-e neked alkalmat bűnre és vétkezésre. 
Ha magad nem tapasztaltad, fogadd el az írás szavát, amely 
léptennyomon ilyen dicsérettel és bizonyítvánnyal tünteti ki a 
világot. 

80 Ezen kívül körülötted lesz az ördög is, akit majd te sem 
tudsz egészen eltiporni, mert még Krisztus Urunk sem tudta 

81 elkerülni. Mi hát az ördög? Az, aminek az írás nevezi: hazug és 
724 gyilkos. Hazudik azért, hogy eltérítse szívedet Isten igéjétől 

és annyira elvakítson, hogy ne érezd nyomorúságodat és ne 
találj Krisztushoz. Gyilkos, annyira, hogy irigyel tőled egy órányi 

82 életet is. Ha látnád, hogy mennyi kés, dárda és nyíl vesz célba 
téged minden pillanatban, akkor örülnél, valahányszor a szentség-
hez járulhatsz. Csak azért van az, hogy mégis elbizakodottan 
és könnyelműen élünk, mert nem gondoljuk és nem hisszük, 
hogy a testben és a világban, vagyis az ördög országában élünk. 
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83 Próbáld meg tehát és gyakorold ezt szorgalmasan: szállj 
csak magadba vagy nézz körül egy kissé, és csak az íráshoz 
igazodjál. Ha pedig még mindig nem érzel semmit, akkor még 
ezzel is több az olyan nyomorúságod, amelyet el kell panaszol-
nod Istennek és testvérednek. Fogadd el tanácsát, és kérd, 
hogy imádkozzék érted, és ne tágíts, amíg kőkemény szíved 

84 meg nem lágyul. Akkor majd meglátod nyomorúságodat és 
észreveszed, hogy kétszer olyan mélyre estél, mint más szegény 
bűnös ember, és sokkal nagyobb szükséged van a szentségre 
az ellen a nyomorúság ellen, amelyet sajnos nem látsz. Bárcsak 
adná Isten az Ó kegyelmét, hogy jobban érezd nyomorúságo-
dat és jobban éhezzél a szentségre, különösen is azért, mert az 
ördög annyira támad és szüntelenül azt lesi, hol kaphat el, hogy 
megölje lelkedet és testedet, és egyetlen óráig se lehess tőle 
biztonságban. Amikor legkevésbé vigyázol, akkor szeretne hir-
telen bajba és nyomorúságba dönteni, 

85 Intésül akartam ezt elmondani nemcsak nekünk öregeknek 
és felnőtteknek, hanem a fiatalságnak is, mert hiszen keresztyén 
tanítás és gondolkodás szerint kell őket nevelnünk. Az elmon-
dottak alapján ugyanis könnyebben megtanítjuk az ifjúságot 

725 a Tízparancsolatra, a Hiszekegyre és a Miatyánkra, úgyhogy 
örömmel és komolyan fogadják be, és ifjúságuktól fogva gya-

86 korolják' és megszokják. Mert az öregeknél bizonyára késő. 
Ilyesmit és egyebet tehát csak úgy érünk el, ha olyan embereket 
nevelünk, akik nyomunkba lépnek, átveszik hivatásunkat és 
munkánkat, és aztán szintén hasznosan nevelik gyermekeiket, 

87 hogy Isten igéje és a keresztyénség fennmaradjon. Tudja meg 
hát minden családfő, hogy Isten rendeletére és parancsolatára 
köteles gyermekeit arra tanítani vagy taníttatni, amit tudniok 
kell. Mivel megkeresztelték és fölvették őket a keresztyén egy-
házba, élvezniök kell a szentségnek ezt a közösségét is, hogy 
segítsenek és szolgáljanak nekünk. Hiszen szükség van arra, 
hogy valamennyien segítsenek nekünk hinni, szeretni, imádkozni 
és harcolni az ördög ellen. 

•206 



RÖVID BUZDÍTÁS GYÓNÁSRA* 

1 Mindig azt tanítottuk a gyónásról, hogy az szabad legyen. 
Ezzel véget vetettünk a pápa zsarnokságának. Nem köt minket 
többé semmi kényszere és megszabadultunk attól az elvisel-
hetetlen nyűgtől és tehertől, amelyet' a keresztyénségre raktak. 
Hiszen tapasztalatból tudjuk mindnyájan, hogy semmi sem volt 

726 eddig olyan nehéz, mint az, hogy a legsúlyosabb halálos bűn 
2 terhe mellett kényszerítettek mindenkit gyónásra. Sőt annyira 

megnehezítették azt és annyira kínozták a lelkiismeretet a külön-
2 féle bűnök felsorolásával, hogy senki sem tudott elég tisztára 
3 meggyónni. A legbotrányosabb pedig az volt, hogy senki sem 

tanította, nem is tudta, hogy mi a gyónás, vagy hogy milyen 
hasznos és vigasztaló az, hanem csupa kínlódássá és pokoli gyöt-
relemmé tették, úgyhogy el kellett ugyan végeznünk, de ennél 

4 jobban semmitől sem irtóztunk. Most azonban megszabadul-
tunk ettől és megadatott nekünk ez a három: nem kell kény-
szerítésre vagy félelemből gyónnunk; mentesültünk attól a gyöt-
relemtől, hogy pontosan felsoroljunk minden bűn t ; és ezen-
kívül az az előnyünk is megvan, hogy tudjuk, hogyan kell azt 
üdvösségesen használnunk lelkiismeretünk vigasztalására és 
erősítésére. 

5 Ezt most mindenki tudja. Sőt, sajnos nagyon is meg-
tanulta, hogy azt tegye, amit akar, és hogy annyira hangsúlyozza 
a szabadságot, mintha soha többé nem kellene gyónnia vagy nem 
is szorulna rá. Bizony hamar megértjük azt, ami jólesik nekünk, 
és rendkívül könnyen felfogjuk, ha az evangélium szelíden és 
lágyan szól. De az ilyen disznóknak — mondottam —, nem az 
evangélium oldalán volna a helyük, részesedniük sem volna 
szabad benne, hanem a pápa alatt kellene maradniok, hogy 
hajszolja és kínozna őket, hogy kénytelenek legyenek többet 
gyónni, böjtölni stb., mint valaha. Mer t aki nem akar hinni az 
evangéliumban, sem aszerint élni, és nem akarja azt tenni, 
amit keresztyén embernek tennie kell, az ne is élvezze az evan-

6 gélium áldását. Hova jutnánk, ha csak a hasznát akarnád, de 
nem akarsz érte semmit sem tenni, sem áldozatot hozni? 

727 Az ilyeneknek tehát n e m szól az, amit prédikáltunk, nem is 
i 

* Luther ezt a buzdítást a Nagykáté 1529. évi második kiadá-
sához írta. A Konkordiakönyv egynémely kiadásából hiányzik. 
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egyezünk bele abba, hogy valamit is kapjanak és élvezzenek 
szabadságunkból, hanem ismét rájuk eresztjük a pápát vagy a 
hozzá hasonlókat, hogy igazi zsarnokként nyomorgassa őket. 
Mert annak a népségnek, amely nem akar engedelmeskedni 
az evangéliumnak, nem való más, mint egy ilyenfajta bakó, 

7 aki Isten ördöge és hóhéra, A többieknek azonban, akik kész-
ségesen hajlanak a szóra, mindig prédikálnunk kell, intenünk, 
ösztönöznünk és hívogatnunk, hogy ne szalasszák el a drága, 
vigasztaló kincset, amelyet az evangélium ad elénk. A gyónásról 
is szólunk tehát néhány szót, hogy tanítsuk és buzdítsuk az 
egyszerű híveket, 

8 Először is azt mondtam, hogy még kétféle gyónás van 
azon a gyónáson kívül, amelyről itt beszélünk. Ezeket helyesebben 
minden keresztyén általános bűnvallásának lehetne nevezni, 
mert ezeknél egymagunkban gyónunk és kérünk bocsánatot 
magától Istentől vagy felebarátunktól. A Miatyánkban is meg-
van ez a kettő, amikor ezt mondjuk: „Bocsásd meg a mi vét-
keinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek". 

9 Sőt az egész Miatyánk sem más, mint ilyen gyónás. Hát nem azt 
jelenti-e a mi imádkozásunk, hogy megvalljuk azt, ami hiányzik 
belőlünk, vagy amiben nem teljesítettük kötelességünket, és 
hogy könyörgünk kegyelemért és vidám lelkiismeretért? Szün-
telenül kötelesek és kénytelenek vagyunk így gyónni, amíg csak 
élünk. Mert az a keresztyén élet, hogy bűnösnek tudjuk magun-
kat és kegyelmet kérünk. 

10 Ugyanígy benne van a Miatyánkban az a másik gyónás is, 
728 amelyet felebarátja előtt végez mindenki. Ennél egymásnak 

gyónjuk vétkeinket és megbocsátunk, mielőtt Isten elé lépünk 
és bűnbocsánatért könyörgünk. Bizony valamennyien vétkezünk 
egymás ellen, ezért mindenki előtt készségesen kell gyónnunk 
egészen nyíltan, nem is kell szégyenkeznünk egymás előtt. 

11 Mert az a helyzet itt, ahogyan mondani szokták: „Ha csak egy is 
kifogástalan, akkor mind az", hiszen sem Istennek, sem fele-
barátjának nem teszi meg senki azt, amivel tartozik. De az általá-
nos bűnvalláson kívül van külön bűnvallás is, amikor valaki 

12 bocsánatot kér attól, akit megharagított. A Miatyánkban tehát 
kettős feloldozást találunk, mert bocsánatot kapunk arra, amit 
egyrészt Isten ellen, másrészt felebarátunk ellen vétettünk, 
ha megbocsátunk felebarátunknak és kibékülünk vele. 
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13 Ezen a nyilvános, mindennapi és kötelező gyónáson kívül 
van még az a titkos gyónás, amely testvér előtt négyszemközt 
történik. Ez arra való, hogy ha különösen terhel és kísért 
minket valami, ha rágódunk rajta, de nem tudunk megnyugodni 
és hitünket sem érezzük elég erősnek, akkor elpanaszolhatjuk 
ezt egyik testverünknek, hogy tanácsot, vigasztalást, és erőt 

14 kapjunk, amikor és ahányszor akarjuk. Ez ugyanis nincs úgy 
parancsba foglalva, mint a másik kettő, hanem mindenkinek 

' tetszésére van bízva, hogy éljen vele, ha rászorul. Ennek eredete 
és rendeltetése pedig az, hogy maga Krisztus adta keresztyénei 
szájába a feloldozást, és megparancsolta, hogy feloldozzanak 
minket bűneinkből, Ha tehát valaki szívét nyomja a bűne, és 

'29 vigasztalásra sóvárog, annak biztos menedéke van itt, mert 
megtalálja Isten igéjét és azt hallja, hogy Isten őt ember szolgá-
latával feloldozza és felmenti bűneitől, 

15 Jegyezd meg tehát azt, amit gyakran mondtam, hogy a 
gyónásnak két része van, Az első a mi cselekedetünk és dolgunk: 
panaszolom bűneimet és sóvárgok lelki vigasztalásra és fel-
üdülésre. A másik olyan cselekedet, amelyet Isten végez, amikor 
ember szájába adott igével feloldoz engem bűneimtől. Ez a máso-
dik a legfontosabb és a legnemesebb rész, amely a gyónást 

16 gyönyörűvé és vigasztalóvá teszi. Eddig azonban csak a mi 
cselekedetünket sürgették, és csak azzal törődtek, hogy egészen 
tisztára meggyónjunk, a legszükségesebb, második részt pedig 
nem becsülték, róla nem prédikáltak, mintha a gyóná minde-
nestől csak olyan jócselekedet volna, amellyel mégfizetünk 
Istennek, és mintha nem volna érvényes a bűnbocsánat és nem 
volna megbocsátva a bűn, ha a gyónás nem történt tökéletesen 

17 és hajszálnyira pontosan. Ezzel annyira szorongatták az embereket 
hogy mindenkinek kételkednie kellett abban, hogy elég tisztára 
gyónt-e. Hiszen ez nem is volt lehetséges, és egyetlen lelkiismeret 
sem maradhatott nyugton, nem is bízhatott a feloldozásban. 
A kívánatos gyónást így nemcsak haszontalanná, hanem nehézzé 
és keserűvé is tették a lélek észrevehető kárára és romlására. 

18 Gondunk legyen tehát arra, hogy élesen megkülöböztessük és 
elkülönítsük egymástól ezt a két részt, és a mi cselekedetünket ke-
vésre, Isten igéjét pedig sokra és nagyra becsüljük. Ne úgy menjünk 

30 gyónni, mintha valami nagyszerű cselekedetet akarnánk végezni 
és Neki felajánlani, hanem úgy, hogy csakis kapni és elfogadni 
akarunk Tőle, Nem azért kell jönnöd, hogy elmondd, - milyen 
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19 derék vagy gonosz ember vagy. Ha keresztyén vagy, úgyis jól 
tudom; ha nem vagy az, még jobban tudom. De arról van szó, 
hogy elpanaszold nyomorúságodat, elfogadd a segítséget és így 
megvidámítsák szívedet és lelkiismeretedet. 

20 Erre pedig parancsolatokkal senkit sem szoríthatok, hanem 
ezt mondjuk: Aki keresztyén, vagy az szeretne lenni, annak azt 
a megbízható tanácsot adjuk, hogy menjen oda és szerezze meg 
ezt az értékes kincset. Ha nem vagy keresztyén, vagy nem kívá-
nod ezt a vigasztalást, akkor másra hagyjuk, hogy kényszerítsem 

21 Ezzel egyszer s mindenkorra megszüntetjük a pápa zsarnokságát, 
parancsát és kényszerét, mert erre egyáltalában nincs szükségünk. 
Mi ugyanis úgy tanítunk, ahogyan mondtam: Aki nem jószántá-
ból és a feloldozásért megy gyónni, , az hagyja csak . abba. Sőt, 
aki abban a cselekedetében bízva megy oda, hogy egészen tisz-

22 tára meggyónt, az is maradjon csak távol. De biztatunk arra, 
hogy gyónj és tárd fel nyomorúságodat, nem azért, hogy azt 
jócselekedetként végezd, hanem azért, hogy halld azt, amit Isten 
üzen neked. Mondom: az igére, a feloldozásra kell nézned, 
azt kell sokra és nagyra becsülnöd, teljes tisztelettel és hálával 
fogadnod, mint valami kitűnő, nagy kincset. 

23 Ha ezt részletesen fejtegetnők és megmutatnánk azt a nyo-
morúságot is, amely minket gyónásra indíthatna és ösztönöz-
hetne, akkor nem kellene sokat unszolni, vagy kényszeríteni, 

731 mindenkit a maga lelkiismerete hajtana és úgy megrettentene, 
hogy örülne a gyónásnak és úgy tenne, mint a szegény nyomorult 
koldus, amikor meghallja, hogy valahol gazdag adományt 
osztogatnak. Nem kellene hozzá poroszló, hogy hajtsa és verje, 

24 magától futna, ahogyan csak lába bírja, hogy el ne késsen. Ha 
azonban azt a parancsot adnák ki, hogy fusson oda minden koldus: 
ennyit és egy szóval sem többet, és hallgatnának arról, hogy mit 
keressen és mit kaphat ott, — csak az történne, hogy kedvetlenül 
mennének és nem gondolnák azt, hogy kapnak valamit, hanem 
azt, hogy látni akarják, milyen szegény és nyomorult a koldus. 
Nem sok örömöt vagy vigasztalást meríthetnének ebből, hanem 
csak még jobban gyűlölnék a parancsot, (mert úgy éreznék, 
csúfolásukra és gúnyolásukra szabták ki rájuk azt, hogy bemutas-
sák szegénységüket és nyomorúságukat.)* 

* Ez a mondat Luthertől származó kiegészítés a Nagykáté 
1538. évi kiadásában. 
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25 Éppen így hallgattak eddig a pápa prédikátorai erről a kitűnő 
gazdag alamizsnáról és kimondhatatlan értékű kincsről, de csapa-
tostul terelték oda az embereket csak azért, hogy lássák, milyen 
tisztátalan és mocskos emberek vagyunk. Ki menne szívesen 

26 gyónni ilyen körülmények között? Mi azonban nem azt mondjuk, 
hogy látnunk kell, mennyire tele vagy szennyel, és hogy gyö-
nyörködnünk kell benne, hanem azt tanácsoljuk és mondjuk: 
Há szegény és nyomorult vagy, jöjj és használd a gyógyító 

27 orvosságot! Aki aztán érzi nyomorúságát és ínségét, az annyira 
megkívánja majd, hogy örömmel fut ide. Akik pedig nem 
becsülik és nem jönnek maguktól, azokat útnak is .eresztjük. 
Azt azonban tudják meg, hogy nem tartjuk őket keresztyénnek. 

28 Azt tanítjuk tehát, hogy kitűnő, gyönyörű és vigasztaló 
732 dolog a gyónás, és arra intünk mindenkit, hogy ne vesse meg ezt 

a drága kincset, hiszen nagy a mi nyomorúságunk. Ha keresz-
tyén vagy, soha semmiben sem szorulsz arra, hogy kényszerít-
selekvagy a pápa parancsoljon, hanem magad kényszeríted magadat 

29 és arra kérsz, hogy részesítselek - benne. Ha pedig megveted 
és büszkén élsz gyónás nélkül, akkor azt a következtetést vonjuk 
le, hogy nem vagy keresztyén és az oltári szentséget sem élvez-
heted. Mert megveted azt, amit keresztyénnek nem szabad 
megvetnie, s azt éred el ezzel, hogy nem kapsz bűnbocsánatot. 
Biztos jele ez annak is, hogy megveted az evangéliumot is. 

30 Egyszóval: mi nem akarunk tudni semmiféle kényszerről. 
Aki azonban nem hallgatja és nem követi prédikációnkat és 
intéseinket, ahhoz semmi közünk, annak ne legyen része az 
evangéliumban se. Ha keresztyén volnál, örülnél neki és száz 
mérföldet futnál utána, nem is unszoltatnád magadat, hanem 

31 jönnél és kényszerítenél minket. Mert itt fordítani kell a kény-
szeren, hogy mi kerüljünk parancs alá, te pedig szabadságba. 
Mi senkit sem erőltetünk, hanem eltűrjük, hogy minket eről-
tessenek, ugyanúgy, ahogyan arra is kényszerítenek, hogy prédi-
káljunk és kiszolgáltassuk a szentségeket. 

32 Ha tehát gyónásra buzdítok, akkor csak arra buzdítok 
mindenkit, hogy legyen keresztyén. Ha ráveszlek erre, akkor 

733 már a gyónáshoz is elvezettelek. Mert aki arra vágyódik, hogy 
jó keresztyén, bűneitől szabad és vidám lelkiismeretű legyen, 

33 az már igazán éhezik és szomjazik, és kap a kenyér után. Hasonlít 
a hőségtől és szomjúságtól epedő üldözött szarvashoz is, ahogyan 
a 42. zsoltár mondja: „Ahogyan,a szarvas kívánkozik a folyó-
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vizekre, úgy kívánkozik az én lelkem Hozzád, ó Isten". (Zsolt 
34 42,2). Lásd, így kellene helyesen tanítani a gyónásról. így lehetne 

megkedveltetni és megszerettetni, hogy az emberek jönnének 
és futnának utánunk, többen mint szeretnénk. Hadd kínlódjanak 
és gyötrődjenek a pápisták és mások is, akik nem becsülik ezt 

35 a kincset és elzárkóznak tőle, Mi azonban emeljük fel kezünket, 
dicsérjük és áldjuk Istent azért, hogy ezt az ismeretet és ezt a 
kegyelmet kaptuk. Ámen. 
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É R T E K E Z É S 

a p á p a h a t a l m á r ó l 

é s e l s ő b b s é g é r ő l 



A pápa hatalmáról és elsőbbségéről szóló értekezés 
szerzője Melanchthon Fülöp. A Konkordia könyv 
szerkesztői tévedtek, amikor az irat szerzőiül a 
Schmalkaldenben összegyülekezett teológusokat je-
lölték meg. A tévedés oka Veit Dietrich német-
nyevü fordítására vezethető vissza, aminek kéz-
iratán nem Melanchthon van szerzőként feltün-
tetve. Az irat egyébként nem a Schmalkaldeni 
Cikkek függeléke, mint azt sokan vélték, hanem 
inkább az Ágostai Hitvallás kiegészítő részéül 
szánták. 

Az 1537-i schmalkaldeni értekezleten bukkant 
fel annak szüksége, hogy az ágostai birodalmi 
gyűlés alkalmából a pápa hatalmáról folytatott, 
de akkor félbemaradt vitát folytassák, A tételek 
kidolgozásával Melenchthont bízták meg. Az irat 
latin nyelven — tehát az eredeti szöveg — néhány 
nap alatt el is készült, 

A latin szöveget Veit Dietrich mindjárt lefor-
dította német nyelvre. A jelenlevő teológusok a 
betegen fekvő Luther kivételével mindnyájan alá-
írták. Az irat — ellentétben a Schmalkaldeni 
Cikkekkel — kezdettől fogva hitvallási iratnak 
számított. Először 1540-ben nyomtatták ki 
Strassburgban Melanchton egyéb kisebb dolgoza-
taival együtt. 

E fordítás az evangélikus egyház hitvallási 
iratainak kritikai kiadása alapján készült: „Die 
Bekentnisschriften der evangelísch-lutherischen 
Kirche, Wandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2. 
Auflage, 1952." 

A fordítást Groó Gyula lelkész végezte. A for-
dítást átnézte Dr. Wiczián Dezső professzor. 



ÉRTEKEZÉS A PÁPA HATALMÁRÓL 
ÉS ELSŐBBSÉGÉRŐL 

1 A római püspök isteni jogon igényli magának a fó'hatóságot 
471 az összes többi püspökök és lelkipásztorok fölött. Állítja továbbá 

2 azt is, hogy isteni jogon ó't illeti meg mind a két kard1, vagyis 
3 királyokat ültethet trónra, ' vagy tehet le, Hirdeti harmadszor 
4 azt is, hogy aki mindezt nem hiszi, nem üdvözülhet,2 Mindezek 

alapján a római püspök Krisztus földi helytartójának nevezi 
magát.3 E három tételről azt tartjuk és valljuk, hogy hamisak, 
istentelenek, zsarnokiak és az egyháznak nagy kárára vannak. 

5 Állításunk magyarázatára mindenek előtt azt fejtjük ki, mit ér-
472 tenek azon, hogy isteni jogon első a püspökök között. Ezt úgy 

értik, hogy a pápa egyetemes püspök, vagy ahogy ők mondják 
ökumenikus püspök,4 s ez azt jelenti, hogy tőle kell kérniük fel-
szenteltetésiiket és megerősíttetésüket a földkerekség összes püs-
pökeinek és lelkipásztorainak, továbbá, hogy csak neki van joga 
arra, hogy az összes püspököket kiküldje, felszentelje és meg-

6 erősítse, vagy pedig letegye, Emellett magának igényli azt a jogot 
is, hogy törvényt szabhasson az istentisztelet, a szentségek meg-
változtatása és a tanítás dolgában, valamint követeli azt is, hogy 
tételeit, rendeleteit és törvényeit a hit tételeinek és Isten paran-
csolatainak tekintsük, amik a lelkiismeretet kötelezik, mivel mind-
ezt a hatalmat isteni jogra alapítja, sőt azt is kívánja, hogy eze-
ket Isten parancsolatainak elébe helyezzük, S ami a legrosszabb 
mind ehhez hozzáfűzi, hogy aki pedig ezt nem hiszi, nem juthat 
üdvösségre, 

7 I. Ezért mindenek előtt kimutatjuk az evangéliumból, 
hogy a római püspök nem isteni jog alapján áll a többi püspökök 

8 és lelkészek fölött. Lukács evangéliuma huszonkettedik részé-
ben (22,24—27) Krisztus világosan megtiltja, hogy egyik apostol 
fölébe helyezze magát a másiknak. Éppen arról vitatkoztak 
ugyanis, amikor Krisztus megjelentette nekik szenvedéseit, 
hogy ki legyen közülük az első és ki helyettesítse majd Krisztust, 
ha nem lesz többé velük. Krisztus azonban megdorgálja tévelygő 
apostolait és arra oktatja őket, hogy egyikük se legyen a másik-

473 nak ura, vagy feljebbvalója, hanem mindnyájukat, mint apos-
tolokat küldi el az evangélium hirdetésének közös szolgálatára. 
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Ezért mondja: „A pogányokon uralkodnak az ő királyaik, és 
akiknek azokon hatalmuk van jóltévőknek hivatnak. De ti nem 
úgy; hanem, aki legnagyobb köztetek olyan legyen, mint aki a 
legkisebb; és aki a fő, mint aki szolgál," E példa nyilván mutatja, 
hogy nem tűr uraskodást az apostolok között. Kitűnik ez abból 
is, amikor Krisztus ugyanennek az elsőbbségről való beszél-
getésnek a során egy kis gyermeket állít elébük, hogy megmu-
tassa: amint a gyermek nem tör uralomra és nem is kívánja azt, 
akként nincsen elsőség a szolgák között sem (Mt 18, 1—4). 

9 I I . János evangéliumának 20. része szerint Krisztus minden 
megkülönböztetés nélkül küldi ki apostolait, amikor ezt mondja: 
„Amiképp engem küldött az Atya, én is aképpen küldelek 
titeket". Űgy küldi el tehát mindegyiket, amint ő is küldetett. 
Vagyis egyiknek sem ad előnyt vagy hatalmat a többi felett. 
(Jn 20, 21), 

10 III , A Galáciabeliekhez írott levél második részében Pál 
erősen hangsúlyozza, hogy őt nem Péter szentelte fel, meg sem 
erősítette, sőt azt sem ismeri el, hogy Pétertől kellett volna meg-
erősíttetését kérnie (Gal 2,2—6). Kiváltképpen azt vitatja., 
mintha az ő elhivatása Péter tekintélyétől függene. Már pedig 
el kellett volna ismernie feljebbvalójának Pétert, ha Péter csak-
ugyan isteni jogon lett volna feljebb való. Ezért mondja Pál, 
hegy mielőtt Péterrel erről tárgyalt volna, ő már régen hirdette 
az evangéliumot. így szól: „A tekintélyesektől pedig (bárminők 
voltak régen, azzal nem törődöm; Isten nem nézi az embernek 
személyét), mert velem a tekintélyesek semmit sem közöltek". 

474 (Gal 2, 6). Mivel tehát Pál világosan tanúsítja, hogy sohasem 
kívánta a Péter által való megerősítést, akkor sem, amikor talál-
kozott vele, azt tanítja, hogy az igehirdetői hivatal egyedül Isten 
igéjétől függ s Péter sohasem volt feljebbvalója a többi apostol-
nak s azoknak nem is volt szükségük arra, hogy felszentelésüket, 
vagy megerősítésüket éppen Pétertől kérjék. 

11 IV. A Korintusbeliekhez írott első levél harmadik részé-
ben Pál azt tanítja (3,4—8,22), hogy az egyház szolgái egymás 
között egyenlők s hogy az egyház a szolgák fölött áll. Ezért 
Pétert semmiképpen nem illeti meg az elsőbbség vagy az uralom 
egyház és annak többi szolgái felett. így szól ugyanis: „Mert 
minden a tiétek, akár Pál, akár Apollos, akár Kéfás". Ez azt 
jelenti, hogy sem Pétert, sem az igének valamely más szolgáját 
nem illeti meg uralom, vagy elsőbbség az egyházban. Ne is 
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terheljék meg az egyházat efféle hagyományokkal, mert senki-
nek sem lehet nagyobb tekintélye az egyházban, mint az Isten 
igéjének. Nem szabad tehát Kéfás tekintélyét a többi apostolé 
fölé emelni, mint ahogy abban az időben azt mondták, Kéfás 
ezt így tartja, s mivel ő a fő, ezért Pál és a többiek is kötelesek 
vele egy véleményen lenni. Pál megtagadja Pétertől ezt a méltó-
ságot és tagadja azt is, hogy Péter tekintélye felette állana a 
többiekének, vagy az egyháznak. „Nem úgy, hogy uralkodjatok 
a gyülekezeteken" (1 Pt 5, 3). 

A történe lem tanúságtétele 

12 V. A niceai zsinat úgy határozott, hogy az alexandriai 
püspök viselje gondját a keleti gyülekezeteknek, a római püspök 
pedig a „suburbanusok"-nak, vagyis azoknak, amelyek a nyugat-
római tartományokban voltak,5 Itt nőtt meg először a római 

475 püspök tekintélye, nem isteni jogon, hanem emberi jogon a 
zsinat határozatából. Mert ha a római püspök elsőbbsége isteni 
jogon alapult volna, a szinat nem kisebbíthette volna hatalmát 
s nem ruházhatta volna annak egy részét az alexandriai püspökre, 
sőt inkább ebben az esetben az összes keleti püspöknek is a római 
püspöktől kellett volna kérnie felszentelését és megerősítését. 

13 VI. A niceai zsinaton azt is elhatározták, hogy minden 
gyülekezet válasszon magának püspököt egy vagy több szomszé-

14 dos püspök jelenlétében.' Ez a gyakorlat fenn állt Nyugaton 
is a latin gyülekezetekben, amint azt Cyprianus és Augustinus 
is tanúsítja. Cyprianus Corneliushoz írott 4. levelében írja: 
„Isten rendelése és az apostolok szokása szerint fenn kell tartani 
azt a gyakorlatot, amely nálunk is szinte mindenütt általános, 
hogy a választás szabályos lebonyolítása érdekében abba a 
gyülekezetbe, amely elöljárót akar magának választani, láto-
gassanak el a közelben lakó püspökök és az egész gyülekezet 
jelenlétében, amely legjobban ismeri tagjainak életét, válasszák 
meg a püspököt, amint ez nálatok, a mi szolgatársunknak, 
Sabinusnak esetében is történt, akit az egész gyülekezet válasz-
tott püspökké, a jelenlevő püspökök jóváhagyásával és kézrá-

15 tételével". Ezt a szokást nevezi Cyprianus isteni hagyomány-
nak és apostoli rendnek és tanúságot tesz arról, hogy ezt szinte 
mindenütt megtartották. Mivel tehát a föld legnagyobb részének 

476 görög és latin egyházai nem óhajtották a római püspök által való 



felszentelést, vagy megerősítést, világos, hogy az akkori gyüle-
kezetek nem adtak a római püspöknek ilyen elsőbbséget vagy 
hatalmat. 

16 VII . Ez az elsőbbség képtelenség. Mert lehetetlen, hogy 
egy püspök ügyeljen fel az egész föld minden gyülekezetére, 
vagy, hogy a legtávolabb eső gyülekezetek is tőle kérjék lelké-
szeik felszentelését. Tény ugyanis, hogy Krisztus országa az 
egész világra kiterjed. S mind a mai napig sok gyülekezet van 
Keleten, amelyik nem kéri a római püspöktől lelkészei felszen-
telését, vagy megerősítését. Mivel tehát a pápának ez az elsőbb-
sége képtelenség, s nem is volt meg soha a gyakorlatban, és a 
világ legnagyobb részének gyülekezetei ezt el nem ismerték, 
nyilvánvaló, hogy nem eredeti.* 

17 VII I . Sok zsinatot is hirdettek és tártottak hajdan, amiken 
nem a római püspök elnökölt, mint a niceain sem és sok máson 
sem. Ez is tanúsítja, hogy az egyház akkoriban nem ismerte el 
a római püspök elsőbbségét, vagy főhatóságát. 

18 IX. Hieronymus így szól: „Ha tekintélyről van szó, a világ 
több, mint a város."** „Ezért akár a római eugubiumi, konstan-
tinápolyi, regiumi, vagy alexandriai püspökről legyen is szó, 
egy a méltóságuk és a papi tisztük. Csupán a nagyobb gazdagság 
vagy a nyomasztó szegénység az, ami az egyiket felemeli, a 
másikat meg kisebbíti." 

19 X. Gergely az alexandriai patriarkának írott levelében meg-
477 tiltja, neki, hogy őt egyetemes püspöknek nevezze. S a Regesta-

ban azt mondja, hogy a kalcedoni zsinaton felajánlották a római 
püspöknek ezt az elsőbbséget, de nem fogadta el. 

20 XI . Végül, hogyan állhatna a pápa isteni jogon az egész 
egyház felett, amikor őt az egyház választja pieg, sőt későbbi 
szokás szerint a római püspököket a császárok erősítették meg.6 

21 , Miután sokáig versengett egymással a római és a konstan-
tinápolyi püspök az elsőbbségért, végül is Phokas császár úgy 
döntött, hogy a római püspököt illeti az elsőbbség.7 Ám, ha a 
régi egyház elismerte volna a római pápa elsőbbségét, ez a ver-
sengés nem következhetett volna be s nem került volna sor 
császári rendeletre. 

* Ti. nem isteni eredetű, „nem Krisztus rendelte el". így 
egészíthető ki a német fordításból, 

** Ti. Róma, 

21? , 



22 Néhány igehelyet szegeznek ezzel kapcsolatban ellenünk, 
így ezt is: „Te Péter vagy és ezen a kősziklán építem fel az én 

478 anyaszentegyházamat" (Mt 16,18). Továbbá: „Neked adom a 
mennyek országának kulcsait" (Mt 16,19). Végül: „Legeltesd 
az én juhaimat" (Jn 21,17). S még néhányat. Mivel ezeket az 
ellenvetéseket a mieink már előbb elégségesen és alaposan meg-
tárgyalták könyveinkben, erre most nem szükséges bővebben 
kitérnünk, csak az említett iratokra utalunk s úgy vesszük, 
mintha azokat elismételtük volna. Most csak röviden válaszolunk 

23 arra, hogyan kell ezeket az íráshelyeket értelmezni. Mindezek-
ben az íráshelyekben Péter, mintegy az apostolok testületének 
képviselője, amint ez a szövegből kiderül. Hiszen Krisztus nem 
csupán Pétert kérdezi, hanem azt mondja: „T i pedig kinek 
mondotok engem?" És amit itt egyesszámban mond: „Neked 
adom a mennyek országának kulcsait", továbbá: „Amit meg-
kötsz," . . . stb., azt más helyen többésszámban mondja: „Amit 
megköttök a földön" stb. (Mt 18,18), ugyancsak Jánosnál is: 
„Akiknek bűneit megbocsá t já tok . . . " stb, (Jn20,23). Ezek az 
igék tanúsítják, hogy a kulcsokat az összes apostolok egyképpen 
megkapták és mindnyájan egyformán küldettek szolgálatra. 

24 Ezenfelül azt is vallanunk kell, hogy a kulcsok nem egy embernek 
adattak, hanem az egész egyháznak s ezt sok világos és meg-
dönthetetlen érvvel igazoljuk. Mikor ugyanis Krisztus a kul-
csokról beszél Máté evangéliuma tizennyolcadik részében 
hozzáteszi: „Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én 
nevemben" (Mt 18,20). Elsőrenden és közvetlenül tehát az 
egyháznak adja a kulcsokat, aminthogy ugyanebből az okból 
elsősorban az egyházat illeti meg az elhívás joga is (Mt 18,17). 
Ezért ezeken a helyeken Pétert az összes apostolok képviselőjé-
nek kell tekinteni. Nem biztosítanak tehát e helyek semmiféle 
kiváltságot, elsőbbséget vagy uralmat Péter számára, 

479 Ami pedig azt a mondást illeti, hogy: „Ezen a kősziklán 
25 építem fel az én anyaszentegyházamat", bizonyos, hogy az 

egyház nem egy ember tekintélyére építtetett fel, hanem fel-
építtetett arra a hitvalló szolgálatra, amit Péter végzett, amikor 
hirdette, hogy Jézus a Krisztus az Isten fia. Mint e szolgálat 
végzőjét szólítja meg tehát őt így: „Ezen a kősziklán", vagyis 

26 erre a szolgálatra építem fel egyházamat. Az újtestamentumi 
szolgálat pedig nincsen helyhez és személyhez kötve, mint a 
lévitai papi szolgálat, hanem az egész földre kitérjed, ahol csak 
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Isten kegyelmi ajándékait ádja, az apostoloknak, prófétáknak, 
tanítóknak, pásztoroknak. S nem is az egyes személyek tekin-
télyén áll vagy esik e szolgálat, hanem azon az igén, amit Krisztus 

27 adott. Ilyen módon az Atyák közül a legtöbben nem is Péter 
személyére, vagy elsőbbségére értelmezik ezt az igét: „Ezen a 
kősziklán", mint Origenes, Ambrosius, Cyprianus, Hilarius, 

480 Beda. Crysostomus azt mondja: „Erre a kősziklára és nem 
28 Péterre; mivelhogy nem az emberre, hanem Péter hitére épí-

tette fel egyházát, S melyik ez a hit? Te vagy a Krisztus, az élő 
29 Istennek f ia". S Hilarius így ír: „Péternek jelentette meg az 

Atya, hogy mondhassa: Te vagy az élő Istennek fia. Tehát 
a hitvallástételnek erre a kősziklájára épül fel az egyház. S ez a 
hit az egyház fundamentuma." 

30 Abból pedig, hogy más helyütt így szól Krisztus: „Legel-
tesd az én juhaimat" (Jn 21,17), továbbá :„ Péter, jobban szeretsz-e 
engem ezeknél?" (Jn 21,15), még nem következik, hogy Péter-
nek nagyobb hatalma lenne a többi apostolnál. Azt parancsolja 
neki, hogy legeltesse az ő juhait, s ez azt jelenti, hogy hirdesse 
az igét, vagy kormányozza az igével az egyházat. S ezt a meg-
bízatást a többi apostol épp úgy megkapta, mint Péter. 

31 A második tétel még világosabb, mint az első: Krisztus 
csak lelki hatalmat adott apostolainak, azaz megparancsolta 
nekik, hogy hirdessék az evangéliumot, a bűnök bocsánatát, 
szolgáltassák ki a szentségeket és rekesszék ki az istenteleneket, 
külső erőszak nélkül. Nem bízta azonban reájuk a fegyveres 
hatalmat, vagy azt, hogy világi kormányzatot létesítsenek, 

481 foglaljanak el, vagy ruházzanak át. Krisztus ugyanis így szólt: 
„Tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsol-
tam nektek" (Mt-28,19), továbbá: „Amiként engem küldött az 
Atya, én is aképpen küldelek titeket" (Jn 20, 21). Már pedig 
világos, hogy Krisztus nem azért jött, hogy fegyvert viseljen 
vagy világi módra uralkodjék, amint Ő maga is mondja: „Az én 
országom nem e világból való" (Jn 18, 36). Pál pedig így szól: 

32 „Nem uralkodunk a ti hiteteken" (2 Kor 1, 24). Továbbá: 
„A mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek" (2 Kor 10,4). 
S az, hogy Krisztust szenvedése útján tövissel koronázták meg, 
vállára bíborpalástot vetettek és így csúfolták ki, azt jelképezi, 
hogy Krisztus lelki országát meg fogják vetni, az evangéliumot 
elnyomják s egy másik világi birodalmat állítanak fel az egyházi 

33 hatalom színe alatt, Ezért VI I I . Bonifacius Constitutioja8 s az 
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„Omnes" kezdetű fejezetben a 22. distinkció s a többi efféle 
34 tétel hamis és istentelen, mivel mind azt bizonygatja, hogy a 

pápa isteni jogon ura á világ királyságainak. Ez a tanítás szörnyű 
sötétséggel borította be az egyházat, utóbb pedig Európa-szerte 
nagy zűrzavart támasztott. Az evangélium hirdetését elhanya-
golták; a hitnek és Krisztus lelki országának ismerete elenyészett 
s az emberek a megigazulást a pápa által hozott rendeletek külső-

35 leges megtartásában keresték. A pápák mindinkább magukhoz 
ragadták a világi hatalmat,9 királyságokát osztogattak önkénye-

^S^ sen,10 igazságtalan kiátkozásokkal és háborúkkal zaklatták 
Európa majd minden királyát,11 kiváltképpen a német császá-
rokat; hol azért, hogy itáliai városokat foglaljanak el,12 hol meg 
azért, mert a németországi püspököket akarták hatalmuk alá 
hajtani s az egyházi hivatalok adományozását a császárok kezé-
ből kivenni,13 Sőt a Clementinában" ezt olvashatjuk: ,,Ha a 

36 császári szék megürül, annak törvényes örököse a pápa". A pápa 
tehát nemcsak Krisztus parancsa ellenére (Mk 10,42) tört világi 
hatalomra, hanem ennek tetejébe zsarnoki módon az összes 

483 királyok nyakára akart ülni, Ez az eljárásuk magában véve is 
elítélendő, Még súlyosabb megítélés alá esik azonban az, 
hogy eljárásukat Krisztus tekintélyével akarják fedezni s a kul-
csok hatalmát világi uralmukra értelmezik. A lelkek üdvösségét 
is e gyalázatos és istentelen tévelygésüktől teszik függővé, 
amennyiben azt tanítják: az üdvösségre szükséges az, hogy az 
emberek higyjék, hogy a pápát isteni jogon ilyen hatalom illeti 

37 meg. E szörnyű tévelygések fölött, amelyek a hitet és Krisztus 
királyságát teljesen elhomályosítják, semmiképpen sem lehet 
napirendre térni. Az eredmény mutatja, mekkora romlást 
okoztak ezek az egyháznak. 

38 Harmadszor a következőket kell hozzáfűznünk: még ha 
megilletné is a pápát isteni jogon az elsőbbség és főhatóság, 
akkor sem kell engedelmeskedni az olyan r főpapoknak, akik 
hamis istentiszteletet, bálványozást és az evangéliummal ellen-
kező tanítást védelmeznek. Sőt inkább az ilyen pápákat és az 
ilyen uralmat átok alá kellene vetni, ahogyan Pál is világosan 
tanítja: „Ha mennyből való angyal hirdetne is nektek valamit 
azon kívül, amit nektek hirdettünk, legyen átok" (Gal 1, 8); 
S a Cselekedetek könyvében ezt olvassuk: „Istennek kell inkább 
engedni, hogynem az embereknek" (Csel 5,29). Sőt a kánonok 
is azt tanítják, hogy az eretnek pápának nem kell engedelmes-
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484 kedni. A lévitai főpap isteni jogon viselte hivatalát, mégsem 
kellett engedelmeskedni neki, ha istentelen volt, amint Jeremiás 
és egyéb próféták is elfordultak az ilyen főpapoktól. Hasonló-
képpen az apostolok is elfordultak Kajafástól és nem kellett 

39 engedelmeskedniük neki. Már pedig kétségtelen, hogy a pápák 
és csatlósaik ragaszkodnak istentelen tanításukhoz és hamis 
istentiszteletükhöz. Az Antikrisztusnak minden ismertető jegye 
reá illik a pápa uralmára és csatlósaira. Pál is mikor a Thesz-
szalonikabelieknek festi le az Antikrisztust így ír róla: „Aki 
ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy 
istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, 
mint Isten az Isten templomába Isten gyanánt mutogatván 
magát" (2 Tess 2, 4).,Pál itt nyilván nem pogány fejedelmekről 
beszél, hanem olyan valakiről, aki az egyházban uralkodik s ezt 
nevezi Krisztus ellenségének, mivel az evangéliummal ellen-
kező tanítást fog kieszelni s ehhez isteni tekintélyt követel magá-

40 nak, Nos, először is kétségtelen, hogy a pápa az egyházban ural-
kodik és az egyházi hatalom és hivatal színe alatt kaparintotta 
meg uralmát. Ezekkel a szavakkal takarózik ugyanis: „Neked 
adom a mennyek országának kulcsait" (Mt lö , 19). A pápa taní-
tása azután sokszorosan ellenkezik az evangéliummal. Végül 
a pápa három vonatkozásban is isteni tekintélyt igényel magá-
nak. Először, azzal, hogy jogot formál Krisztus tanításának és az 
Istentől rendelt istentiszteletnek megváltoztatására és a saját 
tanítását és istentiszteleti rendjét akarja isteninek elfogadtatni. 
Másodszor, mivel azt állítja, hogy joga van oldozni és kötözni, 
nemcsak ebben az életben, hanem ezt a jogot igényli magának 
a lelkek fölött ez élet után is. Harmadszor, mivel a pápa nem 
hajlandó magát alávetni sem az egyház, sem más valaki ítéleté-

. nek, sőt tekintélyét a zsinatok és az egész egyház fölé emeli. 
Éppen ezzel teszi magát istenné, hogy ti. nem tűr ítéletet maga 
fölött sem az egyházét, sem másét. Végezetül mindezeket a 

485 szörnyű tévelygéseket és gonoszságokat konokul védelmezi és 
azokat akik ellene szegülnek, legyilkoltatja.15 

41 így állván a dolgok, őrizkedjék minden keresztyén attól, 
hogy része legyen a pápának e gonosz tanításában, istenkárom-
lásában és jogtipró dühöngésében. Sőt inkább kerülje és átkozza 
el a pápát és egész hadát, mint az (Antikrisztus birodalmát, 
amint Krisztus parancsolta is: „Őrizkedjetek a hamis próféták-
tól" (Mt 7,15). Pál is azt parancsolta, hogy a hamis tanítókat 



kerülni kell s ki kell átkozni (Tit 3,10). A Korinthusbeliekhez 
írott második levelében pedig így í r : „Ne legyetek hitetlenekkel 
felemás igában, m e r t . . . mi közössége a világosságnak a sötét-
séggel?" stb. (2. Kor 6, 14). 

42 Elvetni annyi nép egyező véleményét és vállalni a „sza-
kadár" nevet, nem könnyű dolog, Ám Isten mindnyájunknak 
azt parancsolja, hogy ne vállaljunk közösséget a gonoszsággal 
és jogtalan zsarnoksággal. Ezért tiszta a mi lelkiismeretünk, 
hiszen nyilvánvalóak a pápa uralmának tévelygései. A Szent-
írás is hangos szóval kiáltja, hogy ez a tévtanítás az ördög és 

486 az Antikrisztus tudománya. (1 Tim 4,1) . Nyilvánvaló a misék-
43 kel való visszaélés bálványimádása; ezeket, egyéb súlyos hibák 

mellett arcátlan módon szégyenletes nyerészkedésre használják 
44 föl. Teljességgel megrontotta a pápa és serege a bűnbánatról 

szóló tanítást is. Azt tanítják ugyanis, hogy bűnük a mi jócsele-
kedeteink érdeméért bocsáttatnak meg. Ennek ellenére azt 
kívánják, hogy bizonytalankodjunk a bűnbocsánat felől. Azt 
persze nem tanítják, hogy bűneink a Krisztusért ingyen bocsát-
tatnak meg, s hogy e bűnbocsánatot hittel nyerjük el. Ezzel 
Krisztus dicsőségét homályosítják el és elveszik a lelkiismeret 
egyetlen biztos vigasztalását, s megrontják az igaz istentisztele-
tet, ami éppen a hit gyakorlása a kétségeskedéssel vívott harcban. 

45 Hasonlóképpen elhomályosították a bűnről szóló tanítást 
is, és azt eszelték ki, hogy a gyónásban fel kell sorolni az összes 
vétkeket; ez sok tévedésnek és kétségbeesésnek lett okozója, 

46 Kitalálták azt is, hogy az ember maga adjon bűnéért elégtételt, 
47 amivel Krisztus jótéteményét homályosították el. Ebből támadt 

a sok búcsú, ami csupa hazugság és tisztára pénzszerzés végett 
eszelték ki. És micsoda visszaélés és rút bálványozás lett a szentek 

48 segítségül hívásából? Mily sok vétek származott a házasság 
eltiltásából? Mennyire elhomályosította az evangéliumot a 
fogadalmakról szóló tanítás? Hiszen azt találták ki, hogy a foga-
dalmak útján meg lehet igazulni Isten előtt és el lehet nyerni 
a bűnök.bocsánatát. így Krisztus jótéteményét emberi hagyo-
mányokkal cserélték fel. A hitről szóló tanítást viszont teljesen 
mellőzték. Balgatag hagyományaikat igaz istentiszteletnek és 
erkölcsi tökéletességnek adták ki s fölébe helyezték azoknak a 
cselekedeteknek, amiket Isten rendelt el s mindenkitől megköve-
tel hivatása teljesítésében. Csak azt ne vélje valaki, hogy ezek kis 
tévedések csupán! Hiszen Krisztus dicsőségét tépázzák meg és 
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49 kárhozatba döntik a lelkeket, Ezért nem lehet szemet hunyni 
előttük, E tévelygésekhez még két förtelmes bűn járul. Az egyik, 
hogy e tévtanokat a pápa jogtalan kegyetlenséggel és súlyos 

487 fenyegetésekkel akarja fenntartani. A másik, hogy az ítélettételt 
is kiragadja az egyház kezéből és lehetetlenné teszi, hogy egyházi 
vitás kérdésekben szabályszerűen hozhassanak döntéseket. 
A zsinat fölé emeli magát s megsemmisíti a zsinati döntéseket, 
amint azt a kánonok olykor egész arcátlanul ki is mondják és a 

50 pápák még arcátlanabbul gyakorolták, amint a példák tanúsítják, 
A 9. Quaestio 3, részében ezt mondja a kánon: „A legfőbb 
(ti. pápai) széket senki sem ítélheti meg. Sem a császár, sem a 
papság, sem királyok, sem a nép nem ítélhet afölött, aki az ítélő 

51 székben ü l " . ' í g y hát a pápa kétféle vonatkozásban is zsarnoki 
módon viselkedik: egyfelől, hogy tévelygéseit erőszakkal és 
gyilkosság árán is megvédelmezi; másfelől, hogy nem tűr maga 
felett bírót. És ez az utóbbi többet árt, mint bármilyen egyéb 
dühöngése. Mert, ha megfosztják az egyházat az igaz ítélet-
tételtől, akkor nem tudják többé megszüntetni az istentelen 
tanításokat és a hamis istentiszteletet, s hosszú századokra sok 
lelket taszítanak romlásba. 

52 Fontolják meg tehát az istenfélő emberek a pápa uralmának 
ily szörnyű tévelygéseit és zsarnokságát és mindenek előtt 
kerüljék a tévelygéseket és ragaszkodjanak a tiszta tanításhoz 

53 Isten dicsőségéért és a lelkek üdvösségéért. Azután gondolják 
meg azt is, mekkora bűn az, ha segítséget nyújtanak a pápának, 
amikor jogtalan dühöngésében a szenteket gyilkolja, Isten 
bizonyára nem hagyja bosszúlatlanul ezek kiontott vérét. 

54 Kiváltképpen azonban a királyoknak és fejedelmeknek, 
488 mint az egyház elsőrendben való tagjainak kell az egyház segít-

ségére sietniök és arról gondoskodniok, hogy a tévelygések 
megszűnjenek és a lelkiismeretek eligazíttassanak, aminthogy 
Isten buzdítja is a szolgálatra a fejedelmeket: „Azért királyok, 
legyetek eszesek és okuljatok földnek bírái" (Zsolt 2, 10), 
Az legyen tehát a királyok legfőbb gondja, hogy Isten dicső-
ségét előbbre mozdítsák. Ezért igen méltatlan dolog volna, 
ha tekintélyüket és hatalmukat arra használnák fel, hogy a bál-
ványimádást és a többi számtalan gazságot továbbra is fenn-
tartsák s a szenteket sanyargassák, 

55 S abban az esetben is, ha a pápa zsinatokat hívna össze, 
hogyan lehetne itt az egyház baját orvosolni, amikor a pápa 
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úgy sem engedi, hogy ellene szóló határozatot hozzanak s nem 
is enged mást szóhoz jutni csak a maga csatlósait, akik szörnyű 
esküvéssel és átkokkal kötelezték neki el magukat,16 hogy zsar-
nokságát és gaztetteit megvédelmezik, még Isten igéjével szem-

50 ben is. Már pedig a zsinat határozata az egyház határozata és 
nem a pápáé. Azért elsősorban a fejedelmek kötelessége, hogy a 
pápák önkényét korlátok közé szorítsák és arra vigyázzanak, 
hogy az Isten igéjének alapján való ítélettételt és döntést az 
egyház kezéből ki ne ragadják. S amint meg kell ítélniök a keresz-
tyéneknek a pápa minden tévelygését, akként meg kell ítélniök 
őt magát is, ha ki akarná kerülni és meg akarná akadályozni azt, 
hogy az egyház őt vizsgálat és ítélet alá vonja. 

57 így tehát, ha isteni jogon lenne is elsőbbsége a pápának, 
akkor sem tartozunk engedelmességgel neki, mert hamis isten-
tiszteletet és az evangéliummal ellenkező tanítást védelmez. 

489 Sőt inkább mint Antikrisztusnak ellene kell állani. 
58 A pápa tévedései nyilvánvalóak és súlyosak. Nyilvánvaló 

az ő kegyetlensége is, amivel az igaz keresztyéneket üldözi. 
Isten pedig azt parancsolja, hogy kerüljük a bálványozást, 
a hamis tanítást és a jogtalan erőszakoskodást. Van tehát minden 
igaz keresztyén embernek súlyos kényszerítő és elégséges oka 
arra, hogy a pápának az engedelmességet megtagadja. E nyomós 
okok megvigasztalják a kegyeseket a hangoskodó vádak ellené-
ben, mikor azzal vádolják őket, hogy botránkozást okoznak, 
szakadást támasztanak, ellentéteket szítanak. 

59 Akik pedig a pápával tartanak és védelmükbe veszik az 
ő tanítását és istentiszteletét, önmagukat szennyezik be bál-
ványozással, meg istenkáromló vélekedésekkel és felelni fognak 
az igaz keresztyének kiontott véréért, akiket a pápa sanyargat. 
Továbbá kisebbítik Isten dicsőségét és veszélyeztetik az egyház 
üdvösségét, mivel e tévelygéseket és a többi bűnöket az utókor-
nak is fenntartják. 

A püspökök ha ta lmáró l és joghatóságáról 

60 A Hitvallásban és az Apológiában elmondottuk már, amit 
az egyházi hatalomról általában elmondani szükséges volt. 
Az evangélium ugyanis azt a megbízást adja azoknak, akik az 
egyház élén állanak, hogy hirdessék az evangéliumot, bocsássák 
meg a bűnöket, nyújtsák a szentségeket. Továbbá joghatóságot, 
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azaz felhatalmazást ad arra is, hogy a nyilvánvaló bűnösöket 
01 kirekesszék, a megjobbulókat viszont feloldozzák. Mindenkinek, 

még ellenfeleinknek is el kell ismerniök, hogy e hatalma isteni 
jogon van meg mindazoknak, akik a gyülekezet élén állanak, 
akár pásztoroknak, akár presbítereknek,* akár püspököknek 

62 hívják is őket. Ezért Hieronymus azt tanítja, hogy az apostoli . 
levelekben említett összes gyülekezeti vezetők, püspökök, és 
presbiterek egyszersmind, és idézi Pált, aki Titusnak azt írja; 

490 „Avégett hagytalak téged Krétában, hogy . . . rendelj városon-
ként presbitereket", majd hozzáteszi „a püspök egy feleségű 
férfiú legyen" (Tit 1, 5—6). Péter és János is presbitereknek 
nevezik magukat ( l P t 5 , l ; 2 Jn 1; 3 Jn 1). Majd így folytatja 
Hieronymus: „Az pedig, hogy utóbb egyet kiválasztottak s a 
többiek élére állították, azért történt, hogy elkerüljék a szét-
szakadozást, nehogy valaki egyeseket magához vonván, a Krisztus 
egyházát szétszakítsa. így történt ez Alexandriában is, ahol 
Márk evangélistától kezdve Esdrásig** és Dionysius püspökig 
a presbiterek egyet mindig kiválasztottak maguk közül s ezt 
maguk fölé emelték és püspöknek nevezték; mint amikor egy 
katonai csapat vezért választ magának. Hasonlóképpen a dia-
kónusok is maguk közül egyet kiválasztanak, aki éppen alkalmas 
reá és azt archidiakónusnak nevezik. Mer t ugyan mit tesz a 
püspök, amit bármely presbiter is meg ne tehetn'e, kivéve, hogy 
ő szenteli fel a papokat." 

63 Hieronymus tehát azt tanítja, hogy a püspökök és pres-
biterek vagy pásztorok megkülönböztetése csak emberi jogrend 

64 szerint történik. A gyakorlat is azt mutatja, hogy mind a kettő-
nek ugyanaz a hatalma, amiről előbb szóltam. Csupán a pap-
szentelés jogköre az, ami utóbb megkülönböztette a püspököt 
a lelkésztől, miután idővel az a rend alakult ki, hogy egy püspök 

65 szentelje fel több gyülekezet lelkészét. Isteni jog szerint azonban 
nincsen különbség püspök és lelkész között. Ezért nyilvánvaló, 
hogy ha valamely lelkész a gyülekezetében valakit szolgálatra 
szentelt fel, ez isteni jog szerint érvényes cselekmény. 

66 Ha tehát a törvényes püspökök ellenségei az evangéliumnak 
491 vagy megtagadják a felszentelést, akkor a gyülekezetek vissza- ^ 

67 kapják ezt a jogukat. Mert ahol egyház van, ott megvan a jog is 

* A presbiter kifejezés itt általában papot jelent, 
** Helyesen: Heraklas, 
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arra, hogy az evangélium hirdettessék. Szükséges azért, hogy az 
egyháznak megmaradjon az a joga, hogy elhívhassa, megválaszt-
hassa és felszentelhesse az ige szolgáit. 

Olyan jog ez, amit maga Isten adott ajándékképpen egy-
házának s attól azt semmi emberi hatalmasság el nem veheti, 
amint Pál is tanúsítja az efezusbelieknek: „Fölmenvén a magas-
ságba, adott ajándékokat az embereknek" (Ef4,8). S az egyház-
nak adott ilyen ajándékok közé sorolja a pásztorokat és taní-
tókat is azzal, hogy ezeknek a feladata a Krisztus testének szol-
gálata és építése. Ahol tehát igazi egyház van, ott szükségkép-
pen van jog is arra, hogy megválasszák és felszenteljék a szolgá-
kat; aminthogy szükség esetén akármely egyszerű hívő is fel-
oldozhatja a másikat és lehet annak szolgája és lelkipásztora. 
Augustinus is elbeszél egy esetet, amikor két keresztyén utazott 

08 egy hajón. Az egyik megkeresztelte a másikat, aki még csak 
katechumén volt s ezután ez feloldozta amazt. Idetartozik 
Krisztus igéje is, amely világosan mutatja, hogy a kulcsok az 
egész egyháznak s nem csupán egyes személyeknek adattak: 
„Ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, 
ott vagytok közöttük" (Mt 18, 20). 

69 Végül mindezt Péter mondása is megerősíti: „ T i pedig 
királyi papság vagytok" (1 Pt 2, 9). Ez az ige az igazi egyházra 
vonatkozik, amelynek — miután egyedül övé a papság — joga 

70 van megválasztani és felszentelni az egyház szolgáit. Erről 
tanúskodik az általános egyházi szokás is; azelőtt ugyanis a nép 
választotta a lelkészeket és a püspököket. Ezután odalépett 
hozzá annak a gyülekezetnek, vagy a szomszédos gyülekezetnek 
a püspöke és a megválasztottat kézrátétellel megerősítette; 

492 az ordináció nem is volt egyéb, mint ez a megerősítés. Később 
71 jöttek ehhez még egyéb szertartások is, amelyek közül többet 

leír Dionysios.17 Ez azonban újabb szerző, sőt a neve is koholt, 
akárcsak a Kelemennek tulajdonított iratoké is.18 Későbbi 
betoldás az is, hogy a püspök azt mondja a felszentelendőnek: 
„Felhatalmazlak, hogy áldozatot mutassál be élőkért és holta-
kért"10. Ez még Dionysios könyvében sincs benne. 

72 Mindebből látható, hogy az egyháznak van joga arra, 
hogy megválassza és felszentelje lelkipásztorait. Ha .tehát a 
püspökök eretnekségbe esnek, vagy megtagadják a felszentelést, 
a gyülekezetek isteni jog alapján kötelesek saját lelkészeik közre-
működésével lelkipásztorokat és egyházi szolgákat felszentelni, 
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493 A szakadásnak és egyenetlenségnek oka pedig ebben az esetben 
a püspökök istentelensége és zsarnoksága. Ezért már Pál is azt 
parancsolja, hogy az olyan püspököket, akik hamis tanítást és 
hamis istentiszteletet terjesztenek és védelmeznek, tekintsék 
átok alatt levőnek (Gal 1, 7—9). 

73 Eddig a papszentelésről (ordinációról) szóltunk, ami mint 
Hieronymus mondja, egyedül különbözteti meg a püspököt 
a többi lelkésztől, A püspök többi hivatali ténykedéséről, a 
bérmálásról, harangok megszenteléséről, amit csak nem kizá-
rólag maguknak tartottak fenn, nem szükséges vitát foly-
tatni. Ki kell ellenben még térnünk a joghatóság (jurisdictio) 
kérdésére. 

74 Kétségtelen, hogy minden lelkészt megilleti az az általános 
joghatóság, hogy a nyilvánvaló bűnösöket a gyülekezetből kire-
kessze. Ezt a püspökök zsarnoki módon magukhoz ragadták 
és saját előnyükre visszaéltek vele. Az úgynevezett officiálisok20 

pedig tűrhetetlen szabadossággal haszálták ki e jogot s vagy 
kapzsiságból, vagy más önző okból gyötörték az embereket, 
sőt minden törvényes rend mellőzésével ki is átkozták. Micsoda 
Zsarnokság az, hogy egy officiálisnak hatalma legyen arra, hogy 
egész városokat kénye-kedve szerint bírói ítélet nélkül átok alá 

75 vessen ? S hányféleképpen éltek vissza e hatalommal! Nem csupán 
a valóságos vétkeket büntették meg, hanem az olyan apróságokat 
is, mint például ha valaki megszegte a böjtöt, az ünnepszentelést 
stb. Csupán a házasságtöréseket sújtották büntetéssel, de e köz-
ben is gyakran ártatlan és tisztességes embereket zaklattak. 
Pedig az ilyen vád olyan súlyos, hogy senkit sem lehet benne 

494 elmarasztalni rendes törvényszéki eljárás nélkül. Mivel tehát 
76 a püspökök e joghatóságot zsarnoki módon ragadták magukhoz 

és rútul visszaéltek vele, semmi ok sincs arra, hogy ezért a jog-
hatóságért nekik engedelmeskedjünk. Sőt, mivel minden okunk 
megvan az ellenkezőjére, helyénvaló, hogy e joghatóságot 
visszadjuk az igazi lelkipásztoroknak s gondoskodjunk arról, 
hogy törvényesen éljenek vele a közerkölcsök megjavítására és 
Isten dicsőségére. 

77 Van még egy másikfajta joghatóság is, amely olyan ügyekre 
vonatkozik, amelyek a kánonjog szerint az úgynevezett fórum 
ecclesiasticum, vagyis az egyházi törvényszék elé tartoznak. 
Ilyenek főként a házassági^ügyek. Ez a joghatóság is csak emberi 
jog szerint illeti meg a püspököket s még hozzá nem is olyan 
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nagyon régóta, amint ez a codexből és Justinianus Novelláiból21 

kitűnik. Eszerint a házassági ügyek azeló'tt a világi 'felsőség elé 
tartoztak. Isteni jogon valóban a világi felsőségnek kell ezekben 
az ügyekben törvénykeznie, főként ha a püspökök hanyagok. 
Ezt a kánonok is megengedik. így tehát e joghatóság címén 

78 sem tartozunk a püspököknek engedelmességgel. S mivel a 
házassági ügyekben igazságtalan törvényeket hoztak és törvény-
székeiken ezek szerint ítélkeznek, már ez okból is szükséges, 
hogy másféle törvénykezésről gondoskodjunk. így például 
igazságtalan a lelkirokonságról létrejött hagyomány.22 Igazság-
talan az a hagyomány is, hogy válás után tiltják az ártatlan házas-
fél újraházasodását.23 

495 Igazságtalan továbbá az a törvény is, amely általában 
érvényesnek ismeri el a titkon, csalárd úton és a szülők tudta 
nélkül létrejött eljegyzéseket. Igazságtalan a papok házasságá-
nak tilalmazása is. És van az ő törvényeikben még sok egyéb is, 
ami a lelkiismereteket tőrbeejti s amiről itt nem szükséges 
külön megemlékezni. 

Elég itt annak a leszögezése, hogy a házassági ügyekben a 
pápa sok igazságtalan törvényt hozott és ezért indokolt, hogy a 
világi felsőség más bíróságról gondoskodjék. 

79 Mivel tehát a pápához szitó püspökök ragaszkodnak isten-
telen tanításukhoz és hamis istentiszteletükhöz s viszont nem 
hajlandók kegyes prédikátorokat felszentelni, sőt támogatják 
a pápa kegyetlenkedését, továbbá a jusirisdictiot a lelkészektől 
magukhoz ragadván, azzal zsarnoki módon visszaélnek s végül 
mivel a házassági ügyekben is gyakorta igazságtalan törvényeket 
alkalmaznak, van elég és nyomós ok arra, hogy a gyülekezetek 

80 őket püspökeiknek el ne ismerjék. A püspökök pedig vegyék 
fontolóra, hogy javaikat mint kegyes adományt, avégből kap-
ták, hogy azzal a.gyülekezetek javára lássák el hivatalukat, amint 
a regula is mondja: „A javadalmat a szolgálat végzésére adták".24 

Ezért jó lelkiismerettel nem tarthatják meg e javakat. Hiszen 
ezzel az egyháznak okoznak kárt, amelynek szüksége van anya-
giakra, hogy abból tarthassa el az ige szolgáit, segíthesse a tanu-
lókat, gondoskodjék a szegényekről s törvényszékeket létesítsen 

496 főként a házassági ügyek számára.25 Mert oly különfélék a 
81 és számosak a házassági viszályok, hogy valóban szükség van 

ilyen törvényszékekre. Ezek fenntartásához pedig az egyháznak 
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anyagi fedezetre van szüksége. Péter azt mondja, hogy jönni 
fognak gaz püspökök, akik az egyháznak juttatott adományokat 
eldorbézolják, és elhanyagolják tisztüket, (2 Pt 2, 13,15.). Tudják 
meg azért ezek, akik az egyházat megkárosítják, hogy őket is 
hamarosan utoléri majd az Isten büntetése. 



.ÉRTEKEZÉS" JEGYZETEI 

1 Vö. főként VIII . Bonifacius „Unam Sanctam" kezdetű 
bulláját (1301). 

2 A római egyház főként Lk 22,38-ra alapítja az ún. „Két 
kardról szóló" tanítást. Ennek értelmében Krisztus mind a világi, 
mind az egyházi hatalmat az egyháznak adta s az egyház a világit 
csak használatra adja oda a fejedelmeknek, 

3 Ezt a kifejezést önmagukra a pápák III , Ince (1198 — 1210) 
óta használták. 

4 Aquinói Tamás írja: „A chalcedoni zsinaton, amikor I, 
Leót pápává választották, ezt kiáltották: sokáig éljen Leó, a legszen-
tebb, apostoli és egyetemes (ökumenikus) pátriárkái" Ökuménikus, 
tudniillik az egész földkerekségre kiterjedő joghatóságii és hatalmú 
feje az egyháznak. 

5 A niceai zsinat (325) 6, kánona. A „suburbicanas" kifejezé-
sen tíz itáliai kormányt értettek. Luther gyakran hivatkozott a 
niceai hitvallásra a pápai primátus ellenében. 

6 Mikor a keletrómai császárok uralkodtak Itáliában (781-ig) 
ők erősítették meg az újonnan választott pápát. Később I. Lothár 
és I. Ottó (824-ben és 962-ben) ilyen értelmű szerződéseket is 
kötött a pápával. 

I 607-ben III . Bonifatius elérte, hogy Phokas császár elismerte 
romát a „minden egyházak fejének". 

8 Az „Unam Sanctam" kezdetű bulla. Az utóbbi pedig a 
„Decretum Gratiani" című gyűjtemény. 

9 Az egyházi állam tulajdonképpeni megalapítói VI. Sándor 
és fia Cesare Borgia, valamint II. Gyula. 

10 Például a pápa által trónra ültetett német ellencsászárok: 
Sváb Rudolf 1077. és Raspe Henrik 1246. stb. 

I I Földnélküli János angol királyt I I I . Ince 1208-bán kiát-
kozta, 1212-ben trónjáról letette. Számos német császár is ilyen 
sorsra jutott. 

12 Toskánai Matild őrgrófnő birtokairól van itt szó, melyeket 
1115-ben a Kúriának adományozott, de amikre a német császárok 
is igényt tartottak. 

13 Az investituraharc (1075-1122). 
14 A Corpüs Juris Canonici, a római egyház törvénygyűjte-

ményének egyik része. 
15 A kivégzett protestáns vértanúkra gondol. 
16 Ezt a hűségesküt eredetileg csak az érsekeknek kellett 

letenni, később az összes püspököknek is. 
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17 A Dionysios Areopagitának (vö. Csel 17,34) tulajdonított 
irat. Már Laurentius Valla és Erasmus is tagadták az irat eredeti-
ségét. 

18 Kelemen római püspöknek (megh. 100 k.) tulajdonított 
irat, amely azonban csak a I. század végefelé keletkezett. 

19 A papszentelésnél borral telt kelyhet és a patenát nyújtja 
át a püspök a papjelöltnek az itt idézett szavakkal. 

20 Az officiálispk püspöki hivatalnokok voltak, akik törvény-
kezési ügyekben jártak el. 

21 Az egyházjogból. 
22 A keresztszülők és keresztgyermekeik között fennálló 

úgynevezett „lelkirokonság" miatt tilos a házasságkötés. 
23 E tilalommal kapcsolatban az egyházatyák Mt 5,32, Mk 

10,11 és Lk 16,18-ra hivatkoznak. 
• 24 „Beneficium datur propter officium". 

25 1 5 3 9-ben Wittenbergben fel is állítottak egy ilyen házas-
sági törvényszéket. 



JELMAGYARÁZAT 

Bibliai könyvek rövidítése. Az ószövetségi iratok rövidítése 
(a Károlyi-Biblia revideált kiadásának sorrendjében): 1 Móz, 
2 Móz, 3 Móz, i Móz, 5 Móz, Józs, Bir, Rut , 1 Sám, 2 Sám, 
1 Kir , 2 Kir , 1 Krón, 2 Krón, Esdr, Neh, Eszt, Jób, Zsolt, Péld, 
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Jegyzetek. A jegyzetekben a hitvallások szövegének meg-
értéséhez elsősorban szükséges magyarázatokat adtuk. 
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