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BEVEZETÉS. 

1522 dee. 8-án Waltersdorfban, Freiberg mellett egy 
csodaborjű jött világra, ami akkoriban nagy feltűnést keltett. 
Ezt a borjút György brandenburgi őrgróf is megszemlélte 
Prágában s mikor arra vonatkozólag kikérték egy csillagásznak 
véleményét, ez verset csinált róla és odanyilatkozott, hogy az 
Luthert példázza, György, attól való félelmében, hogy a vers 
valamely nyomtatott péklánya ellenségei révén majd Luther 
kezébe is kerülhet, azonnal mentegető levelet írt Wittenbergbe, 
kijelentvén, hogy neki tudomása sem volt a vers kinyomatá-
sáról és hogy elrendelte az összes példányok megsemmisítését, 
ami úgy látszik meg is történt. 

Luther a csodaállatról már másfelől értesül c és mert 
épen azon időben sok csodálatos dolog történt s mert ő maga 
nem egy ízben beszélt a pápaság lárváiról, pikkelyeiről és 
farkáról, egész érthető módon rájött, hogy az a csodaborjú 
voltakép nemr példázhat mást, csak a pápaságot és annak al-
kotó részeit. Épen azért hamarosan, már 1523 január havában 
elhatározta, hogy annak a csodaállatnak egy különös magyará-
zatát adja, vagyis hogy azt a barátokra alkalmazza. Ekkor még 
nem is volt tudomása ama csillagász tréfájáról. S ugyanekkor 
Melanthont is neki. biztatta, hogy egy régebbi csodajel magya-
rázatával támadjon rá a pápaságra s ő adta annak a régi 
csodaállatnak a pápaszainár nevet is. 

Melanthon az anyagot a maga munkájához valószinüleg 
a pápaellenes irodalomból s a cseh testvérek • közvetítésével 
merítette. Ott találta meg ama Tiberisben talált csodaszamár 
rajzát, de részben Luther egyik 1522-ben tartott prédikációjára 
is támaszkodott, ahol is Luther ama borzasztó állatról beszél, 
amelyet a T ibér is Rómában nem rég (1496 január) magából 
kivetett s amelynek szamárfeje. asszony melle és hasa, jobb 
keze helyett elefántlába, lábán pikkelye és hátsó felén sárkány 
feje volt s amely szerinte a pápaságot. Istennek eme nagy 
haragját és büntetését jelentette. Maga a rajz azonban úgy, 
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amint azt Melanthonnál és Luthernél leirva találjuk, Luther 
utasítása szerint készült s Cranach Lukácstól való. 

Amint Luther a barátborjú magyarázatával elkészült, 
mindkét iratot együtt adták ki, valószínűleg még március ha-
vában, Utóbb azonban több ízben külön is megjelentek és 
igen nagy feltűnést keltettek. Lefordították más (francia, holland, 
angol) nyelvekre is. 

Az ellentábor természetesen nem maradt adós a felelettel 
s a csodaborjiit egyenesen Lutherre, a wittenbergi barátra 
alkalmazta. 

A két írat eredeti és legjobb szövegű kiadása az A, mely 
is a következő címmel jelent meg: 

„Deuttung der zwo grewlichen l' Figuren Bapstesels zu Rom 
und Munchkalbs || zu Freyberg in Meyssen funden [| Phílíppus 
Melanchthon |] Doct. Martinus Luther [] Wittemberg || M. D0 
XXIII. || áÉ 

E szöveget vettük mi is alapul a fordításnál. 
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1. 

A pápaszamár. Rflagyarázza Rflelanchihon Fülöp. 

Isten gyakor ta esodálatosképen példázta egynémely 
jel és kivál tképen a hata lmasságok által a maga kegyel-
mét, avagy h a r a g j á t amint ezt Dániel 8 3=ban lá t juk . Mert 
6 ot t a római Antikrisztust Is tel jes mivolta szerint meg-
jövendölte, hogy minden Igaz keresztyén őrizkedhessék 
annak gonoszságától, amelyet oly ravasz módon muta to t t 
ki, hogy még a kiválasztot t szenteket is megtévelyitette, 
amint Krisztus mondja Mat. 242 4 . Épen azért ugyanazon 
birodalom középkorában sok je l t adot t az Isten, És 
u jabban ezt a csodaállatok a pápaszamarat , amelyet 
Rómában, a Tiberísben halva ta lá l tak az 1495-ik eszten-
dőben. És ez a pápai birodalomnak tel jes mivoltát oly 
tökéletesen tükrözi vissza és példázza, hogy lehetetlen 
azt bárki emberfia köl teményének tekinteni, hanem ki 
kell mondanunk, hogy maga az Isten alkot ta meg máso-
la tkép igyen ezt a csodaszörnyet 

Először ís a szamár feje jelenti a pápáfc; mert az 
egyház lelki test és lelki ország, amely lélekben gyüle-
kezet t össze. Épen azért, nem lehet, hogy annak testi 
feje, avagy külsőleges értelemben vett ura legyen, hanem 
egyedül a Krisztus annak feje és ura, aki azt bensőképen 
lélekben, hit által, a szivekben kormányozza. Úgyde 
maga a pápa te t te meg magát az egyház külső test i fe-
jének. Épen azért ez a szamár fej az emberi tes ten őt 
példázza. Mert amiképen illik egy szamár fej egy emberi 
testhez, úgy illik a pápa is, mint fő, az egyházhoz. Kü-
lönben a szamár az í rásban is külső testi valóságot je lent 
IL Móz. 131 3 . 

Másodszor, az elefánt lábához hasonló jobb kéz pe-
dig a pápának lelki kormányá t jelenti, amellyel minden 
gyenge lelkiismeretre reá tapod, mer t ő a maga számtalan 
és elviselhetetlen törvényeivel megront ja a lelkeket s 
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ekként mondhatlan bűnnel ós nyomorúsággal terheli meg 
a lelkeket minden szükség és ok nélkül. Épenűgy, mint 
ahogy az elefánt, ez a nagy és nehéz állat megtapod 
és összemorzsol mindent, amire lep. Hiszen mi más a 
pápának lelki kormánya, mint hogy a lelkeket (kierősza-
kolt bojttel, szüzességgel, fogadalmakkal, hamis misékkel, 
hamis bűnbánattal, esküvel megköti és u j ra magához 
ragadj a,felo 1 dja ós ujra leti ltj a ; búcsúval, szentséggel s ehhez 
hasonlókkal) merő gazsággal és erőhatalommal megterheli, 
elnyomja, megzavarja, szorongatja ós kínozza és végre 
ekként az igaz keresztyen élettől ós hittől a cselekedet 
ós kegyesség hamis külső színlelésére csábítja, Dániel 824> 
„Ő megöli a szent népet", IL Timófch. 42 . „Ők hazugságot 
tanítanak képmut atás b an". Mert a jobb kőz a lélekre és 
lelkiismeretre tartozó benső dolgot jelenti, ahol egyedül 
Krisztusnak kellene a maga édes, könnyű kormányával 
uralkodnia ós a szamárfej ugyanott uralkodik a maga 
kárhozatos gazságával ós erőhatalmával. 

Harmadszor, a bal emberi kéz jelenti a pápa világi 
kormányát. Mert bárha ez egyáltalán nem tartozik reá, 
amint Krisztus Luk, 2225 mondja: „E világ fejedelmei 
uralkodnak ra j tuk, ti pedig nem úgy % mindamellett a 
pápa az ördög által nagy okosan keresztül vitte, hogy 
ő neki nemcsakhogy több világi kormánya van, mint 
akármelyik királynak, hanem még ráadásul minden világi 
kormány felett áll, hogy o úr a királyok és fejedelmek 
felett, akiket magához láncolt, úgy hogy őt erre rá segí-
tet tek és ebben megtartot ták és megvédelmezték; annyira, 
hogy Dániel jövendölése (8 24) igaznak bizonyult, amely is 
ezt mondja : „Az ő ereje szilárd lesz, de nem a sajá t ha-
talmából", Épen azért ez egy emberi kéz, mert ez az 
ország nem az írás, hanem csupán emberi képzelgés által 
támadt, amidőn azt mondják, helyes és jogos dolog, hogy 
Szt. Péter székének örököse ós Krisztus helyettese min-
denki felett álljon, bárha, Istennek legyen hála, immár 
odáig jutot tunk, hogy ország-világ tudja, hogy ez merő 
gazság, a pápás banda koholmánya. 
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Negyedszer, a jobb láb egy ökör láb, a lelki kormány 
szolgáit jelenti, akik a pápaságot a lelkeknek ezen elnyo-
másában támogat ják és fenn ta r t j ák : ezek a pápás tanítók, 
prédikátorok, papok és gyóntató atyák, kiváltképen pe= 
dig a sciiolasztikus tfaeologusok, mert ez az átkozott 
népség egyebet sem tesz, mint hogy a pápának fentemlített 
Glviselhetlen törvényeit a szegény nép közé viszi a maga 
predikálásával, tanításával ós gyóntatásával és ekként a 
szánandó • lelkeket fogva tar t ja az elefánt lába alatt és 
így liát ok a pápaság oszlopai, lába és alapja, amely nél-
külők annyi ideig fent nem maradhatott volna. Hiszen a 
seholasztika tlieolőgia nem egyéb, mint merő koholmány, 
hazugság, átkozott ördögi fecsegés és barátálmodozás és 
azzal mégis maguk alá vetik a szegény lelkeket, Máté 
24 24: „Támadnak hamis Krisztusok ós hamis próféták". 

Ötödször, a saskeselyű karmához hasonló bal iáb 
jelenti a világi kormány szolgáit, a kánonistákat, az egy-
házi jog embereit, akik maguk bevallják, hogy azok a 
kedves kánonok merő kapzsiságtól bűzlenek. Mert vala-
mint a saskeselyű a maga karmaival magához ragad ós 
erősen tar t mindent, ugyanúgy ragadta magához kánonai 
által a pápának ez a csőcselék hada egész Európának 
javait, ós mint az Ördög oly makacsul ragaszkodik azok-
tioz, mivelhogy a kánonokat is a maga telhetetlen kap-
zsisága érdekében koholta ki. Ügy hogy mind az egész 
világot lelkében és testében, vagyonában ós becsületében 
tapodja, elnyomja és megrontja ez a szörny. 

Hatodszor, a noi has és mell jelenti a pápa testét, 
vagyis a bíborosokat, püspököket, papokat, barátokat, tanu-
lókat ós az ezekhez hasonló kurva népséget és hízott disznó-
kat,-mert az o eletük uiero falás, korhelykedés, paráznaság, 
fényűzés és élvezet büntetlenül a földön és teljes szabad-
sággal, úgy hogy ok ezt az eletet szemtelenül folytatják, 
épúgy mintahogy ennek a pápaszamárnak noi hasa mez-
telen és -szabad, és amint Dániel és Pál IL Timóth 34 , 
megírták : „A gyönyörűséget inkább szeretik mint az Is-
tent", ós Filípp 3 1 9 : A has az o istenük". 
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Hetedszer, a halpikkelyek, a karon, lábakon és nyakon 
és sem a mellen, sem a hason, jelentik a világi fejedelme-
ket ós urakat . Mert az írásban a tenger e világot jelenti, 
a hal e világ: fiait amint Szent Péter hálóját maga Krisz-
tus, Máté 4195 értelmezi. A pikkelyek tehát az odatapadás 
és ragadás jelölői, amint Isten Jób 417 mondja : „Egyik 
pikkely a másikhoz tapad, úgy hogy a levegő sem hatol-
hat be köztük". Ilyen formán csüngtek ós ragaszkodtak 
mindenha s még most is a fejedelmek és urak és mindaz 
ami világi, a pápához és kormányához. És bárha ezek 
dobzódását, faj talanságát és élvhajhászatát nem védhetik, 
sem nem hagyhatják helybe (hiszen nincs pikkely a 
hason és a mellen, mert nyilvánvalőlag gonosz az) 
mindamellett tűrik azt és annál szorosabban ragasz-
kodnak nyakába, karjaiba ós lábába, Vagyis elismerik 
és védelmezik az o állását, mintha az jogos és Isten tol 
való volna, s ez az oka, hogy o fejét egyenesen ós mere-
ven hordja. Ebben segítségükre jön az 5 egyházi és világi 
kormánya, elviselhetetlen törvénye, tanai, hogy a kano-
nokat megtartsák és az o földi javait megőrizzék. Ráadásul 
kolostorokat és alapítványokat ós fő-iskolákat és egyhá-
zakat alapítanak, amelyekben az e faj ta tanítók, prédi-
kátorok, gyóntató atyák, doktorok, kánontudósok ós 
theologusok a maguk mesterségét hathatósan űzik, csak-
hogy ő minél szilárdabban álljon s alaposan igazoltassák. 
Egy szóval, a világ segedelme és kegye hozzátapad, úgy 
hogy nincs levegő, nincs lelki tan, avagy isteni ige, amely 
okét tőle elválaszthatná, avagy elszakaszthatná. 

Nyolcadszor, a vén emberfő, hátsó felén, jelenti a 
pápaság hanyatlását és végét. Mert az írásban az arc az 
eljövést és a hát vagy hátsó rész az elmenést jelenti. 
Ilyenformán mondja az apostol Zsid. 8 l 3 : „Ami óvá leszen 
és megvénheszik, közei vagyon ahhoz, hogy semmivé le-
gyen." Ezzel tehát jelezve van immár, hogy a pápaság 
végéhez ju tot t s hogy magától el kell évülnie és pusztul-
nia, minden fegyvercsapás, avagy emberi kéz nélkül, amint 
Dániel S2 5 mondja: ; ,0 kéz nélkül összezúzatik", mert 
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Isten Igéje s az igazság, felfedik az o gonoszságát s igy 
el, — kimúlik. Lát juk tehát, hogy ez az alak voltakép 
teljesen megegyezik Dániel VIIL jövendölésével és hogy 
a kettő a pápaság dolgában egy hajszálnyira sem külön-
bözik egymástól 

Kilencedszer, az a sárkány, amely száját az ő hátsó 
feléből kinyúlva kitátja, avagy tűzet okádik, jelenti ama 
szörnyű mérges bullákat és káromló könyveket, amiket 
mostanában a pápa és az ő népe a világba okád ki, hogy 
azok által mindenkit felfaljon, mert érzi, hogy immár 
vége vagyon és el kell pusztulnia. Hiszen utolsó és leg° 
ártóbb haragja az, amivel végső kísérletet tesz, ha hogy 
ezt a csodaszörnyet a népek rémítésével ós fenyegetésével ós 
átkozásával a népek számára megtarthatná. De nem segít ez 
a gaz kópéin Sorsa meg van pecsételve, mert a sárkány 
hiába harap ós köpköd a levegőbe, el nem talál senkit, 
hiszen ezek a dühös bullák és könyvek ina már senkit 
meg nem indítanak, az igazság napfényre került. 

Tizedszer, hogy ezt a pápaszamarat Rómában ós nem 
másutt találták, ez a körülmény megerősíti mindazt, amit 
mondottunk, közelebb, hogy az nem jelenthet más urasá-
got, hanemha csakis rómait. Úgyde Rómában mostanság 
nincs uraság, amely a pápasággal egyenlő, avagy afelett 
való volna. Különben is az Isten a maga jeleit mindenkor 
azon helyeken szerzette, ahol jelentésük érthető, amint 
ez Jeruzsálemben történt. És hogy ezt a csodaállatot 
halva találták, ez bizonysága annak, hogy küszöbön a pá-
paságnak vége s hogy azt nem fegyver, sem nem emberi 
kéz pusztí t ja el, hanem hogy annak maga magától kell 
holttá lennie és megsemmisülnie. 

Ezzel kit-kit inteni akartam, hogy az Istennek ezt a 
nagy jelét meg ne vesse, és hogy őrizkedjék az átkozott 
Antikrisztustól és az ő hadától. 
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2. 

Á frelbergi b&rátborjű magyarázata Luther lá r íö i i íé l 

Ennek a barátborjúnak prófétai magyarázatát a lé-
lekre bízom, inert én nem vagyok próféta. Különben is 
bizonyos dolog a közönséges magyarázat szerint minden 
egyes csodajelre vonatkozólag, hogy az Isten azok által 
bekövetkezendő nagy szerencsétlenséget ós változást 
ád tudtunkra, ami bizonyára Németországot is érheti. 
De, hogy melyek azok és hogy mint folynak majd le, azt 
a próféták illetékesek megmondani. Áz én vágyam és 
reményem, hogy az ítélet napja legyen az. Mert eddigelé 
a jelek soka következett egy a másra ós az egész világ 
olyan, mintha valami nagy forrongás volna kitörőben, aini 
nagy változás nélkül nem múlhat el Ráadásul az evange-
Jíoiní világosság oly nagy fényben tört elő, amire mindenkor 
nagy -változás állt be a hitetlenek miatt. 

Én csak a legbizonyosabb dolgokra szorítkozva 
azt akarom kimutatni, miért választott az Isten ezen jel-
hez egy barátborjút ós hogy miért tette csúffá oly viszás 
módon ós szörnyükép a szent ruhát, mikor ő ép oly jól 
tudtunkra adhatta volna ezt a bekövetkezendő szerencsét-
lenséget barátcsuha nélkül való csoda által is. Ráadásul 
meg Landsbergben egy papborjút ís teremtett ós ezt az 
esztendőt csupa szent papi csodajelekkel tölti be,. hogy 
értésünkre adja, miszerint o a papi rendre különös figyel-
met fordít ós hogy valami terve van azzal 

Hasonlóképen cselekedett o hajdan is, mikor Dániel 
8 2 1 szerint Sándort, a nagy királyt egy kecskebak által 
p éld áztatta, hogy megjelentse a bekövetkezendő eset pró-
fétai értelmét, vagyis azt, hogy miféle nép a görögök, 
t. L parázna és kíváncsi nép, aminők a kecskéké Olyanok, 
akik a maguk eszével a felhőkig repülnek ós mindenre 
vetemednek. Ugyanígy itt is, a barátborjúval megjelenti 
a prófétai értelmet, hogy miféle nép a barátok. És talán 
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ni ég- azt is, hogy az a szerencsétlenség ama papi gazság 
miatt szakad a világra, amely az o anyagias tanításuk 
által a hitet kiir totta ós a világot borjúvá tette. Adja meg 
más a prófétai magyarázatot. Én ezt az ón barátborjűmat 
szeretném rendem szolgálatára megmagyarázni. A pap-
borjú is majd csak megtalálja a maga alkalmas magyarázóját. 

Ezt a magyarázatot annyival is szívesebben adom 
ki, mert tudom, hogy csak konokabbakká teszi majd 
azokat, akikre vonatkozik, hiszen ők mindazt megvetik 
és eretnekségnek bélyegzik, amit én mondok. Épen azért 
ne higyjenek ők nekem e dologban sem, hanem minél 
inkább botránkozzanak ós makacskodjanak, hogy igaz 
ismeretre ne jussanak ós hitetlen életüket meg ne javít-
sák, Miként Ézsaiás 6 10 mondotta vol t : „Keményítsd meg 
e nép szivét és vakítsd meg szemüket és dugd be fülüket, 
hogy ne halljanak, ne lássanak és ne is értsenek, nehogy 
megtérvén üdvözüljenek". 

Miként Bálámnak, midőn Isten igéjére nem hallgatott, 
végre is sa já t szamarától kellett megbüntettetnie ós még-
sem tér t volt meg, ugyanúgy keli, hogy ezek a mi szent-
atyáink is, minekutána fülüket, mint a kígyók bedugták 
eddig az evangóliom fénylő igazsága előtt, most e borjún 
és telienen itt a szemük előtt mintegy tükörben lássák 
meg, hogy kik ők Isten előtt ós hogy mit tar tanak róluk 
az egekben, bárha szemöket mégis erősen be kell zárniok, 
hogy egyiket se lássák, mert különben meg megtérnének 
ós az Isten szörnyű ítéletétől megmenekednének Hiszen 
a makacs Fáraót nem indítja meg sem ige, sem jeh 

Először is, és egészben véve eme jelt, ne tar tsd azt 
csúfságnak, hogy az Isten egy borjút papi ruhába, szent 
csuklyába b u j t a t o t t Ezzel ő kétségkívül egy csoportra 
vonatkozólag jelezte, hogy hamarosan nyilvánvalóvá kell 
lennie annak, hogy az egész szerzetesség és apácaság 
semmi egyéb, mint a lelki, isteni életnek hamis, hazug 
színlelése és külső képmutatás,, Hiszen mi szegény embe-
rek eddigelé azt gondoltuk, hogy a csuklya alatt a szent-
lélek lakik és hogy ez a ruhadarab semmi egyebet, mint 
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merő lelket takar. Most azonban tudtunkra adja az Isten, 
hogy az csak egy bor já t t aka r ; mintha csak mondaná: 
ez egy ravasz pásztorka. Mert hogy a borjú mit jelent, 
arra nézve alaposan kioktat minket Áron aranyborja, 
amit a pusztában Izrael népe istennek tet t meg l i Móz. 
32 4 és CVI. Zsolt 20: „Átváltoztatták az ő dicsőségét 
egy borjú képévé, amely füvet eszik", és Jerobeám borjai 
Bételben és Dánban HL Kir 12 29, ami ellen a próféták 
oly hevesen kelnek ki. 

Nos hát, nézd meg immár ezt a barátborjút is. A 
osuklya az egész lelki mivoltot minden ö oly nagyra tar-
tott istentiszteletükkel együtt, az imádsággal, a misével, 
az énekléssel, a böjtöléssei stb. együtt jelenti. Ugyan kinek 
muta t ják be ezt az ő istentiszteletüket ? Kit tisztelnek 
azzal ? Kinn csüng az ? Borjún. Hiszen a csuklya a borjút 
ékesiti és takarja, amint látod. Mi hát az a borjú ? Az ő 
hamis bálványistenök, hazugsággal telt sziveikben. Hogy 
lehet ez ? Következőképen. Közös véleményük és meg-
győződésük, hogy ők lelki mivoltukkal az igazi, valódi 
Istennek szolgálnak és a mennyet cselekedeteikke 1 akar-
ják kiérdemelni és istentiszteletüket is merőben emberi 
cselekedetekre és nem a hitre alapítják. 

Már pedig nincs Isten az égen és földön, aki enged-
né, hogy azzal tiszteljék, kivévén az ördögöt, avagy 
valamelyik bálványistent. Mert az igaz, való Istent nein 
lehet máskép, hanemha csak lélekben és igazságban tisz-
telni, Ján. 42 4 , vagyis hitben és oly emberi cselekedetek 
által,, amiket a Krisztus lelke viszen véghez bennünk, 
Ján. 6Q3 és Ézs, 557. Épen azért ezek a hamis papok a 
magok hamis istentiszteletét nem muta that ják be senki 
másnak, csakis a maguk saját hamis képzeletének, amely 
elhiteti velük, hogy azzal Istennek szolgálnak, Ugyanez 
a képzelet a hazugság és bálványisten az ő szivokben, 
épúgy, mmtaliogy a zsidóknál is volt az o bálványozás 
snkban. No ládd ez az a borjú és a lelki mivolt hamis ér-
zéki felfogása, amelyen-csüggnek és amelyet felékesítenek 
a maguk szépséges képmutatásával, csnklyájávaL 
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Aztán a borjú csak füvet eszik. Mert ezeknek a 
szenteknek semmi részük a jövendő javakban, hanem 
hizlalják magukat itt a földön, amint lá t juk is, hogy a 
legjobb javak, a legtöbb gyönyörűség:, a legfőbb tisztesség, 
a legnagyobb hatalom a papok kezében van. Ilyen füvet 
kell ennek a borjúnak ennie és így teljesedik be ra j tuk, 
hogy ők az Isten dicsőségét elváltoztatják egy borjú ké-
pévé,, amely füvet fal. Mert Krisztus a mi dicsőségünk, 
vele kell dicsekednünk és örvendeznünk ; ők pedig he-
lyébe egy más dicsekvést állítanak szivükben, hogy ma-
gukat arra bízzák és dicsekesznek saját cselekedetükkel 
és érdemükkel : ott áll a borjú Krisztus helyén és viseli 
Krisztus nevét. 

Másodszor, hogy a csoklya hátul és a lábakon és 
elül meg van tépve és szakgatva, ez azt jelenti, hogy az 
e fa j ta lelki mivoltban és istentiszteletben nincsen egység, 
holott nincs íontosabb követelmény az írásban, mint hogy 
a keresztyénekben egyazon érzület legyen, amint LXVIIL 
Zsolt, 7, mondja: „Isten lakást ád azoknak, akikben 
egyazon érzület vagyon". És CXXSIlL Zsol t 1 : „íme 
mely igen jő és gyönyörűséges dolog az atyafiaknak 
egyességben való lakások". Ámde ezeknek a Krisztustalari, 
lelketlen lelkeknek annyiféle értelmük és eljárásuk van ; 

amennyi színük. A mezitlábosok a maguk szabályait tart-
ják a legjobbnak, viszont a prédikálok a maguk szabá-
lyait t a r t j ák jónak, az ágostonosok erre, a kar thau-
siak amarra húznak, egyik sem ta r t j a azt jőnal^ 
amit a másik jónak tart. Tehát a csuklya a borjú hátán 
és lábain meg van tépve, bárha abban mindannyian meg-
egyeznek, hogy egyazon borjút ékesítik, vagyis közös 
Mtetienséglik és vélekedésük, hogy cselekedeteik által 
ju tnak a mennybe. 

És különösen ís megjegyzendő, hogy a hátrész a 
véget jelenti és a lábak azokat jelentik, akiken a borjú 
(vagyis: ez a hamis vélekedés) álL Mert még soha nem 
volt annyi secta, rend, különbség és név a papi szerzet-
ben, mint mai napság egy idő őta, minekutána a véghez 
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érkezett és gazságának buknia és megszűnnie kell. És a 
lábak azok a pimasz barátok és tanítók, magistri nostri 
eximii (a mi jeles mestereink) ós az o legtudósabb]aik szerte 
szót a rendekben, akik ezt a lelki rnivoltot írásaikkal, 
pródikálásukkal, olvasásukkal és tanításukkal maguk közt 
ós a világon fentart ják. És mégis egyik sem ért egyet 
a másikkal : a hány fej, annyi vélemény van itt, 

Harmadszor, a borjú egy prédikátornak minden moz-
dulatát mindenkép visszatükrözi: a hátsó lábát kinyújt ja, 
mintha állana és jobb patá já t kiterjeszti, mint a prédikátor 
a maga jobb kezét és a balt magához vonja, fejét felveti 
és nyelv van szájában és az egész alak olyan, mintha 
állna és prédikálna. Épen azért, valamint a pápaszamár 
a pápaságot mintázza, ugyanúgy mintázza voltakép ez a 
barátborjú a pápa apostolait és tanítványait, hogy az 
egész világ lássa, miféle prédikátorokat hallgattak eddig 
és hallgatnak meg mindig. Hiszen mi is lehetne egy 
szamárfejnek méltóbb apostola, mint egy borjú fej ? 
Anyagias kormánynak tanítása is anyagias. Épen azért 
még nincs is szeme, hogy azokat jelentse, akikről Krisztus 
Máté 23 16 mondja: „Jaj néktek Írástudók, ti vak vezérek / 
ós Ézsaiás 56 10 : „Á ti őrállóitok valamennyien vakok és 
semmit nem tudnak." 

Még sok más egyebet is jelenthet ez a borjú a bará-
tokról ós tanítókróL Teszem azt, hogy a fül a csuklyán 
a gyónás elviselhetetlen zsarnokságát jelenti, amivel ok 
a világot kínozzák ós az ördöghez terelik. A nyelv a 
szájban, hogy az ő tanításuk semmi egyéb, mint csupán 
nyelv, vagyis merő haszontalan fecsegés. A két bibircsónak 
a pilisen, fent a fejen voltaképen szarvakká kellett volna 
lenniök. A szarvak azonban az evangólíom prédikálását 
jelentik, amely a keresztről szól ős az ó embert meg-
rontja, Mikeás 4 1 3 : „Én a te szarvadat vassá teszem, hogy 
megronts sok népeket" stb. Ámde ennek a borjúnak 
nincsenek szarvai, hanem csak nyoma ós formázata, mert 
az ugyan a nevük, hogy evangóliomot prédikálnak, ámde 
ők fogságba verték azt, ós a maguk emberi tanításává 
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csfirtók-csavarták, azért ott vannak a bibírcsók a pilisen. 
Mert ami a pilisnek kedves, azt evangéliomuak kell 
nevezni ós az ©vangeliomnak nem is szükség ebből a 
pilisbői kihajtania, hanem csak ősszeílleni ós alkalmaz-
kodni az ő pilisük szentségéhez, különösen f e jőke t a 
pápát illetőleg, 

Hogy a esuklya a nyak körül oly erősen megvan 
szorítva, ez az ő nyakas, megkeményedett szívüket jelzi 
az o szerzetességükben és ő szent állapotukban, inert az 
o lelkiismeretük úgy meg van kötözve és fogva, hogy 
abból a legeslegszentségesebb Igazság ereje által sem 
szabadulhatnak ki. És hogy a esuklya a háton egészen ós 
elül nyitva van, ez azt jelenti, hogy ok csak a világ előtt 
lelki emberek, akiket maguk mögött kell hagyniok, ámde 
Istennel szemben ós a jövendő élet irányában valójában 
puszta hasak és csak merőben zabálók és hogy mely sok 
bűnt követnek el a has által ós hason Isten iránt, amik-
ről azonban hallgatok. 

Hogy pedig az alsó ajak emberi ajakhoz hasonlít és 
a felső ajak az orral együtt a borjúéhoz, ez azt jelenti, 
hogy némi részben az isteni törvény cselekedeteiről prédi-
kálnak, Ámde tanításuk merőben borjúszagú ós saját 
igazságuk, kegyességük szolgálatában álL Mert a szájnak 
két a jka kétféle prédikálását je lent : az alsó a törvény 
prődíkálását a felső az evangélíom, avagy Isten ígérete 
hirdetését. Űgyde ők az evangélíom és isteni ígéret 
helyett a borjúszájat hirdetik, vagyis az aureolát ós a 
nagy érdemet a menyben az ő saját cselekedeteikért, 
amiket hit nélkül nagy fáradsággal végeznek. 

Végre ez a borjú a borjak természetétől elütoleg 
egészben véve sima; ez a szépséges, finom, gyöngéd szín-
lelést és képmutatást jelenti, amivel ők eleddig mindenkit 
megejtet tek ős megcsaltak, úgy hogy mi ezeket a lélek-
gyilkosokat ós ördögköveteket szent lelkiatyáknak tar-
tottuk. Hát ez immár mind kivilágosodott, a borjú kijött 
a tehénből, ők többé el nem rejthetik magukat ezen a 
világon, tudjuk immár hogy kicsodák, 

D. Luther M. művei. 2 
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Ezt a magyarázatot kinek-kinek bírálata alá bocsátom, 
mert bárha az értelmezés talán nem is talál, mégis maga 
magában és az írásban elégséges alapja van annak, hogy 
a szerzetesi rend olyan, aminőnek mondottuk. Minthogy 
tehát a borjú tisztára megegyez azzal, kiki meglássa, mit 
vet meg, lia az ón magyarázatomat megvet i Ez a borjú 
meggyőzőleg hirdeti nekünk, hogy az Isten a szerzetes-
ségnek ellensége; ha kedvelne azt, a csuklyát más, tisztes-
ségesebb alakra adta volna r á ; igy azonban ez a csoda nem 
egy embert, vagy személyt, hanem kell, hogy egy egész 
csoportot, sok személyből álló kormányt jelentsen, mert 
az írásban minden csoda ós látomás ilyen természet i , 
Dániel 8 

Vigyázzatok barátok és apácák. Bizony-bizony komoly 
a dolgotok, azért az Isten intését ne vegyetek tréfa számba, 
legyetek más barátokká és apácákká ós hagyjátok oda a 
kolostort és a csuklyát ós legyetek ú j ra keresztyénekké, 
még mielőtt az idő elhajt felettetek és aztán nem tehe-
titek meg, bárha szeretnétek, amit most nem akartok, 
mert hogy nagyon is megtehetitek. 

És külön is kérlek t i teket alázatosan kedves nemes 
urak, szabadítsátok ki a ti barátaitokat ós gyermekeiteket 
e borzasztó veszedelmes rendbőh Gondoljátok meg, hogy 
Ők is emberek, épenúgy mint ti, mi több ; épen olyan 
eros kötelékkel fűzvék a természeti rendhez, mint bárki 
más és hogy lehetetlen dolog, hogy ennyi sok népnek 
szűznek avagy önkéntes apácának kelljen lennie. Én meg-
tettem kötelességem, mindnyájatokat figyelmestettelek. 
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BEVEZETÉS. 

Luther fellépését kitörő örömmel fogadták a cseh-morva 
atyafiak s mihamar érintkezésbe is léptek vele. Kitűnik ugyanis 
ebből az iratból, hogy küldötteket menesztettek Lutherhez, hogy 
a hitre tartozó dolgokban értekezzenek vele. 

E küldöttek utján, valamint az atyafiak némely nyomatott, 
sőt Írásban ís terjesztett iratai alapján arról győződött meg 
Luther, hogy ha nem is épen homlokegyenest ellenkező, de 
legalább ís vele ellentétes és a Szent írással össze nem 
egyeztethető felfogást táplálnak a legszentebb dolgok, különösen 
az úrvacsora, a keresztség és a megigazítás tekintetében. 

Prágai Lukács állott akkoriban mint senior az atyafiak 
élén, a ki tudományos képzettségű s a mellett erős, hajthatatlan 
jellemű férfiú volt. A Luthernél járt küldöttek bizonnyal közölték 
vele Luthernek azon óhaját, hogy az urvacsorai tan tekintetében 
nyilatkozzanak az atyafiak egészen világosan. Erre Lukács 
megírta összefoglaló jelentését, mely később „A diadalmas 
igazságról" cim alatt külön értekezés alakjában lett ismeretessé. 
Luthert ezen jelentés nem elégítette ugyan ki, mivel nem 
találta benne a tantételeket elég szabatos fogalmazásban, de 
nem akarván tovább halogatni az atyafiakkal való megegye-
zésnek megkísérlését, megirta a „Krisztus szent teste szentsé-
gének imádásáról" szóló értekezését 

Ámbár néhol-néhol inkább levélnek tetszik az irat, mégis 
az értekező hang és tartalom a túlnyomó benne. Az irat első 
részében, az úrvacsora szereztetési igéi alapján, nagy exegetikai 
készültséggel széles alapon fejtegeti az úrvacsora természetét 
és jelentőségét, különösen hangsúlyozva és bizonyítva a Krisztus 
testének és vérének valóságos jelenlétét, míg az atyafiak — 
habár a jelen valóságot ők sem tagadták, de — csak spirituális-
nak és sacramentalisnak vették. 

Az irat második részében rátér azután a szentség imádá-
sára. mi a pápás egyházban csak külsőségekben nyilvánult, 
míg az atyafiak az imáclást egyáltalában elvetették. 

Finom clistinctióval négyféle imádást sorol fel Luther, 
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miután kimutatta, hogy igenis lehetséges is, szabad is, szükséges 
is az imádás. Kell azonban, hogy a hitből eredjen, s nem szabad, 
hogy részünkről, mint élvezők részéről cselekvőleges tisz-
teletté váljon, úgyhogy e tisztelet mellett még meg is feled-
kezzünk a szentségről, hanem bensőleg el kell merülnünk abba, 
a mit a szentség élvezete bennünk munkál és cselekszik. A ki 
azonban attól tart -— úgymond — hogy a benső imádás 
cselekvőleges külsőségekre késztethetné, annak jobb, ha az imá-
dást elhagyja. 

Az irat végén elmondja •— főtárgyával végezvén — hogy 
melyek az atyafiaknak azon többi tantételei, amik szerinte 
nem egyeznek az evangéliommal. Szól itt a keresztségről, a 
cselekedetekről, a hét szentségről, a papnőtlenségről, kimutatva, 
hogy mindezek nem alapulnak isteni igén. 

Végül kérve az atyafiakat, hogy ne tekintsék iratát gán-
csoskodó iratnak, egyben dicsérve őket a náluk uralkodó jámbor 
életmódért s ugyanilyet kivánom az e tekintetben még 
szerfelett gyenge német tartományoknak is, áldáskivánattal 
zárja értekezését. 

Luther kereste az egyezkedés lehetőségét, de a megegyezés 
nem jött létre, sőt a tárgyalások később teljesen megszűntek 
s csak Lukácsnak 1528-ban bekövetkezett halála után nyertek 
folytatást. A teljes egyezség a lutheri irány felé hajló Roh János 
ás Auguszta János seniorok közreműködése mellett 1542-ben 
létesült csak. 

Luther ezen irata 1523 ápr. végén jelent meg s mihelyt 
a cseh-morva atyafiak kezéhez jutott, cseh nyelvre is lefor-
dították sőt a cseh-morva atyafiak még ugyanazon évben feleltek 
is rá. Egyébként ez irat is különféle szövegben maradt ránk, 
a melyek közül legjobb az első eredeti A szöveg, amelyet mi 
is alapul vettünk. 
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K e d v e s u r a i m n a k é s b a r á t a i m n a k , a v a k 
d e n s e k n e k n e v e z e t t t e s t v é r e k n e k C s e h o r -
s z á g b a n é s M o r v a o r s z á g b a n , k e g y e l e m ós 
b é k e s s é g a K r i s z t u s b a n . 

Könyvecskét adtatok ki német ós cseh nyelven, a 
fiatal gyermekeknek keresztyén tanításáról, melyben egye-
bek között az is áll, hogy Krisztus a szentségben nincsen 
önállóan és természete szerint jelen, nem is kell azt imádni, 
a mi minket németeket erősen foglalkoztat, Mert kétség 
kívül tudjátok, hogy küldötteitek által kérettelek, tisztáz-
nátok ezt a teteit egy külön könyvecskében. Hallottam 
ugyanis élőszóval vallani, — a mit egyakarattal tanítano-
tok kellene, miszerint a Krisztus a szentségben valósággal 
jelen van, testével és vérével, a mint Máriától született 
és a szent keresztfán függött, miként azt .mi nemetek 
hisszük. 

Lukács ama latin könyvecskét most megküldötte 
nekem, de e tétel még nem olyan tiszta és világos benne, 
a mint szeretnem. Azért nem is fordít tat tam németre, sem 
ki nem nyomattam, a mint ígértem, aggódva, hátha nem 
jói fejezném ki a homályos szavakat s veleményteken ez 
által változtatnék. Hiszen nagy szerencse kell hozzá, hogy 
jól fejezze ki magát az ember, ha mindjárt a legvilágosabb 
és legbizonyosabb dolgokban is, a mint azt napról-napra 
tapasztalom németre való fordításaim közepett, De hogy 
az ügynek mégis végére jár junk, és az általatok kibocsátott 
németnyelvű könyvecske által okozott botránkozás meg= 
szűnjön, olyan tisztán ós világosan, a mint csak tudom, 
akarom előadni nektek és mindenkinek e tételt, a hogyan 
mi németek hisszük, és a hogyan az evangélíom szerint 
hinni kell is. Ebből lássátok: jól értelmezem-e hiteteket, 
vagy mennyire tőrünk el egymástól; ha ugyan az én német-
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ségem ©lőttetek világosabb, mint én ©lőttem ügy nómet-
ségtek, valamint latinságtok is. 

Arra is kértem küldöttei teket : ha főbb tétel lenne, 
melyben eltértek tőlünk, ne ellenségeskednétek azért 
velünk, — mi sem tesszük veletek, — hanem értesítsük 
•egymást testvériesen, hátha egyértelemre juthatnánk. Igaz, 
azelőtt mikor még pápista voltam, én is eretnekeknek 
mondottalak titeket, de most más a meggyőződéseim 
Hogy nálatok mi hibázik szerintem, ós hogy mit nék 
külözök, azt utóbb jelezni fogom. De hogy mi a mi 
hitünk, azt értsétek meg Melanehthon Fülöp könyvecs-
kéjéből, melyben hitünknek minden alap ós főrésze össze 
van foglalva és az írás alapján bizonyítva, miként ti is 
te t té tek első apologiátokbam ügy vélem azonban, hogy 
nélkülözni fogtok valamit Fülöpünk apológiájában, miként 
mi is nélkülözünk valamit a ti apologiátokban. 

Először is, már gyakran mondottuk, hogy a szent-
ségben a legfőbb és fődolog a Krisztus igéje, mikor is azt 
mondja : v e g y é t e k ós e g y é t e k , ez az é n t e s t e m , 
a m e l y t i é r e t t e t e k a d a t i k . 

Hasonlóképen mikor vevó a kelyhet, monda: v e -
g y é t e k ós i g y a t o k b e l ő l e m i n d n y á j a n , ez u j 
s z ö v e t s é g n e k k e l y h e a z é n v é r e m b e n, m e l y 
t i é r e t t e t e k o n t a t i k a b ű n n e k b o c s á n a t á r a . 
V a l a h á n y s z o r e z t t e s z i t e k , e m l é k e z e t e m r e 
t e g y é t e k . 

Tisztára ezeken az igéken fordul meg mindem Ezeket 
minden keresztyénnek szükségképen jól kell tudni és meg-
tartani ; ne is engedje magát megfosztatni attól semmiféle más 
fan által, ha mindjárt mennybeli angyal tanítaná is. Életnek 
és üdvösségnek szavai ezek, ugyhogy a ki hiszen bennük, 
annak a hit által minden bűnei megbocsáttatnak és az 
életnek gyermekévé lett, erőt vett a poklon és a halálon. 
Kimondhatatlan, hogy mily nagyok ós a hatalmasak ezen 
igék, mert ezek teszik as egész evangóliomnak sommá-
ját . Sokkal fontosabbak azért ezek az igék, mint maga a 
szentség, ós a keresztyén ember szokja meg, hogy inkább 
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ezeket az igéket tar tsa szem előtt, mintsem a szentséget; 
ámbár a hazug tanítók mindig elferdítettek ezeket az által, 
hogy az igéket a nép előtt lebecsültek, meg hozzá szor-
gosan t i tkolták is, s csak a szentségre utaltak. így azután 
meggyengült a hit, ós a szentség hit nélküli, merő külső-
leges cselekedetté lett. 

A szentség igéinek ezen különböző felfogása ós mél-
tósága szerint mórlegendő a szentséget illető tisztelet ís. 
Ha az igéket kevósbbé tiszteled, mint magát a szentséget, 
biztos jele ez annak, hogy nem jól értelmezed a szent-
séget. Tehát ha a szentség előtt ha.jlongasz ós térdepelsz 
és nem teszed ezt sokkal inkább a szentség igéi előtt, 
főképen szívedben, a tiszteletet meghamisítod. Azért nagyon 
is szükséges volna a népet a szentségről ismét az igékre 
irányítani ós arra szoktatni, hogy az igéket többre becsül-
jék, m i n t a szentséget: akkor azután könnyen lehetne 
prédikálni a szentség tiszteletéről. De ha ez nem történik, 
semmi másfele prédikálás nein fog használni, hanem meg-
marad a szentség előtt való külsőleges képmutatás, leiek-
nélküli ós hitnélküli íinádással, hajlongással, guggolással, 
térdeplésseh 

De az igenek tisztelete is kétféle : az egyik külső-
leges, mikor szép vörös, nagy aranyos, ezüstös betűkkel 
irják, díszes selyeinkendőkbe takar ják ós gondosan meg-
őrzik. Továbbá mikor ékesen olvassák és éneklik, vagy 
tiszteletből eltitkolják, a hogy eddig keresztyóntelenül 
tették. 

Az ilyen külsőleges gyermekes tisztelettel azonban 
Isten ós az ő igéje nem törődik. Hanem az az ő igaz 
tisztelete, ha szívedbe fogadod. A szív az ő igazi aranyos 
szentsógtartója ós vele sokkal magasztosabban tiszteled^ 
mint ha a szentségnek színaranyból, vagy merő drága-
kövekből készítesz szentségtartót, Mert bizonyos, hogy a 
szentség nélkül élhetsz, lehetsz kegyes és üdvözülhetsz, 
de az Ige nélkül nem élhetsz, sem kegyes nem lehetsz, 
sem nem üdvözülhetsz, ha mindjárt naponként nemcsak 
háromszor (miként az áldozárok teszik karácsonykor), 
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hanem akár óránként ís háromszor élvezed a szent-
séget. 

A szívedbe való fogadást azonban nem ügy ertem, 
hogy csak tudjad és róla emlékezzél Mert ez semmi; de 
tartsad annak és tiszteld ugy, a minek tartani ós a hogyan 
tisztelni kell : t. i. élő, örök, mindenható igének tartsad, 
a mely életet ád, minden bűntől és haláltól megszabadít, 
örökké megtart és magában foglalja mind azt, a mit mond, 
u. m. a Krisztust az o testével és vérével és mindenével 
Mert olyan ige ez, mely mindenre képes és meg ís cselek-
szí, miért ís olyannak kíván tartatni. Ez az o igazi sajátos 
tisztelete, semmiféle más tisztelettel be nem éri. Röviden 
szólva e tisztelet semmi más, mint igazi, a szív mélyéből 
fakadó hit, mely ezen igét igaznak tar t ja és benne 
őrökké bízik, 

Ez volt, és most ís ez a mi véleményünk e szent-
ségről. De hogy minél jobban megértsük és felfogjuk, 
előadjuk és elmondjuk továbbá, hogy sok könnyelmű 
egyén megbotránkozott ezen, úgyhogy belátjuk a helyes 
nton való megmaradásnak lehetetlenséget, ha nem az igét 
t a r t juk a legfőbbnek és a hitet is nem azon próbáljuk ki. 

Elsőben ís voltak némelyek, kik azt tar tot ták, hogy 
csupán kenyeret és bort nyúj t a szentség, a minő kenyeret 
az emberek máskor ís esznek ós a minő bort máskor ís 
isznak ás nem tar tot tak felőle egyebet, mint hogy a kenyér 
jelképezi a Krisztus testét ós a bor jelképezi a vérét ; 
akárcsak az ótestamentumból vennénk egy hasonlatot ós 
azt mondanók: a mennyei kenyér, melyet a zsidók a pusz-
tában ettek, a Krisztus testét jelképezi, vagy az evangé-
liomot; noha ama mennyei kenyér sem nem evangóíiom, 
sem nem a Krisztus teste. Vagy ha azt mondom a kereszt-
ségről, hogy a keresztség a lelek fürdője, mintha a kereszt-
ség nem fürösztené a lelket, hanem csak jelképezné a 
lélek fürdőjét, mikor hit által Istennek igéjében megfürdik. 
Annyira tisztelték ezek a szentséget, hogy azt mondották : 
a Krisztus teste nincsen jelen benne, hanem jel alakjá-
ban jelképezi. 
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Ettől óvakod já l Mondj le az észről és az érte-
l emrő l Hiába k u t a t j á k ezek mikópen lehetne jelen test ós 
vér5 és mert meg nem értik, el sem aka r j ák h inn i Ragasz-
kodjá l az igéhez, mellyel Krisztus ezt mondja : vegyétek, ez 
az ón testem ez az én vérem. Világosan kifejezet t írás-
mód hijján nem szabad Istennek igei ellen oly nagyot 
véteni, hogy valaki máskép értelmezze valamely szavának 
természetes értelmét, a hogy amazok tesznek, k ik az „scmV)" 
szócskára világosan kifejezet t írásmód hijján vétkesen 
ráerőszakol ják a „jelképezi" szócskának ér telmét ós olyan 
fittyet hánynak Krisztus e mondásának mintha „ez az én 
tes tem" azt jelentene : ez jelképezi az én tes temet stb. 
De mi szükségképen megmaradunk jámborul a Krisztus 
szavainál, ki nem csal meg minke t ; ős e tévelygést semmi 
más fegyverrel nem a k a r j u k legyőzni, mint azzal, hogy a 
Krisztus nem mond ja : ez jelképezi az ón testemet, hanem : 
„ez az én testem." — 

Ha az ily vétkes erőszakot megtürnők egy helyütt , 
és világosan kifejezet t írásmód hijján azt mondanók, hogy 
az eaxLv szócska a n n y i t j e l e n t m i n t a „ j e 1 k é p e z r 
szócska, akkor más helyütt sem védekezhetnénk ős az 
egész í rás semmivé lenne, a mennyiben semmiképen sem 
lehetne megokolni, miért ne legyen érvényes ily vétkes 
erőszak mindenütt , ha egy helyüt t érvényes, Így p l azt 
mondha tnák : ha Mária szűz és istenanya, ugy ez azt 
je lent i : Mária szüzet ós is tenanyát jelképez. Vagy hogy 
ez : Krisztus Isten ős ember, azt jelenti, Krisztus Istent ós 
embert jelképez. Szintúgy Róm. I., 16-ban az evangélíom 
„Istennek hata lma" azt je lentene : az evangélíom jelképezi 
Istennek hatalmát , Lám mily szörnyűséges dolog válnék eb-
b ő l Miért is, ha sehol másut t sem szabad tűrni az ilyen vétkes 
erőszakot, e helyütt sem szabad megtűrni, hogy a kenyér 
jelképezze Krisztus testét, mer t világosan, kétséget kizá-
róan és tisztán így ál lanak az i gék : ; ;ez az ón testein", — 

x) A német nyelvi! eredetiban következetesen használt „Isfcu helyett, 
fordító mindig a görög eredeti szócskát használja. 
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ha csak határozottan világos szentírási helyekkel • nem 
bizonyítják, hogy e helyütt az íotlp szócskának ezt kell 
jelenteni": jelképezi. 

Ha pedig I. Kor. 10, r e t idézik hol Pál így szól: 
„mindnyájan egy lelki italt i t tak : mert i t tak a lelki kő-
sziklából, mely okét követi vala, a kőszikla pedig a Krisz-
tus vala", ós azt mondják : ihol itt azt mondja Pál, hogy 
a Krisztus volt a kőszikla, noha Mózes a természetes szik-
lára suhintott, a melyből ittak, s ha lehetséges itt azt 
mondani: a Krisztus a szikla (a mi bizony nem jelenthet 
mást mint ez t : a szikla jelképezi a Krisztust, mert hát a 
Krisztus nem természetes szikla) akkor itt is mondhat juk : 
a kenyér jelképezi testemet, noha a szöveg azt mondja 
„ez az ón testem": 

Akkor azt kell válaszolnunk, hogy ezen okoskodá-
suknak két nagy hibája van. Először is nem igaz, hogy 
ezt találták Pál mondásában. Mert szt. Pál nem mondja 
azt, hogy ama szikla, melyre Mózes sújtott , a Krisztus, 
hanem világosan így szólnak szavai: ugyanabból a lelki 
eledelből ettek, melyből mi ettünk, és ugyanazt a lelki 
italt itták, melyből mi ittunk, Már most mi nem esszük 
ama valósággal mennyei kenyeret és nem iszunk abból a 
természetes sziklából, melyből a zsidók a pusztában ettek 
ós í t tak ; hanem a lelki, mennyei kenyér ós a lelki szikla 
ugyanaz, mely az övék ós a mienk is, a mint utóbb maga 
is kimagyarázza magát, mondván: ittak pedig a lelki szik-
lából, a mely őket követte, mely szikla a Krisztus vol t ; 
mintha azt akarná mondani: nem szólok a valóságos, 
hanem a lelki szikláról, ki mindenkinek még csak jövendő 
volt és ertem alatta a Krisztust; ő az igazi szikla, abból 
ők ópugy ettek, mint mi, mert ők is hittek benne, épugy, 
mint m i — 

íme lásd, hogy szt. Pál szavaival hamisan takarga t ják 
tévelygésüket, Mert szt. Pál valóban mondja, hogy a 
szikla a Krisztus volt. Nem mondja, hogy jelképezi a 
Krisztust, hanem hogy ő maga valósággal a lelki szikla, 
melyet ama természetes szikla jelképez. Azért irta Pál 
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ezt a „lelki" szócskát szándékosan a szikla melle, hogy 
senkise vonatkoztassa a természetes sziklára. Annyival 
kevósbbé, mer t azt is mondja, olyan szikla az, a melyből 
lelek szerint i t tak, a mely követ te őket, a mit ismét nőni 
lehet érteni a pusztában való sziklára. Mégsem használt , 
ámbár Pál oly világosan és sajá t lagosan a lelki szik-
láról szóh Az a szikla ez, melyről az Űr Máté 16-ban 
m o n d j a : „e kősziklán épitem fel az én anyaszentegyháza-
m a t " Már pedig a keresztyén anyaszentegyházat bizony-
nyal nem lehet természetes sziklára építeni, hanem magára 
a Krisztusra az evangéliom által. így vesz erőt a poklok 
minden kapu ján ós hatalmán. 

Okoskodásuknak második hibája ez : ha ki is erő-
szakolták volna, mintha szt. Pálnál akár e helyen, akár 
másu t t az vhziva szócska azt jelentené „jelképezi" (a 
mire azonban nem képesek), ezzel mégsem er tek volna el 
semmit, Mert ha egy egyhelyütt a szónak ez lenne is 
az értelme, ez nem elégséges arra, hogy önkényesen, 
minden más helyen is ugyanazt az értelmet ad juk neki. 
Például, ámbár a Krisztus Máté 16-ban sziklának nevezi 
magát , mégsem felelne meg, ha az írásban bárhol talál-
ható szikla szót Krisztusra vonatkoztatnám. Viszont nerri 
felelne meg ; ha Mátó 16-ban természetes sziklát értenék, 
mivel Mózes a pusztában sziklára súj to t t . Miként kell jen 
már most eljárni ? i lyenkepen : 

Minden szót meg kell hagyni természetes je lenteseben 
és ne engedjünk ebből, hacsak a hit nem kényszeri t rá. 
Például Mátó 16-ban a „szikla" szócskát meg kellene 
hagyni természetes jelentésében, mintha természetes sziklát 
jelentene; de a hit ezt nem engedi, hanem arra kény-
szerít, hogy a természetes helyett lelki sziklát é r t s ek ; 
mer t a hit nem engedi, hogy a keresztyónséget természe-
tes sziklára építsem. Azért is, ha azt mondom e he lyü t t : 
,,a Krisztus a szikla", az ,Jo t ív u szócska nem jelentheti 
azt, hogy a szikla a Krisztust jelképezi, hanem hogy való-
sággal az. Továbbá, ha Mózesnek a pusztában való sziklá-
járól szólva azt mondanám, hogy a pusztában való termé-



30 I>. L U T H E L t MÁRTON 

szetes szikla a Krisztus, ar ra kényszerí tene a hit, mi-
szerint az ,,araVu szócskát „jelképezi" értelemben vegyen 
i lyenformán: Mózes természetes sziklája jelképezi a Krisz-
tust, Mert a hit nem e n g e d j hogy a Krisztus, a ki ember, 
természetes kő legyen. 

Épigy e helyütt is. Ha azt a k a r j á k mondani, hogy a 
kenyér nem tes te a Krisztusnak, hanem jelképzi csak, 
akkor bizonyítsák be, hogyan ellenkezik a hittel, miszerint 
a kenyér a Krisztus tes te ós a bor az o vére legyen. 
Hiszen ehhez hasonlóan a természetben is ta lálunk ket tős 
lényeget, úgyhogy jól mondjuk a tüzes vasró l : a vas 
tüzes és a mi tüzes, az vas, nem pedig : a tűz jelképzi a 
a vasat, vagy -a vas jelképezi a tüzet. A hogyan a Krisz-
tusról is m o n d j u k : az ember Isten ós az Isten ember, 
nem pedig igy : az Isten jelképezi az embert, vagy az 
ember jelképezi az Istent. Mivel már most a hit meg-
engedi és sehol sem til t ja, hogy a kenyér a Krisztus tes te 
legyen, meg kell hagyni az „sarlv" szócskát sa já t termé-
szetes értelmében, és 'ebből nem szabad engedni, sőt erő-
sen kell ragaszkodni Istennek igéjéhez, hogy a kenyér 
valósággal a Krisztus teste. 

A második tévedés abban van, hogy e két szócs-
k á t ,,testeiiiu és „vérein" szinten megmásí t ja és az egész 
szövegnek más értelmet ad, i lyenformán: midőn a 
Krisztus azt m o n d j a : ,,ez az én testem", ez szerintük azt 
j e len t i : ha ezt a kenyere t ós ezt a bort élvezitek, akkor 
részeseivé lesztek az én t e s t emnek ; úgy hogy a szentség 
semmi egyéb, mint a Krisztus testével való közösség, 
vagy móginkább egyesülés az ő szellemi tes tével ; ós 
©zen egyesülés gyakor lására szerzette ama kenyere t ós 
bort, mintegy bizonyos jelt , hogy általuk a szellemi 
egyesülés megtör tén jek és a lelki tes t ólveztessók. — 
Ez egy merész fogás és azon alapul, hogy az í rás a 
Krisztusnak ke t t ő s tes te t tu la jdon i t : egy természeteset , 
mely Máriától tes t szerint született , a milyen teste min-
den más embernek is van, és egy másikat , mely lelki, 
mely ís az egész keresztyen anyaszentegyház, melynek 
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feje a Krisztus ; miként a fér j és a no is egy test, a férj 
pedig feje a nőnek, miről Pál Róm. 12-ben, 1. Kor, 12-ben 
és sok más helyütt szói. 

így akar ják Krisztus szavait a testével való közős-
ségre vonatkoztatni ; ki is mikor azt mondja „ez az ón 
testem", szerintük ily értelemben mondja azt : ez az ón 
testemmel való közösség. Felhasználják erre Pál szavait 
I. Kor. 10-ben: „mert egy kenyér és egy test vagyunk 
sokan; mert mindnyájan egy kenyérből eszünk" (17, v.), 
szintúgy e szavakat ugyanott: „a hálaadásnak pohara, 
melyet megszentelünk, avagy nem a Krisztus vérével való 
közösülésünkbe? A kenyér, melyet megszegünk, avagy 
nem a Krisztus testével való közösülesünk-e? (16, v.). 
Azt gondolják, hogy szfc. Pál e szavakat ugy értelmezi, 
mintha a Krisztus e szavakkal ,,ez az ón testem" azt 
mondaná: ez az ón testemmel való közösség; vagyis, 
hogy a ki eszik e kenyérből, nem az én testemet élvezi, 
hanem a testemmel való közösseget, úgyhogy testemet 
(mely a szentségben nincsen jelen, hanem amúgy adatott 
érettetek ós most a mennyben van) élvezi a többivel 
egyetemben, miért is a kenyérnek ily élvezete által minden-
ben részesül, a mi csak testemnek saját ja , a mit csak tesz 
és szenved, meg pedig nem a kenyér vagy az élvezés 
utján, hanem az isteni ígéret erejénél fogva, Valamiképen 
a keresztvíz is a lelket nem füröszti a víz erejénél fogva, 
hanem az Isten ígéretének erejénél fogva, mely szerint: a 
ki vízzel megkeresztelkedik, üdvözöl stb. 

Az értelein előtt tetszetős látszat juk van ugyan ezen 
gondolatoknak, ha megengedjük, hogy Pál ós a Krisztus 
szavait saját akaratuk szerint értelmezzék. Csakhogy az 
nem keresztyéni tanítás, mikor az írásba bizonyos értelmet 
belemagyarázok és az írást erre ráerőszakolom, hanem 
inkább mikor az írást megértvén, ahhoz alkalmasom a 
magam felfogását. Ugyan ki engedhetne meg jó leiekkel, 
hogy a Krisztus ezen szavai: „ez az én testem, mely ti 
érettetek adatik" így órteimeztessenek: ez a közösség az 
én testemmel, mely ti érettetek adatik ? Különösen mikor 
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ez nem í rásszer t ós egészen más dolog és beszéd is, ha 
ezt mondom: „az ón testem", és „testemnek közössege"'. 

Mivel már most a Krisztus szavai: „ez az én testem, 
mely ti érettetek adatik" oly világosak ós egyenesek, ós 
ama felfogással nagyon is ellenkeznek, semmiképen sem 
szabad ezt az értelmezést követnünk. Mert maga Pál is, 
miután L Kor. 10-ben így szolt a test közösségéről, a XI. 
részben ismét visszatér e szavakra, ugyanazt mondván, 
mim a Krisztus: „mert én az Úrtól vettem, melyet nektek 
előtökbe is adtam : Hogy az Ur Jézus azon éjszakán, melyen 
elárultaték, vette a kenyeret. És hálákat adván megszegte, 
és ezt mondot ta : Vegyétek, egyetek; ez az én testem, 
mely ti érettetek megtöretik: ezt cselekedjetek az ón em-
lékezetemre." E helyütt világosan és tisztán mondják a 
szavak, hogy a Krisztusnak nem szellemi teste, hanem 
természetes teste van jelen. Mert nem szellemi teste ada-
tott érettünk, hanem természetes teste adatott az ő szellemi 
testeért, mely is mi vagyunk. És nincs jogunk, hogy 
a „test" szóból a test közösségét formáljuk és önkényesen 
s írásellenesen ily világos szavaknak ellene legyünk. 

Ha pedig Pál ama szavaira támaszkodnak, mikor azt 
mondja: „a kenyér melyet megszegünk, avagy nem a 
Krisztus testével való közösülésünk-e'?, akkor azt kell 
válaszolnunk, hogy nem elégséges állítani, hogy az ő fel-
fogásukat fedik e szavak, hanem bizonyítsák be, hogy ily 
értelmezést követelnek és parancsolnak. A lelkiismeretre 
tartozó dolgokban szükséges a bizonyosság, ós nem szabad 
csökönyösen azt mondani : így lehet értenünk. A lehet és 
kell nem egy. Bizonyítanod kell, hogy szükségképen így 
és nem másként keli érteni; míg ezt a „kell"-t be nem 
igazolod, a te szavad ős felfogásod nem határoz. Könnyen 
lehet ugyanis szt. Pál szavainak más értelmet adni, mely 
a te felfogásodat bizonytalanná teszi, úgyhogy meggyőzet-
vén el kell állanod e szentírási helytől, minthogy bizony-
talan értelmezésű. Mert mondhatná valaki, hogy Pál 
e helyütt nem szól a szentség szereztetéseről, hanem élve-
zéséről ós hasznáról, i lyenképen: valamint azok, kik a 
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bálványáldozatból ettek, a bálványok társat, és velük közös-
ségben vannak, ős valamint a- törvény papjai, kik az 
áldozatból esznek, az oltárral vannak közösségben, ugy 
mi is, mikor a kenyérből eszünk, mely a Krisztus teste, 
szinten közösségben vagyunk vele ós testét élvezzük ; hogy 
tehát itt nem arról szól, hogy mi a kenyér ős mi a pohár 
(ezt csak azután mondja a XL részben), hanem hogy mit 
jelent annak a kenyérnek és annak a bornak evése és 
ivása, t. 1. a testével és vérével való közösseget. 

Ha mindjárt szilárdan ragaszkodnak is e szentírási 
helyhez, mégsem akadályozhatnák, hogy ne mondhassa 
valaki: szt. Pál nem a kenyér mineműségéről szól itt, 
hanem ezen kenyér ós bor evésének ós ivásának jelen-
tőségéről, azt gondolván, hogy a korínthusbeiiek elsőben 
is tudni a k a r j á k : miféle kenyér az, amelyről szól, s ezt 
magyarázza meg azután a XL fejezetben. Majdnem ez az 
értelme ezen szavainak: „a kenyér, melyet mi sze-
günk" ; mintha azt mondaná ezzel : nekünk is van kenye-
rünk, amint tudjátok, melyhez fogható más népnek nincsen, 
és hogy minő ez a kenyér, azt ís jó l tudjá tok De a mikor 
azt élvezzük, nemde nem azt jelenti-e, hogy a Krisztus 
testében részesülünk ? Miért kívánjátok magatokat bálvá-
ny okban részesíttetni ? És közvetlenül ezután ismét mondja: 
mindnyájan egy kenyér ós egy test vagyunk, kik egyféle-
kenyérben részesültünk. Itt sem mondja, hogy mi a kenyér, 
hanem hogy mit nyújt. 

Legegyszerűbben én igy értelmezem, s ezt nem fogják 
megdönthetni, sem ezzel szemben a maguk értelmezését 
fenn nem fogják tarthatni. E szentírási hely azért nem bizonyít 
mellettük, mert szt. Pál szavainak igazi és valódi értelme 
kétségkívül ez: a kenyér melyet megszegünk, a Krisztus 
testével való közösség; vagyis, ha a kenyeret esszük, 
akkor mindannyian, az egyik csak ugy, mint a másik, nem 
puszta kenyeret veszünk és élvezünk, hanem a Krisztus 
testét. Ha meg is támadják ezt az értelmezést és azt 
mond ják : a Krisztus testével való közösségen szt. Pál itt 
azt érti, hogy mindazon javakban részesülünk, melyeket 

D. L n t h f v M. míívpi. Q 
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a Krisztus testszerintí létében szerzett, valamint azok, kik 
bálványáldozatot élveznek, az ördögök minden balszeren-
cséjének részesei, ugy ez igaz ugyan ós helyes értelmezés ; 
csakhogy ide tuíajdonképen nem tartozik, ós nem is segít 
ra j tuk, mert ezzel a Krisztus testének jelenléte meg 
nincsen megdöntve. 

De hogy e szentírási hely a szentsógbeli közösségre 
vonatkozik, azt bizonyítják Pálnak ezen szavai: a kenyér 
melyet megszegünk, a Krisztus testével való közösség. 
Mert a megszegés kétségkívül a szentség kiosztása az 
adással ós vevessel s ezért kell itt szólnia azon közösség-
ről, melyben a szentséget élvezők vannak. Már most az 
élvezők nincsenek valamennyien szellemi közösségben a 
Krisztus testével, noha szentségbe!! közösségben vala-
mennyien vannak. Azért szükséges, hogy szt. Pál szavait 
igy értelmezzük: a kenyér megszegése egy a Krisztus 
testének közösségével Ebraico more fractio panis est 
participatum corpus Ohristi, proparticipatio Christü E 
szerint egyszerűen: a kenyér megszegése a Krisztusnak 
kiosztott teste, úgyhogy e szentírási hely egészen pontosan 
bizonyságot tesz hitünk mellett, és teljesen egyezik Krisztus 
szavaival, hogy. t í. a kenyér Krisztus teste. 

Ha megmaradnak felfogásuk mellett ós a mi értel-
mezésünket nem fogadják el, ne törődjünk velük. Mégis 
bizonytalanná te t tük rá juk nézve e helyet, ha ugyan teljes-
séggel el nem ütöttük őket tőle; nem is tar tanak meg 
belőle többet, mint a mennyi az o felfogásuk fenntartásá-
hoz szükséges, mire pedig mégsem képesek. Ha ugy vélik, 
hogy nincsenek legyőzve, ugy mi bizonyosak vagyunk 
benne, hogy mi sokkal kevésbe győzettünk meg egyetlen-
egy szentírási helynek bizonytalan értelmezésével, mikor 
három evangélistának szavai és Pálnak is egy mondása 
a legvilágosabban mellettünk szól, sőt még az általuk 
idézett szentírási hely ís világosabban mi mellettünk5 

mint ő mellettük. Mert hát ne csak mondják azt, hogy 
az ő értelmezésüknek bizonysága © szentírási hely, de ezt 
bizonyitaniok is kell, hozzá még a mi értelmezésünket is 
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megdönteni, bizonyítván, hogy az igék azt nem engedik 
meg. Nem fogják ezt tenni, mert az igék a mi értelmező-
síinkkel a legpontosabban egyeznek, miért is az o értel-
mezésük semmis. 

Való azért, hogy ni! keresztyének a Krisztusnak 
szellemi teste, ós mindnyájan egyforma kenyér, egyforma 
ital, egyforma lélek vagyunk. Mindezt a Krisztus teszi, a 
ki az o saját test© által lelki testté alakít minket, úgyhogy 
egyformán leszünk részeseivó az o testének és egymás-
kőzött is egyformák ős egyek vagyunk. Hiszen ha ugyan-
azt a kenyeret és italt élvezzük, egy kenyérré ós egy 
itallá leszünk is. És valamint e közős testben egy tag 
szolgál a másiknak, azonképen eszi és issza egyik a 
másikat, vagyis élvezi minden tekintetben, és az egyik bizony-
nyal eledele és itala a másiknak, úgyhogy egymáskőzött 
merő étel ós ital vagyunk, valamint a Krisztus nekünk 
is merő étel ós ítaL E szavakkal magasztalja szt. Pál a 
hitnek ós a szeretetnek gazdagságát ős természetet és ez 
vonatkozik a természetes kenyérre ós borra is. Sok meg-
őr!ott magból kenyér lesz és minden mag elveszti a lakjá t 
és a másiknak lisztjévé válik, Azonképen sok bogyóból 
bor lesz, ós minden bogyő elveszti sa já t a lakját és a 
másiknak nedvévé lesz. így a Krisztus is nekünk minden-
féle tulajdonunk, ós mi is egymá,skőzt — ha keresz-
tyének vagyunk, mindenféle tulajdonai vagyunk egy-
másnak, A mi az egyiké, az a másiké is, a mije nincs 
az egyiknek, a nélkül szűkölködik a másik is, mintha 
neki magának nem volna meg. Sokat mondtam erről más 
alkalommal. 

A harmadik tevedós az, hogy szerintük a szentségben 
nem marad meg a kenyér, hanem csak alakja a kenyérnek 
De e tévedés nem valami főbenjáró, ha csak meghagyják 
a Krisztus testét ós vérét az igével egyetemben,, Pedig a 
pápisták ezen uj tételük fölött komolyan civakodtak és 
most is civakodnak ós mindenkit eretneknek mondanak, 
a ki velük együtt az Aquinoi Tamás által megerősített 
ós a pápák által jóváhagyott azon barátálmot szükség-

3* 
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szerű igazságnak nem tart ja , hogy a kenyér nem marad meg. 
De minthogy ők, vonatkozó szentírási hely híj ján, ugyan-
csak konokul követelik ezt, mi ellenükre csak azért is 
maradjunk meg a mellett, hogy a Krisztus teste és vére 
mellett megmarad a valóságos kenyér és bor és csak 
hadd csúfoljanak minket ez ő keresztyén és merő so= 
phista álmukért eretnekeknek. Mert az evangéliom a szent-
séget kenyérnek nevezi, tehát a kenyér a Krisztus teste ; 
e mellett megmaradunk. Valóban bizonyosak vagyunk 
benne, hogy az összes sophisták álmaival szemben 
kenyér az, a mit kenyérnek mond. Nyugodtak vagyunk, 
ez nem csal meg minke t 

A negyedik, s egyúttal a legkárosabb és legeretnekibb 
tévedés, melyet az Antikrisztus, a pápa és övéi alkottak, 
hogy a szentségből áldozatot és jócselekedetet, csináltak 
vele az egész világot ámít ják és az összes apátságokat, 
kolostorokat, templomokat és az egész klérust erre építik. 
Ez volt a pápisták országos vására. Ekkor árultak ország-
nak-viiágnak jó cselekedeteket és áldozatokat, ezzel 
akarnak mindenkinek eleget tenni és mindent misékkel 
elintézni. Nem jó szándékkal hagyta meg az ördög a pápis-
táknál, hogy a szentségben a Krisztus teste és vére van 
jelen, hanem az országos vásáron ugy engedett csele-
kedni a Krisztussal, a hogyan a zsidók a Kajafás házában 
cselekedtek vele amaz éjjelen, mikor kezeikbe adatott 
Nem történt volna oly sok és borzasztó bűn, ha a szent-
séget akár titokban tar to t ták volna, valamint azok, kik 
a Krisztust nem feszítettek meg, nem vétkeztek oly 
nagyot, mint a zsidók, a kik bírták és megölték őt. 

Ámbár e tévedést inár gyakran és elég keményen 
ostoroztam, mégis el kell róla ismét egyet-mást mondanom. 
Hogy e borzasztó tévedést távol tar tsad magadtól, meg 
kell maradnod ezen igék mellet t : vegyétek ós egyetek, 
ez az ón tes tem; ez az egész evangéliom. Láthatod és 
megértheted ebből, -hogy itt nincsen szó sem áldozatról, 
sem cselekedetről, hanem ajándékról ós adományról, 
melyet a Krisztus felajánl és ad, nekünk pedig elfogad-
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mink, hittel megragadnunk és megtartanunk kelh Ő kínálja 
neked hogy vegyed és megtartsad, te meg adni akarnád 
és áldozni vele ? Szólhatnál igy Istenhez: ón adom neked 
a te igédet? Továbbá azt sem mondhatnád bizony: Isten-
nek az o igejet áldozom éretted, hanem Igy kell szólamod: 
Jóságos uram, mivel azt mondod, hogy nekem adod és 
nekem ajándékozod, hálás őrömmel fogadom ís. Valamint 
nem vagy képes az evangeliomből áldozatot vagy csele-
kedetet csinálni, ugy e szentségből sem csinálhatsz, mert 
e szentség az evangéliom. 

E tekintetben senki sem tehet semmit sem más vala-
kiért. Mindenkinek önmagáért kell hinni, miként minden 
evangéliomot ís magamnak kell elhinnem, ós senkiért 
másért az evangélíom egy betűjét sem hallhatom, hihetem 
vagy tarthatom meg ; aminthogy nem ís keresztel-
kedhetem meg senkiért m á s é r t Jő cselekedetet azonban 
bizony tehetek más valakivel más valakiért ís. Sőt 
kell is más valakiért tennem, különben nem jő csele-
kedet. így: imádkozkatom erted, szolgálhatok, dolgoz-
hatok neked, szenvedhetek érted stb., oly nagy a különb-
ség a hit ós a jó cselekedetek között, amily nagy a 
különbség a gyümölcs és fája közö t t A gyümölcs elmúlik 
ős újra megjő minden esztendőben, de a fa mindig meg-
marad. A hit ís megmarad mindig, de a cselekedetek elmúl-
nak. Oly galádul megtévesztettek ós megcsaltak minket, 
hogy jó cselekedetek ós gyümölcs után tör jük magunkat, 
noha hitre ós fára keile törekednünk. 

Legyen azért gondod, hogy megmaradj a helyes uton 
ós az igétől ne tántorít tasd el magad emberek mondása 
által, legyen az akár Augustinus, akár Híeronymus, akár 
Bernhardus, akár valamely angyal. „A választottak téve-
lyegni fognak" mondja a Krisztus (Máté 24, 24). Azért 
vonatkozó ige nélkül egyetlen szent, kiválasztott szavára 
sem szabad építenünk. Híven intett minket a Krisztus, s 
saját tapasztalatunkból is eléggé meggyőződtünk róla, 
hogy szent emberek tévedhetnek ós tévedtek. Felpana-
szolják, hogy a szentséget káromoljuk ós gyalázzuk, mivel 



38 
I>. L U T H E L t M Á R T O N 

nem hagyjuk meg áldozatnak, Csak mondjad e r r e : ép 
azért nem hagyjuk meg áldozatnak, hogy ne káromoljuk 
és ne gyalázzuk, amint ők teszik. Gyalázat, ha a 
szentségnek nem tulajdonítanak többet, mint valamely jó 
cselekedetnek* Hiszen egy jó cselekedet sem szabadíthat 
meg minket a bűntől, sem kegyelmet, sem életet, sem üdvös-
séget nem adhat ; a szentség azonban életet, kegyelmet 
és üdvösséget ád, mert kútforrása az életnek és az üdvös-
ségnek. Legyen ennyi elég a tévedésekről e szentségben. 
Fogjunk hozzá immár a dologhoz ós tárgyaljuk az imádást. 

A szentség imádásáróL 
A samáriai asszony azt kérdi az Úrtól (Ján. IV., 20): 

hol kell imádni az I s t en t Jézus válaszol neki azt mondván: 
.Asszony, elhidjed hogy el jő az óra, melyben sem ez hegyen, 
sem Jeruzsálemben nem imádjátok az Atyát. Ti azt imád-
játok, akit nem tudtok; mi azt imádjuk, akit tudunk : 
mert az ídvesség a zsidók közül támadott. De el jő az óra, 
és az most vagyon, mikor az igaz imádók imádják az 
Atyát lélekben ós igazságban: mert az Atya ilyeneket 
keres, kik őtet imádják. Az Isten lélek; és akik őtet 
imádják, szükség hogy lélekben és igazságban imádják/1 

S szavak szerint az imádás kétféle : egy külsőleges 
test szerinti ós egy belsőleges lélekszerinti. Külsőleges 
imádás az, ha külsőleges helyet és helyzetet választasz, 
mint mikor a templomban, vagy az oltár előtt, vagy a 
szentség előtt leborulsz, letérdelsz, hajlongasz, fejedet meg-
hajtod, az égre tekintesz, ós amit csak tehetsz külsőképen, 
ami jele annak, hogy külsőlegesen hiszesz Istenben, legfőbb 
uradban. E helyütt a Krisztus kárhoztat ja az ilyen imá-
dást, ha oly értelemben történik, mintha ez tetszenék az 
Istennek, és mintha ezzel beérné a belsőleges lélekszerinti 
imádás nélkül, a mint a zsidók vélték. De ha vele jár a 
belsőleges imádás, akkor ez helyes ós jó. így cselekedtek 
a pátriárkák, a próféták, az apostolok ós minden szentek. 

Mivel a Krisztus azt mondja itt, hogy sem Jeruzsá-
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lemben, sem ama hegyen nem fogják Istent imádni, termé-
szetesen minden külsőleges helyet elvet De oly értelem-
ben, hogy minden helyet szabaddá tesz, értvén a la t t a ' a 
meghatározott helyeknek ily értelmű szabaddá tételét: ügy 
akarom, hogy ezentúl ne legyen szükség külsőleges helyre, 
ahol imádjuk az Istent, amint ti mondjátok, hogy Jeruzsá-
lemben vagy e helyen kelljen az Istent imádni ; hanem a 
mi eddig nem volt : minden helyen szabadjon az Istent 
imádni. Ha lélek szerint imádod az Istent, ugy csak imád-
jad külsőlegesen is, akár Jeruzsálemben; akár e hegyen 
légy, akár házadban, akár a mezőn, akár Perzsiában, akár 
Görögországban. Eladdig azonban, bárhol is lettek legyen 
a világon, csak Jeruzsálemben imádhatták, vagy legalább 
is Jeruzsálem felé fordulva. 

Már most, ahol az imádás pusztán külsőleges, ott 
merő képmutatás történik és tulajdonképen megcsúfolják 
az Istent. Ugy tisztelik ezzel Urunkat mint ama zsidók, 
kik szenvedéseinek közepette előtte térdeltek ós igy szól-
tak : „üdvözlégy — zsidók k i r á l y a i Mert a lólekszerinti 
imádás hijján lehetetlenség, hogy komolyan, szívük szerint 
cselekedjenek. Mivel pedig nem cselekesznek szivük szerint, 
bizonyos, hogy megcsúfolják az Istent* És az ilyen imá-
dassa! megtelt most a világ minden zugában, és a zsidók 
által a Krisztus szenvedéseinek közepette megkezdett 
megcsúfolás — midőn a zsidók királyának hívták, 
— mindenütt uralkodik. Mert bármennyi templom ós 
istentisztelet van is mindenfele, mégis alig tiszteli az istent 
ezer ember körül csak egy is lólekszerinti imádással, 
hanem mindnyájan megcsúfolják őt külsőleges, képmutató 
imádással. És különösen húsvétkor és a szent test napján 
történik a Krisztusnak e megcsúfolása minden misében 
és szentségtartóban. Ekkor ugyanis külsőlegesen nagyon 
tisztelik, de mert ez liit nélkül történik, azért merő meg-
csúfolás. 

Jobb azért távol lenni onnan, a hol nincsen hit és 
lólekszerinti imádás. Nem is kellene ott misét tartani, 
ahol nincsen csupa igaz keresztyén. El kellene fordítani 
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előbb a szentsógtartókat ós beszüntetni a szent test napján 
való körmenetet, mert ezekre nincsen szükség, nincsen 
hasznuk, és általuk a szentséget sok képmutatás ós meg-
csúfolás éri. Hasonlóképen vagy hivő papokat ós bará-
tokat kellene alkalmazni, vagy pedig minden kolostort 
ós apátságot halomba dönteni. Mert ezekben a merő k ü k 
sőleges imádás a legfőbb dolog, ós lakóik azt vélik, hogy 
jói végeztek mindent, ha sokat térdelnek, hajlonganak 
és guggolnak. És a pápa az ilyen tisztelet ós körmenet 
érdekében bűnbocsánatott adott, és a világot megtöltötte 
a Krisztust csúfosan imádó zsidókkal. 

A másik imádás igaz ós lélekszerinti. Ez ment min-
den külsőségtől; nem kiván szükségképen különleges helyet, 
sem különleges helyzetet. Mert így mindenki imádhatja 
az Istent, bárhol legyen, álljon vagy jár jon, akár a mezőn 
van, akár betegágyán fekszik, akár börtönben ül, nem 
pedig csak a templomokban vagy kápolnákban, az oltár 
előtt ós térdelve. De ón ugy vélem ; hogy igen sok ember 
van, aki nem ismeri az „íinádásu szó érteimét és nem 
ismer különbséget az imádkozás ős imádás között. Azért 
ezt kell először vizsgálnunk; így azután annál könnyeb-
ben taní that juk meg őket az igaz ímádásra. 

Az imádás nem a száj dolga, mint az imádkozás, 
kórós és könyörgés. Mert imádkozni tulaj donképen annyit 
tesz, mint elmondani az ima szavait, miként a zsoltárokat, 
vagy a miatyánkot elmondjuk. Kérni pedig azt jelenti, 
hogy imámmal vagy szavaimmal előadom szorultságomat 
ős ügyemet, megnevezem ós megórtelmezem azt, a minő 
kérésekből a miatyánk hetet tartalmaz. Könyörgés az, ha 
az. imában a kórósén felül olyasmi által hatok ístenre ; a 
mi ő előtte nagy, mint például az ő irgalmassága, neve, 
dicsősége, igazsága, vagy a Krisztus által. Azután van 
még másokért való ima, dicséret ós hálaadás. Mindez a 
száj dolga. 

Ezeknek egyike sem imádás, mert ez nem a száj, 
hanem az egész test dolga; t. i. fejünket meghaj t juk , 
testünkkel hajlongunk, térdre borulunk stb., a fenség és 
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hatalom jelzése és elismerése gyanánt ; a mint a világi 
fejedelmek és urak előtt ís szótlanul meghaj t juk magunkat, 
és a mint a pápák, püspökök, apátok és a nép is engedi, 
hogy hajlongással ós térdelessel ünnepeljek ós tiszteljék. 
Az írás tulajdonképen ezt a külsőleges tiszteJetnyílvánítást 
nevezi imádásnak ós merő értelmetlenségből történt, hogy 
az „adorare" szó ,,ímádásu°sal lett forditva németre, a mi 
tűlerős kifejezése a szájjal való imádásnak. És ha nem 
vált volna már olyan általánossá, még most ís jó volna, 
ha nem igy mondanók „imádni", hanem inkább „tisztelni", 
vagy a héber szerint „meghaj lanr . Hiszen azt olvassuk 
az írásban, hogy az Isten ós a királyok egyforma ímá-
dásban és tiszteletben részesültek külsőképen, valamint a 
meghaj tás és tórdeies ís külsőképen történik ugyancsak 
Isten ós királyok előtt. 

E külső imádásból már most megértheted, hogy a 
Krisztus mit mond igazi szellemi imádásnak, t. i. a szívben 
való tiszteletet és a szív meghajlását, mi által szived 
mélyéből alázatos teremtményének mutatod ős vallod 
magadat. Azt látod tehát ebből, hogy az ily imádás semmi 
egyéb, mint a hit, vagy meg inkább a hitnek legfőbb 
cselekvónye Isten iránt. Mert szive szerint senkisem csele-
kedheti az Isten előtt a meghajlást, hajlongást, tisztelést, 
vallást ős bármit, hacsak minden habozás nélkül nem 
tekinti az Istent urának ős atyjának, a kitől vagyon ós 
lészen minden jó, s a ki minden érdem híjján minden 
bűntől ős gonosztól megvált és megtartó 

Összegezve az eddigieket: a hol nincsen meg a szó-
szerinti bizalom és az igazi élő hit szerinti bizodalom, — 
miről már annyiszor szólottam, ott az ilyen imádás nem 
lehetséges, mert ott hiányzik az Istennek szivszerínti, hivő 
bizodalommal való ismerete. Ezért lehetetlen az ís, hogy 
vallják, tiszteljék ós imádják. Mert ámbár szájjal Istennek 
és atyának hívják ós külsőképen tisztelik is, mégis hamis 
a szivük ós hazudnak s képmutatóskodnak. De a hol meg 
van a szívszerinti imádás, ott önként jön a külső, a test 
szerinti meghajlás, hajlongás. térdelés ós tisztelet is. 



42 I>. L U T H E L t M Á R T O N 

Ezért nem lehet az u j testamentomban különbséget tenni 
az Istennek és az embernek imádása között. Mert mind-
ket tő előtt egyformán meghaj t juk magunkat, hajlongunk és 
térdelünk a nélkül, hogy szemünkkel és areánkkal égfelé 
tekintenénk Istenre, De benső leg, a szívben nagyobb a 
különbség, mint ég és föld között, mert a szív az Istent 
Istennek tar t ja , a fejedelmet ellenben embernek. 

De tér jünk Ismét vissza a szentségre. A ki nem 
hiszi, hogy a Krisztus teste és vére jelen van, az jól teszi, 
ha sem lélek szerint, sem test -szerint nem imádja. De a 
ki hiszi, a mint hogy eléggé ki is lett mutatva, hogy 
lehet hinni, az természetesen vétkezés nélkül nem tagad-
hat ja meg tiszteletét a Krisztus testétől és vérétől Mert 
bizony be kell ismernem, hogy jelen van a Krisztus, mikor 
jelen van az ő teste és vére. Az ő szavai nem hazudnak 
és ő az ő testétől és vérétől nincsen elválasztva. Még akkor 
is a Krisztus volt és tiszteletreméltó, mikor holtan a 
sírban feküdt, ámbár ver már nem volt benne. Pál is 
mondja Róm. Xll-ben, hogy egymást tisztelnünk kell a 
Krisztusért, a ki hit által lélek szerint bennünk lakozik, 

Igaz ugyan, hogy van különbség a közt, vájjon fennt 
a mennyekben, a szentségben, vagy a hivők szivében van-e 
a Krisztus. Természetesen azért ment fel a mennyekbe, 
hogy ott imádjuk ós valljuk, hogy ő mindeneknek hatal-
mas ura (Fii. II. 10.) De a szentségben és a hivők szívében 
tulajdonképen nem azért van, mintha azt akarná, hogy 
ott imádják, hanem hogy segítsen és könnyítsen ra j tunk, 
valamiképen nem azért jöt t testben a földre, hogy imádjuk 
őt, hanem hogy szolgáljon nekünk, amint maga mondja : 
5,az embernek fia nem jött , hogy szolgáljanak néki, hanem 
hogy ő szolgáljon, és adja az ő életet váltságul sokak-
ért." (Mátó XX. 28.) 

De nem következik ebből, hogy nem kell őt imádni. 
Imádták is sokan a földön ós ő elfogadta; például a három 
király a jászolban, a vak ós sok más; ámbár ezen állapota 
nem volt még a tisztelet ós a dicsőség állapota, mely-
ben nem illeti őt más, mint merő imádás ós tisztelet. 
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Kellett is, hogy szabadjára legyen hagyva imádása vagy 
nem-imádása, mert nem volt parancsolat, hogy dicsőségéért 
imádtassék; igy azután hol engedte, hogy imádják, hol 
meg neoi. Ennek alapján legyen meg a szabadság ugy ál-
szentségben, valamint minden hivő szivében is, csak bizo-
nyosak legyünk benne, hogy nem adott parancsot, mely 
szerint a szentségben vagy a hivo szívben kell öt imádni. 
Nem is ezért van o. De nem kell azért megtagadni tőle 
az imádást és tiszteletet, hanem tegyük meg önként, a 
mikor idő és alkalom kínálkozik és engedi. 

Annak okáért azt mondjuk már most, hogy ne kár° 
hoztassák, sem eretnekeknek ne csúfolják azokat, kik a 
szentséget nem imádják, mert erre nincsen parancsolat és 
a Krisztus nem ezért van. Az apostolokról sem olvassuk, 
hogy imádták, midőn asztalhoz ültek ős élvezték. Viszont 
ne kárhoztassák és ne csúfolják eretnekeknek azokat sem, 
akik imádják. Mert ha ezt a Krisztus nem is parancsolta, 
de meg sem tiltotta, sőt gyakran elfogadta. Szabados, 
szabados dolog legyen ez, valahányszor áhítatosságod 
és alkalmad van. Vétkesek azért mindketten, kik e két 
irányban szőjjelválnak, e fölött veszekednek, egymást kár-
hoztatják, és a középutat eltévesztik. Amazok erővel akar-
ják kieszközölni, hogy ne imádják, mintha a Krisztus jelen 
sem volna; ezek meg az imádást erőszakolják, mintha a 
Krisztus felmagasztalt állapota szerint ugy lenne jelen, 
mint a mennyben. 

Ily veszekedéssel letérnek a helyes útról, úgyhogy 
pusztán a szentséget tekintik, s az igéket nem nézik. így 
azután merő cselekedette lesz ós a hit elenyészik. Mert 
míg azon vannak, hogy a Krisztust agyontiszteljek és sok 
szolgálatot tegyenek neki, nem is gondolnak arra, hogy 
ő mit tesz velük ós miért van jelen, ós mit kellene fogad-
niok tőle ; mintha épen csak az ő imádásuk ós szolgála-
taik kedvéért volna jelen. Annyira jutot tunk, hogy a szent-
sógben semmiféle más cselekedetre nem törekszünk, mint 
csak a magunkéra, amelyet mi teszünk ős tanúsítunk, ős 
semniikópen sem tekint jük azon cselekedeteket, melye-
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ket a szentségnek bennünk kellene végezni és csele-
kedni. 

Ismételten mondom azért, amint már fentebb mon-
dottam, hogy különösen e ket tőt kell tekinteni a szent-
ségben : az elsőt, az igét; s a másodikat, a kenyeret és a 
bort. E szavak megtanítanak annak szemmel tartására, 
hogy miért van jelen a Krisztus, ngyhogy megfeledkezel 
a magad cselekedeteiről, s csupán az övéit várod. Mert a 
szentség oly hitbeli cselekedet, melyben kizárólag az Isten 
cselekszik az ő igéje által. Miért is azok, kik a szentséget 
az igék szerint élvezik, megfeledkeznek az imádásról és 
a tiszteletről, amint az apostolok is élvezték estenden és 
kétségkívül mégis helyesen tisztelték. Mint mikor az evan-
géliomot hallgatjuk. Istennek igéjét ; ezt csak megilleti a 
legfőbb tisztelet, mert az isten inkább van benne, mint a 
Krisztus a kenyérben és borban ; mégis megfeledkezik róla 
mindenki, hogy hajlongjon előtte, hanem inkább csendesen 
ül és hallgatás közben nem is gondol arra, hogy mily tisz-
teletet tanítson az ige előtt. 

Ha nem veszed tekintetbe az igéket, ugy a kenyér és a 
bor, vagy a Krisztus teste és vére, saját cselekedeteidnek 
szemmeltartására és gyakorlására ösztökél és nem engedik, 
hogy istennek cselekedetét nézzed ós hogy miért van 
jelen, olyannyira, hogy folyton azon szorgoskodol, mikópen 
cselekedhetnél minél többet és fogadhatnál el minél keve-
sebbet. így lesz azután a szentség merő cselekedetté. Ha 
azonban hitedet előbb az elsőn, t,. i. az igéken gyakoriod 
helyesen, akkor a szentség imádása önként következik 
majd, s ha nem következik, nem lószen bűn. De hol az 
első, a hit, nem az igazi ós nem gyakoroltatik az igéken, 
ott senkit sem lehet megtanítani a helyes imádásra, ha 
mindjárt az egész világot teleírnád is könyvekkel. 

Négyféle felfogást említek már most. Az első azoké, 
kiknek minden cselekedete a szentség igéire vonatkozik, 
hogy a hitet táplálják, és a kenyeret ős a bort a Krisztus 
testével ós vérével ezen ige ós ezen hit biztos jelenek 
veszik. Ezek a legbíztosabbak és legjobbak. Nem sülyed-
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iiek annyira, hogy az hnádásra és a tfsztessógadásra gon-
dolának, mert Istennek cselekedeteit tapasztal ják magukon 
és megfeledkeznek a szentség irányában való sajá t csele-
kedeteikről A második azoké, kik e hitet gyakorolva 
maguk is cselekesznek és a Krisztust a szentségben lélek 
szerint imádják, vagyis bensoleg szivükben hajlonganak 
előtte és uruknak vallják, aki cselekszik bennök mindent; 
külsőképen pedig hajlonganak, meghaj t ják tes tüket és 
térdelnek, hogy igy a bensőleges imádásról bizonyságot 
tegyenek. 

A harmadik azoké, a kik csak bensoleg imádják. A 
negyedik azoké, a kik csak külsőképen imádják, Ezen 
utóbbiak teljesen haszontalanok, s ezzel elég is van 
mondva. Látod azonban, hogy e szentség imádása nem 
jár veszély nélkül, hol az ige ós a hit nem el; úgyhogy 
majdnem azt mondanám, jobb volna az apostolok módjára 
nem imádni, mintsem velünk imádni. Nem mintha hely-
telenség lenne az imádás, de mert amott nincsen annyi 
veszély mint itt, a mennyiben az ember könnyen a maga 
cselekedeit nézi ós nem tekinti Istennek cselekedeteit, 
a mit pedig a szentség el nem tűrhet. De minek beszéljek 
sokat ? Keresztyénekre van szükség e szentségnél és 
minden istenes cselekedetnél Hol ezek nincsenek, ott 
nem is cselekesznek helyesen, akár imádják, akár nem. 

Sokan azon is töprengtek, hogy mi képen van jelen 
a szentségben Krisztusnak lelke és szelleme, azután az 
istenség, az atya ós a szentlélek. Csoda, hogy az angya-
lokat, és végül a világot is nem kényszeríte11ók bele. Ezek 
lomha lelkeknek ós üres szíveknek gondolatai, a kik e 
szentségnél megfeledkeznek Istennek igeiről ős cselekede-
teiről és a maguk szavait ós cselekedeteit nézik. Bizony-
bizony legokosabb, ha minél hívebben maradsz meg az 
igéknél Ne tekintsed azért áSmaclozásaikat, és törekedjél 
inkább erre : 

Először, hogy jól értsd meg ezeket az igéket : „ez 
az ón testem, a mely ti érettetek adatik" stb. Ezt egyed 
és igyad és tápláld hitedet. Vedd azután a testet és a 
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vért isten ezen igéinek jegyei gyanánt és szólj ekkepen : 
nekem nincsen megparancsolva, miszerint kutassam ós 
tudjam, hogy az Atya Isten, a Fiu, a Szent Lélek, vagy a 
Krisztus lelke miképen van jelen a szentségben, Nekem 
elég tudnom, hogy az ige, melyet hallok, ós a test, melyet 
élvezek, valóban Uramé és Istené, Hadd kutassák a 
körmönfont ós hitetlen sophisták e mélységes dolgokat 
ós hadd igézzék az istenséget a szentségbe. A test, melyet 
élvezsz, ós az ige. melyet hallasz azé, ki az egész világot 
tar t ja fenn kezével ós mindenütt van. Ez legyen neked elég. 

Ez a mi véleményünk a szentség imádásáról Vájjon 
egyezne a ti vóleménytekkel, ti fogjátok legjobban észre-
venni. Mi mást nem fogadhatunk el, mert világosak ós 
határozottak az evangóliom igéi „ez az én testem,4• és 
„ez az én vérem." Azért nem ti l t juk meg a Krisztus tes-
tének való tisztességtevóst, noha szabadok akarunk lenni 
az imádás kötelezettségétől, mivel hiábavaló és nem 
szükséges. De leginkább ragaszkodunk a legfőbbhöz, a 
szentség igéiben való hithez. 

Azt mondtam azonban feljebb, miszerint jelezni 
akarom: mi tetszik ós mit nélkülözök apologiátokban és 
hitetekben, hogy a ti ós a mi nézetünk minél világosabbá 
váljék ós mi napról-napra közelednénk egymáshoz. 

Először is bizonyságot teszek mellettetek (noha nin-
csen erre szüksógtek), miszerint az Istenről való tanitás-
tok helyes, hogy t. i. egy Isten van és három személy, 
Atyaisten, Fiuisten és Szentlólekisten, egyazon lényeggel, 
fenséggel, hatalommal, cselelekvóssel ós tisztelettel, a 
ki teremtette a mennyet és a földet. 

Másodszor, hogy nem az Atya, sem a Szentlélek, 
hanem csak a Fiu, a mi Urunk Jézus Krisztus lett emberré, 
fogantatott a Szentlélektől, született szűz Máriától és 
szenvedett vétkeinkért Pontius Pilátus alatt, meghalt, el-
temettetett , leszállott a poklokra ós a harmadik napon a 
mi megigazitásunkra feltámadott, felment a mennyekbe, 
üle az Istennek jobbjára, honnan eljövendő lészen ítélni 
eleveneket és holtakat, hogy tehát nem a mi cselekede-
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teink, sem a mi erdemeink, sem elégtételünk nem távoz-
ta t ja el bűneinket és nem szerez kegyelmet az életre, 
hanem egyedül az o éret tünk szerzett érdeme és éret tünk 
végzett cselekedetei. 

Harmadszor, hogy a Szentlélek részesít minket a 
Krisztusnak ezen érdemében, és azon munkálkodik, hogy 
az ne történt legyen és ne hirdettessék hiába, mert ez 
által egy szent keresztyén anyaszentegyház létesül, t. L 
minden embereknek egyessége, bárhol is vannak, legyenek 
ólok vagy holtak, kik a Szentlelek közreműködése által 
azon érdem, szenvedés ós feltámadás részeseivé lesznek, 
E közönségnek ős annak minden tagjának hatalma vagy 
kulcsa van a bűn megbocsátására, az evangeliomnak külön 
ós nyilvánosan való hirdetésere, ha a hasonló hatalommal 
birok által erre felhívást kap. Ezen igehirdetés ós bűn-
bocsánat gyakorlása folytán feltámadnak a lelkek a bűn-
ből és a halálból és bizalommal várnak a testszerinti fel-
támadásra és az örök életre is, ugyanazon Szentlélek 
erejénél fogva, a ki mindezt a lelkeken már itt megkezdette. 

Ezek a keresztyen hit főrészei, melyek szükségképen 
elégségesek az üdvösségre, s melyek nélkül senkisem 
üdvözülhet. E tekintetben semmi korholni valót nem 
találok bennetek, és apologiátok helyes. 

Negyedszer, hogy nem tisztelitek a pápát ós a püspö-
köket, — a minők nálunk most vannak — sem emberek 
Ítéletét, sem a szájhagyományt, ez természetesen szintén 
helyes, mert bizony húsvét napján csupán kovásztalan 
kenyeret kell élvezni, a mint Mózes mondja, ós miként 
Pál L Kor. 5, 7-ben az evangóliomot értelmezi. 

Ötödször, hogy nem hiszitek a tisztító tüzet, és 
semmibe sem veszitek a mi csak erre való tekintetből 
alapítva lett, mint misék, vigiliák, apátságok, oltárok, 
kolostorok ós effélék, ezen örvendek, mert bizony senki-
sem tartozik hinni, hogy van tisztító tűz, mivel Isten 
sem szólott erről. Ha az Isten némelyeknek mégis készített 
ilyet, a mit senkisem tud, az hatalmában áll, de azért 
nem szükséges hinni a tisztító tüzet, mert Istennek itó-
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letel el vannak rej tve előlünk, és nincsen megparancsolva, 
hogy tudjuk őket és higyjünk bennük. 

Hatodszor, nem csúfolhatlak t i teket semmiképen eret-
nekeknek, miként sophistáink teszik, mivel sem az isten-
anyát. sem valamely szentet nem hívtok segítségül, sem 
nem tisztelitek, hanem csupán az egyetlen közbenjárón, 
a Jézus Krisztuson csüngtök és beéritek a menynyel, ám= 
bár a földön mindenki tartozik a másikért könyörögni. 
Meghalt szenteknek könyörgéséről, tiszteletéről és segít-
ségül hívásáról az írásban nincsen szó. Senkísem tagad-
hatja, hogy a szentek tisztelete folytán ju to t tunk annyira, 
hogy az istenanyából és a szentekből merő bálványokat 
formáltunk ós a velük szemben tanúsított tiszteletünk ós 
cselekedeteink következtében inkább bennök bíztunk, mint-
sem a Krisztusban. így megszűnt azután a Krisztusban 
való hit. 

De nem akarom elhallgatni, amit nálatok nélkülö-
zök; nagyon kérlek azonban : ne vegyétek rossz néven. 
Azt gondolhatnátok ugyanis, hogy el akarom hallgatni 
azt, amiben nem szolgálhatok nektek és a miben nem 
tehetek kívánságtok szerint. Viszont nektek is álljon jogo-
tokban, sőt kötelességtek legyen újból megjelölni, amiben 
vólemónytek szerint tévedünk; mert azt tar t juk, hogy az 
Isten nagyon világos, helyes szövétneket adott nekünk — 
noha gyarlók vagyunk —, hogy a szerint tehessünk, és 
eletünkkel és cselekedeteinkkel ékeskedjünk. Ha a pápis-
ták engedték volna, hogy hibáikra barátságosan figyel-
meztessem, ós nem állottak volna ellen káromlással és 
erőszakossággal, nem lett volna belőle ilyen nagy dolog és 
hatalmuk és tiszteletük talán még megmaradt volna. Irányo-
tokban azonban, mint értelmesek iránt, sokkal jobb vele-
méiiynyei vagyok, mint az ilyen koponyák iránt. Ezért is 
beszelek bátran. 

Először, amit a Krisztus testének szentségében nála-
tok hibáztatok, az fentebb elegge kitűnik, noha mi nálunk 
még nem sikerült megvalósítani, hogy oly alázatosan és 
keresztyénieden szolgáltassuk ki a szentséget mindkét 
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szín alatt, ós hogy a tan, a szeretet és erkölcsös elet oly 
gyakorlását létesítsük, amint azt felőletek halljuk. Mí 
még az elején vagyunk ós lassan haladunk. De imádkoz-
zatok értünk. 

Másodszor, miként küldötteitektől hallottam, a kereszt-
ség ís helyes nálatok és nem is igen bánt, hogy ti a fiatal 
gyermekeket nem jelenvaló hitre keresztelitek, hanem a 
jövőben nyerendő hitre, melyet akkor kell tanulniok, ha 
öntudatra ébrednek. Mert azt valljátok (miként értesítet-
tek), hogy a fiatal gyermekek nem hisznek ós mégis meg-
keresztelitek. Erre azt mondtam, hogy jobb volna, ha sehol 
sem kereszteltetnék meg egy gyermek sem, mintsem hogy 
hit nélküli állapotban kereszteltessenek ; annyival inkább, 
mivel igy a szentség ós Istennek szent neve hiába vétetik, 
ami pedig ón előttem nagy dolog. Hiszen a szentségeket 
nem szabad ós nem lehet elvezni hit nélkül, és ha mégis 
ólveztetnek, az élvezők nagy romlására válnak. 

Ennek ellenében mi a Krisztus igei szerint; „aki hiszen 
és megkeresztelkedik" stb., azt tanít juk, hogy megelőzőleg, 
vagy egyidejüleg kell, hogy hit legyen jelen, ha keresz-
telünk, különben az isteni felségnek megcsúfolása válnék 
belőle, mint aki jelen van és kegyelmet kínál, melyet 
senkisem fogad el. Miért is azt tudjuk, hogy a fiatal gyer-
mekek az egyház hite ós az imádság által megtisztí t tatnak 
a hitetlenségtől és az ördögtől, felruháztatnak hittel ós ugy 
kereszteltetnek meg. Ilyen adomány a zsidók körülme-
télése által is jutot t a gyermekeknek, különben a Krisztus 
Mátó 19,14 szerint nem mondta volna : „Engedjétek a gyer-
mekeket én hozzám jönni, mert ilyeneké a mennyeknek 
országa". Hit nélkül senki sem megyen be a mennyeknek 
országába. 

Ha ezen véleményünket meg lehetne dönteni — a 
mint hogy én megdönthetlennek tartom — inkább azt taní-
tanám, hogy egy gyermek sem kereszteltessék meg, sem 
hogy (amint már mondtam) hitnólkülisógben kereszteljek 
meg. Mert Istennek nevét hiába nem szabad venni, ha 
mindjárt az egész világ üdvössége függne is attóL 

D. L u t l i e r M. mii vei . A 
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Harmadszor, nagyon tetszik nekem, hogy a hitről 
annyira megkülönböztetően beszeltek ; hogy más-más 
dolog az istenről való hit, Istennek hinni, ós az Istenben 
való Ilit, T. i. hogy az ördögök is hiszik Istenről, hogy o 
teremtett mindeneket, emberré lett, meghalt ós mindezt 
ertünk cselekedte. Viszont Istennek hinni annyi, mint 
igaznak tartani amit mondott. Istenben hinni pedig azt 
jelenti : szeretettel és jó cselekedetekkel Istennek utain 
járni. Nem vagyok képes észreveni, vájjon e helyett jói 
értelmezitek-e a hitet, Ugy is hangzanak szavaitok, mintha 
sokat tartanátok a jó cselekedetek felöl Bizonynyal igaz. 
hogy az Istenben való hit az igazi, egyetlen, élő hit, melyet 
nem saját erőnk, hanem Istennek lelke támaszt bennünk. 
Az is helyes, hogy az a hit munkálja a szeretetnek csele-
kedeteit, Isten által erősödik ős hozzá hasonlóvá tesz. De 
ezzel még nincsen jelezve az igazi hit. Nagyon szembe-
ötlők még a cselekedetek. 

Mi azt t a r t juk : ha a Szentlélek Krisztusnak cseleke-
telt ős erdemét külsőképen az evangélíom által, bensőleg 
pedig az ő adománya által közli velünk ős ezzel minket 
megajándékoz, úgyhogy hiszünk benne, akkor ez a hit 
semmi más, mint vigaszteljes élő bizodalom a Krisztus 
által nyúj tot t érdemben, úgyhogy az ember, tekintet nélkül 
saját cselekedeteire, szive mélyéből bízik benne, hogy nem 
a saját, hanem a Krisztus cselekedetei és érdemei törlik 
el, teszik holttá ós emésztik el a bűnt, úgyhogy nincsen 
szüksége semmiféle cselekedetekre, hogy az Istenben higy-
jen, vagy elő igaz hite legyen, hanem az Istenben való 
ilyen élő hit az, mely a felebaráttal jót tesz, ahogyan a 
Krisztus vele cselekedett. 

Meg pedig, hogy ez az igazi hit, arról meg lehet 
győződni a hamis tévhitből. Hiszen lá t juk azokat, kik a 
misében hisznek. Biztosnak vélik magukat aznap, melyen 
misét hallgattak. Semmi továbbit nem tesznek biztosságuk 
érdekében, hanem megelégednek az al, hogy misét hall-
gattak. Eltávoznak és azt teszik amit csak akarnak. S ha 
mindjárt tesznek is vaiamit bLtuSsaguk érdekében, egye-
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dűl a mise kadvéért teszik, mintha az szabadítaná meg; 
okét, Ekképen cselekesznek azok ís mindnyájan, akik 
áldani, bűvölni szoktak és tévhitben járnak, 

Annái inkább győzzön meg azért minket az igaz hit, 
hogy az semmit sem használ nekünk, amit teszünk, hanem, 
csak az, amiben hiszünk, t. 1. Isten ós az ő igéje : hogy 
tehát a cselekedetek a hithez ős erejéhez nem jani inak 
hozzá semmivel De erről most nem akarok hosszasan 
beszólni. Talán ju tunk még ebben annyira, hogy kölcsö-
nösen okta t juk egymást a Szentírás alapján. Mert nem 
akar juk egymást tűzzel elpusztítani, miként a pápisták 
cselekesznek, kik mikor válaszolni és hitüknek okát kimu-
tatni már nem tudják, tűzzel védekeznek, mint a kaldeusok 
ós csak azt mondhat ják : eretnek vagy, tüzet ide. Mi 
azonban az írást kívánjuk hallani egymás elleneben. 

Negyedszer, megvan még nálatok a pápístás egyház 
hét szentsége, noha az írás csak kettőt említ: a kereszt-
séget és az Űr asztalát. Ha az ilyenben a gyengéket meg 
ís kell hagyni, de már nem kell többé tanítani, annál 
kevésbbó, mivel tudjátok, hogy a szentségnek keli hogy 
meglegyen e két biztos ismérve: Istennek igéje ós a szerez-
tetett külső jel, mit csak a fentebb mondott kettőben 
találunk meg. Bizony-bizony nem szabad az emberek által 
való szerzést az Isten által való szerzéssel egyenlősíteni. 
Ebből az következik; hogy nem kárhoztathat tok jő lélek-
kel némely emberi, különösen pápai törvényt, mikor némely 
szerzéseit elfogadjátok azzal, hogy az üdvösség érdekében 
szükséges bennök hinni. Pedig tudjátok, hogy a hit semmi 
máson nem akar épülni, mint a biztos istenigén, és csak 
azon kell is épülnie. 

Ötödször, tetszik, hogy szolgáitokat vagy sáfárai-
tokat, kik nálunk áldozároknak és pásztoroknak nevezik 
magukat, magatok választjátok meg az ige hirdetésére 
ós a szentségek kiszolgáltatására, miután meggyőződtetek 
róla, hogy képzettek, becsületesek és jámborak. De nagyon 
is érinti az evangéliooiot, hogy nem engeditek meg nekik 
a házasságot. Olyba vehető ez, mintha a házas élet annyira 

4* 
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megvetett volna, hogy nem szolgáihat Istennek minden-
féle Istenes dolgokban. Már pedig az önkéntes tisztaság 
nem olyan általános adomány,, mint a prédikálás és tanítás. 
Örömmel hallottam azonban, hogy senkit el nem tiltotok 
a házasságtól, de akkor a prédikálás tisztségét abban 
kell hagyni. Ez által a vétkezés veszedelme eloszlik. De 
keresztvénibb volna a tisztséget meg nem köttni. Mert 
noha keresztyének vagyunk, mégsem vagyunk jobbak 
Ábrahámnál és a pátriárkáknál, kik voltak annyira keresz-
tyének és igehirdetők, mint mi, s ha őket nem gátolta a 
házas élet, bizony sokkal kevésbbé gátolhat minket. 

Ezek azok a dolgok, melyek tudtommal ti nálatok 
még nélkülözik az evangéliomí tan tisztaságát s kőztük 
szerintem a legfőbb az, a mit a hitről és cselekedetekről 
mondottam. Mert ámbár nem tudom, hogy véleménytek 
helyes-e vagy nem, azt mégis látom, hogy nem mondjátok 
meg oly világosan, hogy meg is lehessen érteni, mi 
alapon tulajdonítjátok, cselekedetek nélkül, egyedül a 
hitnek az életet, az igazságot és az üdvösséget. Olvassátok 
csak szt. Pál szavait, hogy t. i. a szeretet nagyobb a hitnél 
és szt. Jakab szavait a cselekedetekről (I. Kor. XIII, 1 3 ; 
Jak. II., 26). — 

Lehetséges azonban, hogy felfogástok — miként a 
tieitek mondják — egészen másképen hangzik cseh 
nyelveteken, mint a hogyan latinul fejezhetitek ki. Nem 
ellenkezem. Mi azonban tudunk annyira latinul és németül 
is, meg is ér tethet jük felfogásunkat, annyira, hogy ti is 
és mindenki megértheti, hogy mit gondolunk. Azért, ha 
mi nem is ér thet jük meg, hogy ti mily távol vagy közel 
álltok hozzánk, ti azért mégis megérthetitek, hogy mennyire 
közel vagy távol állunk mi tőletek, úgyhogy a dologra 
térhetnénk és megegvezhetnénk. 

Már most, ha ráállanátok, arra kérnélek : ne nézzétek 
le annyira a nyelveket, hanem mert tehetitek, engedjétek 
is, hogy prédikátoraitok és ügyes ifjaitok jól tanuljanak 
meg latinul, görögül és héberül. Nagyon is jól tudom, 
hogy sok hibát fog elkövetni az igehirdető, ha csak 
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anyanyelven magyarázhat ós nincsen segítségére a latin, 
görög, vagy héber nyelv, Tapasztalom magamon, hogy 
mennyire segítik elő a nyelvek Isten Írásának helyes 
megértését Szt, Augustinus is szükségesnek tartotta, 
hogy legyenek az egyházban, kik görögül ós héberül ís 
tudnak, különösen ha az írást magyarázzák, mert a Sz t 
Lelek e két nyelven irta az ó ós az uj testamentumot. 

Ezzel. Istennek kegyelmébe ajánl lak titeket és alá-
zatosan kér lek ; szeretetek ne fogadja ezen Írásomat le-
nézéssel, mintha abban telnék örömöm, hogy hibáitokért 
gáncsoljalak; hiszen tudjátok, hogy a leggonoszabb eret-
nekeknek ta r tanak titeket, ón pedig arról teszek bizony-
ságot, hogy sokkal közelebb álltok az evangéliomhoz, 
mint a többi mind, a kiket ismerek. Jól tudom, hogy ezzel 
gyűlöletet támasztok ellenem, de azt Isten kegyeiméből 
immár megszoktam és nem is akarok vele érdemet szerezni. 
De mivel azt hallottam, hogy Isten kegyelméből olyan 
szép, tiszta külső életet folytattok, úgyhogy nálatok nincsen 
annyi dorbézolás, evés és ivás, káromkodás és esküdözés, 
hivalgás és nyilvános vétkezés, mint minálunk, hanem 
mindenki a ki csak tud, munkája után kénytelen élni; 
hogy továbbá nincsenek nálatok ingyenélők ós hastömők 
ós senkit nélkülözni nem hagytok, meg nem állhattam, 
hogy keresztyén kötelességből meg ne mondjam nektek : 
minek hijján van még szerintem belső hitéletetek és tani-
tástok, melyeken azt szeretném látni, hogy egészen tisz-
ták s melyeket ilyenek gyanánt szeretnék dicsérni ós hallani. 
Mi kik Sodomában ós Gomorában és Babyloniában lakunk, 
nem lát juk módjá t : mikepen támaszthatnánk külsőképen 
ilyen szép. derék életmódot, ha csak az Isten nem segit 
ra j tunk. De miénk az evangóliom igazi, tiszta tanitása, 
amely olyan, mint egy fényes csillag a sötétség e felfor-
dult ós otromba nemzetségének közepette. Szivesen közöl-
jük ezt mindenkivel, valamint mi is óhaj t juk, hogy minket 
is mindenki javítson, mit tőletek is elvárunk. A mi Urunk-
nak, a Jézus Krisztusnak kegyelme legyen ti veletek. 
Amen. 
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BEVEZETÉS. 

1523 január 25-én a Szászországban fekvő leisnigi gyüle-
kezet, amely Luthernek reformátor! törekvéseit eleitől fogva 
meleg rokonszenvvel kisérte, két előkelő egyházhivét: Köttervitz 
Sebestyént és Salbach Ferencet azzal a megbízással küldötte 
Vittenbergbe Lutherhez, hogy kérjenek tőle tanácsot, miként 
rendezze be ezután istentiszteletét. 

A két kiküldöttnek a nagy reformátor megígérte, hogy 
kérdésükre rövid időn belül Írásban fog válaszolni. 

A kérdés Lutherhez épen alkalmas időben jött, mivel ő 
ez időben épen az istentiszteletek újjáalakításának gondolatával 
foglalkozott s nemsokára Vittenbergben e tekintetben mélyre-
ható átalakításokat is tett, így nevezetesen 1523 március 23-átől 
kezdve az addig szokásban volt naponkénti misék helyett a 
Szentírás magyarázatával kapcsolatos reggeli istentiszteleteket 
hozta be, melyeket rövid időn belül ugyanolyan szabású esteli 
istentiszteletekkel is szándékozott megtoldani. 

A leisnigi gyülekezet Luthernek már több re forrná tori 
eszméjét valósította volt meg a saját kebelében s az említett 
év márciusában a cultus terén is tett némi ujitásokat a refor-
máció szellemében. A nagy reformátor nélkül azonban nem 
akart e téren tovább haladni. 

Luther az itt következő rövid iratban ad feleletet a 
leisnigiek kérdésére, amely irat még azon évben, nem sokkal 
pünkösd előtt, Vittenbergben látott napvilágot. Az iratból 
kitűnik, hogy miként rendezte ő be az istentiszteletet Vitten-
bergben, amely berendezés példakép szolgálni volt hivatva a 
többi evangelikus gyülekezeteknek is. Ezen iratában Luther az 
istentisztelet rendjének részletes, hogy úgy mondjuk agenda-
szerű feldolgozásába még nem bocsátkozik, — azt csak a 
három évvel kéeőbb megjelent ..Deutsche Messe und Ordnung 
des Gottesdienstes''- cimü iratában teszi meg, — itt inkább csak 
általánosságban az ev. istentisztelet vezérelveit jelöli meg, amely 
vezérelveknek legfőbbike az, amely az istentisztelet közép-
pontjául s fő fel adatául az igehirdetést tűzi ki. ..A keresztyén 
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gyülekezet — hangsúlyozza o ezen iratában — soha se gyüle-
kezzék össze anélkül, hogy abban az Isten igéjét ne hirdessék 
s ne imádkozzanak. Az Isten igéjének hirdetése oly fontos előtte, 
hogy nélküle a híveknek bármely istentiszteíetszerű össze-
gyüíekezése fölöslegesnek és semmitmondónak látszik neki. 

S ezen télelében rejlik ez iratnak korszakalkotó nagy 
jelentősége. Mert az ezen tételben kimondott elv keresztülvitele 
nemcsakhogy tisztítólag hatott annak idején az istentiszteletre, 
hanem gazdagította annak erkölcsi tartalmát is s mélyítette 
keresztyén nevelő hatását. S ez' a tétel mai napig sem vesztette 
el érvényét; mert jólehet Luther óta sok minden megváltozott 
az istentiszteletek körül de az ezen tételben kimondott elv 
megmaradt bennük állandóan azoknak legfőbb vezérelve 
gyanánt. 

Ez irat is különböző szövegben maradt ránk, melyek 
közül a legjobb az A. Ezt vettük mi is alapúi 



A^gyülekezst! istentisztelet rendjéről 

A most általánosan szokásban levő istentisztelet ke-
r e sz t j én , tiszta eredetű., amint az igehirdető hivatal is az. 
De valamint az igehirdető hivatal meghamisí t ta to t t a 
papi zsarnokok által, úgy az istentiszteletet is meghami-
s í to t ták a képmuta tók . S amint az igehirdető hivatal t 
nem eltörölni, hanem megfelelő állapotába visszahelyezni 
óha j t juk , úgy az sem a szándékunk, hogy az istentiszte-
letet megszüntessük, hanem hogy azt isr iot megfelelő ke-
rékvágásába tere l jük . 

Három nagy visszaélés csúszott be az istentiszteletbe. 
Az első, hogy abban az Isten igéjét elhallgatták1) ós csak 
az olvasásra ós éneklésre szorí tkoztak a templomokban, 
ami a legnagyobb visszaélés. A második az, hogy az is-
tenige elhallgatása idején oly sok keresz tyénieden mese 
és hazugság csúszott be oda, úgy a legendákban, mint 
az énekekben ós prédikációkban, hogy az szinte bor-
zasztó, A harmadik pedig, hogy az istentiszteletet mint 
olyasféle dolgot végeztek, amelylyel az Isten kegyelmét 
s az üdvösséget lehet kiérdemelni. Eközben a hit ve-
szendőbe ment s az lett mindenkinek a fővágya, nogy a 
templomokra adakozzék, a lapí tványokat tegyen paDpi 
szerzetessé, illetve apácává lehessen. 

Hogy ezen visszaéléseket megszüntessük, első sorban 
azt kell tudnunk, hogy a keresztyén gyülekezet sohase gyüle-

*) Luther a középkori egyháznak azon eljárását, mely szerint az 
istenigéjét az istentiszteleteken latin nyelven olvasták és énekelték, az 
Isten ige elhallgatásának mondja, mivel az ö felfogása szerint — s nagyon 
helyesen — egyedül a nép anyanyelvén való prédikálás az igazi igehirdetés. 
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kezzék össze a nélkül. hogy abban istenigéjét ne hirdessékl) s ne 
imádkozzanak; ha mindjár t a legrövidebben ís ; a hogy a 
102, Zsoltár 23. verse m o n d j a : Ha a királyok s a nép 
is tent iszteletre gyűlnek össze, Isten nevét és dicsőségét 
hirdessek. S Pál I. Kor. 14, 3l versében ís azt mondja, 
hogy a gyülekezetben prófétálni, tanítani ós buzdítani 
ke l l Ahol tehát az Isten igéjét nem hirdetik, ot t jobb ha 
nem ís énekelnek, nem ís olvasnak s össze sem gyüle-
keznek. 

Az volt ugyanis szokásban az apostolok korabeli 
keresztyéneknél , s ma is úgy kellene lennie, hogy a hivek 
naponként hajnalban négy vagy öt órakor összegyüle-
kezzenek egy órára s ott maguknak — növendékek vagy 
papok, vagy bárki más által — olvastassanak, ahogy ma 
is olvassák még a leczkét a hajnali istentiszteleten.2) Ezt 
akár egy vagy ké t ember, akár egy vagy ké t ka r teheti 
felváltva, ahogy jól esik. Ennek utána pedig álljon elő a 
prédikátor,3) vagy aki azzal meg van bízva, s azt a lec-
két egy kissé fej tegesse, hogy a többiek mind megér tsék, 
belőle okul janak s buzduljanak. Ezt az első el járást Pál 
I. Kor. 14, 6. versében nyelveken való szólásnak mondja ; 
a másodikat í rásmagyarázásnak s prófétá lásnak, illetve 
értelemmel vagy ószszel való beszednek.4) Ahol nem igy 

*) Ezen szavaival új alapra fekteti az istentiszteletet s kimondja 
bennök az azóta is mindig érvényben levő íoalapelvét az ev. istentiszte-
letnek. 

2) Luther idejében latinosan mati i t ismmnak, németül Mette-nek 
nevezték ezt a reggeli istentiszteletet, amely a középkori pápista hét ima-
órának egyikét képezte. Ezen matutinumokon az egyházi év különböző 
időszakai szerint más és más bibliai szakaszokat olvastak fel, így például 
Adventben Ézsaiás próféciáját stb. 

3) A prédikátor megkülönböztetendő a rendes parocliustól, rendes 
lelkésztől, akinek inkább az egyház kormányzása s a lelki gondozás volt 
a főtiszte s aki mellett különösen a nagyobb gyülekezetek rendszerint 
prédikátorokat is tartottak. 

4) Luthernek ezen mondását csak úgy érthetjük meg helyesen, ha 
emlékezetünkbe idézzük, hogy az ő idejében az egész istentiszteleti szer-
tartás még latin volt s latin nyelven olvasták fel az istentiszteletekre ki-
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történik, ott a gyülekezőt a leczkén nem épül, ahogy ed-
dig történt a kolostorokban és káptalanokban, ahol csak 
a falakat harsogta t ták hiába. 

A leczke pedig az ó-1estámentombő 1 vétessék; elö 
kell venni t. i. egy könyvet s abból egy vagy két feje-
zetet. vagy csak egy felet végig kell olvasni; azután egy 
másik veendő elő és így tovább, inig csak az egész bib-
liát végig nem olvassák; s ahol nem értik is, tovább kell 
haladni s Istent tiszteletben tartani,1) hogy a keresztyének 
az írásnak naponkénti forgatása folytán az írást megért-
sék, abban jár tasságot s tájékozottságot szerezzenek. Ez 
nevelt ugyanis hajdan igen buzgó keresztyéneket, szüze-
ket és vértanúkat, s ennek kell a jövőben is nevelnie. 

Miután pedig a leczke és a fejtegetés egy félóráig 
vagy tovább tartott , annak utána közösen mondjanak 
hálát és dicséretet az Istennek s kér jék őt, hogy az igét 
tegye gyümölcsözővé stb. Erre a zsoltárokat vagy némely 
jő responsoriumokat, antiphonákat2) kell használni; szóval 
úgy, hogy az egész dolog egy óra alatt — vagy annyi 
amennyi idő alatt — végbemenjen. Mert a lelkeket nem 
szabad túlterhelni, hogy ki ne fáradjanak s meg ne csö-
möröljenek, mint a hogy eddig a kolostorokban s káp-
talanokban magokat oktondi eljárásukkal megterhelték. 

tűzött szentírási szakaszokat is s csak ezekhez fűztek itt-ott némi rövid 
magyarázatokat német nyelven. Egyébként pedig Pál apostolnak a hiva-
tolt helyen lévő szavait: .,a nyelveken való szólást" tévesen értelmezi o 
idegen nyelvű beszédnek. 

Luther ezen mondásának az az értelme, hogy azért, mert valaki 
esetleg nem érti a felolvasott bibliai szakaszt, nem szabad a Szentírás ol-
vasását abba hagyni, Isten igéjét netán gáncsolni s abban fogyatkozásokat 
keresni, hanem türelmesen kell benne tovább haladni, abban a reményben, 
hogy Isten a későbbi szakaszok olvasása által a meg nem értett szentírási 
helyek értelmére is rávezeti az olvasót illetve a hallgatót. 

Az első latin, a második görög neve azoknak a ,, váltakozó éne-
keknek", a melyeket istentisztelet alkalmával a lelkész s a templomi kar 
felváltva szoktak énekelni. A lelkész pl. intonálja a 106. Zsoltár kezdő 
szavait: „ D i c s é r j é t e k az Urat, m e r t j ő , — Hallelujali í u s az énekkar 
a zsoltárt tovább énekelve válaszol: , ,Mert mindörökké megmarad az 
ő irgalmassága, — Hal le luja!" és így tovább. Ez az antiphona. 
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Ennek megfelelően gyülekezzenek össze este is őt 
vagy hat órakor. S itt ismét az ó-testámentomból vetes-
sék elő egyik könyv a másik után, nevezetesen a próféták, 
miként reggel Mózes ós a történeti könyvek. De mivel az 
űj-testá mentőm is könyv, ón az ó=t e s t ámentomot a reg-
geli istentiszteletre hagynám s az úja t az estelire, vagy 
megfordítva s ez alkalommal ugyanúgy menne az olvasás, 
fejtegetés, a dicséretmondás, ének ós ima, mint reggel, 
szinten egy óra hosszat. Mert mindent el kell követni az 
Isten igéje érdekében, hogy az fellendüljön s a lelkeket 
folyton emelje ós erősítse, hogy el ne lankadjanak. 

Ha aztán ilyen napi összejöveteleket meg ebed után 
is óhajtanának tartani, az szabad tetszésre bizassék. 

És ha aztán az ilyen naponkénti istentiszteleteken 
nem is jelenhetnék meg az egész gyülekezet, a papok és 
növendékek,1) s főkép ez utóbbiak, mégis tar tsák meg 
azokat, mivel csak így lehet belőlük jő prédikátorokat ós 
lelkipásztorokat reményleni. S arra kell őket inteni, hogy 
ezt önként, nem kényszerítésből s kelletlenül, sem ideig 
vagy örökkévaló jutalom reményében tegyék, hanem 
egyedül az Isten dicsőségére s felebarátjaik j a vára, 

Vasárnap azonban az ilyen összejövetel — a mindennapi 
kisebb csoport összejövetelén felül — az egész gyülekezet 
részvételével történjek s ott, amint eddig szokásban volt, a 
mise s a vecsernye2) énekeltessék oly módon, hogy mindkét 
alkalommal az egész gyülekezetnek prédikáció tartassák, 
reggel a szokásos evangéliomból, este az epistolákból ; 
vagy a prédikátorra bizassék, hogy ő válasszon egy vagy 
kőt könyvet, amint legcélszerűbbnek gondolja. Ha aztán 

*) Ezeken a hétköznapi reggeli és esteli istentiszteleteken legfőképen 
az iskolai növendékek vettek részt. Itt Luther bizonyára a hittanhallgatókra 
gondol. 

2) A mise : A gyülekezetnek Urvacsorával egybekötött délelőtti isten-
tisztelete ; a yeesernye pedig (Luther iratában: Yesper) a délutáni isten-
tisztelet. Ezeknek megvoltak a magok meghatározott imáik s szent 
leczkéik, melyeket azokon a lelkészek énekeltek. Ezeket az énekeket érti 
itt Luther, mikor a mise- s a vecsernye-éneklésről szól. 
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ilyenkor valaki a szentséget r) akar ja felvenni, azt neki 
ki kell szolgáltatni, amint az ilyeneket a körülmények, az 
idő s a személy figyelembe vételével egymás közt mind 
szépen el lehet intézni. 

Á mindennapi misék mindenesetre eltörlendok, mivel 
az ige és nem a mise a lényeges, De ha egyesek vasár-
napon kivül óhajtanák a szentséget, az esetben az áj tatos 
hangulat s az idő figyelembe vételével misét kell tartani, 
mivel e tekintetben nem lehet sem törvényt, sem korlá-
tokat szabni, 

A vasárnapi mise- és vecsernyeénekek hadd marad-
janak meg, mert igen jók s az írásból vannak merítve; 
de meg lehet őket rövidíteni vagy szaporítani. A reggeli 
és esteli énekek és zsoltárok kijelölése azonban a lelkész 
s a prédikátor tiszte maradjon; ők jelöljenek ki minden 
reggelre egy zsoltárt, egy megfelelő responsoriumot vagy 
antiphonát a collectával2) egyetemben. Este hasonlóképen 
a lecke és a fejtegetés után nyilvánosan kell olvasni ós 
énekelni. Azonban a szentekre ós a keresztre ') vonatkozó 
r e s p o n s o r i u m o k a t, collectákat és legendákat egyelőre 
mellőzni kell még, a míg megrostáltatnák, mert borzasztó 
sok bennük a szemét. 

Az összes szentek ünnepei eltőriendők lennének, vagy 
ha valamelyikükben valami jő legenda akad, azt vasárnap4) 
az evangéliom után lehet póklaként felhozni. A „Gyertya-
szentelő Boldogasszony/' a „Gyümölcsoltó Boldogasszony ; í 

ünnepét azonban meghagynám; valamint a .,Nagy Boldog-

Á szentség' (Sacrament,) alatt az Úrvacsora értendő. 
2) A responsoriumokra, vagy antiphonákra vonatkozólag v. ö. a 

7.-ik jegyzetet. Collecta alatt pedig azokat a rövid imákat értjük, a melyek-
nek tartalma az azon napi szentleezkék gondolataiból van merítve s a melye-
ket napjainkban a lelkészek az oltár előtt szoktak elmondani. 

3) Vonatkozik a „kereszt-megtalálásának'' (május S.) s a kereszt-
felmagasztaltatásának-' (szept. 14.) akkoriban s ma is még a pápistáknál 
szokásos ünnepeire, amelyekhez számos babona fűződött, amiért is Luther, 
ezen ünnepeknek a még ugyanazon évben kiadott 5?LateiiiiseIie Messe46 

cirnű iratában a leghatározottabban hadat üzent. 
4) T. i. az emléknapjukat követő vasárnapon. 
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asszony6 ' s a „Kisasszony" l) ünnepét ís egy ideig szintén 
meg keli hagyni, jőlehet énekei nem kifogástalanoké 
Keresztelő János2) ünnepe szintén kifogástalan. Az apos-
tolok legendáinak egyike sem kifogástalan, kivéve a Szt. 
Pálét, melyet azért a vasárnapokra lehet bevonni, vagy, 
ha úgy tetszik, kiilönH) lehet megünnepelni. 

A többi teendőket majd az idő fogja megmutatni, A 
fő az legyen a dologban, hogy mindent megtegyünk arra 
nézve, hogy az ige fellendüljön s ne fajuljon ismét ért-
hetetlen darálássá s üres szóbeszéddé, a minő eddig volt. 
Minden elhanyagolandó inkább, mint az ige és semmisein 
szorgalmazandó annyira, mint az ige, mert hogy annak 
lendületbe kell jönnie a keresztyének kőzött, tanúsí t ja az 
egész írás, s maga Krisztus ís azt mondja (Luk. 1 0 . , 2 ) : 

Egy a szükséges dolog1', az t. i., hogy Mária Krisztus 
lábaihoz üljön s naponként hallgassa az ő igéjét; ez az a 
jobbik rész, a melyet választani kell s a mely tőlünk soha 
el nem vétetik. Örök igazság ez ; minden egyébnek el kell 
múlnia, bármennyire szorgalmatoskodjék ís Márta. — Erre 
segítsen az Isten! Ámen, 

Az eredeti szövegben latin nevükön vannak ezek a Mária ünne-
pek felsorolva; igy az első Puriiicationis (február 2.-án); a második: 
Aiimuiciationis Mariae (március 25-én); a harmadik: Ássiimtioiiis (aug. 
15-én); a negyedik: Nativitatis (szept. 8-án). Én ezen ünnepek neveit a 
fenti nevekkel adtam vissza, mivel a magyar nép azokat ezeken a neveken 
ismeri. 

2) Jiinius 24. mai napig is János-nap. 
3) T. i. a maga emléknapján, január 25-én. 
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BEVEZETÉS. 

A világi hatóság jogairól Luther 1522 oki 24 és 25-dikén 
Weimarban tartott 6 beszédének harmadikában és negyedikében 
nyilatkozott nyíltan és határozottan és mivel őt felkérték, 
(valószínűleg a weimari udvari prédikátor Stein Wolfgang) hogy 
ezen két beszédét, melyet nem fogalmazott meg előzetesen, 
adja ki: emlékezetből hiven összeállította és kiadatta, Bölcs 
Frigyes testvérének János berezegnek ajánlván miivét. Ez „Von 
weltlicher Oberkeit, wie weit man ihr Gehorsam schnldig sei" 
cimmel 1523 március elején jelent meg. (L. ugyan a III. kötetben.) 

Mivel pedig ugyanakkor, midőn a világi hatóság jogairól 
szólott, (a weimari hat beszédben) szólott a keresztyének 
egyetemes papságáról is és mivel amazt külön iratban kiadta; 
szükségét látta annak, hogy a weimári beszédekben a pápis-
tákkal szemben és azok fejedelmi pártfogóival szemben használt 
éles hangját, túlerős kifejezéseit igazolja s különösen is kimu-
tassa: micsoda joga van a gyülekezeteknek a világias életet 
folytató s nem egyháziasan, s különösen nem evangéliomsze-
rüen gondolkozó püspökökkel szemben, — és pedig annál is 
inkább, hogy megvonhassa a német nemességhez intézett iratában 
felállított azon tételének folyományát, hogy minden hivő, egy-
úttal pap is. (II. Pét. 2 9.) 

Alkalmat ezen müvének s illetve indítást ezen müvének 
megírására és kiadására egy hozzájött küldöttségnek kérelme 
adott. 1523. jan. 25-dikén ugyan is Liesnig városkából egy 
deputatió jött hozzá, arra kérvén őt („clas Pfarramt mit Schrift 
befestigen") hogy mutassa ki a Szentírásból, hogy nekik joguk 
van papot alkalmazni. 

Hogy micsoda tanácsot adott Luther a liesnigieknek az 
kevésbbé fontos dolog, annál is inkább, mert Luther maga ira-
tában a Szentírás alapján elvileg tárgyalja a kérdést, a nélkül, 
hogy Liesniget csak meg is említené. Minden egyháznak (egy-
házközségnek) isteni jogon alapűló jogát eképen származtatván 
le: a mi elvileg, az egyetemes papság tanának alapján, min-
denkinek szabad, t. i. az Isten igéjét prédikálni, azt a jogot a 

5 * 
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gyülekezet a jó rend kedvéért a maga papjára ruházza. A j.ő 
rend és a béke kedveért ugyan el lehet nézni, el lehet fogadni, 
ha az olyan püspökök, a kik az evangéliomot elfogadják, 
kifogástalan papokat alkalmaznak; de akkor is csak olyanokat, 
a kiket a gyülekezet választott, •— akar és meghívott Mivel 
azonban a pöspökök nem akarnak az evangéliomi alapra ál-
lam, magának a gyülekezetnek kell választania és letennie, 
akár beleegyezik abba a püspök, akár nem. Hiszen már az-
előtt is meghívhattak a fejedelmek és városi tanácsok prédiká-
torokat; ezt a püspökök megengedték persze, mert azon né-
zetben voltak, hogy a prédikátorok kisebbek, mint a plébá-
nosok, holott a lelkészi, az egyházi hivatalnál épen a prédikáció 
a fődolog. 

Ezen iratában tehát nem ugyan egy teljes egyházszerve-
zetnek, — de igen is egy gyülekezet szervezésének alapelveit 
fejti ki Luther, midőn a patronusok, a kegyurak történetileg 
kifejlődött jogával szemben a gyülekezetnek elévülhetlen, • 
szentirásszerü és pedig kétségbevonhatlan jogát hangoztatja 

Luther, a mint azt a körülmények bizonyítják, sietett a 
maga jelen iratával, mert annak kinyomatásával Wittenbergben 
már május 10-ike körül készen voltak és Zwickauban a 
Schönszberger nyomda vezetője Jörg Gastel anélkül, hogy 
urától arra nézve felvilágosítást, vagy útbaigazítást kért volna, 
a mint az első nyomást kezei közé vette, rögtön (a mint az 
Zwickauban megérkezett) nyomatni kezdte a müvet s 1523. 
máj. 18-dikán már el is készült a nyomatással. —- Ne csodál-
kozzunk tehát, — hogy ezen műnek rövid idő alatt több kia-
dása forgott a nagy közönség kezében, mert, a mit Jörg Gastel 
megtett, azt mások is megtették. Német nyelven e mű 1523-ban 
megjelent lö-szer. 

Latin nyelven megjelent Baselben 1524-ben Valentin 
Curis nyomásában, Wittenbergben 1561-ben Johannes Luft 
nyomásában a Fái ap. I Tim. lev. kapcsolatában. Luther többi 
müveivel együtt megjelent n é m e t ü l 1555 (Jénában) 1558, 
1585, Altenburgban, Lipcsében, Walchnál, 1794—1807 Erlan-
genben, latinul Wittenbergben 1548, 1562-ben. 

Nyelvi sajátságai tökéletesen azok, melyek Luther más 
munkáit is jellemzik és olyanok, melyek Luther irályának 
sajátos erőt és zamatot biztosítanak, — bár néha érdes 
is a sző. 

A. különböző szövegkiadások közt legjobb az A. szöveg. 
Ezt vettük mi is alapúi. 
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S z e n t -1 r á s b e 1 i a l a p j a ő s o k a a n n a k , 
h o g y a k e r e s z t y é n g y ü l e k e z e t n e k v a g y i s 
e g y h á z n a k j o g a ós h a t a l m a v a g y o n m i n d e n 
t a n f e l e t t í t é l n i ós t a 11 í t ó t m e g h í v n i , a l k a l -
m a z n i é s e l m o z d í t a n i . 

Legelöl is szükséges, hogy tudj tik • hol van és mi a ke-
resztyen gyülekezet, nehogy (mint azt a rossz keresztyének 
mindenkor szokták volt) a keresztyén gyülekezet neve 
alatt az emberek emberi dogot, ténykedést értsenek. Azon 
lehet legbiztosabban megismerni a keresztyen gyüleke-
zetet, ahol a tiszta evangéliom prédikáltatik. Mert mint 
a sereg zászlaján, mint biztos jelen megismerhet jük ; mi-
csoda űr, és micsoda sereg van a táborban, épen úgy 
lehet biztosan megtudni az evangóliomon, hol van Krisz-
tus ós az 0 híveinek tábora. Ezt velünk Isten megérteti 
Jesaiás 55 v. l0__lls»ben : „az ón szavam —úgymond Isten 
— amely az én számból kimegyen. ne jöjjön vissza hozzám 
üresen, hanem mint az eső leesik az égből a földre és azt 
termekenynye teszi, így az én szavam is mindent elvégez-
zen, kieszközöljön, amire, ós ami célból én azt kiküldőm. '' 
És azért biztosan vagyunk abban, hogy az lehetetlen, hogy 
azok, akik között az evangélium hat, folyik, ne volnának 
keresztyének, bármily kevesen legyenek, ós bármily bűnösek 
és gyarlók legyenek is; épen úgy mint lehetetlen, hogy 
ott keresztyének és nem csupán pogányok legyenek, 
ahol az evangéliom nem hat ós határoz, hanem emberi 
tanok uralkodnak, — bármily sokan legyenek is, és bár-
mily szentül és kifogástalanul éljenek is. 

Ebből tagadhatatlanul folyik az, hogy a püspökök, 
conventek •— kolostorok és ami meg ilyes népség van, 
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voltaképen távolról sem voltak keresztyének, annál kevósbbó 
keresztyen gyülekezetek, ámbár ok ezt a nevet egyedül 
mindnyájok helyett vették fe l Mert, aki az evangélio-
mot ismeri, az látja, hallja és felismeri, hogy ők még 
mai nap is az o emberi tanaikon állanak és hogy az 
evangóliomot magoktól még el is űztek ós meg most is 
elűzik. És azért, amit az ilyes népség tesz ós tanit, (elő-
terjeszt) — azt úgy keli tekinteni, mint pogány és vilá-
gias dolgot. 

Másodszor az ilyen ügyben, t. i. a tan feletti Ítélésnél, 
a tanítók vagy lelkipásztorok ki- és behelyezésénél nem 
keli törődni az emberi törvényekkel, régi joggal, gyakor-
lattal, szokással stb. i akár a pápától vagy a császártól 
van, a fejedelem, vagy a püspök rendelte el, a fél, 
vagy az egész világ így cselekedett, vagy egy ezer 
évig érvényben volt. Mert az ember lelke egy örökvaló-
ság mely minden felett áll, ami mulandó, ami időhöz 
van kötve, S azért csak ís örök igével kell azt igazgatni 
ós kormányozni. Mert bizony az nagyon kárhoztatandó 
és kifogásolható dolog; emberi joggal ós régi szokással 
igazgatni, vezérelni a lelkiismereteket Istenhez, istennek. 
S azért ebben az ügyben a szentírás, az isten igéje szerint 
kell cselekedni. Mert isten igéje ós emberi tan egymással 
ellenkeznek, ha az Isten igéje a lelket akar ja kormányozni, 
sohasem marad el, hogy egymás ellen ne küzdjenek. Ezt 
akarom jelen értekezésemmel világosan bebizonyítani t. i. 
eképen i Emberi szó és emberi tan állította fel, azon tant 
és rendelte el, hogy a tan feletti ítélkezést a püspökökre, 
a tudósokra és az egyetemes zsinatokra keli bízni. Amit 
azok határoztak, azt mindenki helyesnek és hittételnek 
tekintse, amint azt eléggé bizonyítja az ő mindennapos 
dicsekedésök a pápa szellemi hatalmával jogával. Hiszen 
alig is hallhatunk felőle t. i. a pápáról mást, mint azt a 
tant, azt a hírt, hogy csak néki van joga és hatalma ítélni 
a felett: mi a keresztyéni, mi az eretnek ? És hogy a 
közönséges keresztyénnek várnia kell az o ítéletökre 
és ahoz tartania magát. Lám, ezen hír, melylyel az 
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egész világot tele lármázták ós mely az ó fo váruk ós 
erősségek, mily szemtelenül és botorul ront az Isten 
törvénye, az Isten igéje ellen f 

Mert Krisztus épen az ellenkezőjét állítja, — elveszi 
a püspököktől, a tudósoktól és a zsinatoktól uiínd a, ke t tő t ; 
a jogot ís, a hatalmat ís ítélni a tan felett és azt megadja 
minden embernek és minden keresztyéneknek közösen, 
midőn azt mondja Jánosnál (János ev. 10. v. l 4 . 27.). Az 
én juh cím ismerik az éri sza~~amatu — ós ismét : (v. 5.) 
„Az én juhaim idegen pásztort nem követnek, hanem elfut-
nak attól, mert nem esmérik az idegeneknek szarokat," 
— és ismét (v. s.) „A hányan jöttek, azok tolvajok és 
gyilkosok, de nem hallgatták azokat a juhok". 

íme itt látod világosan immár kit illet meg azon 
j o g : itelní a tan felett! Püspöknek, pápának, tudósnak és 
minden embernek módjában és jogában van tanítani, — 
de a juhoknak kell megitélniök, vájjon Krisztus hangján 
szólanak-e, vagy az idegenek hangján? Barátom, mit mond-
hatnak erre azok, akik a külső látszat szerint ítélnek, 
s örökké azt zúgják : Concilia I Concilia I Az egyetemes 
zsinatok tekintélye dönt e kérdésben: a tudósokat, a 
püspököket a nagytöbbséget, a sokaságot kell meg-
hallgatni, a régi gyakorlatot, a régi szokást keli figye-
lembe venni! Azt hiszed talán, hogy az Isten igé-
jének ki kell térnie a te régi gyakorlatod, szokásod 
vagy püspökeid előtt ? Soha többé! És azért, hagyjuk mi a 
püspököket ós a zsinatokat határozni és elrendelni, ami ne-
kik tetszik, — de ahol az Isten igéje mellettünk szói, álljon 
az mellettünk és nem meilettők, — akár tetszik nékik, akár 
nem, és ok térjenek ki elölünk és hallgassanak szavunkra! 

Itt Játod, —- ágy hiszem eléggé világosan, — meny-
nyire bízhatsz azokban, akik emberi szóval igazgatják a 
lelkeket. Nos hát ki nem lát ja ebből azt, hogy minden 
püspök, convent, kolostor, főiskola a maga minden testü-
letével Krisztus ezen világos, könnyen érthető szava ellen 
dühöng, hogy a tanfeletti Ítélkezés jogát a juhok tói 
szemtelenül elveszik és magoknak tulajdonít ják a 
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magok rendelete! és gazfogása alapján. Amiért okét 
biaonynyal tolvajoknak és lopóknak, farkasoknak és 
ellenséges indulatú keresztyéneknek, szakadárok11ak keli 
tekinteni, most, akikre itt nyilvánosan bebizonyítottuk, 
"hogy as Isten igéjét nemcsak megtagadják, hanem azzal 
szembe állanak, az ellen cselekesznek éppen ágy, mint azt 
az Antikrisztusnak és az o országának cselekednie kellett, 
szent Pál jövendölése szerint 1L Thess. 2. v. 3. 

És ismét azt mondja Krisztus: Máté 7, v. l 5 . „Őriz-
3étek magatokat a hamis prófétáktól, kik hozzátok jőnek 
juhoknak rahájokban, de belől ragadozó farkasok." Lásd 
itt Krisztus nem a prófétákra és a tanítókra bizza 
a megítélést, hanem a tanítványokra vagyis a juhokra. 
Mert hiszen hogyan őrizhetnök magunkat a hamis pró-
fétáktól, ha az ő tanaikat meg nem latolhatnék, meg 
nem vizsgálhatnék, meg nem ítélhetnek ? És ezek szerint 
nem lehet a hallgatók között, hanem csak is a tanítók 
között a hamis próféta. S azért kell minden tanítónak a 
maga .tanával a hallgatók Ítélete alá vettetnie. 

Továbbá Szent Pál szava az L Thess. 5. v. 2 l , a 
harmadik (ok bizonyíték) „Mindeneket megpróbál ja tok: 
ami jő, azt megtartsátok," Lám, ezek szerint Sz. Pál semmi-
féle tant vagy tételt sem kíván addig elfogadtatni, amíg 
azt a gyülekezet, •—• amely azt hallja, meg nem vizsgálta 
és jónak el nem ismerte. Mert ezen megvizsgálás nem 
a tanítók dolga, hanem a tanítóknak előbb el kell monda-
ni ok azt, ami megvizsgálandó. Tehát ezek szerint is a 
keresztyének között a megítélés joga el van véve a taní-
tóktól ós a tanítványokra van ruházva, mert az a keresz-
tyének között egészen más dolog, mint a világban, A 
világban az urak azt parancsolják, amit akarnak és az 
alattvalók hallgatnak reájok. „De nem úgy lészen ti kőz-
tetek" mondj a Krisztus, Máté 20, v. Hanem és mert a 
keresztyének között minden egyes a másiknak bírája ós 
ismét annak alá is vagyon vetve; ámbár az egyházi zsar-
nokok világi uralmat, hatóságot ós hatalmat csináltak is 
a keresztyénsógből. 
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A negyedik szó ismét a Krisztus szava : Máté 24, v. 
4. 5. „Meglássátok hogy valaki t i teket el ne hitessen; mert 
sokan fognak eíjőni az ón nevemben, kik ezt mondják : 
Én vagyok a Krisztus ós sokakat elhitetnek!' ' Egy 
szóval: mi szükség van arra, hogy még több szentírási 
helyet idézzek? Mindazon figyelmeztetés, melylyel Sz. Pál 
óv bennünket a Rom, 16 v. n . l 8 . ; I. Kor. 10. l 4 . ; Gal. 3. v. 
Koloss. 2. v. 8. ós másutt és a próféták minden- szava, 
mely arra tanít, hogy óvakodjunk az emberek tantótelei-
től, — az mind nem jelent mást, hanem, hogy azt a jogot 
ós ha ta lmat : minden tant megítélni, elveszi a tanítóktói 
ós komoly parancsolattal, lelkeik üdvössége elvesztésének 
terhe alatt a hallgatókra ruházza, — úgy, hogy nemcsak 
joguk és hatalmuk van mindazt, ami prédikáltatik meg-
ítélni; hanem tartoznak is, kötelesek is megítélni, Isten 
szent felségének kegye elvesztésének terhe alatt, hogy lássuk 
ebből, hogy a zsarnokok mily nem keresztyéni módon bán-
tak velünk, — midőn tőlünk ezt a jogot és ezt a paran-
csolatot elvették és magoknak tulajdonították el; ami által 
már magában véve is bőven megérdemelték azt, hogy a 
kereszt y é n s é g b ő 1 kiűzessenek ós el kergettessenek, mint 
afóle farkasok, tolvajok ós lopók, akik az Isten igéjének 
ós akaratának ellenére felettünk uralkodnak s bennünket 
tanítanak. 

Azzal végzem tehát, hogy, ahol olyan keresztyén gyüle-
kezet van, amely az evangélíom0n áll, annak nemcsak joga 
és hatalma van, — hanem egyúttal köteles is lelke üdvös-
sége elvesztésének terhe alatt, s azon kötelességénél fogva, 
melyet 'Krisztussal szemben a keresztségben magára vállalt : 
elmellőzni, elkerülni, letenni s magát kivonni az olyan 
felsőség alól, -amilyet a mostani püspökök, apátok, 
kolostorok, conventek (alapítványok) ' és az ezekhez ha-
sonlók gyakorolnak ; — mert nyilvánvalőképen látható, 
hogy ők Isten ós Isten igéje ellenére tanítanak ós uralkod-
nak Hogy ez legelői is bizonyos és a Szentírásból 
eléggé meg van okolva, hogy az isteni jog ős a lelkek 
üdvösségére szükséges az ilyen püspököket, apátokat, 
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kolostorokat és ami hasonló uraság van. letenni vagy el-
kerülni, mellőzni; — abban megnyugodhatunk. Továbbá, hogy 
mivel keresztyen gyülekezetnek Isten igéje nélkül nem 
szabad, de nem is lehet lennie, abból egész világosan folyik, 
hogy a keresztyen gyülekezetnek keli mégis tanítójának, 
prédikátorának lennie, aki az Isten igéjét hirdesse.És mivel az 
utóbbi gonosz időkben a püspökök és az álnok egyházi 
kormányzat nem ilyen prédikátorok és ilyenek lenni nem 
is a karnak, sem ilyeneket nem adnak, sem ilyeneket tűr-
ni nem akarnak és Istent kísértenünk és azt várnunk, 
hogy az égből új tanítókat küldjön, nem szabad: a 
Sze^t íráshoz keü tartanunk magunkat és magunk kö-
zönt kell prédikátorokéi me^á: ívnunk ós beíktatno nk 
olyanokat, akiket arrr- alkalmatosaknak ítélünk s kik-
nek lelkét az Isten józan észszel világította meg s 
kiket azon felöl erre az Isten a maga kegyadományaival 
fel ruházott. 

Mert azt senkisem tagadhatja, hogy minden keresz-
tyén bírja az Isten igéjét, hogy az evangólioin minden 
embere és hogy minden keresztyén az Isten által ki van 
tanítva és fel van kenve pappá, amint azt Krisztus mondja: 
Ján. 6. V; 45-ben : „És lesznek mindnyájan Istentől tanít-
tatakK és a 45-dik Zsoltár 8 verse: „Megkent tégedet (az 
Isten) a te Istened vigasságnak olajával, a te t á r s a i d 
felett!" Ezek a t á r s a k a keresztyének, Krisztus testvérei, 
akik Krisztussal, a Krisztusban papokká szenteltettek, 
amint azt Péter ís mondja: 1. Pót. 2 v. 9 . : „Te pedig 
választatott nemzetség, királyi papság, szent nép vagytok 
és oly nép, melyet Isten sa já t jának tart. hogy annak hatal-
mas dolgait hirdessétek, aki titeket a sötétségből az ő 
csudálatos világosságára hívott". 

Ha pedig úgy 'van, hogy bírják az Isten igéjét, és az 
Isten által felszenteltettek, akkor tartoznak ís vele, hogy 
azt vallják, hirdessék, tanítsák ós terjeszszék, amint azt 
Pál apostol mondja : 2 Kor. 4 v. l 3 . „Mivelhogy pedig mi 
bennünk is a hitnek ugyanazon Lelke vagyon, . . . azért, 
mi ís szólunk'' és a próféta 116. Zsolt. 10. v. „Hittem ós 
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azért szóltam" és az 51-dik Zsoltár 15-dik versében : „Taní-
tom a bűnösöket a te utaídra és a bűnösök te hozzád meg-
térnek." Tehát ezek szerint ismét bizonyos az, hogy egy 
keresztyénnek nemcsak joga ós hatalma van, az Isten 
igéjét tanítani, de hogy azt köteles is tenni lelke üdvös-
ségének és Isten kegyelmének elvesztése terhe alatt. 

Te erre azt mondod: Hogyan? hát hiszen, ha arra 
nem hívatott el, akkor nem szabad neki prédikálnia, mint 
azt te magacl gyakran állítottad. Erre azt felelem. E tekin-
tetben a keresztyént kétféle helyzetben kell tekintened. 
Először, ha olyan helyen van, ahol nincsenek keresztyének, 
— ott semmi más elhívatásra nincs szüksége, mint arra, 
hogy ő keresztyén, akit belsőleg Isten hívott el és avatott 
fel. Ilyen helyen köteles a tévelygő pogányoknak vagy 
nem keresztyeneknek prédikálni ós azokat az evangélíofiira 
tanítani a felebaráti szeretet kötelességéből kifolyólag, habár 
őt senki ember fia el sem hívta is, így tet t István vértanú, 
akire pedig az apostolok nem ruházták az evangéliom 
prédikálásának tisztét; Apóst. Cseh 6. v. 8» „István pedig 
mivelhogy teljes vala hittel és isteni erővel, a község 
között nagy csudákat és jeleket cselekeszik vala. És épen 
így tet t Fi lep diákon is, István vértanú társa Ap. cseh 
8. v. 5, „Filep pedig mikor ment volna Samariának váro-
sába, prédikálja vala nekik a Krisztust". És épen így tett 
Apollo ís Ap. Csel, 18. v. 25. : „Az ő lelkében buzgó 
levén, szólja ós tanít ja vala nagy szorgalmatosan az Urnák 
tudományát." Mert az ilyen esetben a keresztyen, f e l e -
b a r á t i s z e r e t e t b ő l csak a szegény elkárhozandó 
lelkek szükségét látja és azon könyörül ós nem várja azt, 
hogy parancsot, levelet kapjon a fejedelemtol, vagy a 
püspöktől Mert a szükség törvényt bon t — ós a szük-
ség ellen nincs törvény. így tehát a s z e r e t e t t a r t o -
z i k s e g í t e n i ott, ahol különben senki sincs, aki segí-
tene. vagy akinek segítenie kellene. 

Másodszor, ha olyan helyen van, ahol keresztyének 
vannak, akiknek az övéhez hasonló joguk ós hatalmuk 
van, ott ne tolakodjék előtérbe, hanem várja be, hogy őt 
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elhívják és előtérbe állítsák, hogy o mások parancsára, 
mások helyett prédikáljon és tanítson.1) Sőt a keresztyénnek 
az a joga is van, hogy a keresztyének között is, — emberek 
által el nem hívatva —, felléphet és fellépni és tanítani 
köteles, ha azt látja, hogy ott nincs tanító, de ennek tisz-
tességesen ós becsülettel keli történnie. Ezt Szt. Pál nagyon 
szépen irta meg, midőn azt mondja: 1 Kor. 14. v. 30. : 
„Hogy ha az Istentől valami másnak jelentetik meg a 
mellette ülőnek, az első hallgasson". No lásd, mit tesz 
itt Sz. Pál? Azt mondja, hogy az, aki tanít a keresz-
tyének között, hallgasson el és lépjen félre ós az lépjen 
föl. aki hallgat, — lépjen fel ós pedig felhívás nélkül is. 
És ezt mind azért, mert a szükségnek nincs törvénye. 

íme tehát itt Sz. Pál azt tanítja, hogy ha szükség van 
reá : a keresztyenek között is bárki felhivatás nélkül j s 
fellephet és felhívja őt ezen isteni igével ós azt mondja, 
hogy a másik lépjen félre és ezen igék erejénél fogva 
leteszi őt. Mennyivel inkább jogosúlt és méltányos, hogy 
egy egész gyülekezet hívhasson meg valakit ilyen tisztre, 
ha szükség van reá, aminthogy bizony mindenkor és 
különösen most van reá szükség. Mert ugyanazon szent 
írási helyen Szt. Pál minden egyes keresztyénnek 
jogot ós felhatalmazást ád arra, hogy a keresztyének 
között tanítson, — ha szükséges, mert azt mondja : L Kor. 
14. v. sí- rMert egyenként mindnyájan magyar ázhatjátok 
az írást, hogy mindenek tanuljanak és vigasztalást vegye-
nek" és ismét I. Kor. 14. v. 39__4o. . . . . . . igyekezzetek 
hogy írást tudjátok magyarázni ós a nyelveken való szólást 
is meg ne t i l tsátok; mindenek pedig ékesen ós jő renddel 
legyenek tiköztetek." 

Ne gondold, hogy ezen apostoli sző olyas bizonytalan 
alap, amely olyas felesleges hatalmat ád a keresztyén 
gyü 1 ekezeteknek, hogy azok prédikálhatnak, prédikál-
tathatnak. — és prédikátorokat meghívhatnak; ha-
nem ellenkezőleg, ahol szükség van reá, ott ő maga 

Hasonlót hirdetett Luther 1522-ben Weimarban. 
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hív e! minden egyest külön, anélkül, hogy annak az embe-
rektől el hivatása volna, hogy a felett semmi kételyünk se 
legyen, hogy annak a gyülekezetnek, — amelynek evan-
gélioma van, jogában van, de egyúttal kötelessége is a 
maga kebeléből választani és elhívni azt, aki helyette az 
Isten igéjét tanítsa. 

Ha te erre azt mondod, hogy Pál apostol Timot-
heusnak és Ti tusnak parancsolta, hogy azok állítsanak be 
papokat és hogy azt is olvassuk, hogy Pál és Barnabás 
„minden gyülekezetekben választottak volna séníorokat,u 

Ap. Csel. 14. v. 23* (Azért nem szabad a gyülekezeteknek 
valakit meghívni s nem szabad senkinek a keresztyének 
között ön elhatározásból fellépni, és prédikálni, hanem 
a püspök, vagy apát, vagy más praelatus engedélyét 
és parancsát kell bevárnia, mint akik az apostolok szé-
kében ülnek; erre azt felelem: ha a mi püspökeink, apát-
jaink és a többi valóban az apostolok helyettesei volná-
nak, — amint ők azt dicsekedve mondják, — akkor az 
elfogadható vélemény volna, hogy hagyjuk őket azt tenni, 
amit Titus, Timotheus, Pál és Barnabás tett, hogy papo-
kat állítottak be s tb. ; de mivel ezek az Ördög székében 
ülnek és ragadozó farkasok, akik az evangéliomot tanítani 
nem akarják, s nem is tűrik, hogy az taníttassék, azért 
csak anynyit törődnek a prédikátori hivatallal és a keresz-
tyének között való lelkipásztori teendőkkel, akár csak a 
török, vagy a zsidó. Szamárhajcsároknak és kutya vezetők-
nek kellene lenniök.1) 

De még ha valódi püspökök volnának is, akik 
az evangéliomot szeretnék ós akik jóravaló papokat akar-
nának alkalmazni, még sem kellene, még sem volna nékik 
szabad azt tenniök anélkül, hogy azt a gyülekezet akarná, 
anélkül, hogy a gyülekezet választana és meghívna; •— 
kivévén azon esetet, ahol a szükség kényszerítené őket, 
nehogy a lelkek elkárhozzanak az Isten igéjének hiánya 
miatt. Mert az ilyen szükség esetén, — mint előbb hallót-

*) Ilyen foglalkozású pápai szolgákból is neveztek ki Németországba 
püspököket s erre céloz Luther. 
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tad —, nemcsak minden egyesnek szabad prédikátort 
szereznie, akár kéréssel, akár a világi — hatóság liatak 
mával, hanem m i n d e n e g y e s n e k k ö t e l e s s é g e i s 
odasietni, fellépni ós t a n i t a n i , ahogy tőle telik, mert a 
szükség szükség, és nincs törvénye; épen úgy, mint ahogy 
mindenkinek kötelessége, ha tűz van a városban odafutni 
ós segíteni, ós nem várni, míg őt arra fölkérik. Különben 
pedig, ahol ilyen szükség esete nem forog fenn és vannak 
olyanok, akiknek joguk, képességük és isteni hivatásuk van 
arra, hogy tanítsanak: egy püspöknek sem szabad valakit 
alkalmaznia a gyülekezet választása, akarata ós meg-
hívása nélkül, — hanem a gyülekezet által megválasz-
tot tat ós meghívottat meg kell erősítenie, s ha nem teszi, 
az illető még is meg van erősítve a gyülekezet meghívása 
által. Sem Titus, sem Timotheus, sem Pál soha egy pres-
bytert sem állított be a gyülekezetbe, a gyülekezet, 
választása, meghívása nélkül. Az világos abból, hogy 
Pál Titusnak ős Timotheusnak azt mondja Tit. 1. v. 7. 
1. Tim. 3. v. 2. „Szükség a püspöknek feddhetetlennek 
lenni", tehát minden papnak olyannak kell lennie, mert 
1. Tim. 3. v. 8. „hasonlatoskópen a diakónusuknak tisztes-
ségeseknek kell lenni", ós „ezek pedig először meg is 
próbáltassanak" V. 10. No már most sem Titus, sem Timot-
heus nem tudhatták, kik legyenek a feddhetetlenek, hanem 
az e felül való bizonyítványnak a gyülekezetből kell jönnie, 
annak kell erről tanúskodnia,1) 

Továbbá azt is olvassuk az Apostolok cselekedeteiről 
írott könyv 6-dik fejezetében (v. 2—6.), hogy a sokkal kisebb 
fontosságú hivatalba maguk az apostolok sem mertek egye-
seket diakonusokúl beállítani a gyülekezet tudta ós aka-
rata nélkül, hanem a gyülekezet választotta ós hivta meg 
a 7 díakont ós az apostolok megerősítettek őket. Ha tehát 
olyan hivatalt, — amelynek teendője csak „a szegények 
asztalánál" (v. 2.) való szolgálat volt, sem mertek az apos-
tolok a magok saját hatalmából betölteni, hogyan lehettek 

Amint mondja is Pál 1. Tim. 3. v. 7. „Szükség pedig néki jó 
bizonyságának is lenni a kivüi valóktól' ;. 
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volna olyan bátrak, hogy a legmagasabb hivatalt, amely-
1 yel a prédikálás kötelessége járt, valakire önhatalmukból 
ruházták volna a gyülekezet tudta, akarata ós meghívása 
nélkül? 

No már most, ami időnkben, midőn beállott a szük-
ség, ós nincs egy püspök sem, aki az evangóliomon álló 
prédikátorokat, tehát „evangelikus" papokat adna, a Ti tus 
és Timotheus példája nem alkalmazható; hanem a gyüle-
kezetből kell meghívni valakit, akár megerősíti őt Titus, 
akár nem. Mert így tet tek volna, vagy így kellett volna 
tenniök azoknak ís, akikről Titus gondoskodott, ha valakit 
Titus nem akart volna megerősíteni, vagy különben is 
senki sem lett volna, aki prédikátorokat állított volna 
be. S azért ezen mai idő egyáltalában nem hasonlít 
a Titus idejéhez, amikor az apostolok kormányoztak, akik 
igazi, valódi lelkipásztorokat akar tak alkalmazni, — míg 
most ami zsarnokaink csak „farkasokat ós lopó"'-kat akar-
nak beállítani. 

És miért kárhoztatnak a dühöngő zsarnokok bennün-
ket az ilyen választásért ós meghívásért? Hiszen ők magok 
is igy tesznek, és így ís tartoznak tenni. Hiszen közöttük 
sem lesz senki sem pápává, sem püspökké valamely 
egyesnek hatalmából, beiktatva, — hanem választa-
tik a káptalan által és meg ós elhi vatik és azután 
másoktól megerősíttetik : a püspökök a pápa által, mint 
főnökük által; ő maga, a pápa, pedig az ostiai bíboros 
által, mint az ő alattvalója által és ha megtörténik, hogy 
valamelyik meg nem erősíttetik, az azért még is püspök, 
és még is pápa. Hát most már azt kérdezem a „kedves" 
zsarnokoktól : ha az ő „községük" választása és meg-
hívása püspökké tesz és a pápa minden más hatóság meg-
erősítése nélkül, pápa, pápa egyedül a megválasztás ténye 
alapján ; — miért ne tehetne egy keresztyén gyülekezet 
valakit lelkipásztorrá, prédikátorrá egyedüi a maga meg-
hívása által? Mikor különben ís ők magasabbra ta r t ják a 
püspöki és pápai állást, mint a papi hivatalt. Ki 
adott nékik ilyen jogot ós ki vette el a mi jogunka t? 
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Különösen, hogyha a ml meghívásunkat a Szentírás támo-
gatja, az o meghívásuk pedig csupán emberi cselekvés, 
melyet a Szentírásból nem igazolhatnak. Kiadott nekik jogot, 
hogy ami jogunkat el rabolhassák tőlünk? Zsarnokok és 
gonosz fickók ők, akik ügy bánnak velünk, mint ahogy 
az ördög apostolaihoz méltó. 

S épen ezért törtónt meg, hogy némely helyen a 
világi hatóságok is, u. ni.: városi tanácsok és fejedelmek 
önmagok alkalmaztak papokat ós azokat fizettek* Alkal-
mazták pedig a magok városaiban ós váraiban azokat, 
akiket akartak, a püspökök és pápák minden engedélye 
vagy parancsolata nélkül ós senki sem szólalt fel ellene, 
ámbár nekem kételyem van az iránt, hogy ezt a ke-
resztyén jog helyes felfogása alapján tet ték volna; hanem 
mivel az egyházi zsarnokok a prédikátori hivatalt meg-
vetették ós kevésre becsülték, ós nagyon .megkülönböz-
tették az egyházi kormányzat tól Pedig az igehirdetés 
hivatala a legmagasabb hivatal, amelytől a többi függ s 
amelyen alapszik. Mert hiszen ahol prédikátori hivatal nincs, 
más sem lehet, mások sem épülhetnek r a j t a ; mert János 
{Ján. 4. v. 2.) azt mondja : „Jézus maga nem keresztel 
vala", hanem csak prédikált és Pál arra hivatkozik I. Kor0 

1. v. 1 7 , : „Nem küldött engemet a Krisztus, hogy keresz-
teljek, hanem hogy az evangélíomot hirdessem". És azért 
elmondhatjuk, hogy akire az igehirdetés hivatala ruház-
ta tik, arra a legmagasabb hivatal ah i^tatik a keresz-
tyenségben. Az ilyen azután, ha tetszik, keresztelhet, 
misét szolgáltathat, a 'elki pásztori teendőket végez-
heti, — ha pedig nem al arja, megmaradhat pusztán 
a mellet, hogy csak preJ í, ós a keresztelóst és a 
többi kevésbé fontos foglalkozást másokra hagyhatja, 
a m n t azt Krisztus tet te és Pál apostol ós más apostolok 
tet tek Ap, Csel 6. v. '4 . Ebből pedig azt látjuk, hogy ami 
mostani püspökeink és papjaink néma bálványok és nem 
püspökök. Mert ezek az igehirdetésének legmagasabb es 
legmagasztosabb tisztét, — a m i az ő t i s z t ö k v u l i a, 
— reábízzák a legalsóbb rendüekre t, í. a káplánt ki a es 
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barátokra terminariusokra, hozzá ezen legalsóbb rendi-
ekre s e mellett reá] ok bízzák a kisebb fontosságú teendőket 
is, mint p. o. a kereszteiósí ős másféle lelkipásztori te-
endőt! Ok pedig ez alatt bérmálnak és harangot, oltárt és 
templomot szentelnek, ami sem nem keresztyéni, sem 
nem a püspök dolga, hanem amit ők magok gondoltak ki. 
Valóban ezek megfordított, megvakított lárvák és valódi, 
gyerek-püspökök. 

D. Lu the r M. müvei. 6 
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BEVEZETÉS. 

Az evangéliomon alapuló meggyőződésnek terjedése égető 
kérdéssé tette a gyülekezeteknek újjászervezését, a katholikus 
kultuszoknak megszüntetése az istentiszteleti rendnek új meg-
állapítását tette szükségessé. Már 1522 óta több városi gyüle-
kezet próbálkozik meg egyházi ügyeinek újjászervezésével 
így készült még 1522-ben — mikor Luther még a Wartburgban 
volt, Karlstadt sürgetésére az „Ordnung der Stadt Wittenberg." 
A szegényügyet, mely evangéliomi felfogás szerint gyülekezeti 
kötelesség, ez időben szintén rendezték egyes városok, mint 
Nürnberg, Stxassburg, Breslau, Regensburg. E gyülekezeti rend-
tartások között nevezetes helyet foglal el a leisnigi gyülekezetnek 
1523-ban készült rendje, egyrészt azért, mert a többieknél 
terjedelmesebb és az egyházi élet minden mozzanatára, iskolára 
is, szegényügyre is, kiterjed, másrészt pedig azért, mert ez 
egyenesen Luther útmutatásai szerint készült és Luther köve-
tendő mintaként maga sajtó alá bocsátotta. 

Leisnig kis város a Mulde mellett a szász választófeje-
delemségben, mely egyházi ügyeiben a buchi cisterciták kolos-
torához tartozott. A kegyúri jog később a városra szállott át, 
de a buchi apátnak joga volt papot jelölni az egyháznak. A 
parochia nemessége és polgársága már korán lelkesedett a 
reformatióért, 1522-ben beszüntették a katholikus szertartásokat 
és magához Lutherhoz fordultak azzal a kéréssel, hogy gyüle-
kezeti ügyeik rendezésében tanácsával gyámolitsa. Sürgető 
kérésükre 1522 szeptember 25-én Leisnigbe utazott és értekezett 
velük a gyülekezeti rendtartásnak — Ordnung eines gemeinen 
Gotteskastens — ügyében. A kész tervezetet, melynek szer-
kesztői valószínűleg a gyülekezet lelkészei Kind Henrik és Gruner, 
egy küldöttség 1523 első napjaiban juttatta Luther kezeihez. 
Keresztülvitele ugyan nehézségekbe ütközött, mert egyrészt a 
buchi apát nem tűrte egykedvűen jogainak csorbítását, másrészt 
a tanács bizonyos alapítványokra vonatkozó rendelkezési jogáról 
nem akart lemondani. Ez utóbbi körülmény következtében a 
Gotteskasten szorult helyzetbe is jut, nem tudja papjait fizetni. 
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Ezen tarthatatlan helyzet megszüntetése végett 1523 augusztus 
havában Luther másodízben Leísnigbe utazott és aug. í l -én 
Leisnigbői kelt levelével sürgetve kérte a választófejedelmet, 
hogy a rendtartást erősítse meg. E megerősítést csak az 1529-ben 
Leisnigben tartott egyházi visitatió hozta meg. 

Luther mindig élénk érdeklődéssel kisérte a leisnigi gyü-
lekezet szervezkedését és azt óhajtotta, „vajha Isten, bőséges 
áldását adná reá, hogy közönséges példává válnék, melyet sok 
más gyülekezet is követne." 1523-ban egy a gyülekezethez 
intézett buzdító irattal együtt, melyben a szervezkedő gyüle-
kezeteket minden erőszakoskodástól való tartózkodásra óva 
inti és ismételten hangsúlyozza, hogy a kolostorok megszünte-
tésénél, egyházi javaknak a közpénztárba való bevonásánál a 
keresztyéni szeretetnek kell irányadónak lennie, a leisnigi rend-
tartást nyomtatásban is kiadta. 

A rendtartás eredeti kézirata a leisnigi superintendentia 
levéltárában van. A kiadások a weimari kiadásban A—H betűk 
alatt vannak felsorolva. Az A-val jelzett kiadás az egyedüli, 
mely Wittenbergben készült, a weunari kiadás tehát termé-
szetszerűleg ezt vette alapúi Fordításunk is ezen kiadás alapján 
készült. Teljes címei 

Ordenug eyns gemey- || nen kastens. [] Radschlag wie die 
gev- || stlichen gutter zn han- || elein sincl. |] Martinus Luther. || 
M. D. XXIII. || 
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LEVÉL, 

FRIGYES SZÁSZ VÁLASZTÓFEJEDELEMHEZ. 
1523, augusztus 11, 

F e n s é g e s és f ő m é 11 ó s á g u u r a m n a k . F r i g y e s 
s z á s z v á l a s z t ó f e j e d e l e m n e k stb., m e i s s e n i g r ó f -
nak , t h ü r i n g i a i őr g r ó f n a k , l e g k e g y e l m e s e b b 
u r a m n a k. 

Kegyelem és békesség a Krisztusban. Fenséges fejedelem, 
kegyelmes uram! Ott jártam Leisnigben a viszálykodások 
ügyében, melyek a gyülekezeti közpénztár körül felmerültek. 
Megtudtam, hogy áll mindenben a dolog, hogy t. i. minden 
pontozatra és megállapodásra nézve meg van az egyezség, 
kivéve arra nézve, hogy azokat a jószágokat, melyek eddigelé 
egyháziak voltak és melyek közül sok visszaélésre adott alkalmat 
és nem istenies rendeltetésre fordíttatott, még nem utalták át 
a közpénztárba és hogy a tanácsbeliek közül egyesek azt han-
goztatják^ hogy ők ebben kegyelmességed döntését akarják 
bevárni. Ámde a halogatás, ha nagyon hosszura nyúlik, azt a 
veszedelmet rejti magában, hogy az ördög gonosz nyelvek se-
gítségével a dolgot mindkét részen elmérgesíti, mert ez a 
bizonytalanság végre is sajnálatra méltó szakadást idézhetne elő a 
köznép között. A köznép ugyanis, ha erősen nem fogják s ha 
nem tudja, mihez tartsa magát, veszedelmes egy állat. Ezért 
alázattal esedezem kegyelmességedhez, hogy a döntést meghozni 
ne terheltessék, hogy így ne csak azt a szégyent hárítsuk el, 
melyet gonosz nyelvű és gonosz szívű emberek az evangéliomra 
akarnak kenni, hanem hogy elejét is vegyük ellenségeink jövendő 
örvendezésének, akik csak azt lesik, arra várnak, hogy kár-
örömmel azt hangoztathassák: r Euge, euge! viderunt oculi 
nostri! Helyes, helyes, láttuk mi ezt előre! Pedig Dávid is, a 
próféta is esdve kérik az Istent és mi is köteles kéréssel já-
rulunk kegyelmességedhez, hogy az ilyen gyalázatot elhárítsa. 
Ez pedig kegyelmességeden áll. Mert hisz aki az evangéliomot 
gyalázza, az Istent gyalázza, s ez kell, hogy felháborítson minket. 
Hisz minden gyerek tudja, hogy a tanácsnak nincs az a joga, 
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iiogy azokat a javakat, melyeket keresztyénellenes rendelteté-
süktől elvontak, magának tartsa, hanem hogy az a kötelessége, 
hogy ezeket ismét keresztyéni rendeltetésre fordítsa vagy pedig 
oda, ahová a felsőség rendeli. Engem nagyon bánt, hogy azt 
látom és tapasztalom, hogy a tanácsbeli urak annyira meg 
vannak átalkodva, hogy inkább eltűrik, sőt segédkezett is nyúj-
tanak ahhoz, hogy az a sok nem keresztyéni szokás és alapít-
vány, ami már rég meg volt szüntetve, az evangéliom ellenére 
régi gyakorlatába és állapotába újra visszaállíttassék. Isten 
kegyelme adja, hogy kegyelmességed e törekvésnek serényen 
útját állja, remélem is, hogy ha ez is a szándékuk, a Krisztus 
nem engedi, hogy valóra váltsák. Kérésemnek egyik indító oka 
az is, hogy ha e javakat hamarosan át nem szolgáltatják, a 
közpénztárnak tőnkre kell mennie, mert a pénztár üres és 
annyi se foly be, hogy a személyi járandóságokat ki lehessen 
fizetni, úgy ahogy azt a rendtartás kivánja. Kegyeskedjék 
annakokáért Isten nevének dicsőségére a döntést mielőbb meg-
hozni, hogy Isten igéje ellenségeinek ne legyen oka az örven-
dezésre, a szegényeknek a szomorúságra. Az irgalmas Isten 
világosítsa és igazgassa kegyelmességed elméjét és akaratját. 
Ámen. 

Leisnigben, Lőrinc napja után kedden, 1523. 

Kegyelmességed alázatos szolgája 

Luther Márton, 
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Egy gyülekezeti köspénztár rendje. 
Tanács, miképen kell bánni az egyházi javakkal 

L u t h e r M á r t ó n , egyházi e m b e i\ a 1 e i s n í g í 
g y ü l e k e z e t m i n d e n k e r e s z t y é n h í v ő j é n e k , 
j ó s á g o s u r a i m n a k é s t e s t v é r e i m n e k a K r i s z -
t u s b a n . K e g y e l e m é s b é k e s s é g a z I s t e n t ő l , 
a m i a t y á n k t ó l é s m i m e g v á l t ó n k t ó l , a J é z u s 
K r i s z t u s t ó l 

Minekutána a minden i rgalmasság atyja benneteket , 
édes jó uraim ós testvéreim, másokkal egyetemben az 
evangéliom közössegébe meghívott , fiát a Jézus Krisztust 
szíveitekbe fogadtat ta és a Krisztus ösmeretét oly gazdagon 
ós erőteljesen működteti bennetek, hogy az istentisztelet-
nek űj rendjé t ál lapítot tátok meg és az apostoloknak 
példájára közős vagyont lé tes í te t te tek : jónak láttam ezt 
a ti r end ta r tás toka t nyomtatásban közzétenni. Vajha Isten 
bőséges áldását adná reá, hogy közönsége példává válnék, 
melyet más gyülekezetek is követnek, Hogy rólatok is 
dicsérettel mondhatnók azt, amit Pál apostol mondott a 
kor in thus iaknak dicséretére, hogy az o buzgó indulatuk 
sokaka t fel buzdított. (IL Kor. 9, 2.) Azzal ugyan egész 
bizonyossággal számolnotok kell, hogy amennyiben az a 
ti kezdeményezésetek Istentől való. hogy akkor hevesen 
meg fogják támadni műit a gonosz sátán ugyan nem fog 
se pihenni se nyugodni. 

Az a reményünk, hogy ennek a ti pé ldaadás toknak 
az lesz az eredménye, hogy általánossá lesz. Akkor aztán 
be fog következni hatalmas romlása a régi rendházaknak , 
kolostoroknak, kápolnáknak ós annak az elvetemedett 
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gonoszságnak, mely eddigelé az Isten szolgálatjának őr ve 
alatt a világ minden gazdagságával hizlalta magát. Hatal-
mas segítőnk ebben a szent evangélíom, mely diadalmasan 
terjedve napfényre hozza, hogy milyen gyalázatos és kár-
hozatba ejtő módon tisztelték az Istent, továbbá még az 
is, hogy a papok magok is iigy viselkednek, hogy tisztes-
séges ember nem maradt közöttük ós nem ís kívánkozik 
közéjük, úgyhogy mindenképen ügy áll a dolog, mintha 
az Isten ís, a világ is már torkig volna a szerzetes-
séggel és papi rendekkel s hogy máskép kell annak lenni. 
Mind amellett ügyelni kell arra, hogy az ilyen elhagyatott 
rendházaknak javai közprédává ne váljanak, hogy el ne 
harácsolja ki ki azt, ami keze ügyébe esik. 

Azért úgy gondoltam, hogy amennyire ez reám 
tartozik, idején szolgálok keresztyéni tanácsosai és inte-
lemmel. Mert bár nekem fogják felróni a kolostoroknak 
és rendházaknak pusztulását, szerzetesek és apácák szá-
mának apadását és az egyházi rendnek minden kisebbítését 
és megfogyatkozását, azért még sem akarom, hogy rám 
száradjon, ha egynémely telhetetlen kapzsi ember a maga 
számára liarázsolja el a papi javakat ós én rám hivatkozik, 
mint aki erre indítékot adtam. 

De bár attól tartok, hogy ha majd ennyire jut a 
dolog, csak kevesen fogják követni tanácsomat, mert a 
kapzsiság hitetlen és engedetlen egy kópé, mégis meg 
akarom tenni a magamét, könnyíteni akarok a magam 
lelkiismeretén és megterhelni amazokét, hogy senki rólam 
ne mondhassa, hogy hallgattam, vagy hogy nem elég jókor 
szólaltam meg. 

Hát mármost kíki tetszése szerint vagy kövesse, 
vagy vesse el tanácsomat: én ártatlan vagyok. De jó előre 
is az az én hűséges intésem és szíves tanácsom, hogy 
senki ezt az ón tanácsomat meg ne fogadja, ne kövesse, 
ha csak előbb az evangéliomból alaposan meg nem tanulta 
és meg nem értette, hogy a szerzetesi ós egyházi élet, 
amilyen az mostanáig volt vagy négyszáz éve, nem ért 
semmit, hogy az merő kárhozatos tévedés ós tévútra 
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vezetés, Az Ily fontos kérdéshez komoly erős keresztyéni 
lelkiismerettel kell közeledni, különben a baj t csak elmér-
gesí t jük és halálos ágyunkon keserves megbánás fog 
gyötörni, 

Először is az volna jó, bár sose kele tkeztek volna 
vidéki kolostorok, minők a bencéseké, cisztercitáké, 
cőlesztinusoké. De ha már itt vannak, legjobb, ha lassan-
lassan kihalni engedik, vagy ahol jó szerivel lehetséges, 
t isztára megszüntet ik. Ennek pedig ké t módja van. Áz 
első az, hogy szabadjára bízzák a kolostorban tar tózkodó 
személyeknek, hogy a kolostort , ha úgy akar ják , elhagy-
hassák, úgy ahogy azt az evangéliom megengedi. A másik 
az, hogy minden hatóság a maga kolos torának meghagyja, 
hogy űj személyeket többé fel ne vegyenek, vagy ha 
máris túlsokan vannak a kolostorban, ezeket másfelé 
helyezzék el, a megmarad taka t pedig lassan hagyják 
kihalni. 

Minthogy pedig erőszakkal senkit sem szabad a hitre 
és evangéiíomra szorítani, nem szabad a kolostorból eltá-
volítani azokat a személyeket, akik akár koruk miatt, 
aká r ellátástik miatt , vagy akár lelkük meggyőződéséből 
maradnak a kolostorokban, nem is szabad velük kim élet-
lenül bánni, hanem éltük fogytáig oly bőséges ellátásban 
kell őket részesíteni, mint annakelötte. Mert az evangéliom 
azt is taní t ja , hogy jó t kell tenni még az érdemetienekkel 
is, valaminthogy mennyei a tyánk is esőt ád ós napjá t fel-
t ámasz t ja mind az igazaknak, mind a hamisaknak. 
(Máté 5, 45.) Tekintetbe kell venni, hogy ezek az emberek 
általában vakhi tükben és tévedésükben kerü l tek mostani 
á l lapotukba ós hogy nem tanul tak semmit, amivel kenye-
rüke t megkereshetnék. 

Hanem az ón tanácsom mégis az, hogy az ily kolos-
torok javai t a törvényes felsőbbség vegye át ós ez lássa 
el a bennmaradó személyeket, míg ki nem halnak, még 
pedig bőségesebben és emberségesebben, mint ahogy talán 
azelőtt el voltak látva, hogy érezzék, hogy nem a kap-
zsiság támad az egyházi j avak ellen, hanem a keresztyén 
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hit a szerzetesi élet ellen. És erre nem kell előbb pápai 
vagy püspöki engedélyt kérni, egyházi átoktói sem keli 
félni, inert ón ezt egyes egyedül csak azoknak írom, akik 
megért ik az evangélíomot ós akik mind ennek végrehajtá-
sára a főhatóságo.k alatt álló országokban és városokban 
képesek. 

Másodszor. Oly kolostorok javaival, melyeket a hatóság 
lefoglalt, háromféle módon kellene rendelkezni. Az első az, 
amint fentebb mondtam, hogy a bennmaradó személyeket 
el kell t a r t an i ; a mások az, hogy azoknak a személyeknek, 
akik a kolostort elhagyják, valami tisztesóges összeget 
kell adni, hogy valamibe foghassanak, valami ú j foglal-
kozást kereshessenek, még az esetben is, ha nem hoztak 
volna magukkal a kolostorba semmit sem. Mert ha kilép-
nek, mégis csak elveszítik élethossziglaniba szóló ellátásu-
ka t ós meg volnának károsítva, mer t azalatt az idő alatt , 
melyet a kolostorban töltöttek, más valamit tanulhat tak 
volna. Azokkal szemben azonban, akik valami hozomány-
nyal léptek a kolostorba, méltányos Isten előtt, hogy ki ki 
a maga hozományát visszakapja. Ebben a keresztyéni 
szeretet, ne pedig a szigorú emberi jog legyen a döntő ós 
ha valakinek kár t vagy veszteseget kell szenvednie, az 
csak a kolostor legyen, ne az egyesek, mert hisz a kolos tor 
oka az ő megtevelyedósüknek. 

Legjobb azonban a harmadik mód. Mindaz, ami meg-
marad, kerüljön egy gyülekezeti közpónztárba közös 
vagyonként, amelyből a keresztyéni szeretet ád ós köl-
csönöz mindazoknak, akik az országban rászorulnak, 
legyenek akár nemesek, akár közemberek, hogy ilyetén-
képen érvényesüljön az alapítóknak végső rendelkezése 
ós akara t ja . Mert bárha meg is tévesztet ték ezeket és 
félrevezették, hogy kolostorokra hagyták vagyonukat, az 
ő szándékuk mégis csak az volt, hogy adományukat 
Istennek dicsőségére ós szolgalatjára adják, Ebben tévedtek. 
Szebb istentisztelet nincs annál a keresztyéni szeretetnél, 
mely a szegényeket segíti és gyámolítja. Ezt fogja vallani, 
eszerint fog ítélni a Krisztus is majdan az itólet napján. 
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Máté 25,40. Hajdanában az egyházi javaknak az volt a 
nevük: bona ecclesiastica, vagyis közős javak, akár csak a 
gyülekezeti közpénztár, rendelve voltak pedig mindazok szá-
mára, akik a keresztyen gyülekezetben segítségre szorultak, 

Áz is méltányos dolog volna, megfelelő a keresztyéni 
szeretetnek, hogy ott, ahol az alapítok örökösei elszegé-
nyedtek és szorultságban élnek, az alapítvány ismét rá juk 
visszaszállna, akár nagy részben, de akár egészen is, ha 
a leszármazottak szüksége oly nagy volna. Mert hiszen 
apáik akara t ja nem lehetett az, hogy gyermekeik és 
leszármazóik szájából kivegyék a falatot és másoknak 
adják, De sőt ha ez ís lett volna a szándékuk, az ily eljárás 
téves és nem keresztyéni eljárás lett volna. Az apáknak 
ugyanis első kötelessége, hogy gyermekeikről gondoskod-
janak. Ez az első istentisztelet, mely földi javakkal vé-
gezhető, Azonban ott, ahol a leszármazók nem szorulnak 
rá, nem kellene őseik alapítványát vissza venníök. hanem 
a gyülekezeti közpónztárnak meghagyniok. 

Ámde ha most valaki azt mondaná: ez a lyuk nagyon 
tágas, ily módon a közpenztár édes-keveset fog kapni, 
mert mindenki magához fog ragadni annyit, amennyit csak 
lehet, azon ürügy alatt, hogy rászorul, hogy szüksége van 
rá. Erre az a feleletem: azért hangsúlyoztam én azt, 
hogy e kérdésben a keresztyéni szeretetnek kell döntenie 
ós eljárnia, törvényekkel és rendszabályokkal ezt a kérdést 
elintézni nem lehet. Ezt az ón tanácsomat ís csak keresz-
tyéni szeretetből írom a keresztyéneknek, mert avval 
számolni kell, hogy itt-ott majd a kapzsiság ís felüti a 
fejét. Hát hogy j á r junk el a k k o r ? Azért az egész ügyet 
nem szabad abbahagyni. Még mindig jobb, ha a kapzsiság 
kelleténél többet harácsol el törvényes formában, semhogy 
oly fosztogatás kapjon lábra, mint valamikor Csehország-
ban.1) Vessen kíkí számot lelkiismeretével, mennyit szabad 
sa já t szükségleteire megtartania ós mennyit hagyjon meg 
a közpónztárnak. 

1) A husszita háborúk idejében. 
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Harmadszor. Az ily el járást keli alkalmazói a püspök-
ségekre, alapítványi és rendházakra , melyeknek falvaik, 
városaik és egyéb birtokaik vannak. Mert ezek a püspökök 
és rendfonökök valójában nem is püspökök ós rendfőnökök 
alapjában és igazában világi u rak ők egyházi c ímmel 
Azért vagy igazán világi u r akká kellene őket tenni, vagy 
pedig j ava ika t utódaik ós hozzátartozóik ós a közpénztár 
közt felosztani, Ami pedig já randóság (praebenda = 
Pfründe), avagy hűbérbírtok (feudum = Lehen), azt meg 
kelleni hagyni azoknak, akik mostanság élvezik, elhalá-
lozásuk után azonban már többe senkinek sem kellene 
jut ta tni , hanem a leszármazók ós a közpénztár kőzöt t 
felosztani. 

Negyedszer. Ámde a kolos toroknak ős alapítványi házak-
nak javai, valamint a já randóságoknak nagy része is 
uzsorára vannak kiadva. Ezt az e l járás t ma széltíben 
visszavásárlásnak (Wiederkauf) nevezik* Az ilyen java-
ka t előre el kellene választani az örökbehagyot t j avak-
tól, mint valami mételyt.3) Mert amit fentebb tanácsképen 
mondottam, azt csak azokon a j avak ra akar tam érteni, 
amelyeket becsületes örökségekből alapítottak, nem pedig 
uzsorapónzből. Ellenben azokat a rendházakat , melyek 
kamatpénzből, az úgynevezett visszavásárlásból alapít tat-
tak, azokat valóban uzsorából ke le tkezet teknek kell tar-
tani. Mert ón meg soha sem láttam, soha sem hallottam, 
hogy becsületes jövedelem keletkezet t volna a visszavásár-
lásra kiadot t kölcsönökből Azért, itt először kárpót lás t 
kelleni adni a megtör tént uzsoráért és kinek-kinek vissza-
adni a magáét, mielőtt az ily pénz a gyülekezeti közpénz-
tá rba kerülne, mer t azt mondja az Ű r : Gyűlölöm a ragado-
mányt az áldozatban Ésaiás 61, s . Csak az esetben lehetne 
a közpénztárba jut ta tni az ilyen pénzt, ha azok, akik a 
kamatkölcsön által megkárul tak nem volnának fellelhetők. 

*) Luther a pénznek kamatra való kikölcsönzését uzsorának nevezi, 
mert erkölcstelen dolognak tartott minden olyan jövedelmet, ahol a befek-
tetett tőke gyümölcsöztetésénél a tőkepénzes személyes munkásságával 
részt nem vett. 
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Hogy mikor helyes a kamatkölcsön ós mikor nem, 
azt hosszas dolog volna itt elmondani. Elegendőképen, 
megír tam az uzsoráról szóló beszédemben.1) Ez elég fel-
világosítást fog adni, mennyit kell az ilyen fa j t á jú alapok-
ból és alapítványokból az adósok részére visszaszolgáltatni. 
Mert kétségtelen, hogy sok alap már regen visszakapta 
tokéjét2), de azért folytonosan szívja meg adósainak 
véres verej tékét , úgyhogy ez a kérdés egyike volna a 
legégetőbbeknek, amelyet császárnak, királyoknak, feje-
delmeknek, u raknak és mindenkinek orvosolnia kellene. 

Ötödször. A városi koldusszerzetek házait jó i skolákká 
kellene tenni fiúk és leányok számára, aminők annak 
előtte voltak. A többi kolos torokat pedig a város szükség-
leteit szolgáló házakká kellene átalakítani. Hogy ezek a 
kolostorok püspök által vannak felszentelve, az nem 
akadály, mert Isten erről nem tud. De ahol ezt az ón 
tanácsomat keresztyen szellemben fogják végrehajtani, 
magától adódik és rendeződik majd minden, jobban, mint-
sem azt most szóval lehet kifejteni. , Mert különféle és 
különös esetek adják majd elő magukat , amelyekben más-
képen eligazodni nem lehet, csakis keresztyéni szeretettel. 

Ha mármost az Isten adná, hogy ennek az ón taná-
csomnak foganat ja lenne, akkor nemcsak gazdag gyülekezeti 
közpénztár jönne létre minden szükséglet kielégítésére, 
hanem egyszersmind vege lenne három nagy bajnak. Először 
el tűnnének a koldusok, pedig ezek nagy nyavalya jószá-
gon, emberen, testen, lelken egyaránt. Másodszor vége 
szakadna a kiátkozással való szörnyűséges visszaélésnek, 
mer t ezt egyébre se használják, mint a szegény lelkek 
meggyötörtetesére a szerzetesek és papok miatt . Ugyanis 
ha nem volnának nekik már jószágaik, nem volna többé 
szükség a kiátkozásra. Harmadszor megszűnne a kamat -
köicsön, ami a legnagyobb uzsora a földön, pedig ez eddig-

1) 1519-ben és 1520-ban adott ki Luther egy kisebb és egy nagyobb 
értekezést az uzsoráról: Sermon von dem Wiicher. 

2) A kamatok révén. 
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©le kiváltképen egyházi jp/Vnícan kérkedett azzal, hogy 
helyén való. 

Aki ?,zcnDan t anúsoma t köpetni nem akarja , vagy 
kapzsiságáért elégtételt adni nem hajlandó, az hadd fusson ; 

Ha tudom is; hogy nem sokan fogják tanácsomat követni, 
nekem elég az, im egy ^agy kettő követ, vagy legalább 
szívesen követne. A magnak és a sátánnak, aki a világ 
ura, meg kell maradniorr Sn megtettem, amit tehettem 
és ami kötelességem ro l i istennek segítsége legyen mlnü-
nyájuíikksi, hegy a, helyeset tegyük és állhatatosak legyünk. 
Ámen. 

Az oszl-nlc/'* Szentháromság nevében. Ámen. 
Mi a leísingí egyházi járásba bekebelezett városi ós 

falusi gyülekezeteknek nemesei, tanácsbeliek, fertálymes-
terek, presbiterek és közönséges lakosok, minekutána a 
rrínclenhatö Istennek kegyelméből és az evangeliomi keresz-
tyen Gssnhrás kijelentéséből nemcsak állhatatos hitet, 
hanem dlapos ös méretét is nyertük annak, hogy a keresz-
tyén hívok mirden külső ós belső vagyonának az Isten 
dicsőségére, felebarátainknak és keresztyen testvéreinknek 
szeretetteljes gyámolítására kell szolgálnia, még pedig az 
isteni :g?3ság rendelése és parancsolatja szerint, nem 
pedig embereknek kénye-kedve szerint : ezennel val l juk 
és hirdetjük, hogy gyülekezetünkben magunkra és utó-
dainkra nézve az isten igéjében járatos tudós férfiaknak 
meghallgatása után a következő testvéries megegyezésre 
ju to t tunk a jelenre és jövőre nézve és hogy elhatároztuk, 
hogy e megegyezést hűségesen és rendíthetetlenül fenn 
fogjuk tartani. Meg pedig: 

Á papi hivatal betöltése. 
Keresztyéni szabadságunkat, amennyiben az a gyüle-

kezet lelkészí hivatalának betöltését, az Isten igéjének 
hirdetésére és a szentségek kiszolgáltatására rendelt lel-
készek hívását, választását, heigtatását és elmozdítását 
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illeti, nem lógjuk és nem akar juk másképén használni és 
gyakorolni, mint a szentírás isten: szavainak rendelkezése 
és utasítása szerint és ebben a tisztán lelkiekre vonatkozo 
szándékunkban, mint akik szegények és együgyűek 
vagyunk^ a Szentírásban járatos tudósoknak alapos okta-
tását ás tanítását őszinte alázatossággal es engedelmes-
séggel akar juk befogadni és követni, mint istennek kegyek 
msCc Aminthogy enne t világos feljegyzését közpénz tá-
gunkban fogjuk örlzn: és változatlanul ragaszkodni fogunk 
r-ozsá. 

Isten igéjének hallgatásáról. 

-jPJ akarjuk, hogy egyházi járásunkban minden csa-
ládapa magára nézve, gyermekeire és háza népére nézve 
íg tartsa keresztyéni szeretetből eredő kötelességének, 
iiogy Istevii3k üdvözítő és vigasztaló igéjét a meghatá-
rozott napokon es órákban, ha Isten ís kegyelmét adja 
hozzá, hűségesen meghallgassa és javulására szivébe 
fc^rUp, 

Isten tisztelete és parancsolatfának megtartása. 

Isten nevének dicsőítéséhez mi családapák és csalai-
anyák, s/mennyire Isten kegyelme engedi, kik: a maga 
házában a maga részéről, gyermekei és háza népe részé-
ről is, szorosan ragaszkodjunk, nyilvánvaló istenkárom-
lástól, mértéktelen :vastól, paráznaságból, csalékony kocka-
játéktól ás egyéb bűnöktől és vétségedtől, melyek zjl isueni 
törvénynyel nyílván merőben ellenkeznek, komoly buzgó-
sággal tartóskodjuuk, azoknak elejét vegyük és tiltsuk. 
Ss ha miridameiiett gyülekezetünk egy némelyik ts-gjánál 
e tekintetben mulasztás vagy hanyagság volna tapasztal-
nató, a mi egész egyházi gyülekezetünknek legyen meg 
illő joga és hatalma, hogy az ügye'i kesébe vegye ás meg-
felelő eszközökkel az elöljáróság" közreműködésével és 
bámogatásával méltó megtorlást és üdvös jauníás: s'sz • 
közöljön. 

U Luther V. m'ívei. 7 
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A gyülekezeti közpénztár vagyonakészlete és jövedelme. 
Hogy keresztyén hitünk, melyben minden mulandó 

ós örök javainkat az örökkévaló Istentől urunk és üdvö-
zítőnk a Jézus Krisztus által merő kegyelemből ós irgah 
másságból nyertük, gyümölcsöket teremjen egymáshoz 
való testvéries szeretetünkben s hogy ez a szeretet a 
szelídség és jóság cselekedeteiben és igazságában érvénye-
süljön, mi fentnevezett egyházközségi gyülekezet a magunk 
és utódaink részere teljes egyértelműséggel elhatároztuk, 
hogy felállítunk és berendezünk egy gyülekezeti közpénz-
tárat. Mi tehát ezt ezennel testvéries egyesülesünk erejével 
fel is állítjuk, még pedig a következő módon, mértékben 
és alakban. 

Á gyülekezeti közpónztár vagyonához és készletéhez 
mindenfelöl összesíttessenek, összegyűjtessenek és össze-
hordassanak az alább megnevezendő javadalmak, jószágok, 
szolgáJniányok, pénzösszegek ós birtokok ós őrök időre 
szőlő haszonélvezetre bekebelezve ott is maradjanak. 

Bevételek papi javakból és jövedelmekből 

Minden jószág ós járandóság, örökségi jövedelem ós 
házak szerint követelt adó, örökhagyás, ház, udvar, szántó-
föld és ingó bírtok, mítsem kivéve, amit az első alapítók 
és a későbbi gyarapítók a mi itt helyben levő papi hiva-
talunk javára mindenfelül adományoztak és rendeltek és 
ami a múltban hozzátartozott és használatban volt; mind-
ezek a jószágok ós járandóságok, melyeket mi, mint egy-
házközség, gyülekezetünk lelkészi hivatalának ellátására 
teljes joggal bírunk vagy bírtunk, teljes jogfenntartásával 
annak, amit meg szerezni fogunk, csatoltassanak a köz-
pénztárhoz ama megállapodások és végzések értelmében, 
melyek kegyelmes urunknak a szász választófejedelemnek 
stbo kancelláriájából a buchi apátra és reánk vonatkozólag 
kiadattak s melyek a mi közpénzt-árunkban megtalálhatók. 
Hasonlókép csatoltassók mindaz, ami az iskolák és egyházi 
jövedelméhez tartozik, ehhez a közpénztárhoz. 
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Bevételek a templomi javakból és járandóságokból 
Minden jószág és járandóság, örökségi ós házak szerint 

kivetett adó, hídvám, készpénz, ezüst, drágaság, készlet, 
ingó jószág ós ami meg esetleg egyéb holmiból templo-
munkat illeti, mindaz teljesen legyen ós maradjon beke-
belezve a gyülekezeti közpenztárba a reá juk vonatkozó 
írott okmányokkal, jegyzékekkel és lajs tromokkal egye-
temben. 

Bevétel a négy oltári alapítványból és egyéb ado-
mányokból, jószágokból és járandóságokból 
A négy oltári alapítvány1) a mi templomunkban, ha 

az oltári papok, akik jelenleg élvezik, elhalálozna!^ 
avagy ezek az alapítványi helyek egyébként megüresed-
nek, továbbra már ne adományoztassók, hanem a négy 
hozzájuk tartozó ház a jószággal, bérekkel, bevételekkel, 
haszonelvezetekkel, drágaságokkal, készletekkel ós ingó-
ságokkal együtt a reá juk vonatkozó írott okmányokkal, 
jegyzékekkel és la js tromokkal egyetemben kebeieztesséfc 
be a közpenztárba ós ezenfelül minden misealapítvány5 

évfordulókra, bűnbocsánati hetekre vagy nyoleadnapokra 
szóló és egyéb külön alapítványok vagy adományok, 
melyek a kórháznak vagy más célnak szolgáinak, mind 
csatoltassanak a köz pénz tár vagyonához. 

Vallásos egyesületek vagyona. 
Mindaz, amit készpénzben, bérekben, drágaságokban, 

ezüsttárgyakban, készletben és ingóságokban-az ismeretes 
vallásos szövetkezetek2) számára, meg pedig a Calandról, 
Szt. Annáról elnevezett ós a Schuhknechte nevű szövet-
kezetek számára gyűjtöt tek és ami ezeket illeti, az erre 
vonatkozó írott okmányokkal, jegyzékekkel ós lajstro-

1) Crucis, Annunciationis Mariae. Conceptionis Christi és Corporis 
Christi. 

2) Bruderschaft. 
7 * 
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mokkái egyetemben a közpénztárhoz esatoltassék oly 
rendelkezéssel, hogy mindez ott is maradjon. 

Kegyes adományok kézmívesektől és földinivélőktől 
Adományok, céhiiietmények, követelések, bánatpénzek, 

büntetések, pénzbírságok, melyek eddigelé a mi gyüleke-
zetünkben niínt istenadta jámbor adományok összegyűltek, 
még pedig a városban a kézmívesek részéről, kint a fal-
vakban a föklmívesek részéről és ami ezentúl évente össze 
fog gyúlni, mind as kerüljön együvé mindenünnen a köz-
pénztárba. 

Adományok ételben vagy pénzben az alamizsnaládába 
és perselyekbe. 

Elrendeljük, hogy az Isten házában állíttassák fel 
és változatlanul tar tassák két hordó vagy láda, amikbe 
kenyeret, sajtot, tojást, hűse, egyéb ennivalóo ós készletet 
lehet rakni, továbbá egy vagy két persely, ? mikbe pénz'" 
lehet tenni, mindkettőt a kőzpénztár javára, Hasonló-
kép azonnal a perselyekbe helyesendők azok as alamizsnák 
és jámbor adományok, melyeket a mi választott embereink 
közíii. ketten mindenkitől fejenkent kéregetnek mindannyi-
szor, valahányszor a mi gyülekezetünk az Isten házában 
egybegyűl A készletnek azt a részét, amely romlandó* 
a mi kirendelt embereink alább következő utasításuk 
szerkTü haladék nélkül osszák szét b szűkölködő szegények 
közt, De ami eltart a kővetkező vasárnapig, azt tartsák 
vissza ós erről majd akkor rendelkezzenek a szegények 
javára ós gyámolítására. 

Bevételek egészséges napokban és a halálos ágyon 
végrendéletüeg felajánlott adományokból 

Egyé;: önkéntes adományok, melyeket egészséges 
napjaikban vagy végrendelettel halálos ágyukon ajámanav: 
M , amennyiben ez a feldőlni ás isten dicsőségére felebaráti 
szeretettei és Keresztyéni érzülettel történt, legyenek S S O E 
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az adományok akár ingatlan, akár készpénz, készlet vagy 
ingóság, teljesen e köspénztárba jussanak ós ott is maradd 
janak. Ezt segítsék elő a lelkészek is bőséges intelmeik-
kel a szószékről ís, meg egyebütt ís, megfelelő alkalommal, 
amíg a kórágyon levő emberek még eszméletnél vannak 
és az örökséget várók ebbe beleegyeznek. 

A közpenztár kezelésének megállapítása. 

Á közpenztár kezelése a következő megállapítás 
szerint történjék. Évről évre a Vízkereszt ünnep nyolcad-
napja után eső vasárnap1), körülbelül tizenegy órakor, 
gyülekezzek össze itt helyben a városházán az egész egyház-
községi gyülekezet, ahol ís Isten kegyelméből igaz keresztyén 
hitben ós egyetértésben tíz elöljáró vagy gondnok válasz-
tassék a közpenztár kezelősere az egész gyülekezetből a 
leginkább reá termettek közül minden különbség nélkül, 
meg pedig két nemes ember, ket tő a tanácsbeliek közül, 
három a városi polgárok ós három a falusi lakosság 
sorából Az így megválasztott tiz előljáró a kezelés és 
gondnokság terhét Isten nevében ós a közjó érdekeben 
azonnal vállalják el ós kötelezzék magukat, hogy legjobb 
tehetségük szerint a mi jelenlegi megállapodásunk értel-
mében a kezelést, bevételt és kiadást, hűséggel ós óvatos-
sággal fogják végezni részrehajlástól, irigységtől, haszon-
leséstől ós félelemtől s egyéb helytelen tekintetektől 
menten. 

A közpenztár elzárása négy lakattal. 

Ami közpénztárunk szekrénye őriztessék a legbiz-
tosabb helyen, az Isten házában ós négy különböző lakat-
tal ós kulcscsal zárassék el, még pedig ügy, hogy egy 
kulcs legyen a nemes embereknél, egy a tanácsbelieknél, 
egy a városi gyülekezetnél, ós egy a falusi népségnél. 

*) Octava Trium Regum, január 13. 
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Áz elöljárók minden vasárnap legyenek együtt. 
Az esztendő minden vasárnapján tizenegy órától 

délután két óráig a tíz elöljáró legyen együtt a mi gyüle-
kezetünk paplakában vagy a városházán ós ott szorgal-
matosan gondozzák a gondjaikra bízottakat, őrködjenek, 
tanácskozzanak ás munkálkodjanak, hogy Isten dicsősége 
és a keresztyéni felebaráti szeretet folytonos gyakor-
lással mindinkább terjedjen ós erősbödjek. Az ő tanács-
kozásaikat pedig tar tsák titokban őszinte hűséggel és 
helytelen módon semmit nyilvánosságra ne hozzanak. És 
bárha egyesek nem volnának mindig jelen, hanem alapos 
okok gátolnák őket a megjelenésben, a többieknek mind 
amellett legyen meg az a joguk, hogy határozhassanak 
és eljárhassanak. 

Három könyvy melyben fel van jegyezve minden 
vagyon és jövedelem és a kezelés. 

Az elöljáróknak vasárnaponkent három könyv vagy 
lajstrom legyen keze ügyeben, tudni illik: 

.A főkönyv; ebbe írják be most is a jövőben is a mi 
testvéries egyezményeinket, úgy ahogy azok pecsétünkkel 
ellátva a közpénz tárban el vannak helyezve, továbbá min-
den okiratot, alapítólevelet, örökségi iratot ós jegyzékét 
mindannak a jószágnak ós tulajdonnak, ami a fentebb 
jelzett módon a közpénztárba utaltatott ós ami még a 
jövendőben a közpénztárba fog kerülni. 

AL kezelési könyv; ebbe a végzéseket javaslatokat 
elbocsátó leveleket, tudakozódásokat, utánjárásokat ós 
határozatokat, melyek általában a közpénztár kezelésére, 
bevételeire és kiadásaira vonatkoznak ós foganatosíttatnak, 
fogjuk egyenként beírni és feljegyezni, hogy belőle min-
denkoron a szükséges felvilágosítást lehessen nyerni. 

Az évi szám a dásköny v; ebbe először is bejegyzendő 
a meglevő-készletnek teljes jegyzéke ós leltára, még pedig 
ingóságok, ertektárgyak, ezüstfélék, készpénz egyaránt, 
mindenegyes tárgy külön-külön a súlynak, számnak és 
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mértéknek feltüntetésével Ez adassék át mint bevétel a 
tíz elöljárónak hivatalba lépesükkor minden év elején meg 
pedig darabonkánt ós újra megszámlálva. E könyvbe 
írandó vasárnaponként minden bevétel és kiadás egy meg-
állapított számadási forma szerint, melyet az egész gyüle-
kezet elfogadott, illetőleg alkalom szerint a jövőben eh 
fogad. Ebből a számadáskönyvbol a régi elöljárók szer= 
kesszenek és ír janak össze az új előljárok választásának 
napjára egy a szükséges rovatokkal ellátott jegyzéket és 
adják át nekik, hogy veszedelmes tévedéseknek ás mulasz-
tásoknak eleje vétessek. Használat után pedig e három 
könyvet, úgy mint fentebb mondva volt, ismét a köz-
penztárba kell elzárni, 

Mindennemű bevétel és adósságbehajtás. 

Á tíz elöljáró teljes buzgőssággai jár jon utána, és 
szedje be a béreket; adókat és adósságokat, úgy az állan-
dókat, mint az időlegeseket ós amennyit a szegényeknek 
megnyomorítása nélkül behajtani lehet, azt változhatatlan 
érvényben tar tsák fenn. 

Két építőmester hivatala. 

A tíz elöljáró a maga kebeléből válasszon két építő-
mes te r t Ezek a többi nyolc tudtával és tanácsa szerint 
gondozzák az Isten házának, a hídnak, a paplaknak, az 
iskolának, az egy ház fi lakának és az ispitálynak epületét. 
Ezek ketten, valahányszor a mi egyházközségi gyüleke-
zetünk együtt van az Isten házában, egy-egy zacskóval 
vagy tálcával kezükben kérjek az alamizsnát a szegények 
eltartására. Azután pedig rögtön öntsek a pénzt az arra 
rendelt perselyekbe, melyeknek kulcsa a közpenztárban 
lesz elhelyezve. A tíz előljáró vasárnaponként együttesen 
szedje ki a pénzt, helyezze el a közpenztárba és ír ja be 
pontosan a számadási könyvbe. Az ennivaló alamizsnát 
ís, amennyiben romlandó, naponkent ők osszák ki a szegé-
nyeknek, úgy ahogy azt az összes tíz előljáró vasárna-
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ponkent jónak látja és elhatározza. De ami tartós, azt 
megyék ki az alamizsnát gyűjtő szekrényből, helyezzek el 
az Isten házában valami alkalmas helyen a következő 
vasárnapig és azután ju t tassák a szegényeknek a tíz 
elöljárónak legjobb belátása szerint. 

Idegenek által való megterkeltetésnek megszüntetése. 
E szerint mi nemesek, tanácsbeliek, fertálymesterek 

presbiterek és közönséges lakosai egyházi járásunk váro-
sának ós falvainak jelen megegyezésünk erejével magunkra 
ás utódainkra nézve elhatároztuk, hogy a Szentírásban 
jár tas írástudó férfiak tanácsára elhárítottuk a mi gyüle-
kezetünkről azt a terhet, iiiehiyel idegen ámító ós rá 
nem szoruló szegények és semmittevők minket mód 
nélkül megterheltek, sőt magunkat ís szükségbe döntöttek 
ős e megterheltetóst a jövőre nézve ís elhárít juk es meg-
szüntetjük. 

Terminátiók \) megszüntetése. 
Semmiféle barátnak, bármely szerzetből való is, a mi 

egyházi járásunkban, városban és falvakban, többé ne 
legyen joga adománygyűjtésre, minek következtében a 
három gyűjtőházat a közpenztár pénzéből ós javára meg-
felelő becslés után be fogjuk váltani, 

Státiók vagy templomok számára gyűjtő barátok 
koldulásának beszüntetése. 

A iiii egyházi járásunkban ne engedtessék meg a 
koldulás semmiféle szerzetesnek, aki státiók vagy tem-
plomok számára gyűjtöget. 

Idegen tanulók kéregetésének megszüntetése. 
Ne engedtessék meg* a mi egyházi járásunkban, se a 

városban, se a falvakban idegen tanulóknak a kéregetés. 
Ha idegen tanuló a mi iskolánkba akar járni, az maga 

*) Áz adományok gyűjtésére kiküldőit barátokat terminansoknak 
hívták, Könnyebségükre a városokban külön gyüjtőházaik — Termineien 
— voltak. 
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szerezze meg azt, ami élelmezéséhez és eltartásához szük-
séges. 

Koldusok és koldusnők eltiltása. 
Egyházunkban, úgy a városban, mint a falvakban 

nem tűrünk meg semmiféle koldust, se férfit, se nőt. 
Akire nem nehezedik sem aggság, sem betegség, az dol-
gozzék, különben ki fog utasíttatni a mi egyházi járásunk-
ból, ugy a városból, mint a falvakból, akár a hatóság 
segítségével is. De akik sorscsapások következtében nálunk 
szegényednek el, avagy aggkoruk vagy betegség miatt a 
munkára képtelenek, azokról a tíz kirendelt előljáró fog 
gondoskodni megfelelő módon ós oly mértekben, amint 
alább következik. 

Kiadás és ellátás a közpénztárbóL 
Eszerint mi egyházgyülekezet és a mi utódaink 

kötelességünknek tar t juk, hogy a jövőben a ml tiz 
megválasztott elöljárónk által, amennyire Isten kegyel-
méből képesek leszünk, a kővetkezőket fogjuk ellátni és 
eltartani ós a kiadásokat alkalomszerűen következőleg 
fogjuk eszközölni. Még pedig: 

Kiadás a papi hivatalra. 
A mi gyülekezetünknek s meghívott megválasztott lel-

készét avagy papját, a mi meghívott prédikátorunkkal 
együtt, (mint aki a papnak, aki maga is lelkészi hivatását 
Isten igéjének hirdetésével s egyéb tevékenységgel végezi, 
segítőként van melléje rendelve, azonkívül meg egy káp-
lánt, ha a szükség ugy kivánná, a tíz elöljáró lássa el 
az egész gyülekezet egyértelmű határozata szerint tekin-
télyes ősszeg pénzzel, nemi használható készlettel ós fekvő 
jószág haszonélvezetével, még pedig évről évre mind a 
négy évszakra negyedévenként az ő illő ellátásukra ós 
szükségleteikre fizessék Ki a közpónztárból megfelelő 
nyugtatvány ellenében. Evvel az évi fizetéssel, készlettel 
ós haszonélvezettel, mint az ő ellátásukkal, elégedjenek 
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meg; semmi úton-módon egyebet a gyülekezet tagjaitól 
ne kivánjanak, kivéve ha az adományok szabadon felaján-
lott t iszteletajándékok volnának9 hanem tar tsák magukat 
ebben is, gyülekezeti lelkipásztori hivatásuk teljesítésében 
is, az isteni igében jár tas Írástudók utasításai és rendeletei 
szerint. Ez az utasítás a mi közpénztárunkban tartandó, 
a tíz elöljáró pedig vasárnaponkent hűségesen fontolja 
meg, hogy a lelkipásztori hivatal csorbát ne szenvedjen. 

Kiadás az egyházfi hivatalára. 

Az egyházfi vagy templomszolga, akire a gyülekezet 
a templom bezárását és a templom körül teendő szolgála-
tokat bizta, a tíz elöljáró kezéből a közpónztárból kapjon 
tisztességes évi fizetést, nemi használható keszletet ós 
haszonelvezetet, még pedig az óv négy negyedére elosztva, 
úgy ahogy azt elhatározta a gyülekezet a lelkészi hivatal 
rendtartásában, belefoglalva az egyházfi teendőit is. 

Kiadások az iskola számára. 

Egy iskolamesternek a serdülő fiuk számára egyház-
községünk nevében való meghívása, alkalmazása és elbo-
csátása a mi tíz elöljáróknak joga ós teendője legyen, 
választott lelkészünknek, a prédikátornak és más írástudó 
férfiaknak tanácsa ós ajánlása szerint1), hogy így egy 
feddhetetlen, tanult férfi állíttassák az ifjúság erkölcsös 
nevelésének és tanításának fontos hivatalába. Ennek az 
iskolamesternek kötelessége legyen, hogy a nevelésben, 
tanításban, eletében és hivataloskodásában szigorúan tar tsa 
magát ós ragaszkodjék a lelkészi hivatal számára készült 
utasításhoz, mely a mi közpénztárunkban van elhelyezve. 
Ennek fejében az egyházi közgyűlés határozatából a tíz 
elöljáró jut tasson neki tisztességes évi fizetést és némi 

n Ennek értelmében azt határozták 1529-ben, hogy a legközelebbi 
üresedés alkalmával Melanthontól Wittenbergből kérnek egy rátermett 
iskolamestert. 
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ellátást ís, még pedig negyedévi részletekben. Ezen felöl 
ne kívánjon és ne ís kapjon semmit a mi gyülekezetünk-
től, csak a fentebb említett négy negyedévi részletet. 
Ám idegen tanulóktól, akiket meg lehet itt tűrni, ha saját 
költségükön tartózkodnak itt ós nem koldulásból élnek, 
az iskolamester a lelkésznek ós prédikátornak, nem külön-
ben a tíz elöljárónak megállapítása szerint méltányos 
díjat vehessen, hogy ezek az idegenek ís hadd részesül-
jenek keresztyéni nevelesben ós tanításban. A lelkész, a 
prédikátor ós a tíz előljáró az iskolamesternek működését 
ós az ifjúság neveleset folytonosan éber figyelemmel kísérjek 
ós ez ügyben vasárnaponként folytassák a szükséges meg-
beszéléseket és tanácskozásokat és teljes komolysággal 
foganatosítsák ís. 

Hasonlóképen elöljáróink által a mi közpénztárunkból 
tar tassák el évi fizetéssel ós némi ellátással egy becsületes 
éltesebb feddhetetlen asszonyszemély, aki a tizenkét éven 
alul lévő lánykákat igazi keresztyéni erkölcsökben, becsü-
letben ós erónyességben oktassa ós lelkészi hivatalunk 
utasítása szerint németül írni és olvasni tanítsa néhány 
meghatározott órában fényes nappal és valamely tisztes-
séges, nem gyanús helyen. Fizetésén felül ne várjon ós ne 
kapjon semmit a mi gyülekezetünktől Idegen lánykáktól 
azonban, akiket másunnan küldenek ide a nemet iskolába, 
ez az asszonyszemély a tíz elöljáró tudomásával elfogadhat 
esetleges díjazást. A tíz előljáró pedig nagy szorgalommal 
ügyeljen eme nemet iskola fegyelmére ós oktatására ós a 
fiatal lánykákra, hogy a keresztyéni rend, becsület és 
erényesség rendületlenül fenntartassák. 

Kiadás a betegek és szegény elaggottak számára. 
Azok, akik a mi egyházi gyülekezetünk ^ebeiéből 

véletlen esetek következtében elszegényednél -js kiket 
barátaik, ha esetleg jómódúak volnának, cserben hagynak, 
továbbá azok ís, akik aggság vagy betegség következtében 
munkára képtelenek és segítségre szorulók, a tíz előljáró 
kezéből hetenkent minden vasárnap és a szükséghez képest 
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egyébkor ís a mi kőzpénztárankból kapjanak ellátást, 
úgy hogy Istennek dicsőségére keresztyéni szeretetből 
meg legyenek őT.ra attól ; hogy a szükséges Lakás, raházat, 
élelem és ápolás híján sanyarúságban éljenek és életüket 
gyengítsék és megrövidítsék, "diszont a nii gyülekezetünk-
ben senkinek se legyen szabad nyilvánosan panaszolhatnia, 
az ilyen a mindennapi szükséglethez tartozó dolgokat 
nyilvánosan kéregetnie és koldulgatnia. Evégből a tíz elöl-
járó állandó nagy buzgósággal jár jon utána és tudakozód-
jék és a teljes igazság szerint alaposan ismerje meg mind-
azokat a szegényeket, akikről fentebb sző volt, ügy a 
--árosban, mint a falvakban, egész gyülekezetünk kebelében. 
Ezeknek ügyében vasárnaponként tanácskozzanak és 
vezessék be azoknak a szegényeknek a neveit, akiket 
fe lkutat tak és akikre nézve a segélyadást elhatározták, 
evvel a határozattal együtt pontosan a kezelési könyvbe, 
hogy a segély közpénztárunkbői rendesen kiosztható legyein 

Kiadás az árváknak és szegény gyermekeknek 
ellátására. 

Szegény elhagyatott árvákat egész gyülekezetünkben, 
úgy a városban, mint a falvakban a szükséghez képest 
az elöljárók a kőzpónztárból lássanak el ruházattal és éle-
lemmel mindaddig, míg azok maguk nem bírják kenyerü-
ket megkeresni. Ha pedig az ilyen árvák vagy vagyon-
talan apák gyermekei közt akadnának oly fiuk, akik az 
iskoláztatásra alkalmasak ós a szabad tudományok elsa-
ját í tására értelmesek, az ilyen fiukat az elöljárók a köz-
pénztárból lássák ós tar tsák el a többi szegényekkel 
egyetemben. A többi fiút pedig tereljek kézmívessógre 
vagy tisztességes iparosságra. Az árvaleányokat valamint 
a szegénysorsu szülők leányait ís az elöljárók lássák el 
megfelelő segítséggel a kőzpónztárból, ha házasságra lépnek. 

Kiadás házi szegények segélyezésére. 
Egyházközségünk kebelében, úgy a városban, mint a 

falvakban lakó mesterembereknek ós egyéb házi szegények-
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nek, akár házas, akár özvegy állapotban vannak, akiknek 
nincsen sem vagyonuk, sem egyebünnen támogatásuk, hogy 
a városban mesterségüket , a faivakban a földmívelést becsü-
letes munkássággal fo ly ta thassák : a tíz elöljáró a köz-
pénztárból adjon megfelelő előlegezést, amelyet lehetőség 
szeríno megállapított határnapon visszafizessenek. Akik 
pedig hűséges munká juk ós szorgalmuk mellett sem volná-
nak képesek az előleg visszafizetésére, azoknak az Isten 
neveben sanyarú helyzetükre való tekintet tel engedtessék 
el. Ily alkalmat az elöljárók esetröl-esetre tudakol janak 
meg. 

Kiadás idegen jövevények segélyezésére. 
Idegen jövevényeket, férf iakat nőket egyaránt , akik-

nek keresztyéni testvéries bizalmuk van a mi egyház-
községünkhöz és akik a mi gyülekezetünk kebelében a 
^árosban vagy a falvakban kezük fáradságos és szorgalmas 
munkásságával keresik kenyerüket , a mi elöljáróink 
hűségesen támogassanak, segítsék meg őket a mi köz-
pénztárunkból alkalom adtával megfelelő modon kölcsö-
nökkel vagy adományokkal , hogy az idegenek se marad-
j anak vigasztalan elhagyatottságban, hanem sség j entoí és 
nyilvános gonoszságoktól megóvassanak. 

Kiadások épületek jókarban tartására és emelésére. 
A közpénz tár vagyonához tartozó és kö\ etkező helyen 

levő mindennemű épületeknek fenntar tásá t és javícásat 
az u j epületeket is, úgymint a templomot, a hidat,1) a 
paplakot, as iskolát, a3 egyházú lakát, a kórházat , a tíz 
elöljáró gondozza buzgósággal és elővigyázattal az építés-
hez értő embereknek és tapaszd alt épí tőmestereknek 
tanácsa szerint. Ok rendeljék el és végeztessék el a munká t 
és a hozzá szükséges dolgokat alkalmatosan Készletben 
t a r t sák és a kösDenztárbó' fizessék És ugyancsak ok 

*) A Muide folyó hídja az egyházé volt ; a hídvám is az egyházé 
volt, de a híd jókarban tartásáról neki kellett gondoskodni. 
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szerezzék meg a két építőmester közbenjárásával a fuvart 
és egyéb kézimunkát régi szokás szerint a városban és a 
falvakban lakó emberek által megkeresés ut ján 

^ iás gabona vásárlására közönséges készletnek.. 

Egyházközségünk közös használatára a tíz elöljáró a 
közpénztárból a tanácsnak a városi pénztárból adott hozzá-
járulásával tisztességes sommáju és mennyiségű gabonát 
és borsót szerezzen be a magtárak számára, melyek a 
gyülekezetnek vagy a tanácsnak birtokában vannak. Ilyet 
készletben vásároljanak és ehhez az olcsó evekben vásárolt 
gabonakészlethez ne nyúljanak, hanem folytonosan szapo-
rí tsák ós gyarapítsák, hogy egyházközségünknek vala-
mennyi tagja, úgy a városban, mint a falvakban, a beálló 
szükség idején Isten kegyelméből e készlethez folyamod-
hassék élelemért, meg pedig akár úgy, hogy vásárolnak 
belőle, akár úgy, hogy kölcsönbe, vagy akár ajándékba 
kapják, aszerint, amint azt a tíz elöljáró helyén valónak 
fogja látni. Ami gabonát földmívesek vagy parasztok úgy 
a városban, mint a falvakban, a gyülekezet javára kegyes 
adománykepen adnak, vagy végrendeletileg hagyományoz-
nak, továbbá ami a szegények ellátása után, amiről fentebb 
volt szó, megmarad, az is a közős készlethez teendő és 
illendőképen az egész gyülekezet szükségletere fordítandó. 

Évi pótlék beszolgáltatása a közpénztárba. 

Amennyiben a berek, béremelések, jövedelmek, vámok 
és bevételek közpénztárunk vagyonából és készletéből, 
amint azt fentebb egyenként felsoroltuk, nem volnának 
elégségesek a papi és egyházi hivatalának, az iskoláknak 
és ínséget szenvedő szegényeknek és gyülekezeti épüle-
teknek a megállapított mértékben való ellátására és fenn-
tartására, elhatároztuk és megegyeztünk mi nemes em-
berek, tanácsbeliek, fertálymesterek, presbiterek és közön-
séges lakosok, úgy a városban, mint a falvakban, egész 
gyülekezetünkben, hogy ezen testvéries megállapodásunk 
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értelmében minden nemes ember, polgár és földmíves, aki 
©zen egyházi járásban lakik, vagyonához ós képességéhez 
mérten a maga, felesege es gyermekei neveben évenként 
egy pénzösszeget ajánljon fel, hogy a főösszeg, melyet a 
gyülekezet évi számadásai alapján gondos megfontolás 
után szükségesnek ós kielégítőnek megismert ós kiszámí-
tott, teljesen egybegyűljön és rendelkezésre álljon. 

Ehhez járuljon hozzá gyülekezetünk egész területen 
minden házban lakó családtag, cseléd, kezmíves legény és 
egyéb személy, akinek nincsen önálló háztartása, de aki 
gyülekezeti jogainkat élvezi ós gyakorolja, még pedig 
évenként és személyenként egy ezüst garassal, negyed-
évenkent három üj fillérrel, mint annak a garasnak negyed-
részével. E járulékot minden házi gazda, akár férfi, akár 
nő, serényen szedje be és ezentúl pontosan minden negyed-
évi fizetésnapon szolgáltassa át a tíz elöljárónak. És a 
gyülekezet tagjai se most, se a jövőben ezen csekély évi 
járulék és segítség miatt, mely Isten dicsőségére ós a fele-
baráti szeretet gyakorlására szolgál, ne nehezteljenek, 
hanem gondolják meg azt, hogy ezelőtt hosszú, majdnem 
örök időkön át a mi egyházi járásunk úgy az önálló ház-
tartásban élőket, mint azokat, kiknek háztar tásuk nem 
volt, mérhetetlen és tűrhetetlen megadóztatással ós levoná-
sokkal szünet nélkül az egész éven át sokféle módon ós 
sokféle furfanggal megterhelte es kiszipolyozta volt. Most 
pediglen ezen állapotok Isten kegyelméből ismét a keresz-
tyén szellemnek szabadságára fordultak ós minden keresz-
tyen embernek legnagyobb buzgósággal azon kell lennie,-
hogy elháritsa, hogy ezt a keresztyéni szabadságot gyalá-
zatos fösvénység palástolására ne használják. 

Közgyűlés tartása évenként háromszor. 

Évenként háromszor, még pedig a Vízkereszt nyolcad-
napja után eső vasárnap, Orbán napja után vasárnap és 
Mihály napja után vasárnap gyülekezzék össze az egész 
egyházközség a városházán tizenegy órakor és maradjon 
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együtt legalább délután két óráig. Először is nyilvánosan 
olvassák fel és hallgassák meg ezt a mi testvéries egyez-
ségünket, aztán a tíz előljáró jelentése alapján a kezelési 
és számadási könyvek előterjesztése mellett közös tanács-
kozással beszéljék meg közpénztárunk kezelését, bevéte-
leit, kiadásait és általában szükségleteit és ügyeit és végre 
Isten kegyelmével határozatokat is hozzanak, hogy ez a 
mi testvéries egyezségünk, közös vagyonunk ós keszletünk 
megtartassók ós csorbát vagy fogyatkozást ne szenvedjen. 
Ha pedig gyülekezetünk egyik-másik tagja e három meg-
határozott napon nem is jelenhetnek meg, bár fontos ok 
nélkül senkinek sem volna szabad távol maradnia7 mindaz-
által, mint fentebb érintve volt, a gyülekezet annak rendje-
módja szerint határozzon. 

Áz elöljárók teljes évi számadása. 
A mi elöljáróink terjesszék be ós intézzék el teljes 

évi számadásukat sáfárkoclásukró 1, a kczpénztár bevéte-
leiről és kiadásairól kezelési és számadási könyveik alapján 
minden évben.a Vízkereszt nyolcadnapja után esc vasár-
napon és a rá következő napokon az egész gyülekezetnek 
színe előtt, vagy esetleg egyház cagok nagyobb számának, 
mint az egész gyülekezetet helyettesítő bizottságának, színe 
előtt. Minekutána az évi számadásra vonatkozó minta ós 
utasítás, mint fentebb m o n d j a volt, a gyülekezet határo-
zatából hivatalba lépésük első napján elkészült ée ok azt 
kézhez vettek, ha az elöljárók által tet t számadást meg-
vizsgálták és elfogadták, akkor a gyülekezet sokszoros 
köszönetének nyilvánítása melleit annak rendje ós módja 
szerint oldja ós mentse fel az elöljárókat a felelősség 
alól: azután pedig azonnal adják ós szolgáltassák át a 
gyülekezeti közpénztárt az újonnan megválasztott elöljárók-
nak mindenestül az összes írott okmányokkal, jegyzé-
kekkei, lajstromokkal ? a három könyvet is, a főkönyvet, 
a iiezelósi és ém s z ám ad ás ke ny vet, amennyi van, amellett 
a leitár alapján minden tárgyai, ami az évi számadás 
lezártával készletként és maradékként fennmaradt, gabonát, 
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élelmi szereket, ingóságot, drágaságot, ezüstöt, készpénzt, 
mindennemű szükségletre szolgáló holmit, még pedig min-
dent pontos mérteke, súlya és darabszáma szerint adják 
és szolgáltassák át. Ezt az átadást pedig foglalják újólag 
rendes leltárba és jegyzékbe, úgy ahogy az fentebb le 
van irva, és helyezzék el ismét a közpónztárba, minek-
utána a nemes embereknek, tanácsbelieknek ós a négy 
céhnek pecsétjével az egész gyülekezet nevében ellátták. 

Az új elöljárók útbaigazítást kaphatnak a régiektől. 

Az új elöljárók, ahányszor szükségét látják, tuda-
kozódjanak a regieknél, a régi elöljárók pedig Isten 
dicsőségére ós a közjóra való tekintetből ne terheltessenek 
az útbaigazítást megadni, hanem hűséges tanácscsal ós 
útmutatással szolgáljanak nekik. 

Annak igaz hiteléül pedig, hogy mi, a leisnigi járásba 
bekebelezett egyházi gyülekezet ezt a mi testvéries meg-
egyezésünket, minden fentebb részletezett szakaszával és 
pontjával soha máskép, hanem az Isten dicsőségére és 
keresztyén felebarátaink szeretetére, tehát a közjó előmoz-
dí tásáraakar juk minden időben alkalmazni és gyakorolni min-
den hamisság nélkül, mi nemesek, nóvszerint Árras Boldizsár, 
Kotteritzsch Bastian és Lauszk Zsigmond ősi családi pecsé-
tünket, mi tanácsbeliek városi pecsétünket és mi hites kézmű-
ves mesterei a négy céhnek, tudniillik a posztósok, pekek5 

vargák ós kádárok cehének közönséges kézmívesi pe-
csétünket függesztettük jelen irathoz a mi egyházi j á rásunk 
minden városi és falusi lakosának kértére ós nevében, 
mindnyájuk tudtával ós helyeslésével, kötelező erővel 
magunk ós utódságunk részére. 

Történt és Íratott Leisnigben, a mi édes urunk a 
Krisztus születésének ezerötszázhuszonharmadik evében. 

I). L u t h e r M. művei. 8 
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L E V E L E K . 

(1523.) 

F O R D Í T O T T A : 

M Á R T O N J E N Ő . 





1. LEVÉL, 

• ALBRECHT MANSFELD1 GRÓFHOZ. 
(1523. június 3.) 

Kegyelem és békesség a mi urunkban, a Jézus Krisz-
tusban, Nemes urain ! Kegyelmességed Torgauban kívánt 
tőlem egy iratot, melyben a szentírás szavaival ás világos 
okokkal legyen bebizonyítva, hogy miképen kell a mí 
keresztyen tanainkat nem csak helyesen, hanem nyilvánosan 
is szóval vallani és tettel bizonyítani, minthogy kegyelmes-
ségednek van egy barát ja , a ki híve az evangólíomiiak, 
tisztán és hamisítatlanul prédikál tat ja ís, de mindazáltal 
tar tózkodik attól, hogy az urvacsorát mindkét színben 
kiszolgáltattassa és a misét ugy tartassa, mint ahogy azt 
Krisztus rendelte (mindaddig míg ebben változás nem lesz, 
mert a felsőbbség ezt nem akar ja tűrni). Azt hiszi, hogy 
hacsak az igét tisztán hirdetteti, ezekért jő lelkiismerettel 
elvállalhatja a felelősseget. 

Először is, minthogy kegyelmességednek ez a bará t ja 
kölönben részben ismeri az evangéliomot, az első kérdést 
rövidesen lehet vele elintézni, hogy tudniillik Isten előtt 
minden ember bűnös, és jó cselekedetekkel nem nyerheti 
el az Isten kegyelmét, hanem egyesegyedül a Krisztus 
által, minden ő érdeme nélkül. Ezt hatalmasan bizonyítják 
az írás szavai i Róni. 3,235 25 • Nincsen ebben külömbsóg, 
mindenek vétkeztek ós elmaradtak az Isten dicsőségétől, 
megigazulnak pedig ingyen isten kegyelméből a Jézus 
Krisztusban lett váltság által, kit az Isten rendelt engesz 
telő áldozatul az ő vérében való hit által. Továbbá 
Róm. 11, Q.: Hogyha kegyelemből vagyon, akkor nem a 



118 I). L U T H E R , MÁRTON 

cselekedetekkel szerzett érdemekből vagyon ; mert úgy a 
kegyelem nem volna kegyelem. És GaL 2,21 : Ha a cseleke-
detek által vagyon a törvény igazsága., akkor a Krisztus 
ok nélkül bolt meg. És Ján. 1, 16. Áz ő teljességéből vet-
tünk mindnyájan kegyelmet kegyelem után. És Ap. Csel 
15q ; (>—ii Miért kisértitek az Istent a tanítványok nyakokba 
oly igét vetvén, melyet sem a mi atyáink, sem mi el nem 
hordozhattunk ? Sőt inkább az Űr Jézus Krisztusnak 
kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk, miképen azok 
is. Ezek és hasonló szentírási igék nem engedik, hogy azt 
higyjük, hogy jő cselekedeteink üdvözítenek minket, mert 
ha ezek üdvözítenének, ezzel megtagadtatnék a Krisztus, 
a ki így hiába halt volna meg, mint Pál apostol mondja0 

GaL 2, ós Isten tagadtatnék meg, ahogy azt Péter 
mondja, Péter II. lev. 2, 

Ily tanok hirdetésére és gyakorlására rendelte el, 
hogy a keresztyenek összegyülekezzenek és két szertar-
tás t végezzenek: a keresztséget és az ő testének és vérének 
áldozatát. Ez eléggé nyilvánvaló az evangéliomokból és 
Pál apostol leveleiből E két szentség által a hivo nem 
csak hogy nyeri és gyarapítja naponta a tanítást, hitet 
és kegyelmet, hanem velük a világ előtt tettel is vallja, 
váljon keresztyén-e, vagy sem es váljon ezt a tanítást 
szabadon és rendületlenül meri-e vallani Isten dicsőségére 
és példát adva felebarátainak vigasztalására, mert Krisztus 
maga mondja : Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre 
Kor. I. 11,26. 

Mindössze ennyi az, a mivel Istennek tartokunk, 
tudniillik hogy hirdessük ós higyjük az ő igéjét és hogy 
fogadjuk szentségeit emlékezetűi és hitvallásul. Ebből 
hárul aztán a kereszt azokra, a kik ilyképen vallják e 
tanítását. Mert a világ ós a világ ura, az ördőg? ezt el 
nem tudja tűrni. A háborúsághoz békességtűrós kell, a 
bókességtűrésből pedig bizodalom fakad és az örök élet 
reménye,, A jó cselekedeteket pedig gyakorolnunk kell 
felebarátunkkal, legyen az akár barátunk, akár ellenségünk, 
oly szeretettel, mint azt Krisztus parancsolta : Szeresd 
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felebarátodat, mint tenmagadat, Máté 22,39. így teszünk 
Istennek tetsző szolgálatot, nem jutalomért vagy kegyelem-
ért, mert a ki hisz, ezt már ingyen bírja Istentol; hanem 
ha úgy szolgálunk neki szeretéttel és jő akarattal, mint 
a gyermek atyjának, vagy egyik jó barát a másiknak. 

Ebből az következik, hogy a pápának és az egy-
háznak minden rendszabálya átkozott s, hogy Isten előtt 
semmiféle szerzetesi fogadalom nem ér semmit. Mert a 
fogadalmat oly okból teszik, hogy megszolgálják vele 
isten kegyelmét, nem pedig puszta jókedvből ős szere-
tetből, hogy Isten tetszését megnyerjék. 

Azért rá juk nézve hiábavalóvá válik Krisztus halála 
s ők a hit ellen küzdenek. Mert a hit, mint hallottuk, 
ingyen minden jó cselekedet nélkül nyeri el Isten kegyek 
mót. Ennyit az első kérdésről. 

A mi pedig a másik kérdést illeti, hogy míkep valljuk 
szóval s tettel azt, a miben hiszünk, erre nagy hatalmas 
igei vannak az í rásnak Máté 10,3 2 . : Valaki vallást tészen 
ón rólam az emberek előtt, ón ís vallást teszek arról az 
ón mennyei atyám előtt. És Márk 8, 3 8 : Ha valaki e 
parázna és bűnös nemzetség közül szégyenli engemet és 
az én beszédimet, az emberek fia is szégyenli azt, mikor 
eljövend az ő a tyjának dicsőségével a szent angyalokkal 
És Lukács 12, 8 , 9 : Valaki engem vallani fog az emberek 
előtt, az emberek fia is vallást tészen arról az Istennek 
angyalai e lő t t A ki pedig engem megtagad, megtagad-
tátik az Isten angyalai előtt. Hasonlóképen Pál apostol 
római levelében: 10 , 9 . 1 0 : Ha hiszesz a te szivedben, meg-
tártától, ha pedig vallást teszesz száddal, üdvözülsz. Mert 
ha hited vagyon szivedben, hogy a Krisztus az űr és ha 
vallast teszesz száddal, hogy az Isten őtet feltámasztotta 
a halálból, üdvözülni fogsz. És Timotheushoz írt második 
levelében, 2 , 1 2 : Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. 
Hasonlókép János 12,4 2 .4 3 . is korholja a főembereket, 
hogy hisznek ugyan a Krisztusban, de a farizeusoktól 
való féltükben nem vallják, „mert inkább szerették az 
emberek dicsőségét, hogynem az Isten dicsőségét." 
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Íme világosan lá that juk ebből, hogy sem haszonért, sem 
dicsőségért, sem valami hatalmasság miatt vagy barátaink 
miatt Isten igéjét megtagadnunk nem szabad. Ellenkezőleg 
ahogy az idők ós körülmények követelik, mindenképen 
vallást keli róla tennünk vagy őrökké el kell kárhoznunk, 
mint a kikben nincs Isten igéjébe vetett igaz és elegendő 
hit, A ki tehát úgy tudja és hiszi is, hogy a szentség 
mindkét alakjával való élest a Krisztus rendelte el és 
ezt Isten igéjének és akaratának vallja, annak az igaz-
ságot szóval és tettel vallania kell, úgy ahogy azt az 
idézett szentírási helyek követelik. Nem is lesz abból 
haszna, ha a felsőbbségtől való félelmében, vagy hogy 
annak kedvében járjon, mellőzi vagy megtagadja, Ugyanez 
áll a pápa minden rendelete és szerzetesi intézményére,, 
a mennyiben a hit rovására szereztettek. Ki kell mondani 
és vallást kell tenni róla, hogy nincsen semmi értékük 
Isten előtt, sőt károsak, ha az ember reá juk épít. 

Voltak Szt, Ágoston korában eretnekek, Príscilli-
ánusoknak1) hívták, a kik azt tanították, hogy az igaz-
ságot el kell hallgatni ós megtagadni az istentelenek ós 
zsarnokok előtt ós csak titokban tanítani és MnnL Űgy 
okoskodtak, hogy az istentelenek ós zsarnokok nem 
méltók az igazságot hallani, hogy nem keli a disznók 
elébe hányni a drága gyöngyöket és az ebeknek adni 
azt, a mi szent, Máté 7,6„ De voltakepen azt csak azért 
•tették, hogy ne kelljen a keresztet hordaníok ós üldöz-
tetést szenvedniük ós mert életüket, vagyonukat koc-
káztatni nem akarták. Ilyetén emberek akadnának most is, a 
kik szívesen lennének keresztyenek^ ha titokban hirdet-
hetnek tanukat és hitüket, a világ előtt meg hallgathat-
nának ós megtagadhatnák hitüket a zsarnokok kedvéért. 
De a. keresztyén nem úgy él mint Priscillianusnak két-
kulacsos követői, hanem együgyű hamisítatlan egyszerű-
ségben. A hogy szivében erez, úgy beszél a jka ós úgy él, 

*) Priscillianus 360 körül élt Spanyolországban, 335-ben Triestben 
kivégezték. Követői ellenezték az egyházi esketést, sokat böjtöltek és 
megengedettnek hirdették a hazugságot és tettetést. 
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mint a hogy a 116. Zsoltár 10-ik verse mondja : Hiszek 
és azért szólok. Azért a Priscilliánus követői eretnekek, 
mert nyíltan a Krisztus ama parancsa ellen cselekedtek; 
a ki engem megtagad azt ón ís meg fogom tagadni. 

Az sem változtat a dolgon, ha valaki azt mondaná: 
Én egyébként minden dologban szívesen vallom a Krisztus 
igéjét, csak egy-kettőt, a mit zsarnok uraim nem akarnak 
megtűrni, szeretnék elhallgatni, mint például az úrvacsora 
két színét vagy hasonlót. Mert a ki egy dologban, egy 
szóban megtagadja a Krisztust, az ugyanazt a Krisztust 
tagadná meg egy dologban, a ki teljességben megtagad-
tatott, minekutána csak egy Krisztus van összes szavaiban 
egyetemben. 

A zsidók nem hiszik, hogy Isten emberre lett, azért 
mit sem használ az, hogy hiszik, hogy az Isten mennynek 
és földnek teremtője. Igen ám, mondhatná valaki, de ón 
kockáztatom jószágomat, testemet, eletemet Felelet: Erre 
ís van egy Krisztus adta vigasztaló sző, mikor ís azt mondja, 
Márk 10,29o 3 0 : A ki ón érettem és az evangóliomért ez 
időben elhagyja házát, javait stb., az száz annyit vesz 
majd ez időben ós az őrök életet a jövendő világon. A 
kinek ez nem elég vigasztalás, az persze nem is hisz 
eleget. Mert itt próbáltatik meg, váljon jobban szeretjük-e 
javainkat, melyeket Isten adott, mint magát az Istent. 

Végezetül tehát mindennek az a sommája, hogy kiki 
lásson hozzá, hogy jól szívébe foglalja a hitet, hogy erős 
legyen és Krisztus tanításában megbizonyosodjék. Mert a 
kétkedés ós gyenge hit nem igen fog vallást tenni ós nem 
fog szilárdan állani. Mert Krisztus ismerete, mely minde-
neket kevésbe vesz, nagy dolog és keservesen nehéz néha 
míg az erőshitünek is* De a kik gyengék és ingadozók, 
azok keresztyén voltuk és hitvallásukért nem igen vetik 
magukat alá sok megpróbáltatásnak. Mert ha szavaikért 
felelősségre vonják ós megtámadják őket, végre megta-
gadásukra vetemednek, a mit sajnos, nap nap után sokszor 
tapasztalunk; fohászkodjunk tehát a Krisztusért Istenhez, 
hogy erősítse hitünket ós készekké és erősekké tegyen, 
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hogy vallást tegyünk róla. Mert ez nem a mi erőnktol, 
nem a mi értelmünktől függ. 

Gondolom ennyi ezúttal elég lesz, kegyelmes uram, 
hogy azt a jó barát já t el ne árasszuk. De ha többre volna 
még szükség, készségesnek és engedelmesnek fog engem 
kegyelmességed találni. Isten kegyelme legyen velünk 
Ámen. 

Wittenberg 1523. június 

2. LEVÉL. 

A NÉMETALFÖLDI, FLANDRIAI ÉS BRABANTI 
KERESZTYÉNEKHEZ.]) 

(1523). 

A Krisztusban szeretett testvéreinknek, a kik Német-
alföldön, Brabantban ós Flandriában laknak, valamint 
mindenkinek, a ki a Krisztusban hisz, kegyelem és békesség 
a mi atyánktól, az Istentől és a mi urunktól, a Jézus 
Krisztustól. 

Dicsőség és hála legyen a minden irgalmasság aty-
jának, a ki most újra lát tat ja velünk csodálatos világos-
ságát, a mely eddigelé a mi bűnös voltunk miatt el vala 
rej tve és a sötétség borzasztó hatalmának alávetve, ugy 
hogy mi oly gyalázatos módon tévelyegtünk és szolgáltunk 
az Antikrisztusnak. De most ismét bekövetkezett az idő, 
hogy hallhatjuk a gerlice szavát (Énekek én. 2,12.) és 
virágok fakadnak földünkön. Ennek az örömnek ti, édeseim, 

*) Az 1523. év július havának első napján Brüssel piacán máglyára 
vitték az evangélíom első két vértanuját Heinrich Vos és Jóhann van den 
Esschen ágostonos szerzeteseket. Ennek hírére irta Luther következő levelét 
és ez a szomorú esemény keltette fel költői hajlamát is. A két vértanú 
halálát énekeli meg ily című versében : Ein Lied von den zwei Mártyrern 
Christi zu Brüssel von den Sophisten von Löwen verbrannt (a löweni 
egyetem katholikus tudósait érti). A dal kezdő sora: Ein neues Lied wir 
heben an. 
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nemcsak hogy részeseivé lettetek, hanem ti lettetek a 
ki tüntetet tekké, a kikben nekünk lett örömünk és gyö-
nyörűségünk. Mert mindeneknek előtte néktek adatott, 
hogy ne csak hallgassátok az evangéliomot és megismer-
jétek a Krisztust, hanem az ís, hogy ti legyetek az elsők, 
a kik a Krisztusért most elszenvedtek gyalázatot és vesz-
teséget, bűt és bánatot, tömlöcöt es veszedelmet. Ti vagytok 
az elsők, a kikben az evangéliom oly bőséges gyümölcsöket 
termett és oly erőt ébresztett, hogy ti azt saját véretekkel 
megöntöztétek ós megerősítettétek* Mert nálatok volt az, 
hogy két nemes drágaköve a Krisztusnak, Henrik és János 
Brüsselben kevésbe vette életét, hogy Krisztus ós az ő 
igéje dicsőitessek. Ó, mily gyalázatosan végezték ki mind-
ket tő jüket ! De mily dicsőséggel es örökkön tartó örömmel 
fognak visszatérni a Krisztussal és igazsággal ítélni azokat, 
a kik most őket igazságtalansággal elítélték. Ó, nagyon 
csekélybe veszik a világ gyalázását azok, a kik tudják, 
hogy az ő vérük drága (Zsolt. 72,14) és hogy az Úrnak 
szemei előtt becsületes az ő haláluk, (Zsolt. 116, l5.) mint 
a zsoltárok zengik. Mi a világ Istennel szemben ? Mekkora 
örömmel nézte az angyalok serege a ké t lelket 1 Mily 
szívesen segítette át őket a tűz földi bűnös életükből az 
örök életre, e földi meggyaláztatásukból az örök megdi-
csőülésre. Áldott legyen az Úr neve örökkön örökké, hogy 
láthattunk igazi szenteket és valódi vértanukat, mi a kik 
eddig oly sok hamis szentet dicsőítettünk és imádtunk. 
Mi itt a felvidéken még nem találtattunk eddig méltóknak, 
hogy ily drága és becses áldozatjaivá legyünk a Krisz-
tusnak, bár híveink közül soknak kellett és kell még 
most is üldöztetést szenvednie. Azért, szeretteim, bízzatok 
és örvendezzetek a Krisztusban. Adjunk hálákat a Krisz-
tusnak a jelekórt és csodákért, melyeket közöttünk mí-
velni kezdett. Beteljesedett immár az ido. hogy nem 
beszédben áll az Istennek országa, hanem a lélek erejében 
(Kor I. 4,20). Itt tanulja meg az ember, mit jelent az : A 
háborúságban örvendezzetek. (Rám. 12, l2). Egy szempil-
lantásig elrejtettem az én orcámat tőled, mondja Esaiás 
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(54.7), de örökkévaló írgalmasságomban megkönyörültem, 
rajtad, És a 9L Zsoltár szerint: Én vele vagyok szomo-
rúságában, mondja az Űr, ós ón megszabadítom ós felma-
gasztalom öt, inert ismeri az ón nevemet. A mikor tehá t 
a jelen háborúságot lá t juk és ily erős vigasztaló ígéretünk 
vagyon, ú ju l junk meg szíveinkben, legyünk bátorsággal 
ós áldozzuk fel örömmel eletünket az Űrnak. Ő mondta 
ós nem fog megcsúfolni: fejeteknek hajszálai ís mind 
számon vannak. És ha ellenségeink e szent vértanukat 
husszitáknak, wiklefistáknak és lutheranusoknak is fogják 
gyalázni ós dicsekedni fognak ís gyílkoságukkai, ezen el 
ne csodálkozzunk. Sőt inkább erősítésünkre legyen ez, 
mert Krisztus keresztjének keli, hogy gyalázóí legyenek. 
De a mi bíránk nincs messze; ez pedig más ítéletet fog 
mondani, azt tudjuk, abban bizonyosak vagyunk. Imád-
kozzatok, édes testvéreim, éret tünk ís és magatokért ís, 
hogy hűségesen kezet nyújtva egymásnak mindnyájan egy 
szívvel leiekkel, csüngjünk a mi fejünkön, a Jézus Krisz-
tuson, a ki benneteket kegyelmével erősítsen és tökélete-
sítsen szent nevének dicsőségére, melynek ís legyen dicsőség 
hála és köszönet nálatok és minden teremtménynél mind-
örökké ! Ámen. 

3. LEVÉL. 

A WITTENBERGI K A N O N O K O K H O Z . 

(1523 július 11.) 

Kegyelem ós békesség a Jézus Krisztusban. Nagy-
tudományú, érdemes jó uraim és barátaim a Krisztusban ! 
Testvéri és keresztyéni szeretettel figyelmeztettelek egy 
latin nyelvű írásomban1), hogy minekutána Isten kegyel-
méből az evangóliom által nyilvánvalóvá lett, mily sok 
súlyos visszaélés járatos a ti templomaitokban az igaz 
istentisztelet ellen, hogy ti, szeretteim, lássatok hozzá, 

1523 március 1-én. 
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hogy az evangéliom dicsőségére az ilyes visszásságok 
megtámadtassanak és megmásíttassanak. 

Erre ti kegyes uraim ék, azt izentétek, hogy minek-
utána ez idő szerint nincsen közöttetek dékán, ti ez ügyben 
semmit nem tehettek, hanem hogy elhalasztjátok a dolgot^ 
míg dékántok nem lesz* Most azonban van dékántok, azért 
ú j ra beállítok német Írásommal és azzal a legalázatosabb 
és legszívélyesebb kéréssel, hogy most még is csak 
tegyetek valamit. 

Lelkemre mondom és Krisztus urunkat hivou fel 
tanumul, hogy mindezt nem más okból teszem, hane v 
hogy lelkiismeretem késztetéséből, a mint ezt egyiktek-
másiktok jól tudja, Mert ón attól tartok, hogy nem kis 
mértékben az az oka annak, hogy Isten igeie köztünk 
oly erőtlen s oly kevés gyümölcsöt hozó, hogy elnézzük 
a ti istentelen és babonás el járástokat ós szálkát hagyunk 
szemünkben, tövist oldalunkban, a hogy Mózes mondja 
az Izrael fiainak. 

Hiszen lehetne türelmet és elnézést gyakorolni, ha 
emberi intézményekről volna szó. De minthogy olyasmiről 
van szó, a mi Krisztus tiszta tanítása és a hit ellen 
irányul, bizony édes uraim, nem szabad tovább hallgatni 
és türelemmel lenni. Eléggé sokáig tűr tünk a gyengék 
és tudatlanok kedveórt, minden további türelem ra j tunk 
szárad és minket terhel meg mások bűneivel. 

Nagyon jól tudjátok, szeretteim, hogy erre nem sza-
bad azt mondani, hogy a választófejedelem parancsolja 
vagy nem parancsolja, hogy ebben tegyünk, vagy változ-
tassunk valamit. Én most a ti lelkiismeretetekhez szólok; 
mi közünk ilyen dolgokban a választófejedelemhez P 
Tudjátok, mit mond Pál apostol Ap. Csel. 5 , 2 9 : Az Istennek 
kell inkább engedni, hogy nem az embereknek, ós ugyan-
csak ő Gah 1.8 : De ha szinte a mennyei angyal hirdetne 
néktek más evangéliomot, legyen átok. 

Így tehát ti sem mondhatjátok, szeretteim, hogy nem 
tudjátok, hogy egynémely dolgok kózzelfoghatólag 
az evangóliommal ellenkeznek. Minekutána pedig egy 



126 I ) . LUTHER, M Á R T O N 

városban vagytok és egy testületet alkottok, sőt ml több 
a keresztyén nevet is viselitek, kénytelenek vagyunk 
titeket óva inteni és a mennyiben szavunkra nem hallgat-
tok, megtagadni tőletek a keresztyéni nevet és tőletek 
egészen elszakadni. Én a magam részéről mással meg 
nem fenyegethetlek, csak azzal hogy ezentúl épugy fogok 
ellenetek imádkozni, mint a hogy eddigelé érettetek imád-
koztam. 

És megtörténhetnék egyszer, ha már keresztyének-
nek mondjátok magatokat ós nem akartok pogányok 
lenni, hogy imádságomnak foganatja lenne, hogy meg-
ismernétek, mit jelent az : Zsolt. 9 , 9 : Az Úr meg fogja 
Ítélni az ő népek És 1L Kor, 12,9 . : Krisztus nem erőtlen, 
hanem erős tibennetek. Veszedelmes dolog ha valaki a 
keresztyen nevet viseli, de nem akar keresztyén lenni, 
mert a Krisztus nagybuzgó, eltűri, ha idegenek szidják ós 
gyalázzák, de az övéit csakhamar meglátogatja, ha nem 
engedelmeskednek neki. I. Pót. 4.1 7 . 

Minthogy pedig nektek, szeretteim az Úrban, a leg= 
jobbat kívánom, az Istenre kérlek, vegyetek tekintetbe 
ezt az ón hűséges figyelmeztetésemet, mintha csak maga 
a Krisztus szólana hozzátok általam. Nem is kételkedem 
ebben, sőt biztos vagyok benne és mindenkorra szívesen 
szolgálok nektek az evangóliom által. 

De ha mégsem igy volna, többre kell tartanom az 
evanguliomot, mint ti teket és amott köszönetet és kegyek 
met, nalatok ennek ellenkezőjét kell szereznem. Ezzel a 
Krisztus kegyelmébe ajánllak. Ő világosítson meg, ő em-
lékeztessen és erősítsen meg titeket, hogy azt cseleked-
jétek, a mi az ő jóságos akara t jának tetsző. Ámen. 

Kilián napja után vasárnap a vecsernye alatt, az 
1523-ik esztendőben. 
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BEVEZETÉS. 

Ezen irat megírására okul szolgált azon körülmény, hogy 
György szász herceg kieszközölte Bennonak, az egykori meisszeni 
püspöknek (f 1107.) szentté avatását. Ezen uj szentnek országos 
védőszentté való avatása által gondolta az országában terjedő 
reformációnak útját állhatni. 

1523. évi május 31-ről van keltezve a Bennot kanonizáló 
bulla, s 1524-ben, junius 16-án történt országos védőszentté 
való nyilvánítása Meisszenben. Szokatlan fényt és pompát 
igyekezett kifejteni ez alkalomból a herceg is, a római egyház 
is. Országszerte terjesztette az ünnepélyre szóló meghívókat és 
az adakozásra való felhívásokat. Mintha a szemkápráztató 
ünnepséggel a pápás egyháznak nemcsak gazdagságát, ^ de fő-
lényét is óhajtották volna nyilvánvalóvá tenni. Luther azonban 
résen állott. Megírta ezen a meisszeni bálvány ellen irányuló 
iratát, kimutatva benne az írás fegyverével a pápás szentekről 
szóló tannak teljes tarthatatlanságát. 

Alapgondolata, hogy az írás nem ismer szentet az emberek 
közül a mennyben, s nem is adott parancsot nekünk rájuk 
nézve, hanem csakis a földön. A földön pedig szent minden 
keresztyén. Éppen azért a mennyei szentektől elfordulva, a 
földön levő szentekre azaz keresztényekre legyen gondunk, 
azokat tiszteljük, gondozzuk, segítsük, szeressük. Mert jobb 
segíteni a szegény szenteken, mint felmagasztalni a megholt 
szenteket, akik már nem szenvednek szükséget. Tehát — úgy-
mond — „tartogasd pénzedet inkább gyermekeid és a szegények 
számára s ne fohászkodjál egyetlen szenthez sem, hanem inkább 
megemlékezve róluk, áldjad az Istent, . aki buzdításul nekünk 
derék embereket adott itt a földi életben. A kegyelmet pedig 
egyedül Istennél keresd a minden szentek szentje, a Jézus 
Krisztus által". 

Bennonak országos szentté való avatását meg nem gátol-
hatta ugyan Luther, de azért az uj szent dicsősége szász földön 
nem soká tartott. Meg nem akasztotta a reformációnak diadalmas 

D. Lutlier II. művei. 9 
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terjedését, s már 1539-ben el kellett távolítani Benno síremlékét; 
reliquiáit pedig elszállították Wurzenbe. E reliquiák hosszas 
bújtatás után ajándékképen V. Albert bajor herceg birtokába, 
Münchenbe kerültek, hol Benno mint a város és az egész 
ország szentje nagy tiszteletben áll. VII. Károly császár utóbb 
a reliquiák egy részét a drezdai r. kath. hitközségnek ajánlotta 
fel, s az ottani jezsuitáknak van rá gondjuk, hogy hiveik 
figyelmét Bennora irányítsák. 

Luther ez irata is különböző szövegben maradt ránk s 
ezek közül legjobb az A. szöveg, melyet fordításuknál mi is 
alapul vettünk. 
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Mindenek előtt óvást emelek az ellen, mintha én most 
a holt Benno püspököt elítélni vagy kárhoztatni szándékoz-
nám, Elvette jutalmát mint minden más halott, kik fölött 
ítélni senki emberfiára nem tartozik, hacsak az Isten maga 
nem nyilatkoztatja azt ki, elsőben szóval, azután jelekkel. 
Csupán az eleven Sátán ellen írok, ki mostanság, mikor 
az evangéliom Isten kegyelméből ismét életre kelt ós 
fényesen világít, nem állhat máskép boszut, mint hogy 
Istennek megcsúfolására ós igéjének gyalázatára oly szem-
fényvesztesre vetemedik, miszerint ezüsttel ós aranynyal 
ós nagyszerű pompával Benno neve alatt (ki bizonynyal 
szívesebben nyugodnék) felmagasztatni ós imádtatni kíván. 
És az Isten haragjában azt is megkívánja, hogy a meg-
rögzött és elvakított kónyurak ós üldözők, minő a pápa 
és az ő hordája, kik az üdvösség evangelíomát nem akar ják 
sem meghallgatni, sem megtűrni, nagy kárhozatukra higy-
jenek a hazugságban és vastag tévelygésekben ós az Ördög 
müvében, amint szt. Pál mondja II. ThesszaL 2, 10. 12-ben. 
Annál szívesebben ós örömestebb írok, mert jól tudom ós 
bizonyos vagyok benne: ha Benno valóban szent, ugy 
nincsen kedvére a felmagasztaltatás. Valamint egy szentnek 
sem volt kedvére bármikor is magasztaltatott legyen fel 
a pápa áltak De ezeknek száma csekély, mert a szentek 
rendszerint nem keresztyén szentek, csupán csak pápás 
szentek. Az indító ok ez: lát ják, hogy a szentek felma-
gasztalása folytán az embereknek Istennek kegyelmébe ós 
a Krisztusba vetett bizodalma másfelé fordul ós a szen-
teknek érdemeire és másokért való könyörgéseire irányuk El 
is lá t ják templomaikat oly sok javakkal , hogy a felebarát 
i ránt való szeretet t gyakorlása szinte elmarad e mögött. 

9* 
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Így azután Isten helyébe a szentek lépnek, a felebarát 
helyébe fa és kő és a templomokban, apátságokban és 
kolostorokban csak lomha kenyérpusztitók és naplopó 
hízók tanyáznak. Pedig az igazi szenteknek semmisein 
kedvesebb, mint hogy a hit tiszta és hamisítatlan, a szeretet 
hatékony és állandó legyen az emberek között. 

Azért akarta az Isten is annak idején Mózest ugy 
eltemetni, hogy senki emberfia ne tudja sírját, nehogy 
őt ís ott tiszteljék és imádják (V. Móz. 34. 6). Igenis nem 
engedi, hogy istentisztelet vagy tisztességtevés történjek 
bármely helyen, bármely néven vagy módon, ha el nem 
rendelte. Ennek bizonysága Hískiás, ki összetörte az órc-
kigyót (mely pedig magának az Istennek parancsára lett 
készítve), mikor látta, hogy a zsidók istentiszteletet ren-
deztek ott be (II Kir. 18, 4). Noha a hamis próféták mindig 
is erősítgették, hogy az igaz Isten tiszteletére teszik, 
miként pápánk ís cselekszi, öveivel egyetemben, ezzel a 
Bennoval. 

Annál kevésbbé szabad tűrni, hogy az uj szövetségben, 
az evangéíiom fényes világosságában önkényesen isten-
tisztelet rendeztessek be, hacsak nem az az egyetlen, 
melyet az Isten maga rendelt, hitben ós szeretetben, 
önmagunk feláldozásával, amint Pál tanítja Róm. 12, ^ben. 

Elsőben, hogy a fődologban kezdjük meg ezt az 
ügyet, pompásan talált, hogy az a ineisszeni Sátán Hadrián 
pápa által magasztaltatott fel, ki életében kiváltkópeni 
szolgája volt.1) Mert ámbár azt hallottam erről a Hadriánról, 
hogy látszólag dicsérendő életet élt, mégis (mint afféle 
képmutató) Istennek ós az ő igéjének legádázabb ellensége 
volt. Megengedte Brüsszelben azt a két gyilkosságot s a 
Krisztusnak két vértanát szerzett és tudta s akarata 
ellenére igazán szentekké avatta őket.-) S ha mindjárt 

*) Már régóta szorgalmazták a meisszeniek (papok és fejedelmek) 
Bennonak szentté avatását, de csak Hadrián pápa idejében (1522 —1523.) 
értek célt. Hadrián rideg erkölcsű ugyan, de babonás férfiú volt. 

2) Voes Henrik és Esch János 1523-ban julius 1-én a brüsszeli 
városháztéren evangéliomi hitükért megégettettek. 
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eretnekek lettek volna is (noha nem voltak azok) mégis 
gyilkosukká lett, pedig az igazi keresztyének, különösen 
a papi pályán levők, senkit sem gyilkolnak meg, hanem 
inkább őrizkednek és tartózkodnak a gonosztól, amint 
Pál (Tik 3, 10) és a Krisztus (Máté 10, 1?; 7, 15) tanít ja. És 
ámbár nem szabad megítélnem ós nem is ítélhetem meg, 
hogy milyen volt halála, mégis helyesen következtetem, 
hogy ha ily lelkületben érte a halál s ezeket a gyilkos-
ságokat nem akarta jóvá tenni vagy nem bánta meg és 
az evangéliomot meg nem kedvelte, bizonnyal a kárhozatnak 
gyermeke. 

Merőben pápásan történt a dolog, akár a konstanzi 
zsinaton, hol Husz Jánost ós prágai Jeromost, ez igazi szent 
istenfiakat ós vértanukat kárhoztat ták ós megégették, 
de ezzel szemben aquinói Tamást, minden eretnekségnek, 
tévelygésnek és az evangélíom kiirtásának kutforrását ós 
kotyvasztóját (minek könyvei muta t ják őt) felmagasztalták, 
így tesz most Hadrián mester ís. Jánost és Henriket, ez igazi 
szenteket, Brüsszelben megégette, de Bennot, sőt magát 
az Ördögöt felmagasztalja. Kiváltságos tisztsége ez a 
pápáknak, kiknek ezt kell cselekedniük: igazi szenteket 
megölni, hamis szenteket támasztani; Istennek igéjét kár-
hoztatni, saját taní tásukat megerősíteni, azután pedig azt 
állítani, hogy Istennek és kedves szentjeinek dicsőségére 
történik ez, amint a Krisztus mondja Ján. 18, 2-ben: „Eijő 
az idő, mikor valaki t i teket megőlend ; állítja, hogy isten-
tiszteletet cselekszik." 

Másodszor, e dicsőséget méltán el kellett volna hall-
gatni és szükséges volna, hogy necsak Hadrián mester, a 
pápa, hanem azok is mindnyájan, kik Benno felmagasz-
taltatását annyira siettetik, szégyéljék magukat, ha lenne 
bennök egy szikrányi keresztyén megfontolás. De ők 
inkább még megírják könyvekben és elmondják a bullában 
és a világ előtt nyilván hirdetik Bennonak nemes erényét 
ós példáját, mely szerint IV. Henrik császár ellenében 
VII. Gergely pápához szított és a meisszeni őrgrófot a 
császárral egyetemben száműzte, azután pedig a pápához 



134 I). L U T H E R 11 ÁRTÓN 

szökött, — ugy akartam mondani : búcsút járt . Hej! de 
lovagias tet t volt ez; méltán nemcsak szent püspöknek, 
hanem szent lovagnak is kell neveztetnie és aranyos 
sarkantyúval felmagasztaltatnia, hogy merőben sárga 
legyen. 

El akarom hallgatni azokat a törteneteket, melyek hatal-
masan bizonyítják, hogy ama YIL Gergely pápa áruló és gaz 
ember módjára bánt IV. Henrik császárral ós a flut az apa 
ellenuszitotta, kit megfosztott a császári méltóságtól és szám-
kivetésben hagyta ínségben meghalni; cselekedte pedig 
mindezt merő földi javakért , pompa és hatalom ked-
véért, Igen, ilyen pápához pártolt Benno, miként a bulla 
dicsőítve mondja, s meg bíztatta a pápát gazságában. Nem 
volt annyi belátás e szent férfiúban, hogy felismerhette 
volna, miszerint a pápa hibázott, mikor az édes gyermeket 
•— kinek Isten parancsa szerint tiszteletet és engedelmes-
séget kell tanúsítani szülője irányában, az apa ellen 
uszította,1) sőt annyira elvakult volt, hogy neki vágott és 
a pápához pártolt ós támogatta őt, mindkettőjüket pedig, 
a császárt ós az őrgrófot száműzte, noha élete koc-
káztatásával a pápánál tiltakoznia és neki ellentállania 
kellett volna. 

El akarom hallgatni ezeket, miként mondottam, és 
azon kezdem, hogy Henrik császár állitólag hibázott, a 
pápa pedig helyesen cselekedett, (de ezt a történet tagadja).2) 
Ezt fontolóra vévén tagadhatatlan, hogy az a IV. Henrik csá-
szár sem a hiten, sem Istennek igéjén nem ejtett csorbát, 
hanem — a mint mondtam — pénzért és javakórt , hatalomért 
ós dicsőségért történt az egész pogány módra. Állítom, hogy 
a pápa az evangóliom ellen cselekedet t : mert nem lett 
volna neki szabad ellentállani, ós azt, a mi veszendő volt, 
veszni kellett volna hagynia, a mint a Krisztus világosan 
tanít ja Mátó 5, 39-ben. Sőt ha a császár Istennek igéje 

1) II. Paschalis pápa IY. Henrik fiát, Henriket arra bírta, hogy 
atyja ellen fegyvert fogjon (1105-ben.) 

2) VII. Gergely pápa arra törekedett, hogy minden világi hatalmat 
függésbe hozzon a pápáktól, s ennek IV. Henrik ellenszegült. 
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ellen cselekedett volna is, azt ís törnie kellett volna a pápá-
nak ós eletét feláldozni, a mint az ö árának, a Krisztusnak 
helytartójához illik. Ő azonban nemcsak ellene szegült a 
bajnak, nemcsak maga állott boszut, hanem annyi baj t 
okozott, annyi vért ontott, annyi egyenetlenkedést támasz-
tott, hogy írtózva lehet csak olvasni; nem ís nyugodott, 
míg a császárt meg nem fosztotta a császári méltóságtól, 
országától ós népétől, testétől ós életétől, becsületétől és 
barátaitól és lelkétől is, a mennyire csak tőle tellett. 

És lám ilyen emberrel ta r t Benno, a szent ferfiű ; 

a ki csodákkal is te t t bizonyságot az evangéliom mellett. 
Ez az ő legnagyobb erénye, a miért is aranyásókkal kell 
őt most kikaparni a főidből, talán, hogy mi is ekképen 
tanuljuk tőle az'evangéliomot megtar tan i Elhiszem bizony, 
hogy Bennonak ez a csodatevóse ós erénye a római 
szék előtt a legfőbb ós legkedvesebb. Ennek híj ján talán 
még soká kellett volna a földben feküdnie. Mert a ki oly 
csodákra képes, hogy dicsőítse ós emelje a római szentszék 
gazdagságát, pompáját, hatalmát ós dicsőségét, az evvel 
nagyobbat tesz, mintha tiz halottat támasztana fel, ha 
mindjárt ennek folytán minden tönkre is megyen testestől-
lelkestől, vagyonostól és dicsőségestől. Hej Benno! te 
kitűnő pápás képmutató, mennyire érdemled meg felma-
gasztalásodat, mikor az evangéliom és a józan ész ellenére 
a pápa annyi irtóztató és ijesztő komiszságának részesévé 
tetted magad. 

Ugy velem azonban, hogy Bennonak ezen erényét a 
meisszeniek költötték ós azért hazudták, hogy a pápának 
hízelegjenek ós felmagasztalására indítsák. Jól tudták, 
hogy az ilyen fülcirogatás nagyon csiklandozza a pápát, 
s hogy az ilyen nótákat nagyon szereti hallani; azért 
helyezték ezt minden egyéb csodatételek fölé első helyre, 
hogy a pápát bolonditsák ós megkerítsék vele, s neki a 
további erőtlen, hitvány, semmis és — sajnos — nagyon 
is meisszenies ízü csodatételek annál jobban tessenek. S 
a mikor ennyire hazudnak ós ennyire képmutatóskodnak, 
ki akarna és ki tudna kételkedni benne, hogy Bennonak 
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•ezen felmagasztalása mero ördögi szemfényvesztés, s hogy 
nem Benno, hanem Benno nevén maga az Ördög magasz-
tal tat ja fel magát. 

De ha igaz és nem hazugság, ugy azt mondom: ha 
Benno ily megterhelt lelkiismerettel halt meg és ezt a 
bünt meg nem bánta, akkor bizonynyal az Ördög vitte el, 
mert az evangéliomot bizony meg kell tartani. Azt mondja 
ugyanis a Krisztus : „Valaki azért e legkisebb parancso-
latok közül egyet megront és a képen tanít ja az embere-
ket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen" (Máté 
5, 19.). Kit magasztalnak már most fel azok a meisszeniek ? 
Sokszoros gyilkost és vérontót, aki mindenféle szeren-
csétlenségnek okozója volt német földön, az evangóliom-
nak ellenségét ós az Antikrisztusnak egy szolgáját, aki 
átpárolt hozzá, s komiszságának részeseve tette magát. 
Ez következik elvítázhatlanul Hadrián mesternek ezen 
bullájában Benno legnagyobb erényének e nagy dicsőité-
seböh Már most azt mondván : olyan szentet magasztalunk, 
aki az evangóliomnak ellenére ólt, mit mást mondanak 
ezzel, mint ezt : megbolondultunk ós esztelenek vagyunk, 
megvesztünk ós balgák vagyunk mi meisszeniek, hogy 
nem tudjuk, mi evangólioiuszerü és mi evangéliomellenes, 
s azt mondjuk szentnek, amit mi magunk magasztalunk 
és dicsőítünk, noha az evangóliom ellenére van. Csak 
menjenek falnak haragos lovagjaink, kik Istennek igéjét 
üldözik. 

Egészen ilyen ama nemes ós gyengéd csodajel ís, 
melyet a bulla szintén dicsőit, — noha bűne ós gyalázata 
nemcsak Bennonak, hanem mind azoknak is, kik őt magasz-
talják, -— mikor azt mondja, hogy Benno a meisszeni 
őrgrófot, aki őt arcul ütötte, egy évvel utóbb ugyanazon a 
napon földi javak kedvéért megölte, a mivel már korábban is 
fenyegette vol t Benno ílyformán nemde helyesen értelmezte 
és tar tot ta meg az evangéliomot, melyben azt mondja a 
Krisztus: „Jól tegyetek azokkal, kik t i teket gyűlölnek és 
imádkozzatok azokért akik titeket háborgatnak es ker-
getnek." Lám e bullabau csodákkal épen az ellenkezőt 
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bizonyltja a Krisztus ós szavaival azt tanítja, hogy ezt meg 
kell törni, de a csodákkal más cselekvésre kényszerít. Őh te 
bulla! Óh ti fel magasztal ók! Mikor fogjátok magatokat 
már egyszer szegyein! ? De meg sem elégszik a bulla 
azzal, hogy az ilyen kárhozatos bünt csodának nyilvánítja, 
hanem még tetézi ezt s Eennot istenné teszi azt mondván : 
Hinc facile concipi potest, divinatn virtutem divino homini 
esse communicatam. 'x) Eh! Hogy az Isten büntessen meg 
titeket, ti gyalázatos káromlók! Azt akar ják ezzel jelezni, 
hogy a szentek önmaguk érdekében szintén tesznek cso-
dákat, nem pedig egyedül az Isten, amint a LXXL zsoltár 
mondja (19.): „Qui facit mirabilia solus."2) 

Ismételten is roppant hazugságnak tartom azt, a 
mivel Rennot illetik, csakhogy a pápát megpuhítsák. Mert 
a római szentszék sokkal szívesebben hallja, hogy a feje-
delmek és urak sanyargattatnak, ha egyházi vagyont 
eltulajdonítanak, mintsem azt, hogy ha az egész világ szentté 
lesz. Azért betol cl ták ezt sok legendába, példázatba és 
könyvbe, csakhogy bővelkedjenek jó napokban és javak-
ban, az evangóliomot pedig ne kelljen megtartaniok. 
De ha az igaz, akkor — ismétlem —• Benno ópoly szent, 
mint akár Annás, akár Kaja fás ; hiszen vezekett érte. 
Azok pedig, kik az ily bűnt magasztalják, gyalázatukra 
túltesznek bizony még Bennon is. Mert ha a bullában 
nem hazudoznak dicsőítésükkel, akkor Benno az Ördögnek 
szentje; ha pedig hazudnak, akkor az Ördög ösztökéli 
őket a feimagasztalásra. Mert ha bebizonyul valakiről, 
hogy Isten igéjének ellenére ólt, ugy sem szentté nem 
lehet, sem fel nem magasztalható, ha mindjárt az összes 
halottakat támasztja is fel, s mindenféle csodákat tesz is. 

Az evangélíom inkább képes kárhoztatni, sem mint 
az összes csodák a feimagasztalásra képesek, mert az 
evangeliom nem téved ós nem hazudik, ellenben a csocla-

*) Ebből könynyen érthető, hogy az isteni erő isteni emberrel 
közöltetek. 

2) ..Ki egyedül cselekszik csodálatos dolgokat.u 
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tételek nagyon is hazudnak, a minthogy Pál hirdette is 
(II. Thesszai. 2, 9.), hogy az Antikrisztus hazug csoda-
tételeket cselekszik, s hogy megtéveszti a választottakat 
is (Máté 24, 94-)° Mózes is irja (V, Móz. 13, 5.) a csodákról, 
hogy egy csodának sem kell hinni, ha ellenere van az 
Isten igéjének. Mert szükséges, hogy a jelek az igének 
szolgáljanak és az igét kövessék, nem pedig hogy a jelek 
az igét Irányítsák. Azért vagy he kell bizonyítani Benno 
tanítását, vagy csodatételei nem érvényesek. Márk 16, 20-
ban áll: sermonem conílrmante sequentíbus signís; non 
ait praecedentibus vei sine sermone apparentibus.1) 

Ennek példájára történt, hogy Benno halála után 
Vilmos őrgróftól is kierőszakolt egyszer földi javakat , 
végül pedig hogy a prépost imája által (rendszerint sok szent 
emberük van az apátságoknak) egy szemét ütötte kL E 
kedves uraknak csak a vagyonra és a pompára van gondjuk 
s ezt még a holt szentek is kötelesek megvédeni. E tan 
oly bizonyosan az Ördögtől van, a mily bizonyos, hogy 
van Is ten: mert az Ördög szokta a holtakat megjelentetni, 
hogy az embereket bolondítsa ós ijeszsze. Az ótestamen-
tumi próféták, pátr iárkák es királyok is büntettek és 
tet tek csodákat, de mindannyiszor meg vagyon e mellett 
írva, hogy ez az Istennek igéje, ós az Istennek népe érde-
kében tö r tén t De a meisszeni uraimóknak és a vak római 
szentszéknek minden csoda, ami csak a földi javakban ós 
dicsőségben megerősít. 

Kieszelt hazugságnak tartom különben ezt ís, vala-
mint a bullában említett majdnem összes csodatételeket 
is, s azt hiszem, hogy a pápa a kedves meisszeniekkel 
egyetemben a kedves Bennot e hazugságokkal és tévely-
gésekkel kínozni akar ja még halálában, hogy necsak 
gyóntatót, de vértanút is bírjanak benne. Mert ha kegyes 
férfiú volt, akkor e hazugságokkal bizonyára jobban kínozzák, 

*) A tanítványok igehirdetését megerősítette az Ur rákövetkező 
csodákkal; az írás tehát nem azt mondja, hogy megelőző csodákkal vagy 
igehirdetést nélkülöző csodákkal. 
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mint a mennyire valaha kínoztak egy vértanút. Hogyan 
lehetne őt galádabbul piszkolni, mint ha azzal dicsőítik, 
hogy ©vangéliomellenesen élt s hogy neki tulajdonít ják a 
jeleket, melyeket az Ördög maga- szokott végezni. Ó ti 
kedves meisszeni urak, jobb lett volna Bennotokat bele 
nem vonni az ilyen csodákba, Intiek is titeket, óvakod-
ja tok ós az istenkáromlással ne űzzetek annyi gúnyt. 
Hiszen látjátok, hogy Benno ezen dicsőítése vagy hazug, 
vagy pedig Benno elkárhozott. Ha meg nem szűntök fejjel 
falnak menni, s annyira igyekeztek hazudozástokat s Ben-
nonak bűneit oly nyilvánosan és szándékosan bizonyítani 
ós fenntar tani : ón ártatlan vagyok benne, ha ti is ós mind-
azok, kik veletek tartanak, elkárhoznak is„ De legyen ©lóg 
belőle ; itt az ideje, hogy abbahagyjuk ezt, 

A többi jelek szánalmasan hitványok, hacsak nem 
csoda, hogy a vakokat gyakran megtévesztik, s megcsal-
ják azokat, kik sokat hazudnak s szívesen hallják a hazug-
ságokat. Ugyan ki nem mulatna azon, hogy a Benno által 
beszentelt harag eltávoztatja a v iha r t? Nem teszi ezt 
minden harang ? Vagy lehet az Ördögöt üvegbe zárni, 
s nem kellene-e neki is vihart támasztani ós megint szét-
szórni, hogy az embereket megtóveszsze vele, mintha az 
Isten végezné? Ha minden csodálatos dolgot Isten csodá-
jának tekintünk, akkor sohasem lessen szükség hamis 
csodára. Például, hogy Benno átment az Elbón s egy időben 
lát ták innen is, tul is; ki tudná: Benno, vagy egy Ördög 
volt-e ? Vájjon hányszor cselekedett ilyent az Ördög? Vagy 
milyen nehezére eshetik az Ördögnek, hogy ő, e világ-
fejedelme, egy embert, a ki hitetlenségenel fogva amúgy 
is az övé, sanyargasson vagy megbabonázzon, majd pedig 
egy szenthez vezettesse magát, hogy ott megszűnjön ezt 
cselekedni.1) Ezt azután a szent okozta. 

*) Emser említi a Bennoról szóló legendában, hogy ördögíizéssel 
hiába igyekeztek egy asszonyból az ördögöt kiűzni; végül Benno sír-
jához vezették, ráadták Benno misemondó ruháit, kezébe nyomták Benno 
püspökbotját, mire az Ördög csakugyan távozott, de emlékeztetőül tátongó 
sebet ejtett az asszonyon. 
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őh uramis tenem, milyen meggondolatlanok vagyunk; 
hogy megyünk neki mint a vakok, mint csalta meg szent 
Gergelyt oly kézzelfoghatóan az o dialógusaiban. Naponta 
hallom az ily bolondozást, mintha az Ördög hajtana vagy 
haj tot t volna valakit ide is, oda is, úgyhogy tiz Benno-fóle 
tör ténetet is csinálhatnék belőle. Továbbá ki tudná bizo-
nyítani, hogy Benno csinálta a szent kutat,1) noha a 
monda ezt mondja. Sok ilyenre lehet akadni és senkisem 
tudja, hogy honnan van. Rómában sok az ilyen dolog. 

Összegezve mindent: ha valaha megkísértenek egy 
szent püspöknek igaz életet festeni és megénekelni, ugy 
mondott szavaira és tanításaira kellene utalni; továbbá 
hitére és szeretetére és a tanításaiért viselt kereszt re ; 
ezek a lényeges dolgok. A bulla azonban azt mondja, 
hogy Benno prédikált, de nem mondja meg, hogy mit 
prédikált és mit hitt. Szeretetére és kereszt jére sem utal, 
hanem beszél szertartásairól, s hogy az egyháznak vagyona 
miatt haragudott, menekült ós szenvedett. E mellett említ 
néhány bizonytalan ós hamis csodát, melyek inkább annak 
bizonyítására szorulnak, hogy valóban megtörténtek, nem 
hogy Benno szent voltát bizonyítanák. 

Azt már szívesen elhínnem, hogy Benno kegyes férfiú 
volt, de a pápa által sok tekintetben megtévesztetett, 
végül azonban mégis megváltatott Istennek végtelen ke-
gyelme által amint szt. Bernáttal és sok más kiválasz-
tottal is megtortent. De hogy olyan veszett jeleket tet t 
volna, minőket a bulla említ, azt sohasem fogja bebizo-
nyítani senkisem. És ha bebizonyítanák, Bennot a pokol 
fajzat jává tennék már eletében, mert ez esetben élete 
homlokegyenest ellenkezett az evangólíommal. 

Azért azt tanácsolom, hogy ama felmagasztalással 
mindenki érje be ós hagyja a jő Bennot nyugodni Istenben, 
ki egyedül tudja az ő sorsát. Jelei semmit sem bizonyítanak; 
tanítása, hite, szeretete és kereszt je meg nem tündököl : 
micsoda nagy dolgot csináljunk tehát belőle ? Szükség 

1) Meisszen környékén a legenda szerint Benno egy alkalommal 
botját a földbe ütötte, s ennek nyomán kút fakadt. 
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sínesen rá, hogy felmagasztaltassák. Mert hiszen keresz-
tyenek akarunk lenni és üdvözülni akarunk, ha nem is 
magasztal ják fel sem Bennot, sem egy szentet sem, s ha 
ezzel nem ís akarnak itt pénzt keresni. 

Ha a fentiek nincsenek reád hatással, akkor hasson 
maga a bulla, melyben a pápa maga mondja, hogy övéivel 
egyetemben kérte az Is tent : ne engedné őket e tekintetben 
tévedni. Lám~lám, mennyire alakoskodik itt a pápa. Ha 
azért könyörög, hogy az Isten ne engedje őt tévedni, 
mikor Bennot szentnek nyilvánítja, miképen lehet már 
eleve bizonyos felőle ? Hogyan bizonyítja be, hogy könyör-
gése meghallgat tatot t? Melyik angyal jö t t hozzá, ki jelen-
tet te volna néki, hogy bizonyos lehet benne ? Pedig erre 
szükség van, mivel itt egy uj hitcikket állít, amire a 
pápának annyi hatalma van, mint nekem az ég és a nap 
igazgatására. Viszont mikor azt mondja, hogy a csodák 
bizonyossá teszik őt szent volta felől, miért kér az Istentől 
olyasmit, amiről amúgy is bizonyos ? Nem istenkísértés 
és káromlás az, ha azt kéred, amit már amúgy ís bírsz 
és valiasz? 

Az Ördög önmagát hazudtolja meg ezzel; mert a ha-
zugság meg nem állhat, hanem mindenkoron önmaga ellen 
vaih Miként a pápa is igen szellemesen és okosan akar 
itt eljárni ós bizonyosságórt könyörög, mi által azt vallja, 
hogy bizonytalan, noha előbb állította, hogy bizonyos 
benne s a szerint cselekszik is, nem véve tekintetbe, hogy 
kőnyőrgésóben bizonytalannak vallja magá t ; bizonnyal 
hazudik tehát vagy a könyörgés, vagy a felmagasztalás 
tekinteteben, sőt hazudik mindkét pofájával. Csak a látszat 
kedvéért könyörög és megcsúfolja az Istent. Mikor kőnyör-
gésében bizonytalannak vallja magát, ez igaz ugyan, de 
nyomban azt hazudja, hogy a csodák folytán bizonyos. 
Mi\ el csupa hazugság, álnokság, boszorkányság ós hamisság 
van benne, óvakodjál a Benno nevű bálványtól. S ha nem 
tudod szentnek tartani, ne is engedd, hogy a halottakkal 
ilyen majomjátékot űzzenek s a szegény népet ezzel az 
Ördögnek jut tassák. Mit tehet róla Benno, ha csontjait 
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bálványnak használják, csakhogy a népet megfoszthassák 
pénzétol és üdvösségétől ? 

Ne is beszéljünk azért már erről, hanem inkább a 
szenteknek igazi fel m agasz talásáró 1, mely nekünk az 
üdvösségre bizonyosan hasznos. Tudnunk kell itt, hogy 
az írás keveset, vagy akár semmit sem mond a mennyben 
való szentekről, hanem csak a földön való szentekről 
szól, amint Pál mondja Róm. 12, 13-ban: „A szenteknek 
szükségere adakozók legyetek ' ós I. Tim. 5, 1(,-ben : „Ha a 
szenteknek lábaikat megmosta." Pál minden levelében 
szenteknek nevezi azokat, akiknek ír, úgyhogy szent a 
földön való minden keresztyen. De a pápistáknak nincsen 
szentjiik ; kivéve azokat, kik a mennyben vannak s akiket 
napról-napra ínég beleültetnek. Nem is értik ezért az írást, 
s megvetik az Istennek minden szentjeit. Ha már most 
az írás szerint akarunk élni, el kell fordulnunk a mennyben 
lévő szentektől, s a földön való szentekhez kell fordulnunk, 
azokat keli magasztalnunk ós t isztelnünk; ez tetszik az 
Istennek, s ezt rendelte el. 

A meghalt szentekre nézve parancsot nem adott . 
Azért nem is kedves előtte, amit érdekükben t e szünk : 
hanem emberek eszelték ki e bálványimádást, mert pénzt 
hoz. Eléggé megvitatták ezt én előttem már mások. Én 
mindeddig nem igen irtain a szentek tisztelete ellen; azután 
meg néhány könyvecskében meg is van írva, hogy én nem 
ís igen tagadom őket, s méö aá ón nevem alatt lettek 
ezek kiadva, mintha ón irtani volna őket. De bárki is irt 
ellenök Istennek indítására, kedvem szerint cselekedett s 
szívesen segítem hordozni az ebből eredő gyalázatot 
anélkül azonban, hogy másokat meg akarnók fosztani 
érdemeiktől; sőt inkább azt vallom, hogy az Isten mások 
által is hat, s nem egyedül ón vagyol az aki az evangé-
liom szerint cselekszik. 

Látjuk tehát, hogy a szenteknek test szerint való felma-
gasztalása igen sok fáradtságba kerül, de a szenteknek 
igazi lélek ^ ennt való felmagasztalása ós tisztelete könnyű 
ós gyorsan m gyen, miként Pál mondja Róm. 12, 13-ban „A 
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szenteknek szükségére adakozók legyetek" ős ismét Fii. 
2, H-ban : „Semmit ne cselekedjetek versengés vagy híjába 
való dicsőség által, hanem alázatosság által, minden mást 
nálánál jobbnak Ítélvén." Ez a szenteknek ígazí fel-
magasztalása az Úrban az Istenért. Mert Istennek temp-
loma leven mindegyik, alázkodjék is meg a másik előtt 
és tisztelje Istenét e templomban, engedjen néki, viseltessék 
irányában béketűréssel, szeresse ós javítsa, ahol csak 
tehetL Lám ehhez nem kell sem ezüstös ásó, sem aranyos 
kapa. 

Vajha ide hallgatnának es megszívlelnek ezt mind-
azok, akik felmagasztalják Bennot ís és más szenteket ís. 
Ki hiszi el, hogy valóban ugy volt minden ? De bizonynyal 
igaz, hogy mind az a pompa, költség és fáradtság, mind 
az a tisztelet és szolgálmány, amit Meisszenben rá fognak 
fordítani, nem olyan nagy jó, s az Istennek nem is tetszik 
annyira, mintha csak egyetlen egy szegény keresztyént 
táplálnál vagy ruháznál Sőt amaz nem ís tetszik az Isten-
nek s ördögi szolgálat, ez azonban tetszik az Istennek és 
ellenére van az Ördögnek, mert az Isten emezt elrendelte, 
amarról meg nem tud. Mit gondolsz, hány ezer forintba 
kerül t Benno, s még hány ezerbe fog kerülni? Mindez el-
veszett, s még hozzá nagy haragra méltó; pedig mennyi 
igazi szenten lehetett volna vele segíteni. 

Nem gondolod, hogy ha az nap bárhol az országban 
egy kegyes ember megkönyörülne egy beteg ós szenvedő 
keresztyénen, vájjon az Isten összes angyalaival nem inkább 
fordulna oda, és nem fordítana hátat Meisszennek, hol 
Bennot kinozzák és sanyargatják (azaz felmagasztalják) ? 
Mikor fogunk egyszer észre térni ? Még meddig mondhas-
sanak nekünk ilyeneket? Kérdezd meg az észt : nem 
jobb-e segíteni a szegény szenteken, mint sem felmagasztalni 
a holt szenteket, kik már nem szenvednek szükséget ? 
Nem jobb ez, és nem szükségesebb ? Miért nem áldoznak 
erre semmit, amarra meg oly sokat ? 

De igazságosak Istennek Ítéletei : ha nem akarunk 
tiz forintot adni az igazi szenteknek, ami Istennek tetsze-
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nék, akkor csak hadd legyünk az Ördögé, aki veszetté 
teszen minket és arra ősztökél, hogy az aranyos ásókat 
és kapákat , és az egyik ezrest a másik után vessük oda 
ama holt csontokért, s még azonfelül mindenféle szeren-
csétlenséget ós Istennek haragját is vonjuk magunkra. De 
ezt nem akar juk sem hallani, sem hinni: pedig bizonynyal 
meg fogjuk hallani és tapasztalni, ha már késő lesz. Gyalá-
zatot keresünk, s meg ís fogjuk találni a gyalázatot, sőt 
már benne ís vagyunk. 

Továbbá azt mondom : ha Bennonak minden jelei és 
csodái valódiak lennének is, és csakugyan általa magának 
az Istennek indítására történtek volna; továbbá ha mind-
já r t az evangélíom szerint történtek volna is, mikópen a 
Krisztus ígéri Márk 16, 20-ban (amit azonban nem lehet 
sohasem bebizonyítani), mégis fel kellene hagyni a szentek 
felmagasztalásának kihivó, káromló és veszett kísérletével. 
Mert ha az összes jelek bizonyítanák ís, hogy az ember 
szentül ólt, arról mégsem tehetnek bizonyossá, hogy vájjon 
állhatatos és szent maradt-e a halálban is, a meny-
nyiben Istennek Ítéletei titkosak, csodálatosak ós rettene-
tesek, s maga mondja Máté, 7, 22-ben: „Sokan mondják nékem 
ama napon: Uram ! Uram! Nemde nem a te nevedben 
tanitottunk-é ós nem a te nevedben üztünk-e ördögöket 
és a te nevedben sok hatalmas dolgokat nem cseleked-
tíink-é ? Akkor pedig vallást teszek nekik: soha nem 
esmértelek titeket, távozzatok el én tőlem álnokságnak 
cselekedői." Ezek bizony hatalmasabb ós biztosabb jelek, 
mintsem a Bennoói; a Krisztus maga vallja ezeket csodák-
nak, s mégis kárhoztat ja őket. 

Mózes is irja (V. Móz. 13, s köv.), hogy az Isten az 
ő népének kísértésére hamis próféták által is enged jele-
ket tétetni. Azért nem kell rá adni semmit sem, ha vala-
mely szent halála után jeleket tenne sír jánál : ki tudja, 
hogy az Isten nem kisért-e ezzel minket ? Hiszen ugyanazt a 
szentet halálában időközben kárhozatra vethette, miként 
a hamis prófétát még a míg élt. Különösen fenyeget e 
veszély, ha a jelek odairányulnak, hogy általuk ama 
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c eszem és, nem bízom benne. Ás írásban legyen hitem 
cizm-ycs és abbém bírjon biztos e k p p a l Le sem a pápá-
naly sem az cssnes angyaloknak nem áll hf/ia/máoaiy hogy 
nj nitcíkket állítsanak, mely az írásban nincsen kifejezve. 

Ennyit erre! az ördögi doiogren Ee nozzá kell meg 
nncknom emaz ördögi esavgkhoz is, melyekkel s clcigo: 

né; el ott. kiszínezik és vele elhitetik. Jel sejtem ugyanis, 
heg" miiic prédikációk kec se sek Melsszenbeiy s kogvnn 
beszélnek a nép szája íze szerint, esekhogy a bálványt 
ticnceljék s é r v é n y ü k é t tágra nyissák a kedves Benno, 
"agyis inkacb cz c hasuk j a n i r a ec tiszteletére / zert 
keresztyén ás hE~ lelkülettel k o t eles s ég s z er üen intem 
mindazokat, .akik i:j~en prédikációkat hg/lsni fognak, hogy 
ne a látszatot, nanem a lényeget t ek in tsék ; mert előre 
látcnn hogy milyen hamis okokat fognak meríteni az írás-
bek oserniény^esccésük igazolására, amire a ptspöir oédm 
lámsk egyikéi: mán ösztönzött is, i. h ugy, mintha, a 
} kcidste Donninnnrn ín ecnctic eiusíf az: jelen cene: dics ér-
je tek az Isten: az 5 szentjeiben (Ecorc 1505l-). Ezt a 
dicsér etet még mí ter jeszt ik majd szt mondván : hogy 
az ís ss Istennek dicsére is az 5 szentjeíren, ha ezeket 
felmaggcztaJják és hozzájuk fohászkodnak. Ek már most 
ilyen prédikációt hrilasz ired:Tes emberem, bizonyos lehetsz 
benne, hogy magát az Ördögön minden nazngságnrm a ty já t 
kallod beszélni 'Jár_. 8, „L4.)5 aki az Írást és az Istennek 
igéjét nneghaniisítja. Ennek bizonyságául :recld tekin "cetbe, 
h o t y e szentírási hely ótescamentombeii, melyben égi-
szén: nem nagasz ta i t a iu : és egyhez seu: fohászkodnak, 
sot meg ^olt hagyva, hogv csak Istenhez szabad fohász-
kodni, miként o maga mondja L Zsoltár Ib-ben, 5>xiírj 
engemet segítségül : te nyomornságornak ídeján - meg-
szabadítlak céged: és cdesöííev engemet/ ' Ez érc engedi 
magáréi az: is mondani, hogy ő minden embereknek meg-
tar tója (L Tirm 4, 10.). Bút a ZXZYL Ssolt&rhan (?. v.) azt 
mo,]djL, hogy mindkettőnek, az embernek ér a baromnak 
ő a meg ta r tó j a Fenn cnabad m é r : remeinél m ásnád keresni 
segiiségeh egyedül c nála. 
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De meg nem is szent személyekről szól e szentírási 
heiy7 hanem szent helyekről í/lert így hangzik a héberben : 
dicsérjetek az vmt az ti mmrtélyében, ín sanctu, vei sanc-
tu ario suo, ~?aiammt a Zm tmmtár is (8. 7.) sut m o n d j a : 
„küldjön neked m g h s é g e t m 6 szentséges helyéről" és a 
XXIL Ssoitár m d m ~'9isei _,?te pedig lakozol a szentólyben'y 
vagyis szent bei yen, stiu 3 ? zentmás; hely tehát isten-
tiszceletre b r m', ":oi r/ o t az ő tes tameutgmhsn a leviták 
m éncimscm rendezte-: a templomban énekléssel es zené-
léssel (í l lrőn IX, g-) Xr.mi asovban ez r j tes tanientóm-
ban nincsen Isten tői rendeít istentiszteleti helyünk, hanem 
nií magimm 'agyaim Istennek temploma (1. Kon 3, iG.j, a 
Xrlsztus pedig (Jám 93-23-) minden bizonyos helyet meg-
szűrhet, ú rko r azt 1110 nej a : sem itt, sem Jeruzsálemben 
nem msf * i. r m ás, hanem lélekben és igazságban, azért 
e szen m-n helyet a lelki szentélyre ís kell vonatkoztatni 
elckepem dicsérjétek az Istent az ő szentélyében, vagyis 
a káiscztyé ' iek közösségében és magunk között . Ezért 
nem m kőzik a szentek felmagasztal ására és a 
hozzr-jdk fohászkodásra, 

S m r g y lenne, hogy a szenteket mégis fel kellene 
n a g j s z X m i és hozzájuk fohászkodni, akkor a csengőket, 
ouv>;aírnoka., dobokat es há r fáka t m fel kellene magasz-
talai, s \\or; za juk is kellene imádkozni. Mert a fennt idézett 
m e m i m s i nely után ez következik a zsoltárban ; dicsór-
miev or cimbalmokkal, dobokkal ős hárfákkaL Ha már 
m e Xcel dJcséred az urat , fohászkodjál ís hozzájuk s magasz-
tvlu fel őket. Erre tanit minket a meisszeni ős püspöki 
cédula e szentírási helyiyel: dicsérjétek az ura t az 0 
szentjeibem kímél t i i i terjengőssé ^ákiék, elhallgatom hogy 
azok, kik <a szentekhez tollászkodnak és őket fel magasz-
tal j fik, rendszerint az Istent nemhogy dicsőítenék esze l 
ti a 11 e in inkáb b g yaiá z 7 á k é s k ár 0 m 01 j ák - m art fzokb an 
bizakodnak és reménykednek.. Es pedig elhagyása a hitnek. 
Istennek megtagadása es a szenceknek b á h m r y r y á "mki 
emelése, miről más helyütt slegot mondtam. Hivatkoznak 
azután e szentírási helyre: a szentek közül pedig melyik-

10* 
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hez folyamodéi {'Joh. 5, -r-irmyira ráírok ás károiiuó IL 
esek a urpis ták, hogy bárhol teiálják a „szent" szócskái, 
mindjárt arra a Lapítják a szentek tiszte 'étét es másokért ^sdő 
könyörgésé t "-aíanhnt a tisztító L icet is azzal cizo nyitják., 
ha a szentírásban bárhol 5 ^tuc" szóra aradnak, ós a 
szentelt 3iee3, bárhol áiijor a „ . íz" scrcsk?. E 'szent í rási 
helyet így kell értelmez ni: Ifiiijas korbclja e kegyes Jóbot 
amiért vétkezett, úgyhogy az Isten büntet: éc eet mondja : 
„no immár hívd elő, ha vagyon ~7ab,kl ki néked segít-
séggel lehetne ; a szentek kösm pedig melyikhez folyamo-
dol?" Mintha azt akarná mondani. as Isten sohasem 
büntetett egy szentet sem; nem ís nevezhetsz meg egyet 
sem, bármeiyikhec is fo rdr j j ; mű'7 el az Isten igy sanyargat, 
olsonyryrl rero ~rzgy srsnt, hárem gonosztevő. i]c iám, 
mdy unom a 1 használták e scertieasi helye o ^r-rak bironyí-
rás ára, hogy toI:ásí?kock:i kel1 a e^er lekhec. a k á r m i n t ic 
legyen- areic gor lóinak, szt 2 Szentírásnak szrkség képér, 
tariami aciur es 13 nioar 1 3, írei h 

l i r m a c h r eseutiraci íielyfik Felk 22, ^ Rum~ ero 
horr hu de*r3r re 3z 1? 3tu33 ec 3 0sts2 3,uaei 3re / o 3 1) i3 
helyütt de^cra-e helyütt de ^etare-t ohvc rek , cs^kliogy 
szilárdan ílij- nrk 3 szentek, S^Iaraon áronban ezt : k r r j a 
mond 3 rí - -3 eueus est no mini euprcbrare r e n 33 crr m st 
postea vctr yu^eee.e: dalainak tőre embernek káromolni 
szent dolgot, utóbb pedig l ído ra tekkr ! és jó cselekede-
tekkel kegyességet szívlelni 5 miként prp :3íaí3k ic IMdcsik 
i s tenrek igeiét és mindazt rml szent, acu-ar pedig 1 1 3 1 3 0 ' -

nek és s ok "jó t tesz 3 <sk, de arra, _ <r 
j ü b 0 - 0 e '""f :c gon-

OiC I c< 31, hegy . . 1 3 3 éietneó^jukoi ,3,110 Z C 3 3 G f 13,3k . Ó S 3 

S S 311 u C 0 0 - egroTit ásá-a! felhág, yjai 
Azü rfe: J- pedig, mrT3i :res3t"?j kre 111 ne ser oly ezen >> 

irasí 11 e r ,Tuk„ r 3 el; s: 3 3 3 1 3 3 ' 3 sze»i í ei3l .ec ioháneke 
okét k ó c b e v j á r c k ú í e l fogr -dn i k e l l e n e , az írre egyedül 

a Krísctest tó'T3n közbenjáróvá, 3 ki é r tü rk konyciög. 

r) Homlása embernék a szentet megsemmisíteni, aztán fogadal-
mat tenni. 
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amint Pál tan í t ja Rom 3, 2bv 5, 13 és L Tini. 2, 5-ber_ és 
sok más he lyü t t : fo ly ta t ják a dolgot, ujabb ki fogásokat 
keresnek, ás elfordulván az írástól azt mondják, hogy 
kétféle közbenjáró van, k n sat ísfactorivs és intercessorius, 
vagyis egy, a ki eleget tesz ér tünk, ez egyedül a Krisztus ; 
a többi szentek intercessorii, vagyis közbenjárók. Pia ni ár 
most kérdezzük, hol vagyon ez megírva, akkor as o szent 
anyaszentegyházukra u ta lnak (melyet ók maguk alkotnak), 
melyet a Szent Lelek nem enged tévedni, s mivel ez azt 
t an í t ja , azért igaz Is. Pia iskoláikban űznek ezt a bolond-
ságot, akkor petitio principif1} lenne a neve. Mert azt kellene 
bizonyítani, hogy a szentek közbenjárók, amit pedig a a 
í rás nem tanít, ü g y veszik, mintha ez már be lenne 
bizonyítva és sa já t eszükből kétféle közbenjárót költenek. 
Ha ilyenfélét hallasz, ismerd meg hangjáról a f a r k a s t ; mert 
a Szent Lélek semmit sem tanít az íráson kívül, miként 
a Krisztus m o n d j a : Az megtanít t i teket mindenekre ós 
eszetekbe j u t t a t j a mindazokat, a melyeket mondot tam 
néktek (Ján 14, 2G,}. 

ü g y ta lá l juk tehát, hogy Meisssenben a Bennoval 
való ezen bolondozás az ö r d ö g merő hazudozása ós károm-
lása, szóval és cselekedet te l Azért óvakodjál ós elmélkedjél 
e k k é p e n : ha mindjár t igaz ós való lenne ís minden, de 
mivel szükségtelen a dolog és ugyancsak nélkülözheted, 
ta r togasd pénzedet inkább gyermekeid és a szegények 
számára, hol szükség van rá ós jó hasznát veszed : annyi-
val inkább, mivel a dolog nemcsak szükségtelen, hanem 
hamis, hazug és ördögi ís, akár óin maguk. Ha komolyan 
és szívük szerint aka rnák tisztelni az Istent ós szentjeit , 
ta lá lhatnának ezer meg ezer dolgot, miben fe lebará tuknak 
segítségére lehetnének, s ezeknek mindegyike ezerszeresen 
többet érne, mint Benno fel niagasztal ásának minden pom-
pája. De mivel amazt nem tekintik, s ide szítanak, magad 
látod, hogy vakok és veszettek, s Benno révén pénzedet 

1) Azon hamis következtetési mód, mikor bizonyító érvül olyasmit 
használunk, a mi maga is bizonyításra szőrűi. 
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keresik g a magau hasznát és dicsőségéL Remélem azom 
Dan, h o g y — miként, Salamon mondja— elkésnek § hiába 
vetik a hálót a madarak ele (Féle7 1, 3 7 .) 

Ke ha a szenteket igazán akarod tisztelni és dicsérni, 
akkor j á r j ei az írásban foglalt példák szerint, melyekből 
látható, hogyan kell belefoglalni az imába, vagy hálaadásba, 
vagy panaszba az Isten által a szenteknek adott kegyel-
met ós javakat, Miként Mózes imádkozott (II. Móz. 32, 18.) 
szólván ; „Emlékezzél meg Ábrahámról, Izsákról ós Jákobról, 
kiknek megesküdtél^; és Salamcn (132, Zsolt 1,)i „Emlé-
kezze! meg uram Dávidról és minden ő myomoruságárol" ; 
ós Krisztus a keresztfán : „A mi atyáink benned bíztak : 
bíztak ós megszabadítottad őket, ón pedig féreg vagyok" 
(22, Zsolt. 5. 7.) ős 44; Lsoít. s. köv. : „Isteni hallottuk, a mi 
atyáink beszelték nékünk- minemű dolgot cselekedtél 
velünk" és igy tovább. Látod ezekből, hogy nem fohász-
kodnak egy szenthez sem, hanem inkább dicsérik az Istent, 
a miért e javakat ígérte és adta nékik ébresztésünk cél-
jából, s hogy egyedül ő nála kell e kegyelmet bizalommal 
keresni. Ehhez elegendő nekünk az egyetlen hői közben-
járó, a Jézus Krisztus, minden szenteknek szentje, akinek 
egyedül legyen dicséret es tisztesség az Atyával ós a Szent 
Lélekkel egyetemben mindörökké l Amen ! 
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BEVEZETÉS, 

Nagy jelentőségű lépés volt, amit Luther tett, anukor a 
classicus tanulmányok nélkülözhetetlen voltát úgy az egyházra, 
mint az államra és általán a különböző világi állásban levő 
egyénekre nézve kifejtette és megokolta. E lépésre őt különféle 
körülmények indították. Már mikor a cseh morva atyafiakkal 
tárgyalt és hozzájuk a „szentség imádásáról" szőlő s 1523-
ban szerzett iratát küldötte, többek közt ez iratában kifogásolja 
náluk a nyelvtudományok elhanyagolását, sőt megvetéséi Még 
fontosabb e részben az ő fellépése a rajongókkal, közelebb Mlin-
zerrel, majd Karlstadttal szemben, akik minden tudományos 
képzettséget ártalmasnak, sőt ördöginek neveztek s akiknek 
befolyása következtében az egyetemnek színvonala hanyatlani 
kezdett. S végre igen nagyon bántotta őt az erfurti prédiká-
torok tudománymegvető és kárhoztató fanatikus eljárása is, 
úgyhogy látván Luther, hogy mely nagy mértékben kezd ez 
az új irányzat különösen egyik másik városban, így neveze-
tesen Nürnbergben, Baselben Strassburgban terjedni, elérkezett-
nek tartotta az időt arra, hogy a magasabb szellemi képződés 
érdekében síkra szálljon s különösen is kimutassa, hogy a 
tudományos képzettségre az igehirdetőknek is feltétlenül szük-
ségük van, mert anélkül a Szentírást helyesen magyarázni és a 
hamis tanok ellen eredményesen küzdeni képesek nem lesz-
nek. 

A theologia szerinte voltakép irástudomány, az írás eredeti 
értelmének megállapítására pedig feltétlenül szükséges azon 
nyelveknek ismerete, amely nyelveken az írás ránk maradt. 
De a nyelveknek tanúlása nem csupán a theologia és egyház, 
hanem általán a társadalom érdekében is felette szükséges, 
mert csakis azok révén juthatnak a vezetésre hívatott tényezők 
magasabb képzettséghez és munkálkodhatnak eredményesen a 
közállapotok javításán, és felvirágoztatásán. Épen azért találóan 
mondja ide vágólag Ranke, hogy Luthernek ezen irata a világi 
műveltség kifejlődésére épen olyan jelentőséggel bír, mint a 
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német nemességhez intézett könyv a világi rendre vonatkozólag 
egész általánosságban. S nem csekély jelentőségű ez iratnál az 
a körülmény sem, hogy Luther ebben egyenesen a városok 
polgármestereihez és tanácsosaihoz fordul, mert ez azt mutatja, 
hogy ő a polgári felsőségnek magasztos hivatást tulajdonít, 
szemben a középkori felfogással, amely az iskolaügyet merő-
ben a klérus hatáskörébe utalta. Luthernek ugyanis határozott 
meggyőződése volt, hogy a modern műveléclés biztos alapjait 
a polgárságnak kell leraknia s hogy a modem iskola más, 
mint humanisztikus jeliemmel nem bírhat. E mellett bizonyít 
az a nagyra becsülés, amelyben ő a világi rendet és világi 
tudományokat részesíti, a régi görögök és rómaiak paedagogikai 
eljárásának kiemelése, a pusztán papos és szerzetesi képzés 
ellen való tiltakozás s különösen az u. n. sophiskik, vagyis 
középkori egyházi tanítók módszere és tankönyvei ellen való 
polémiája és végre a nyelvtudományoknak lelkes védelme, 
egyházra és államra nézve nagy jelentőségének kiemelése, a 
közkönyvtárak felállításának követelése. Mindez kétségtelen jele 
annak, hogy Luther ez iratában valóban egy humanisztikus 
kulturkorszak körébe vezet minket. 

Ezzel azonban korántsem akarjuk azt mondani, hogy 
kutlier nevelési ideálja épenséggel nem különbözik a huma-
nistákétól. Ellenkezőleg, épen az a legnagyobb érdeme, hogy a 
modern nevelésnek örök igazi alapját rakja le, amidőn hatá-
rozottan kijelenti, hogy a művelődésnek voltaképi eélja nem a 
tudós ismeretekben, hanem a keresztyén jellem kialakításában 
keresendő. Felétlen értéke e világon csakis az evangéliomnak 
van és a klassikus nyelvek tanítása első sorban és kiváltképen 
avégre szükséges, hogy azok közvetítésével megnyíljanak előt-
tünk a szentiratok kincses házai. Épen azért ő nem valami 
színtelen, hanem egyenesen keresztyén iskolákat óhajt, amint 
ezt már ezen irata címében is kifejezi. — Mint minden, úgy 
ezen lépésnél is tehát a vallás érdeke irányította őt. S ez 
teszi érthetővé keserű kifakadásait a maguk kötelességéről meg-
feledkezett hatóságokkal, fejedelmekkei és szülőkkel szemben, 
s ez teszi érthetővé azt a szinte prófétai kijelentést, hogy ő az 
Istentői van Németországba rendelve és hogy, aki neki nem 
engedelmeskedik, engedelmeskedjék Krisztusnak. 

Voltak, akik Luther ezen iratát olyba vették, mint a 
gimnáziumok sajátképi alapító levelét. Ebből kétségkívül igaz-
annyi, hogy itt ő tényleg kifejti a gimnázialis képzés alapgon-
dolatait, hogy rá mutat az antik, keresztyén és nemzeti tör-
téneti képző elemek szerves összefüggésére, s különösen is a 
classicus ókor, közelebb a classikus könyvek jelentékeny képző 
hatására, ámde ő mind e gondolatait nem ugy adja elő, mintha 
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valami iskoleszervezeti programmoL akarna adni, hanem mint 
praktikus erkölcsi intelmeket alkalmi iratba foglalta. S leg-
kevésbbé szorítkozik az úgynevezett városi latin iskolákra. 
Eszméi az oktatás ügyének egész körére kiterjednek, beszél ő 
az egyetemekről, a népiskolákról, sőt a reáliskolákról ís. 

Sőt a mily joggal mondják, hogy Luther ez irata a .gim-
náziumok alapító irata, épp oly joggal mondhatnók azt is, 
hogy a népiskolák alapító irata. Mert a midőn különbséget tesz 
a tehetségesebb elemek, az ifjúság szme java gondos kiképzése 
és a fiuk s lányok napi 1—2 órában való általános oktatása 
közt s kijelenti, hogy mi öregek csak a fiatalokért akarunk 
élni s hogy azokat nekünk tani itatnunk kell, mivelhogy köte-
lességünk lelkűkről gondoskodni s őket minden állásra keresz-
tyén, értelmes és hasznos emberekké kiképezni: kétségtelen, 
hogy akkor azt tartja szem előtt, amit 1111 népiskolának ne-
vezünk és hirdeti a szülék és íelsőség általános kötelezettségét 
a jő iskolák alapítása s fen tartása s a gyermekek iskoláztatása 
tekintetében. De azért — mégis csak egyoldalú megítélése volna 
úgy az ő fellépésének, mint célzatának, ha iratát kizárólag az 
elemi oktatásügy alapvetőjének tekintenök. 

Nem: — Luther első sorban a tudós iskolák reformját 
tartja szem előtt, mert ő ugy az egyházi, mint a polgári tár-
sadalmat óhajtja ellátni megfelelő vezető erőkkel; e mellett 
azonban a nép általános mivelődése érdekében is szót emel. 
Azért beszél minden fajta iskolákról. 

Beszél, hogy minden irányban indítást adjon a mun-
kára. 

Ez az írat tehát voltakép egy kiáltó szózat és mint 
ilyen nem volt hiába való, mert tényleg mindjárt még azon 
évben megkezdődött az iskolák reformja s egymásután állot-
tak elő különböző városokban a különböző iskolák, úgy Német-
országban, mint utóbb más országokban is. 

Luther ezen irata valószínűleg 1524 februárjában, sőt lehet, 
hogy már januárjában megjelent. Hamarosan újabb meg újabb 
kiadást ért.1) 

*) Luher e művével a német irodalomban kultúrtörténeti és paeda-
gogiai szempontból rendkívül sokan s igen behatóan foglalkoztak. így 
nevezetesen: 0. Albrecht Studien zu Luthers Schrift ,.An die Rathsherreir* 
etc. L. Theol. Studien und Kritikén 1897. Fr. Eoth Der Einííuss des 
Humanismus u. d. Reformation auf die gleichzeitige Erziehung u. Schul-
wesen a. Ver. f. Reformationsgeschichte 61. sz. Halle 1898. 

Ugyan e két műben az idevágó gazdag irodalom összes fontos abb 
termékei is rendre fel vannak sorolva; épen azért az érdeklődőket egye-
nesen odautaljuk. 
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A különböző szövegkiadások közt legjobb az u. n. A 
szöveg, mely quart alakban, busz lapnyi terjedelemben 1524-ben 
a következő címmel jelent meg: 

rAn die Radherrn [| aller stedte deutsch- || es lands: das 
sie || Christliche schulen || aufricbten || nnd hallten sollen || Mar-
;tinus- Luther. || Wittemberg. MDXXIV || " — 

A fordításnál iní ís ezt a szöveget használtuk. 



i J é k k í k m z £ 3 Í § ^ k k m k Í A h A Z ^Igé^'Bie St'öPói-
í s * EiyázMmeaibzy I ^ r o ^ ^ t . / r i i tsmoőCk ikM 

ml iKMh 5G ÍMÉSmis.Bk ^"é.Kmt 

L u t h e r M á r t o n , 

Megyeiem es cmmzcég mmimőy a mi m^yá-mM: és 
3_z lm m z k E K : k M u M M ! CmmMm -mMo, ' m c K e z uraim, 
bmka én mái károm eszkezm ÓM mátkozct t és szám 
uzct t ~myy oly 2 ml takéysz imiígatkom keLeiie, kogylm 
az 3 , M 3 N Y? ' M M Z O T tőobre M Z S Z M E I M mmt Í Z is tenét: 
éo b mi: a I é zz E t T m tO m í A j o Kb a>± M IGE N S o k a Z, n ag y é LZ 

kis emberek ummáscmm ás urnomat emmzmi ckbM meg 
mmoiy mdczík 3z azok. immc sok m m zkMna'y mégis: 
Tmmm-y megnyitotta Iztek a :mmm?m m ymkkcmok 
"3f erm nogy beszédek rmmá kMzmzimz! msüém MM':t éz 
tgys-rm'ü mimMn ér: tmiáozom ez kOzz?;mMásom Ucíiíh 
irmái imkí.bo m-Iernkmtts ér eiteiu esz teste mmé' mkábh 
mmimgtsk ellenem és oi ;mr mmuák tssm mmgck, kőz tMz 
uzkszm éz megcsúfol iá mltmk^ssmzst, zzmem M Esolt. ^ 
mmrmy'-y zuből mayáhdi észre mkotk aki kmy nem kezzé-
í y enett ko^y 30 ízmm3k Isi ez. zaját my émzz kei? lennie 
mert kmmk m izmm igenek éc m m m á m k természete 
mMktzmzm itt, „mmly rmmlcimm akkc. ízmcm erőre, ami-
kor azt a í egmgyo lb merlékben íkőzztek 3G nyomták: 

„mMrt -'mit em E z m u z momy zv zemmlm akarok ez 
•mm hu (gatm. kivel él ok mMkem zmozr a lm isstz1 § 
igmzám, mbit egy mKgoszág es kigym az Ő mlzo21 tő 
kegy síik 3, mJkem szemétnek Merlek íz mtt mmmiyójmokz': 
k'mket- k&mmz kiozn zz bmmMm fo-mmzüok -M mzeiz éz 

szódték zmoeMzim szt zz ék mmomm éz mt-ssmet , MeM 
ís r;yak bm zr^gi kzk~ii m m oymm zkimm^ ~r-g;ycm kzlen 



158 IX L O T I Í K R MÁRTON 

előtt mégis igaz lélekkel dicsekedhetem, hogy egy dolog-
b o nem azt keresem arn: az enyém s amit kakgat^ssai 
sokká; mmákD elérnek, lm nem szmem szervor oalo ke mely 
szándékom ~ eketel: és egész kemetországgah 
állítok engenyoo Isten, kígyje vogy re kígyje ezu oki 
cs&& akarja . Es szabadom, ioizodakomsan ígérem s jelentem 
ke dm e s s égteknek ; kogy lm ti enhen a dologban én ráru 
loahgattck, kétség kkoül nem é:o reám- uauem km isztosra 
hakgoatolo, és s-ki :;em kmignt ér reám, nem eng-ezm ka-
im m -< krmzt r s t ~mk meg (Lak, 2C M } mert én nagy jol 
todom és bmonyos mogyok ab ham amit ér akknek beszémt 
8 rogy tanítok és ezt ki ki maga is tisztára megtagEsztr lm, 
hogyha az én tanításomat helyesen íovja íe l 

Először is tapasztalj ok m ? k emetors zagban. hogy az 
1 s k o i á k no i ] 1 den 111 p u szt a I o s n a k í n ű a 11 a k. k f o i s k elaíc 
eiesenevesznsk, ? komstoi ok hanyatlanak és C/?ez a fű 
szárad, ez a virág lehullk4 amint Ézsaiás 47, s mondja, 
„mert az Isten lelke igéje által reá fúj" és melege süt rá 
az evangélíom által. Hiszen immár az Isten igéje révén 
ismeretes dologgá Ion, hogy ez az állapot keresztyen-
ellenes és csak a has érdekét szolgálja. Igen, mint-
hogy; a nyers íorrmg látja, hogy fiait, leányait, bará-
tait nem lökheti be többé a kolostorokba és alapítványi 
iskolákba, nem utasí thatja ki házából és birtokából és 
nem helyezheti el idegen birtokon, kát most már senki 
sem nagyja gyermekeit k nőink Igen, — mondják — 
miért taníttassuk, ha nincs szükség papokra barátokra és 
opáoákra. Tarnak ók inkább azk amiből megélnek. 

O-mide, hogy mely jámborok ós okosok ezek ctz em-
berek, azr eléggé mutatja ez az o saját mkkm másuk. l ierí 
ka a kolostorokbon és alapítványi kelyekem, aomgy a? 
egykmzi rendben gyermekeik sxámáro loemcsak az kiéig-
Tmle táplálékot kei-esték volna, és iaomoiy törekvésük lett 
volna gyerrnekeik fid -'ősségéről és boldogságáról gondos-
kodm, nem tennék össze rét 'enni kezikret és nem mon-
danák: hogyha az egyházi rend: semmit sem mo íekim 
gyunk a tamtasski ís és azzal mit sem törődünk : hanem 
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ezt mondanék: igaz, ho&y az evangéliom tanítása szerint 
ez a rend n ini a;yermekeink re -nézve veszedelmes ; ámde 
édes atyám fi?, eg j nnan aletm ód is, amely kedves az 
Istenner: ér ud^össé^os :r i g ycrmekeinknek; mert mi 
örömest s k a r r r k gond^skr^ni n nn gyermekeinknek nem 
csupán kasáról, hs.nem leckéről is Szt persze csakis igaz 
keresztyén hű. szülein monrkfu erről a dologról. 

Hogy pedig az Gnno- ígn ;át dolgához ós ilyesmit 
olt rz érzéki szivekbe, hogy ? gyermekeket ós ifjúságot 
ennyme elhanyagolják, ezen "kies u i t csodálkozni, és ki 
venné tdi& r^osz nmmn szt? ü e mág fejedelme ós istene, 
hogy találná hát gyönyörűségét ^bb&n, hogy az o fo fész-
ke i : a kolostorok és papi bandák elpusztulnának az 
evangéliom áí bah hiszen jobbára azokban rontja meg 
az ifjúságot, s ne fektet igen nagy, sőt mondhatni 
minden snym "-h^y ^ olnn ez lehetséges 0 Hogyan egyez-
hetnék í: bele abba, avagy negyen kezdeményezhetné, 
hogy az :f]nlnn t kom o-van neve l jük 0 Fo bizony bolond 
volna nz, ski n maga országában oivnsmit engedne ós 
segítene létesülni, ami miatt n&x: tüstént el keiiene pnsz-
tulní?, ami pedig megtörténnék hogyha ezt 2 kedves 
falasocskát, az aranyos ifjúságot e'veszcene, és tűrnie 
kellene, fmgy a maga kcszauia ss vagyonán tartsa el 
okét Isten tiszteletére, 

- s ^ t igen bölcsen jár f el nbban nz időben, ami-
nőn ? * - -sn1' «/ének gye- m ekei kei keresztyen mód na ne-
vel mb - mmthatták. Áz ifjn sereg már-már shsikloti 
kezéből ss országát bontogatni nézd te Ekkor nozzálátc< t 
a de igához ás kivetette ii á 1 ő j n t ^ e fa j i - kolostorokká 
iskoiáKuit és rendeket állított íny n^y ; ho^y szinte »ehe~ 
cet len vala, hogy kezeiből ssnk ep.y gyei mek is sza 
dúljon különös isten'» csoda nélkül minthogy ózonba,n 
immár látja, hogy az Is törnek igpje az ö hágóit felfedte, 
a másik ni ódhoz folyimodin os mt a van a, hopy; imrr ár 
seanmnt se munkanak Ecgmsm bölcsen cselekszik 
ujrn országa megtartása érc1 ek éhem csakhogy cz lf; n 
sereget kezében tartsa. Hiszen, ha e célját eléri, úgy 'keze 
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alatt no-ekszíí : 93 zzerad 33 s zk vess eí colé bárrriibr 
iViegí. árki a akkor 3 világot békességgel, zzert na valaki 
3égizép érzekezy ká r t akar okozni, ezt csakis az Ifidság 
áltel eseiekedliety amely Isten ismeretében r ő fel 33 igé-
jét ter jeszd és másoka t oktat . 

Senki, de senlil meri nínrm kegy mely gymázatoz 
Imclogl eliáráo 33; és egész esendően loly a dolog, kogy 
serizi észre ne elegye és 1égre kal t í r rombold m ú m i á j á t 
13íe 1611 észbe reuetnöu, "'éoeeieskeGoérk és segítiietriérk 
3, dzjom A toroktoi, a banommel és árvizem fóltmk, mem 
tudjuk, 33; I:asznunk ée ká runk mu aooől, áru de itt az 
Oidögoek zzándemdt nem lá t ja serery nem m fél colé senki, 
o csenőesen lép be, Bizory neiyéti -m-ló dolog vei 133,, rogy 
na a torok ellen való háborúra egy íori úc t adunn, uukor 
nniz sem te '"Zjtrrk títöít. e léire száz íorlnlot adnánk, hö 
mupán egyetlen gyermekei 13 mdnánk azzal leínevehm 
igaz keresztyén eu3bérré; 133ert egy igaz ueeezztyé^ emhei 
kűion3 s 0 1 c íil h33z3i01 k331; ,íz 1 u t 3,ír 33,3.y í k í i 1 az összes 
e :ii I er e 13 a Ib; d c z o k o z 1: a t n a r , 

^mmzmeovarim ker leu ti teket mindnyajn-mket kedves 
, 333133 93 b33Zt33Zl5 £Z í z t enézü ÓZ L 3233933; IJJU Ságé r t , 
m- 331Í33tok ezt a doigot csekélyság ~ek, amint sokan 
tesziky 13 3U1 cudz'áiy kogy mm zkzr u miig fej ad elme. 
utmm >333oly éo n^gy fokm ez, itkmztasimz és a világnak 
3gye leozul róeg anon, kogyloa uu <z Itj 013 ágon cegmiínk 
es lendítünk 3 ezzel n"olt£ízépen r r i t u r k is és 3n imieneker 
segít m és lendítse lesz, Eo gomnek? tok uiego kogy az 
Gucldgrek ezt a ezerdes, t i tkos, álnok mmadmmlt teljes 
kenesztyéní koniolységgoi keli ussza-mrnrnm Edee uraim, 
men^ym keli k i k e n ü n k é-enlzemt p u s k f u m , utakra, in-
ikkzim, gimakra és sok más naeonlő do!gotu - 7 Logy bizto-
3Ite3i3i a károsok békességet, es muoorzaim tiác mer t ne 
i d k u e m é u k ugyanannyit a szegen^ emigya to l t í r c ság ra 

m, kogy egy ~Tagy rmt ügyes emkei t id ruosmik melléjük, 
r i r t ick 3 •, 3íi 33 tert ? 

Izmién egyez p d g á r le megtehetné eot niszen 
eíeildíg annyi pénzt ez vagvnut nehe t t emcoeéuo: ha br-
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esúkra, misére, vigiliáray) alapítványokra, végrendeletekre, 
évfordulókra.2) koldusbarátokra, szerződésekre, búcsújárásra 
s a jő ég tudja, mi mindenféle os 6'esel ék népre és immár 
ezentúl Isten kegyeiméből megszabadultunk e rablástól, 
adózástól. Vajha egy részt ezentúl hálából Isten dicsősé-
gére az iskolákra adnának, hogy neveljék a szegény 
gyermekeket, akik oly közel esnek a szivükhöz, koiott 
tízszer annyit keli admok az emiitett rablóknak és még 
többet kellene folyton ad ni ok, hogyha ez evaiigélioni 
eme világa fel nem kelt volna, és őket attól meg írem 
váltotta ^olna. Es belátnák, hogy ott, ahol ettől áznám 
fáznak, húzódoznak és szabódnak, bizonyával ott van as ör-
dög, aki nem nagyon húzódozott, mikor a kolostorokra 
és misékre adakoztak, sőt csapatostól ha j to t ták oda a 
népet. Mert érzi ók hogy ez a dolog nem az o dolga, Es 
legyen tehát az első ok minden én kedves barátaim és 
uraim, ami t i teket arra indítson, kogy ebben a dologban 
az Ördögnek ellent áijumk, mint a mi legártalmasabb titkos 
ellenségünknek, 

Á másik, „hogy, — mint szeme Pái apostol mondja 
IL Eoro 6,3 : „Mi az Istennek kegyelmét nem hiába vettük 
legyen, és az alkalmatos időt el ne szalasszukk Mert a 
mindenható isten valóban kegyelmesen látogatott meg 
minket németeket most, és egy igazi arany esztendőt 
hozott ránk. Hiszen itt vannak körünkben azok as igen 
derek tudós fiatal társak és férfiak, akik nyelvismere-
tekkel és mindenféle tndománynyal felékesítve nagy hasz-
not haj thatnának nekünk, ha hozzájuk fordulunk az 
if júság oktatása ügyében. Nem lát juk, kogy egy gyermeket 
három év alatt meglehet ma oktatni, kogy tizenöt avagy 
tizennyolc éves korában többet tud, mint amit eleddig az 
összes főiskolák és kolostorok t u d t a k ? Hiszen mit 
tanultak eddig a főiskolákban ós kolostorokban ? Teli 
voltak azok szamarakkal, fajankókkal, bakokkah Hisz 

b Éjjeli istentisztelet, különösen a nagy ünnepek előestéjén. 
2) Egyházi alapítvány oly célból, hogy valamely elhunytért halála 

napján nagy vagy csendes misét tartsanak. 
D. L u t h e r M. művei. ][]_ 
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negyaen feT7ig termit egyke masm és mé^ee Edo";_ se m-
se németi! Árról a meaEzatos és ítraelmms életről 

r.er; Is szé^om amme a n eanes nnnsan sennalenma ménm 
mEö sn snlyebk 

Igaz, ha - áiaszkanem ímíEne aEmza kcg'm I cnsirank 
-s taolostorom abban az akapetkan marabmrak, mnná edfkg-
ele "mEak. hogy m ifjúságot aans mezon ne tanitkassak 
as az mas mnmm re éljem a,kkos iskanb mnb szenotrénn 
kogyka ege" gyennsb mm mnnbm e? nem- ma na Ina 
Ásna kommy arajcm knm magon. és nőiesem nom~ azna: 
a szamár isE^Ek se bnböni :sko nk m g a a, novoHva 
smkmE enek ka. "a gy keresztben kedrahmama armvka aala a k 
Ámde ml az Istennek ^'anmr oíy gazdaa iaag mm-eben 
részesnkímk s o -mnyi derék m<Et ? jmmekozoat minekünk, 
meita az ibEséget Ernám t a m E s m n és ee"miesnen a esze-
sitik, boga7 bmomma' i t : az :dme, nogv ami m Istennek 
eza s Im-neknam széknek ne eresszma ns m, enaechhk 
n j g y - kiás a inepogtasnoe námba Eat El az ajtó eEEk 
b": negok "ri,: r/anaa :n, lm|gnm a'eka laka^mm Em^Ent 
nn soih íg, a ni "-szonozz- k a nnyrumz nnbkkn kogy 
b m a s:ek k: kazza ok ágra ~msza b 

EmE neaznnn: n e ? rém r ram- ornságnnmem es amEl 
a sötétség:ob amelyasa mEmm En -ne t-n" om b^gy 
blémetorsaaa az Isten ígejélm. 'a-ég sok?sem ina! ott yiaa 
mnt mcsi leamant n ' er -ér emen annak nyamEi nem 
EbEonn Ea mái most ka-a ea chmsosbge nás neikE ao m 
sietni engebjakg féntb koyy neg bmaam^EE somé és 
r~mnaor kkam nank EeE aes t-mmtjekm mgvmek lEszea 
a -msbír oebhok ; gyaEneten hiszm k E e m E és E ido Tmn; 
rege IE tok aaaeg Isten kegmmaéa és igemg msrá íat m 
baert anb tnnnntok koln kosa a.- E le snek méné as kegyelme 
ogaan. mint a íme pasztáé ess, nana tér oh a ^ssza, mioi 
mar gy/sza^ mait már " k b n ^ be e*knna, a km a 
anyák ana E?szas ?aa meghozta Et aea aT'szagíj - r ni,<nn is 
elrormV _ n-oac r abaa^, Eu}ma, es a I- óim fafb is 
akku: aekb 5 amge "nage t . mnék mmse anna kb r^anntok 
se geanae'kkopg im-g, aa öackaro a tietek íómen, mart eínzi 
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azt a notátknság es a meg-etás, k n m k o k á é r t irapjon 
rsyta, aki csok GUd ; mrnk L népre GONOSZ esztendő iám 

^ kmmmdik bizony a legmmtcsabb^ nevezetesen: 
Is tennen ama p o a a i a . , mel le t Ikczes vkai annyiszor 
emleget es mmgeí> rmay ?. szülőin tzzIzsák gyermekeiket 
o mnit r kdkkk- lkak kookár mik ~mrse is mond ; „Erősenmeg-
mmy/ca f mi my.mrmm,m hogy odjáir tuótokra gyermekeik-
nek es tamcsók ro g yermeíredének o y e m e k e k k Es szt 
köt' ;eM7~:mkre Istemn-ór omk par-nosckb^ Is, midőn a 
szo főv kmk jfJó eimete'messógeG oly szigorim n yoran= 
esőim meg a yy, ermekek miy kogy oz engedetlen gyermek 
a ' ommn-oszék áítoö is megmetendő, És mi másért elünk 
rní örogky mait hogy az kiüsdgra ikkigyeljünly azt taník 
sok eo nemJjmr. keketeken, kog'̂  az ostoba nép magát 
ronttoa ós fegyelmezze, redna Oizta ő net oz Isten, akik 
-.ének mgmmk és todjuko mi jó nekkao és kzomy komciy 
szrmoJkoia mn minkoet érettük. Azért paranosolja meg 
díozes no dr koko 3ím, mondván; Jdéodezd meg oivyác'ag ő 
meg íe r m mondoni náioed ? a ? e k majdmegmu ts t ják néked," 

Rt Fia szegye.1 ho g-mákat, kogy odáig j acottanm 
vogv mmimt előbb kkgamd es nógatni izeik hogy g\rem 
oafilm; :et 03 az mnsagot ne^ey tk es oz d javakra gem 
dovm-v h o k i t emje magdmk a természetnek kellene 
mkms'i imkkn ia ; ás i pogáoyon: pé ódája is sokk épen okai 
~*á ki :cs o]~tokn ádíoío amely gondját ne viselné kainak 
ás ae tonkaná a* mi. ? mi ozoknak szükséges, kivévén 
0 skaocoy omek/rőt Is'ien azt mondja dók, 59 i 7 : bogy 
lool k'tnt OOt kog' otieo. mnkkv ozok nem is oz mmi vok 
naook ós Oojkaoit a mkke rak jok S mit másznál, hs 
külömm^ mi o den kok megmdna es ezt csel eked nők ás 
m/moto "^kiárko; ok-'o- oskr a meíő szentek, ka abba 
nagynk , ami eiemnknek legfőbb cé jja ; kodmiikik az k j ik 
sag go7 dobását. En m ?zt taroam. hogy a külső onnölo 
között kotrn színe eiőtt egy som teokoek onroma a világot, 
es egy sem szolgát oá berzaszkóbk hünte:ósre5 onlnt ozc 

omeymt ~m gmrmQko>nk^rel szemben követünk el, omoldőii 
01 oí ~o v no im;jük 

1 1 * 
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Ifjú koromban szálló ige volt az iskolában : „Non 
miiiiis est negligere sobolarem, quam corrumpere virginemk 
Ne 121 kisebb bűn elhanyagolni valamely tanulót, mint 
valamely szüzet megszeplősíteni. Azért mondják azt, hogy 
az iskolamesterekre rá ijesszenek, mivelhogy akkoriban 
nem ismertek a szüzek megbecstelenitésénél nagyobb bűnt. 
Űgyde — én édes istenem — mennyivel kisebb dolog a 
szüzeket avagy asszonyokat megbecsteleniteni, amely el-
végre is mint ismeretes testi bűn megtorolható, a hoz-
képest, amikor a drága lelkeket hanyagoljuk el és becs-
telenitjük meg, mikor est a bűnt észbe se vesszük, sem 
mm is ismerjük, meg sem ís toroljuk, ö h ja j ennek a 
világnak örökkön örökké. Hiszen itt napról napra szület-
nek ós növekszenek gyermekek közöttünk és sajna nin-
Dsen senki, aki a szegény ifjúsággal törődnek és azt 
fegyelmezne, e téren megy minden, ahogy épen csak mehet. 
Á kolostoroknak és alapítványi intézeteknek kötelessége 
volna ez, de ép ezek azok, akikről Krisztus mondja : ,,Jaj 
e világnak a megbotránkozások mia t t ; aki egyet e kicsi-
nyek közül megbotránkoztat, akik én bennem hisznek, 
jobb volna annak, hogy egy malomkövet kötnének nyakára 
és a tenger mélyére vetnek." Mátó 18 6_7 . Azok csak 
gyermekevők ós rontók. 

Igen, mondod te, ámde ez mind a szüléknek szól, 
mi köze hát ahoz a tanácsos uraknak, a felsőbbségnek ? 
Igen, de hátha a szülék ezt meg nem cselekszik, ki tegye 
meg akko r? Vagy ez esetben abbahagyjuk a dolgot ós a 
gyermekeket elhanyagoljuk ? Mivel menti ki magát a fel-
sőbbség és tanács a részben, hogy ez a dolog nem tar-
tozik rá ja ? Annak, hogy a szülék nem teszik kötelessé-
giiket, különféle okai vannak: 

Először egyikük másikuk ne in is olyan jámbor ós 
derék, hogy megcselekedne azt, ínég hogyha tudná is. 
hanem, mint ' a strucok, ők ís megkeményítik szivüket 
kicsinyeik iránt és beérik azzal, hogy a tojás t megtojták 
és gyermeket nemzettek, azon felül aztán egyebet nem 
cselekszenek. . E gyermekeknek azonban mégis csak köz-
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tünk és velünk kell élniük egyazon községben. Hogyan 
t ű r j ü k hát meg józan ésszel ós kiváltképen keresztyéni 
szeretette!, hogy neveletlenül nevekedjenek fel és a többi 
gyermekekre nézve métely ós szemét legyenek, ami el-
végre is az egész várost megrontja, mint ahogy Sodomával 
ós Gomórával és Gubám! és néhány más várossal történte 

Másodszor a szülék legnagyobb része alkalmatlan, a 
dologra ós nem tudja, hogy hogyan kell a gyermekeket 
nevelni ós tanítani. Mert hiszen ők maguk sem tanultak 
semmit, csakis, hogy hogyan kell a hasukról gondoskodni; 
ide külön, s olyan férfiak szükségesek, akik a gyerme-
keket helyesen ős jól oktassák és neveljék. 

Harmadszor, meg ha alkalmasok volnának is a szülők 
és örömest meg is cselekednék ezt, de egyéb dolgaik ős 
házi bajaik miatt sem idejük, sem helyük nincs arra ; tehát 
a szükség parancsolja hogy közős nevelőket tar tsunk a 
gyermekek mellett. Ámde a köznépre ez terhes dolog 
volna ős ilyen formán a szegénység miatt újból elhanya-
golnák egynémely gyermeknek nevelését, Azon felül igen 
sok szülő meghal ás árvákat hagy hátra és hogy a 
gyámok miként gondoskodnak ezekről, ha e részben még 
-elég tapasztalatot nem szereztünk volna, ebből is t isztára 
megérthetjük, hogy az Isten in agát az árvák atyjának 
nevezi, mint akiket egyébként mindenki elhagy. Olyanok 
ís vannak, akiknek egy gyermekük sincs, ezek meg e 
miatt ópenséggel nem törődnek e dologgal 

Annakokáért a tanács ós felsőseg kötelessége, hogy 
az if júságra a legnagyobb gondot és figyelmet fordítsa. 
Mert, minthogy az egész városnak vagyona, becsülete, 
teste és élete az ő hűséges kezükre van bízva, Isten ós 
világ előtt nem tölthetik be hivatásukat, hogyha minden 
erejükbői éjjel és nappal nem munkálkodnak a város 
javán és felvirágzásán. Valamely város felvirágzása azonban 
nemcsak attól függ, hogy rengeteg kincset gyűjtenek, 
erős falakat, szép házakat építenek, sok puskát és páncélt 
készítenek, sőt hogyha ezekbői sok van, és ostoba bolondok 
kezébe kerülnek, annál rosszabb ós annál nagyobb ama 



-téliós kára. hanem arean nan a naros igaz ra és fel-
virágzása boldogsagm üome ez erQie ; hogyha minél több 
murvait- tudae ; értelmes, tiszteletre méltó ;éí nevelt pol-
gára m5y::m Ezek aztán undnaU kincseket én minden 
]őb gyüj tenr aneg ne kidjalr azokí t tainanl ea helyesen 
is zunnak azokkal élni, 

kmint Rómák varosa cselekedett, amely a maga gyer-
mekeit 'így neveltette, hogy nzennty uzemu/oic, küsz éven 
bekk remek ki megtanulták a latin és görögnyelvet, és 
^amínt dk mondottak) n k-Hönleie szabad műrészeteket,2} 
aztán hamarosan háborúban és kormányzási an vettek 
részt ; ezekből aztán elmés, okos és derék, mindenféle 
tudományban és tapasztalaiban gazdag férfiak váltak, 
úgy hogyha ina az összes püspökeket és az összes pa-
pokat és barátokat egy csokorba kötnek itt a német 
földön, úgy bizony egyetlen romai hadi szolga csúffá tenne 
őket, De jói is ment az ő dolguk, molt ott ember elég 
ügyes és alkalmas mindenre. Ugyan ilyen formán paran-
csolta és hozta magával mindenha a szűuség az egész 
világon, a pogányoknál is, hogy nevelők ós iskola mes-
terek legyenek, ha célul a népnek nagyságát tűzték ki. 
Innét, hogy ez a szó: nevelő, szent Pálnál Gah 3,24 a kö-
zönséges emberi élet köréből van véve, amidőn azt mondja : 
„A törvény a mi nevelő mesterünk volt." 

Minthogy tehát szükséges, hogy a városnak népe legyen, 
ós mindenfele a legnagyobb hiány ós panasz, hogy kevés az 
ember, nem szabad várnunk arra, míg azok maguktól nőnek : 
nem ís fogják azokat sem kőből kivágni, sem fából kifaragni, 
bizony nem tesz Isten csodát, amíg a dolgon az általa ren-
delkezésünkre megadott eszközökkel nem segítünk. Épen 
azért ra j ta kell lennünk , ós fáradságot és költséget nem 
kímélnünk, hogy őket mi magunk neveljük ós tanítsuk. 
Hiszen mi az oka, hogy mai nap az összes városokban 

b A régi római birodalom korában. 
2) E kifejezés a szabad emberekhez iliő s méltó amaz ismeretek jelö-

lésére szolgált, amikre a rabszolgának nem volt szüksége. 



semmire se ni alkalmatos, mmzrn c s a l ai9]e Ábmáb, t í z r e 
való népség". 

^ -magi l o r m Vívnak emégrz is meg neII maimmim 
"Aagu összetett 1 ezzel nezzul , nogy zsupz m l l l z z z ; és 
Aj - - - é l ':c v u zv ; zzz ~ n ak, n o: z tt i a m tíz z t r iz u az z J1 r p c-
tokon ? Sz 1 - c r y o 1A n o marás r olza. „-Imzoz Alyy 
tírzkká A heímnk mlicl mbo disznót és mdzasy sz ü l e s s m : 
azoknak nyzkara, akik gondolkodni nem zkarnaiz 2 íozml 
hogy mikénz kormányozzák őket 2? emberei . így is 
egy embertelen z;msimz, ha nem gondolkodunk máskép, 
hanem csak lyen mrmAv ml most k01 mányozni akar0nlu 
mi tzőzmzíz mzozz mí sors vár majd utódainkra ? Az z falta 
népség ne emberek, hanem disznók ős kutyák fölött 
uralkodjék, mert ezek a kormányzásban nem mask hanem 
csakis a maguk hasznát ős dicsőségét t a r t j ák szem elotc. 
Még ha a legnagyobb gondot fordí tnőkls arra, hogy csupán 
művelt, tudós, alkalmas, ügyes férfiakat neveljünk a kom 
Hiányzásra, akkor is elég fáradság ós gond vár reánk, 
hogy ez sikerüljön. De hogy üt ki dolgunk / ha e részben 
épen semmit sem teszünk ? 

Igery mondod te újból, legyen, hogy szükségünk van 
iskolákra, de mi hasznunk a latin, görög ós héber nyel-
vekből ós a többi szabad művészetek tanításából ? Nem 
tanithatnók-e németül a bibliát és Isten igéjét, a mi elég-
séges nekünk az üdvösségre? Feleletem: igen sajnos, jól 
tudom, hogy nekünk németeknek örökre bestiáknak 
és buta marháknak keli lennünk ós ezt bizony még-
is édemeljük. Ámde csodálom hogy miért nem mond-
juk ezt is: mi szükségünk van nekünk selyemre, borra 
ós fűszerre, meg más külföldi árura, mikor mi magunk 
nemcsak hogy bőviben vagyunk a bornak, búzának, gyap-
júnak. viasznak, fának es kőnek a nemet tartományokban, 
hanem mienk a szabad választás dicsősége ós tisztessége 
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ís ? Ideg v e ti ül; a mikmszeteket ás nyelveket, amelyek nem 
hogy kárunkra, hanem nagyobb díszünkre, hasznunkra, 
tisztességLinkae és épülésünkre szolgákiak, mert nísz azok 
segiíségéeel megérthetjük a szent írást és eihetjük a világi 
kc imanyt és a külfökd áruktóa, amelyek nekünk sem nem 
pm ükség esek, sem nem hasznosak, sőt amelyek révén min-
kéi a bőrünkig megnyúznak, azoktól nem tudunk meg-
szabidulnn Hát nem méltán neveznek-e bennünket ezért 
mernet bolondoknak és bescukrnak ? 

kiég ka nem is "rch:a egyéb hasznuk a nyelveknek, 
ősapán az is méltán töltketne be bennünket örömmel és 
lelkesedéssel, hogy Istennek fenséges és drága adománya 
az, arneiyiyei minket németeket az Isten most csaknem 
minden tartományban oly gazdagon' megkeresett és meg-
ajándékozott. Nem igen látjuk, hogy az Gr dög' azokat a 
főiskolák és kolostorok utján is fellendítette volna, sőt 
ezek mindenha erősen tomboltak és tombolnak még most 
ís azok ellen. Mert az Ördög ugyancsak megérezte a 
pecsenye szagát s ha a nyelvek fellendülnek, hát legalább 
azon erősködik, hogy oly csekély mértékben ter jedjenek 
el, hogy azután maguktól újra elvesszenek és megsemmk 
süljenek. Keni valami kedves vendég lepett be ezzel az 
ő házába; épen azért ugy vendégeli meg, hogy sokáig 
ott ne maradjon. Az Ördögnek ezt a gonosz fogását közü-
lünk kevesen látják, édes uraim! 

Annakokáert kedves németjeim, nyissuk ki a szemün-
ket, mondjunk hálát az Istennek e drága kincséért ós áll-
junk résen, hogy azt főiünk újra el ne rabolják és az 
Ördög a maga gálád já tékát végre ne hajtsa. Mert azt ne 
tagadjuk, hogy bár az evangelíom egyes-egyedül a Szent 
Lélek által terjedt ós terjed naponta, ámde mégis csak a 
nyelvek közvetítése vei ter jedt és az által nevekedett és 
az által kell megtartatnia is. Hiszen, amint Isten elrendelte, 
hogy az apostolok által mind az egész világon elterjedjen 
az evangelíom, e végre megadta a nyelveket is. És- a 
rómaiak kormánya utján már előbb is nagy mertékben ter-
jesztette el a görög és latin nyelvet, hogy az ő evangélioma 
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hamarosan szerte távol gyümölcsöt leremjem Hasonlóképen 
cselekedett most is. Senki sem tudta, miért lendítette fel 
Isten a nyelveket, mígnem immár kiki látja, hogy ez az 
evangéliomnak az érdekében történt, amelyet ő aztán ki 
akart jelenteni és általa az Antikrisztus uralmát felfedni 
és lerombolni. A törököknek ís azért adta oda Görög-
országot, hogy a görögök elűzetve és szétszóratva, a görög 
nyelvet elterjesszék és hogy igy más nyelvek tanulása 
ís megkezdődjék. 

Amennyire kedmes tehát nekünk az evangéliom, oly 
erősen ragaszkodunk a nyelvekhez. Mert az isten nem ok 
nélkül Íratta meg a maga Írását csupán két nyelven : az 
ótestamentumot héberük az új testamentumot pedig görögül. 
Azért, amit Isten meg nem vetett, hanem a maga igéje 
céljaira minden más előtt kiválasztott, azt mi is minden 
'más előtt tiszteletben tartsuk. Hiszen szent Pál, mint a 
héber-nyelv kiváló becsét és előnyét említette azt, hogy 
Isten igéje adatott meg abban, mondván Róm. 3, l0 s köm: 
„Mi előny© avagy haszna a körülmetélkedésnek ? Nagyon 
sok. Először isten beszéde bízatott rája." Ezzel Dávid király 
is dicsekszik Í47. Zsolt. 19.: „Hirdeti igéjét Jákob és az ő 
parancsolatait és Izráel igazságát." Egy más néppel sem 
cselekedett így, igazságát sem jelentette ki nekik. Ezért 
neveztetik is a hébernyel v szentnek és Szent Pál Róm. 1,2. 
szentírásnak mondja azt, kétség kívül Isten ama szent igéje 
miatt; amely abban foglaltatik. Tehát a görög nyelvet is 
méltán nevezhetjük szentnek, minthogy minden más előtt 
a végre választatott ki az, hogy abban az új tes tamentum irat-
tass ék meg, és az abból, mint valami kútfőből magyarázás 
ut ján más nyelvbe folyt és azt is megszentelte. És ki mond-
hat juk, hogy mi nyelvek nélkül az evangéliomot bizony 
meg nem tarthatnók. A nyelvek ama hüvely, melybe a 
léleknek ama kése van dugva, Azok ama szekrény, amely-
ben azt a drága kincset hordjuk. Azok amaz edény, 
amelyben ez az ital áll. Azok ama kamra, melyben ez az 
étel van. És mint maga az evangéliom mondja: azok ama 
kosarak, amelyekben a kenyereket és halakat, meg a rnor-



zsáum Tmímim :geiu l a emezzuíz, nog; (ami tői Isten 
joA; :< nyemek sl tünjen3l zgy mi zem csupán az svsm 
géimmot -'ezmtjvu A, hanem 3 A égté;3- odá'g A AAunm 
hogy :m 3317 Auínm, se:!1 z3 t i9Ll nzm tudunk ize Ízesen 
bőszeim, rngy mim Bizonyság és incés srre nomm nekem 
az a nyomor Alz, szörnyuséy 3S példa 0 A z főiskolák oan és 
kolostom Anan, AiA iiezv cszk 37 nn gén omot fel ej tett ék 
el. hanem ? m német nyelve-: is megron:zották7 űny 
logy zzz l - nyznmzAt zmzezol z m dnsm merő bestiákká 
lettek, ssm vzmeAl sem • 1«- ; -om mchzmz Lei / ezez 
beszélni vagy írni. nőt m^Oliogy nem természetes eszeket 
is sAmzzteAék. 

Epén a2 ért mrgnk az 3 nos tolok ís szükségesnek tar-
toit? íze iz0gy az új ts s Am3n tn 1 1 0 g ő r ő g nyelvbe f0g 1 a 1 ják 
és a hoz mzzél^ kétség limU m e r i hogy azt számunkra 
abmn biztosan és ]ól megőrizzók} mint valami szent ládá-
ban, — n-em hiszen ők mindazokat látták, ami bekövet-
kezendő zoit és immár be ís következett, t. i. hogy ha ők azt 
zsupán fejben tar to t ták volna, ugy a keresztyénség köré-
ben- amennyi vad -és sivár rendetlenség, ugyanannyi-
féle émeiem, nézet ős tan támadt volna, Annak okáért 
bizonyos dolog, hogy ha a nyelvek nem maradnak fenn, 
úgy elvégre az evangéliom is elenyészik, 

Ezt ís igazolja és bizonyítja még mindig a tapasz-
talat. Mert mindjárt az apostoli kor után, amikor a nyelvek 
eltűntek, az evangéliom ós a hit ós az egész keresztyénség 
is hova tovább, annál inkább hanyatlott, mígnem a pápa 
alatt teljesen megromlott ; és azon idő óta, ahogy a nyelvek 
eltűntek, nem sok különös dolog történt a keresztyén 
világban, hanem annál több szörnyűség a nyelvekben való 
tudatlanság miatt. Szintigy viszont: minthogy jelenleg a 
nyelvek fellendültek, oly nagy világosságot hoztak maguk-
kal és oly nagy dolgokat müveinek, hogy az egész világ 
csodálkozik, ós kénytelen bevallani, hogy mi az evangé-

1 Innét, hogy a németeknél a barátlatinság ép úgy mint nálunk a 
konyhalatinság közmondásos, a megromlott latin nyelv megjelölésére. 



De hát — mondod — hiszen sok sír/a üdvözült és 
tanított ís nyelvek ismerete nélkül, Sz igéz, Tmvae számba 
veszed-e azt ís, hogy ők az Inasban gynkonm tévedtek? 
Hányszor téved szent Ágoston a zsoitáncán és más magya-
rázatokban epugy, mint Hilarius,3) sőt mindazok ís, akik 
nyelvek ismerete nélkül vállalkoztak az írás magyarázatára 
és ha épen helyesen beszéltek ís, mégsem voltak biztosak 
a tekintetben, hogy az-e a helynek értelme, ahogy ok gon-
dolják, Teszem, hogy példát említsek, helyesen mondták, 
hogy Krisztus Isten fia. Ámde mily farosán hangzott ez 
az ellenfelek füleiben, mikor azt a 110. Zsoltárból eme 
tétellei bizonyították: Tecum princípium in die vírtutís 
tuae,4) holott a héber szövegben ugyanott szó sincs az isten-
ségről. Nos hát, ha a hitet bizonytalan érvekkel és hely-
telen mondásokkal védjük, nem szégyen és csúfság ez a 
keresztyónségre nézve azon ellenfelek előtt, akik a nyelvben 

k A bevett róm. kath. egyházi latin bibliafordítás (Vulgata) szerzője. 
Élt 340—420-ig. 

2) Apóst. Csel. 2, 4; L Kor. 12, 10, 
3) Pictaviumi püspök. Élt 300—366-ig. 
4) ..Veled a kezdet dicsőséged napján". E hely szó szerint fordítva 

így hangzik: ..Néped áldozatot hoz neked dicsőséged napján1'b (Luther 
bibliaford). A hamis fordítás onnét eredt, hogy az első fordító az első 
héber szó magánhangzóit rosszűl olvasta, amit szövegösszehasonlitás 
nélkül később észre nem vehettek. 
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járatosak ^ És ők a tévelygésben csak nyakasabbakká 
lesznek s a mi hitünket egész jő Íriszemmel emberi áirno-
d o z á s n a, k t e k inti k. 

Mi hát az oka, ha a mi hitünk ily szégyení 
vall ? Az, hogy a nyelveket nem ért jük és ezen nincs más 
segitség, csak ha a nyelveket tudjuk. Nem volt-e kény-
telen szent Jeromos a zsoltárt héberből új ra magyarázni, 
csupán azért, most ha a mi zsoltárunkból zsidókkal volt 
dolgunk, azok minket kigúnyoltak, mert hát a héberben 
nem úgy állt, mint ahogy mink állítottuk. Már pedig azon 
régi atyák összes magyarázatai, akik a nyelvek isme-
rete nélkül tárgyalták az írást (noha ők semmi helytelent 
nem tanítottak) mégis olyanok voltak, hogy bizony gyakorta 
bizonytalan, alkalmatlan és tökéletlen helyeket idéznek és 
tapogatóznak, mint a vak a sötétben, hogy bizony gyakorta 
hiányzik náluk az igazi szöveg és kegyességükben hátat 
fordítanak annak, amint a fent idézett vers mu ta t j a : 

Teemn princípium . . . e tek Bizony szent Ágostonnak 
magának is be keli vallania, mikor De Doctrina Christiana1) 
ír, hogy annak a keresztyén tanítónak, akinek az írást 
keti magyaráz ni a, szüksége van a latinon kívül a görögre 
és héberre ís; más különben lehetetlen, hogy lépten nyomon 
meg ne botoljék, sőt nagy nehézséggel keli megküzdeni 
meg akkor ís, ha a nyelveket jól értjük. 

Épen azért nagy a különbség a hitnek derék prédikátora 
és az írás magyarázója, vagy mint szent Pál mondja: a próféta 
közt. A derek prédikátor (igaz!) magyarázat ut ján rendel-
kezik annyi világos mondással és szöveggel, hogy a Krisz-
tust megérteni ós tanítani ós szentül élni és másoknak 
prédikálni tud. Ámde arra, hogy a Szentírást magyarázza 
ós magában véve tárgyalja ós hogy síkra szálljon az írás 
hamis terjesztői ellen, arra vajmi kicsiny legény. Ezt 
nyelvek ismerete nélkül nem cselekedheti meg. Már pedig 
a keresztyénség körében szükség van olyan prófétákra, 
kik az Írást forgatják ós magyarázzák és a harcra ís 

b Ágoston egyik fő munkájának címe. (A keresztyén tanról). 
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beválnak s nem érhetik be a szent élettel ós helyes tank 
tássah Épen azért a nyelvek határozottan ós minden előtt 
szükségesek a keresztyenségben, épen úgy a próféták 
vagy magyarázók, bárha nem is szükség ós okvetlenes 
dolog, hogy minden egyes keresztyén vagy prédikátor vagy 
próféta legyen, a mint szent Pál mondja k Kor. 12,. 8. 9. 
Ef. 4, n . 

Innét van, hogy az apostoli kor óta az írás oly nagy 
sötétségben maradt ós hogy sehol sem írtak arra vonat-
kozólag bizonyos, megdönthetetlen magyarázatokat. Mert 
(mint mondottuk) a szent atyák ís gyakorta tévedtek ós 
minthogy a nyelvekben járat lanok voltak, igen ri tkán 
értettek egyet, egyik csára, másik hajszra ment. Szent 
Bernát1), nagy eszű ember volt, úgy hogy ón őt majdnem 
valamennyi régi ós űj tanitó föle helyezem. Ámde íme, 
mely gyakran ( igaz, szellemesen !) játszik az Írással ós for-
gat ja ki igaz értelméből. Azért mondták a sophisták ís: 
az írás homályos ; azt tartották, Isten igéje természeténél 
fogva ól)?- homályos és beszel oly különös módon. De nem 
vettek essre, hogy minden baj oka a nyelvek ismeretén 
múlik, különben semmi sem volna oly könnyen érthető, 
mint az Isten igéje, csak mi érte nők a nyelveket. A tőrök 
ember beszéde nekem okvetlen homályos, pedig azt egy 
hót éves török gyermek jói megérti, mert ón az ő nyelvet 
nem ismerem. 

Épen azért as is vakmerő vállalkozás volt. hogy 
az írást az atyák magyarázataival és sok könyv és irat 
olvasásából akar ták tanulni, holott a nyelvekre kellett 
volna magukat vetni ök. Mert azok a kedves atyák, mint-
hogy a nyelvekhez nem értettek, egy-egy mondásra néha 
sok szót pazaroltak ós értelmét mégis aligha sejtettek, 
félig eltalálták, felig meg nem. így futsz utánuk te is nagy 
fáradtsággal, holott a nyelvek ismeretével sokkal jobban 
segíthetnél magadon, mint az, aki után indulsz. Mert vala-

g Glairveauxi Bernát. Ék 1091—1153-ig. 
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mint a nap r z am:yek ellen, egy forda! a ayel - iz ccazea 
az;/ain magyaaéza ia ellen. 

Minc'mgy ceukt i!-d -knog : uerenztyénnez h^.u. a 
Szentírás" ioegaaaa. mmc a am^gn aajím egyeJn-ü k ;m\ "ét 
es kan én az ég- en, koy ; an: a mcaunk m "át kör y "ét nenn 
ismerjük. nem peckg a mi Istenünk r nemez éa igéjét nenn 
ér íj :ay me:g n^mmkk kim e* znényez7 Imgy mm nmeteket 
uena kmukuK kmm~mseu annao, amikor -z Ináén n e j ü n k 
ajándékoz én an ks-makmk én kmmY mkzo és mincent. enni 
a rra a z a I g aa ez nzi n c e é a e a g e a : a a és nr'c ;e t n é, k a k e a.y a e 
uv í rm mai ma kk mik enkíeaok lenek mma azak ? rederna 
atyák. Ungyne úgy jaanik^ttak ^cma a Szentíráshoz éa 
t a n m u a í k k vonn^ a myk -eket. mint anogy in: ezr t e k s r ü k . 
Ok nagn mn^díelggal én szolga lommal ?ng rogy a in rm-
zaa na az jnínkíakn m; pedig íeie nnt m sj hneu , hogy semmi 
mmnkm^ nz egéaz kenyeret megkap ha tjvk Oh, ''nagy 
megszégyeníti az ó szongmmaak a mh imstaégimkek Ili 
ne a a, mk keméa yen künket mea maja minket a a Isten a 
m i k u y ag a: -.gr: n -a a r e a n ái ád n t! a n a gu;i írér': 

km az m -agy cnert D'kí I ltom akar j 
hogy a, kereszcméaeég kereken minden ían unegn ékeim ém 
amin ez okve tknm nzükeéges. im^gy a nyelveket mmeniük. 
Inert £ predmátnr meny tmktő na mén át n^mukatja ugyan 
£ hakkat, amurt amum, ekaiálja vngy ehubkzza az érteimet, 
lm mm CG aekn aki ? : C r u k a ~vjjcn kek/ene-i esínáim-e 
domkt ; m g y nem, Ea tehát kéleket keb mondanank úgy 
aznkaegeun nagy a aayei :ek i uaománya nendeikezm kuk: a 
a lka r , krVmkcou reazmit, doigruk n a nlpen az érc, noha. 
a hitet én emmgénnmot egyes nnédikJtorok a nvekmk 
ismereae £ ok: ni na kkkeuk, munaemnekero mégm csak 
kmykán es gae"i,néu meg^ agyar n delcga tan ncoíkuaa ís 
bele ikr-kuala éa mageaümnrkank én remmkrbunm Ee lm 
a nyekmk mnnkeumnénmikm állanak, akkon m^an én sike-
resen megy u konng -m akpoaau ie lamgozzu^ a^ iaásc és 
r hit immrnn mm m megr;^.-, mm; ér mm g-e)' éa u n k k e -
de te r anmk na,<kn láng; lka. ZrOíu kk az s ímea kka-
tan tmnar ;^ lat aatiioa lunm^nkj- ér azt mnendja; latén 
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megnyr'y;?< a, szarr aso rimln a, sark erdőket ss k mmk, 
agy olyan iához. amek^ mindig ndld és amelynek amnűig 
hnsc mze nvak 

Az ss tévesszen meg minket, kogv nérnei mk n kelőkkel 
'kcsekszenmn és az írást nmrnsre neasnhm a_asok nsdigz 
mint a nmdons ntyaka,k;

át rcaa eaenaa; a r y e k m k m aas:mos 
:Iológnak, .kmde ebes m k t n i n y lélek mo, lélek nöa, ara ís 
"rltüUii léíekcor és láttam leiket (?:a, nmma: én a a l a m i t a 
test szermmmlb dicsekvés; m'kn aöb-mk mm: amena air émn 
ezek még esztendőn m lamnk aármennyirc kiemelnedmnek 
s kis az bn mlkera egyotmaást meg is bizonyított, bokon: 

m 0 lelnkír csendesen meghozza az agát a az cg ie mer és 
man sokkai tönkét cselekszik akzc rxgTr az b dicsek-
bsbí ka k ef 6 1 r z 5 ko b: k. k g y b t ea_ «•> - g 7" n j ö' tnd c TI; a zf:, 

Imgy mennyire csenmrszik egyobm mind ont n ié !on. kliszsn 
en egy asoncöb se 0 klet mm "mlna megk} ka a nremsk 
cegítségomro nem letten "mk:a es ergem az Imsban bizo-
nyossá és mra tossá nem cechek mhnn km m bmo;ay kegy, es 
boketaem mdna es csendber 10 yremkaíkak nelna, 
knnrk a papát és 5. soíisté ka t az egész i mkmhcztrs" írom 
~.ánnya; cg/eiom0en 01 ya,nnak k8gna fn: n0>::?. 1 ~iac arz: 1;eii. 
j-n-: ördög az ö-i lelkemet nem neszi n n y i r a számba, mmt 
nz én Jiyok'ind3many0mdt és tmUnmt az mbsoam Ibent az 
én iekzem nem ~resz e" töke semmik kanonoka ogyednl 
m^g&m at, ami no a S zeneírás ós a -y cinek nznkaae teszke 
neki ezt a mbago; ás kára tessz ek neb i az k orszngabam 

kyzn ben mán a amldeas a k > m k a ~ sem igen db c-s ér-
amiem a tenlntemen, hogy a aa~emoket m e g v e r i k Inert 
ck ha szinte hekmsen m tankarnam, mégm es-k igen sokszor 
szilköííaöbj3in a ke'yes szbm-g z ^ k h l ke nincsenek khíkgy-

h ni „- >eL rio-ijac' .-''egence híj^ydi íiza. 
2) • - "-̂ k-e-isai n3i3m & ajl? a. c, c .^aig 

meglévő b ípíi ^ k i iZ ez'z^'ű?,^ ngna a~c.ei\ -erormjeie 
egyik útcgyeiige^bk. 

3) Ldtl.ci csonic he-yeti bekmt rend s ?1 nr r. hasonlítja a zűr-
zavaros : ao"Prigyr.iáz?teii a lapu lé egyhavi 'vv.í. 



178 D. LUXUK 11 MÁRTON 

verkezve és nem alkalmatosak a hitért való viaskodásra 
a tévelygésekkel szemben. Hozzá az o dolguk oly homályos 
ós oly sajátos módon, az írástól elütőleg beszélnek, hogy 
ón attól tartok, hogy nem tiszta, v&gy nem lesz tiszta az 
o hitük. Mert felette veszedelmes doiog az Isten dolgairól 
másképen, avagy más szavakkal beszelni, m i i t ahogyan 
maga Isten beszól. Röviden: éljenek és tanítsanak bár ők 
magukban szentül, de inert nyelvek nélkül szűkölködnek, 
nólkülözniök kell, amit minden mások nélkülöznek, k k 
hogy ők az írást biztosan ós alaposan nem tárgyalják, 
nem tárgyalhatják, sem más népeknek hasznára nem le-
hetnek. Ámde minthogy ezt nagyon is megcselekedhetnek 
ós tenni nem akarják, ők lássák, hogyan felelnek meg 
ezért Isten előtt. 

Immár legyen elég a nyelvek és a keresztyen iskolák 
hasznáról és szükségességéről a lelki elet és a lelkek 
üdve szempontjából. Most vegyük elő a testet és tegyük 
hozzá: ha se lélek, se menny, se pokol nem volna, úgy 
csupán a világi kormányt a világ szerint tekintve, ugyan 
nincs-e annak sokkal inkább szüksége jó iskolákra ós 
tanult népre, mint az egyháznak? Mert eddigelé a sofisták 
azt épen semmibe se vettek és az iskolákat annyira az 
egyházi rendre alapították, hogy úgyszólván szégyen volt, 
ha valamely tudós megházasodott ós hallania kel let t : íme 
ez világivá lesz ós nem akar egyházi lenni; mintha bizony 
csakis az ő egyházi rendűk volna egyedül Istennek kedves 
ós a világi (amint ők nevezik) egyenesen az Ördöge ós 
keresztyenellenes volna, holott e közben Isten előtt ők 
maguk lesznek az Ördögei ós csupán az a szegény cső-
cselék, mint ahogy a babiloni fogságban Izrael népével 
történt, maradt az országban, ós az igazi rendben és a 
legjobbak ós legfelsőbbek az Ördöghöz, Babilonba vitettek 
piiisestől és csuklyásfők 

Hát semmi szükség arra, hogy itt elmondjuk, hogy 
a világi kormány isteni rend ós állapot, erről én már 
sokat beszéltem, ugy hogy remélem, senki sem kételkedik 
abban ; hanem tárgyalnunk kell, hogyan nyerhetünk derék 
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•ügyes férfiakat abba, és e részben a pogányok roppant 
mód megszégyenítőnek minket, akik hajdan, különösen a 
rómaiak és görögök ópenseggei nem tudták, ha vájjon 
az e fele rend tetszik-e vagy nem Istennek és mégis oly nagy 
komolysággal ős buzgósággal taní t tat ták és neveltettek a 
serdűlő fiukat ós leánykákat, ugy hogy arra alkalmasakká 
let tek; bizony szégyenlenem kell magamat a mi keresz-
tyénem)! miatt, ha arra gondolok és különösen a mi né-
metjeink miatt, akik valóságos tuskők és barmok vagyunk 
és mondani mer jük : Igen, mire valók az iskolák, ha 
egyházi emberekké nem lehetünk? holott tudjuk, vagy 
legalább tudnunk kellene, mi szükséges ós hasznos dolog 
az ős mely kedves az Istennek, hogyha a fejedelem, az úr, 
a tanácsos, vagy akinek kormányoznia kell, tudós és ügyes 
arra, hogy a maga hivatását keresztyén módra betöltse. 

Ha már, (mint mondottam) szinte egy lélek sem volna 
és az iskolákra és nyelvekre ópenséggel nem volna szükség 
az írás és Isten végett, már csupán az az egy ok ís elég-
séges volna arra, hogy a legjobb iskolákat, mindkét félét, 
fiúmnak ós lányoknak minden helyen felállítsuk, t. L hogy 
a hrégnak 3 maga világi rendje külső fentartása végett 
mégis csak szüksége van derek ügyes férfiakra és asszo-
mmbra. Hogy a férfiak jól kormányozhassák az országot és 
néout, az asszonyok jő rendben tar tsák a házat, gyem 
mUmket ős cselédséget, igen, ily férfiaknak kell lenniük 
a z ennekekböl ős ily asszonyoknak a lánykákból; épen 
í^but meg kell cselekedni, hogy a fiúk és leányok erre 
n 1 megtaníttassanak és felneveltessenek, Ámde fentebb 
nmndottam, hogy a közönséges ember e részben nem tesz, 
ím 11 ís tehet, nem is akar, nem ís tud semmit se tenni. 
Fejedelmeknek és uraknak kell est megtenniük. Csakhogy 
ők inkább törődnek a szánkázással, az ivással és mas-
kamsaggal és igen nagyon el vannak foglalva a pincének, 
a uonyinhiak ős kamrának fonhos, jeles ügyei ven S ha 
egyesek örömest meg Is tennék, a többiektől kell félniük, 
nolu'gy ások őket bolondoknak avagy eretnekeknek tari-
c m; Spe.n azért, kedves tanácsos urak, egyesegyedül ti rá-

D. LUUIT M. művei. 1 9 
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tok marad ez a dolog; nektek van helyetek, jogotok ís arra, 
inkább, mint a fejedelmeknek és az uraknak. 

Igen, mondod te, kiki taníthatja avagy nevelheti a 
maga leányait és fiait. Feleletem : Ugy van, de lát juk jók 
hogyan tanít ja ós neveli. És hogyha a fegyelmezés teljes 
mértekben megtörténik ós jól sikerül is, mégsem mennek 
többre, mint hogy elsajátí tanak azok bizonyos mesterkelt 
és illedelmes magatartást , ámde egyébként olyanok marad-
nak, mint a íatuskók, kik sem arról, sem erről semmit sem 
tudnak mondani; kik 'senkit se tanácscsal ellátni, se segk 
feni nem képesek. Ha azonban az iskolákban tanít tatnának 
ós neveltetnének, vagy egyebütt, ahol tudós mesterek 
vagy mesternők vannak, akik a könyvekhez ós más tudo-
mányokhoz, művészetekhez és törtenetekhez értenek, akkor 
hallanák az egóss világ történelmét és mondásait, hogy, 
mint ment sorsa ennek a városnak, ennek az országnak, 
ennek a fejedelemnek, ennek a nőnek ós így felfognák 
rövid idő alatt az egész világnak kezdettől fogva való 
mivoltát, életéig dolgát ós szándékát, sikerét és sikertelen-
ségét, mintegy tükörben látva. Ez alapon aztán értek 
inuk tisztázódnék és a világ folyásához alkalmazkodnék 
istenfélelemmel, ráadásul alkalmasokká ós okosakká 
lennének ugyanazon törtenetekből a tekintetben, hogy mit 
keressenek es mit kerüljenek e külső életben ós aztán 
másoknak is mit tanácsoljanak és hogyan kormányozzanak. 
Az a fegyelem azonban, mit otthon ilyen iskolák nélkül 
alkalmaznak, az minket csak saját tapasztalataink út ján 
okosíthat meg. Mielőtt ez megtörténik, akár százszor is 
meghalhatunk és egész eletünk folyamán mindent felületesen 
végezhetnénk, mert a saját tapasztalathoz sok idő keik 

Minthogy tehát az ifjúságnak szükséges, hogy mozogjon 
ós ugráljon, vagy akármily módon eltöltse az időt a maga 
kedve szerint ós azt abban nem szabad megakadályozni 
ós nem is volna célszerű, hogyha mindezt megakadályoz-
nók : miért ne állíthatnánk hát számára ilyen iskolákat 
és miért ne vezetnők be ily művészetekbe, mikor mosta-
náig isten kegyelméből minden úgy igazodik, hogy a gyem 
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mekek kedvvel ós játszva tanúi hatnak akár nyelveket, 
akár más művészeteket vagy históriákat. És a mi iskolánk 
most már többé nem pokol ós tisztító tűz, ahol minket az 
igeesetekkel és időkkel gyötörtek, ahol HJÍ épen semmit 
sem tanultunk annyi vesszőzós, reszketés, szorongás, kínló-
dás dacára. Ha találunk időt ós fáradtságot arra, hogy a 
gyermekeket kártyázni, énekelni és táncolni megtanítjuk, 
miért ne találhatnánk annyi időt is, hogy megtanítsuk 
őket az olvasásra ós más művészetekre, mikor ők fiatalok 
ós alkalmatosak és mikor kedvük is van arra"'. Á magam 
nézetét mondom k i : ha gyermekeim volnának és módom 
volna rá, úgy azoknak nem csupán a nyelveket, és törté-
neteket kellene hallgatniok, hanem meg kellene tanúlmok 
énekelni is, meg kellene tanolniok a muzsikát az egész 
mathematikával együ t t Mert mi ez mind, ha nem merő 
gyerek játék, amire a görögök a maguk gyermekeit haj-
dan megtanították ós igy bámulatos ügyes emberek lettek 
belőlük, utóbb minden egyébre alkalmatosak ? 

Igen, mennyire fáj az nekem most, hogy ón nem olvas-
tam több költőt és történészt és hogy engem ezekre senki 
sem tanított meg, hanem ehelyett olvasnom kellett az 
Ördög rondaságait, a filozófusokat ós zofistákat, nagy 
költséggel, munkával ós kárrab úgyhogy elég dolgom 
akad, amíg ezeket kiseprem. 

Erre azt mondod: igen, de hát ki nélkülözheti ily 
mértékben gyermekeit ós ki nevelheti azokat mind nemes 
u r akká ; hisz azokra otthon munka vár stb. ? Feleletem : 
hát hiszen nem is az az én nézetem, hogy afaj ta iskolákat 
állítsunk, amilyenekkei eddig bírtunk, ahol a fiuk 20—30 
óvig aDonatust1) ós Alexandert2) tanulták és mégsem tudtak 

*) Aelius Donatus, római nyelvész és s onok, szt. Jeromos tani tója 
volt a IY-ik sz. közepén s . . „Ars giammatica" cimen egy 3 könyvből 
álló művet írt, amely sok századon at úgyszólván kizárólag használt 
latin nyelvtanként szerepelt. 

2) Alexander de Villa Dei (Villadieu Normandiában van) ferencrendi 
szerzetes (meghalt mint Avranchesi kanonok) a XlII-ik sz. elején 3 tanköl-
teményt irt oly célból, hogy a pogány költőket kiszoritsa s hogy minden 

1 1 * 
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semmit. Ma egészen más világot élünk és más annak 
folyása. Áz én nézetem az, hogy a fiuk naponként egy 
vagy két órát töltsenek az ily iskolákban ós többi idejük 
alatt foglalkozzanak, otthon tanuljanak valami mesterséget 
és készüljenek választott pályájukra, hogy mind két irány-
ban kiképződjenek; mert hiszen fiatal a nép ős van rá ér-
kezese. Hiszen tízszer annyi időt fordít lövöldözésre, lap-
dázásra, futásra ós birkózásra ! 

Szintúgy a leánykáknak ís van annyi idejök, hogy 
naponként egy órát az iskolában tölthessenek és a mellett 
munkájokat otthon ís rendesen végezhetik. Hiszen jóval 
több időt alusznak el, táncolnak el es játszanak e l Csak 
az a baj, hogy se kedvünk, se komoly szándékunk nincs 
arra, hogy az ifjúságot neveljük, sem arra, hogy derék 
emberekkel segítsük ós igazítsuk útba a világot. Az Ördög 
sokkal inkább kedveli az otromba tuskókat és a hitvány 
embereket, csakhogy ne menjen jól az embereknek dolga 
Itt a földöm 

Á színét-javát ellenben közülük, mint olyanokat, 
akikbe reményünket helyezzük, hogy tanítóknak, vagy 
tanítónőknek, prédikátoroknak ós más egyházi hivatalno-
koknak beválnak, annál inkább ós hosszabb ideig vagy 
egészen hagyj ok ott, amint ezt a.szent vértanukról olvas-
suk, akik szem Ágnest és Agathát ós Luciát ós a hozzá 
hasonlókat felneveltek. Hiszen a kolostorok ós alapítványi 
intézetek ís a célból keletkeztek, hanem most eredeti 
mivoltukból átkozott mód kivetkőztek. És bizony ez 
nagy baj, inert ez a nyírott had igen nagyon sül ved : 
legnagyobb részt alkalmatlanná vált a tanításra és kor-
mányzásra, mert egyébhez sem ért, csak a hasának ápo-
lásához, aminthogy ez egyenkivül mást nem ís tanult 

ismeretet azokból merítsenek. Az egyik volt az u, n. Doctrinale (1199. 
vagy 1209 bői). — ez voltakép nyelvtan lett volna ; a másik Eccieslale, — 
ez egyházi ünnepszámitás, egy kis számtannal, csillagászattal, liturgiával 
és kanonjoggal lett volna ; a harmadik pedig a theologiai ismereteket 
foglalta magában, A két utóbbi hamarosan feledésbe ment. de a Doctrinale-t 
sokáig használták az iskolákban. 
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meg. Gondoskodunk kell tehát oly férfiakról, akik pász-
torkodjanak, De hol szerzünk ilyeneket, ha az iskolákat 
pusztulni hagyjuk ós nem állítunk fel más, keresztyónibb 
iskolákat ? Hiszen az eleddig fenntar tot t iskolák, ha el nem 
is pusztultak, valóban semmi egyebet nem képeznek, hanem-
ha merő veszett, kártékony ámítókat. 

Annakokáórt felette szükséges, nemcsak az ifjúság 
hanem mindkét mi rendünk: az egyházi és világi rend 
érdekében is, hogy ezt az ügyet komolyan felkaroljuk és 
ideje korán hozzá lássunk a dologhoz, nehogy ezt elmu-
lasztva, utóbb esetleg abba kelljen hagynunk, amikor aztán 
már szívesen megtennok és aztán majd a késő bánat 
eb-köpenyeg legyen l Mert az isten bőségesen ajánlja ós 
nyúj t ja nekünk kezét s amire csak eliez szükségünk 
vágyom Ha megvetjük azt, ugy elvettük ítéletünket 
ízráei népévek amint Ézsaiás mondja 65, 2

: „Egész napon 
kiterjesztettem kezemet a velem ellenkező, hitetlen népre" ; 
és Példabeszédek 1, 24 : „Minthogy felszólaltam, és ti szabad-
koztatok, nyújtot tam kezemet s eredménytelenül s mint-
hogy megvetettétek minden tanácsomat ós oktatásomat 
el nem fogadtátok, én is majd nevetek ínségeteken: gúnyo-
lódom, mikor nyomorúság ér t i teket" stb. Ettől őrizked-
jünk. Vegyétek eszetekbe ama példát, amelyet e részben 
Salamon király nagy buzgósága nyújtott . Mennyire felka-
rolta ő az ifjúság ügyét, királyi gondjai közt még könyvet 
is szerzett az if júság számára, a példabeszédek könyvét. 
És maga Krisztus mint édesgeti magához a kis gyerme-
keket ? Mely gonddal bízza ránk őket ós dicséri az angya-
lokat is, akik őket őrzik (Máté 18, l0.) csakhogy mégértesse 
jelünk, mely nagy érdem, ha az ifjúságot helyesen nevelik, 
viszont, melv rettentő haragra gerjed, ha azokat meg 
botránkoztat ják es megrontják. 

Annak okaei t édes Uraim fogjatok hozzá ahoz a 
dologhoz, amelyet Isten oly igen kiván tőletek s ami 
hivatalos kötelességtek, amire az if júságnak oly nagy 
szüksége van ós ami nélkül sem a világ, sem a lélek el 
nem lehet, Sajnos, elég sokáig nyomorogtunk ós pusztul-



182 I). L U T H E R , MÁRTON 

tinik a sötétségben; elég sokáig voltunk német bestiák. 
Vegyük már egyszer hasznát eszünknek is, hogy meglássa 
Isten az ő jósága iránt való háládatosságunkat és más 
népek is lássák, hogy mi is emberek és oly nép vagyunk, 
amely valami hasznos dolgot tanul, vagy arra tanítja őket, 
hogy általunk is javuljon a világ. 

Én kötelességemet megteszem. Nagyon szerettem 
volna Németországnak jó tanácsot adni és ra j ta segíteni. 
Azzal nem törődöm, hogy e miatt egyesek engem meg-
vetnek, vagy hogy eme hűséges tanácsom csak borsó lesz 
a falra ós hogy mások valami jobbal tudnak előállanh Én 
nagyon jól tudom, hogy mások ezt a dolgot jobban csinál-
hat ták volna meg; de mert ők hallgatnak, megcsinálom 
én olyan jól, amint csak tudom, Jobb, ha szóvá tesszük 
bármily esetlenül is, mint hogyha arról egészen hallgatunk. 
És én remélem, támaszt az Isten kőztetek majdan egye-
seket, akik ezt az ón hűséges tanácsomat nem ejtik 
egészen a porba, ós nem azt nézik majd, aki mon-
dotta, hanem magát az ügyet karol ják fel ós mozdítják 
elő. 

Végre azt is jól meg kell gondolniok mindazoknak, 
kik szivükön viselik a dolgot az ily iskoláknak ós nyel-
veknek német földön való berendezése es ápolása tekin-
tetében, hogy fáradtságot és költséget ne kíméljenek a 
jó könyvtárak vagy könyves tárak felállítása dolgában, 
különösen oly városokban, amelyeknek arra elég módjuk 
van. Mert ha az evangóliomot ós bármi tudományt meg 
akar juk tartani, akkor azokat könyvekbe és iratokba kell 
foglalnunk; miként ezt a próféták és apostolok maguk is 
tették, amint fentebb mondtam. És ezt nem csupán azért 
kell megcselekednünk, hogy a mi lelki ós világi elöljáróink 
azokat olvashassák es tanulmányozhassák, hanem, hogy 
a jó könyvek a tudományokkal és nyelvekkel együtt 
megtartassanak és el ne vesszenek, ha már Isten kegyel-
méből birtokunkban vannak0 E részben szt. Pál is buzgól-
kodott, amikor Timotheusnak maga meghagyta I. Tim. 4, l 3 , 
hogy kitartó legyen az olvasásban; és meghagyta azt is 
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II. Tim. 4, l 3 , a Troasban hagyott pergament1) hozza 
magával. 

IgC|ii, e részben minden királyság, melynek kiváló 
szerepe volt, nagy buzgóságot fej tet t kk És első sorban 
Izráel népe, amelynek körében M.ózes volt az első e tekin-
tetben, ki ís megparancsolta, hogy a törvénynek könyvet 
Isten ládájában megőrizzék ég a leviták kezére bizta azt, 
hogy tőlük vegyen másolatot az, akinek arra szüksége 
van; úgyhogy a királynak megparancsolja, hogy a leviták-
tól vegyen a könyvekről másolatot. Miből nyilván látható, 
hogy Isten a levítíkus papokat más egyéb teendőkön kívül 
arra ís rendelte, hogy a könyveket őrizzek ós gondozzák. 
Azután szaporította a könyvtár t ós javította Józsua, majd 
Sámuel, Dávid, Salamon, Ézsaiás és innen túl sok más 
király és próféta. így maradt ránk az ó-szövetség szent 
írása, amelyet különben semmiképen együtt nem lehetett 
volna tartani s nem is maradt volna meg, ha az Isten ily 
nagy gondot nem fordított volna arra. 

E példát követve az alapítványi intézetek ós kolos-
torok ís könyvtárakat állítottak fel hajdanta, bárha azok-
ban igen kevés jó könyv volt is. És hogy mely nagy kár 
származott abból, hogy akkoriban nem nagy gondot for-
dítottak könyvek és jó könyvtárak berendezésére, amikor 
.a könyv is már elegendő számmal állt rendelkezésre, utóbb 
tisztára k i tűn t ; amint, sajnos, idővei minden tudomány 
és nyelv hanyatlott és a jóravaló könyvek helyett az 
Ördög eszeveszett, hasztalan, kártékony barát könyveket : 
Catholicont. Floristá-t, Graecistá-t, Labyrinthus-t, Dormi 
Secure-t2) s tobb efóle szamárságokat hozott be, ugy, hogy 
ezek révén a latin nyelv teljesen tönkre silányult és sehol 

*) Ez alatt a pergamentre irott irás vagy könyvtekercs értendő. 
2) A Catholicon alatt a genuai Giovani Balbitói 1286-ban írt szótár, 

a Florista alatt a Luchowi Ludolf hildesheimi kanonoktól 1307-ben versben 
irt syntaxis, a Graecista alatt pedig valószínűleg a Bethuni Ebrardtól 
1124-ben Graecismus címen irt 10 könyvből álló latin vocabularium 
értendő. Labyrinthust és Dormi securet nem ismerjük. Sok ily tankönyv 
•volt, csodálatos címeken, amik mind a latin nyelv elsajátíttatását célozták. 
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sem nyílott alkalom sem valamely derek iskolának, sem 
valamely tannak vagy módszernek tanulmányozására és 
amint tapasztal tok és láttuk igen nagy fáradtsággal és 
munkával, ámde teljesen tökéletlenül, por ós féreg lepte 
régi könyvek egy s más töredékeiből ós darabjaiból kapar-
ták ki ú j ra a nyelveket és tudományokat és keresik és 
dolgoznak napról-napra azokon, mintha csak valamely el-
pusztított városban ásnának hamvak közt kincsek és 
drágaságok után. 

A tekintetben ís méltó sor ért bennünket, ós Isten 
a mi háladatlanságunkért ugyancsak jól fizetett meg, hogy 
nem gondoztuk, nem vettük eszünkbe az ő jótéteményeit, 
ós nem gondoskodtunk, amikor még időnk volt rá és 
ugyancsak módunkban állott, hogy a jó könyveket ós 
tudós férfiakat megtar tot tuk volna; hanem úgy csele-
kedtünk, mintha nem ís tartoznék ránk a dolog; hát ö is 
megcselekedte ós engedte, hogy a Szentírás ós a jó köny-
vek helyett Arístoteles álljon elő számiálhatatlan káros 
könyvekkel egyetemben, amik minket a bibliától hova 
tovább, mindinkább elvontak s ráadásul még az Ördögnek 
ama lárvái, a barátok és főiskolák kísértete, kiket mi 
rengeteg vagyonnal alapítottunk ós sok sok doktor, 
prédikátor, magiszter, pap és barát, voltaképen ostromba 
hízott szamarak, felékesítve vörös ós barna barettel, mint 
a disznó valamely arany lánccal ós gyöngygyei, ezek 
maradtak fenn ós szakadtak nyakunkba, kik minket 
semmi jóra nem tanítottak, hanem csak jobban jobban 
rontot tak és pusztítottak ós mind ennek fejében minden 
mi javainkat felfalták és az összes kolostorokat, sőt minden 
szögeletet megtöltöttek a maguk, ocsmány mérges köny-
veiknek rondaságaiva! ós szemetjével, hogy borzasztó 
elgondolni is. 

Hát nem sajnálandó nyomorúság volt az eddigelé, 
hogy egy fiúnak húsz évig, vagy tovább kellett tanulnia 
csupán azért, hogy latinul annyi hitványságot tanuljon 
meg, amennyi alapján pappá lehetett ós miset olvashatott ? 
És aki ennyire vitte, az üdvözült: boldog volt az anya, 
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aki méhében ilyen gyermeket hordozott. Pedig egész életén 
át szegény tudatlan ember maradt, aki sem a kotlásra, 
sem a tojásra nem volt alkalmas. Ilyen tanítókkal és 
mesterekkel kellett nekünk mindenütt beérnünk, akik 
maguk semmit sem tudtak és semmi jót és semmi helye-
set tanítani nem tudtak, sőt még annak a módját sem 
tudták, hogyan kell tanulni és tanítani. Kinek a bűne ez ? 
Nem volt más könyv, csak ezen eszement barát és zofista 
könyvek. Mi lehetett hát már azokból, hanemha merő 
esze ment tanítványok és tanítók, olyanok, aminők azok 
a könyvek voltak, amelyeket taní to t tak? A csóka nem 
költ galambot és a bolond nem csinál egy okosat sem. 
Ez a m i hálátlanságunknak a jutalma, hogy semmi gondot 
sem fordítottunk a könyvtárakra, hanem hagyták a jó 
könyveket elpusztulni és a hitványokat megtartot ták. 

Ámde nem azt tanácsolom, hogy különbség nélkül 
mindenfele könyvet halomra hordjunk, és hogy egyébre 
se gondoljunk, hanem csak a könyvek tömegére és halma-
zatára. Választást tennék közöt tük; nem szükséges, hogy 
az összes jogászok kommentárjait , az összes theologusok 
sententiáit1) és az összes filozofusok kveszciólt és az összes 
barátok szermóit egybe gyűjtsük. Sőt ellenkezőleg, ezt a 
szemetet én mind kidobnám és könyvtáramat jóravaló 
könyvekkel tölteném meg és e részben a tudós férfiak 
tanácsát kérném ki. 

Először is ott legyen a Szentírás mindkét része, 
l atinul, görögül, héberül és németül sőt. még több nyelven 
is. Azután a legjobb magyarázók és legrégiebbek mindkét 
féle, görögül, héberül és latinul egybegyűjtve, ahol csak 
találhatók. Aztán azok a könyvek, amelyek a nyelvek 
tanulására szükségesek, teszem azt a költők és szónokok, 
számba nem véve, ha vájjon pogányok vagy keresztvének-é, 
görög vagy latin nyelvüek-é. Mert a nyelvtant ezekből 
szükséges tanulni. Továbbá ott legyenek a szabad müvé-

k A középkori theologiai dogmatikai művek, nagyrésze .Sententiau-k 
nevet viselt. 
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szetek könyvei, és más egyéb miivészetekéi. Végre jogi 
és orvosi könyvek is, bárha e részben ís válogatni szük-
séges a kommentárok között. 

A legkiválóbbakkal társítani szükséges azonban kró-
nikákat ós históriákat, bármely nyelveken legyenek ; mert 
ezeknek roppant nagy hasznuk van a világ folyásának 
megismerésére és kormányzásra nézve, sőt Isten csodái-
nak ós dolgainak szemlélésére nézve is, Óh mely sok 
jeles történetet ós mondást bírhatnánk most, amelyek 
Németországban történtek ós jöt tek forgalomba s amelyek-
ről mi semmit sem tudunk. Mi az oka ? Az, hogy nem 
akadt senki, aki azokat leirta volna, vagy hogyha épen 
leirták is, nem akadt senki, aki azokat a könyveket fenn-
tar tot ta volna. Innét van, hogy rólunk nemetekről más 
országokban nem ís tudnak semmit és hogy az egész 
világ német bestiáknak nevez minket, akik egyebet sem 
tudnak, csak hadakozni ós falni, meg inni. De a görögök 
és latinok, sőt a héberek is oly szorgalmatosan jegyezték 
fel a magok dolgait, hogy ha náluk asszony vagy gyer-
mek művelt ís vagy mondott valami különös dolgot, 
azt az egész világ olvashatja ós tudhatja. De hát mi 
németek még mindig németek vagyunk és nemetek aka-
runk maradni. 

Minthogy tehát Isten minket oly kegyesen megaján-
dékozott úgy a művészetek,1) mint a tudós férfiak ós könyvek 
nagy bőségével, ideje, hogy annak a javát, amink van, 
learassuk és kincseket gyűjtsünk, hogy ez arany eszten-
dőből a jövő számára valamit megőrizzünk es azt a gazdag 
aratást el ne mulasszuk. Mert félő s már újra kezdődik, 
hogy új meg új könyveket írnak, míg végre odáig jutunk, 
hogy az Ördög munkája következtében azok a jó könyvek, 
amelyek most a saj tót elhagyták, megest leszorulnak ós 

1) „Művészetek" (artes) név alatt foglalták össze: a grammaticát, 
dialécticát, rhetorikát, arithmetikat, geometriát, musicát. astronomiát. 
Az első három alkotta a középkori iskolákban a triviumot, s innét a 
trivial- vagy elemi iskola elnevezés; a többi négy pedig a quadriviumot 
alkotta vagyis a felsőbb iskolát. 
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.a hitvány és ostoba dolgokról szőlő silány és kárhozatos 
könyvek újra otat törnek és az egész világot ellepik. 
Hiszen as az Ördög törekvése, hogy megint csupa Catho-
lícon, Florista, Modernista1) ós más egyéb barát- és zofista 
kárhozatos szemet kerüljön forgalomba és gyötörjön 
minket, mint egykoron ós hogy mindig tanuljunk ós hogy 
mégis soha semmit meg ne tanuljunk. 

Ánnakokáért kérlek titeket kedves Uraim, hadd 
lássa nálatok gyümölcsét ez az ón hűségem ós buzgó-
ságom, És ha akadnának is egyesek, akik engem kicsi-
nyelnének a részben, hogy tanácsommal éljenek, avagy 
engem, mint a zsarnokok kiátkozott ját , megvetnének, 
vegyék mégis tekintetbe, hogy én nem keresem a magam, 
hanem egyes-egyedül egész Németország boldogságát és 
üdvösségét. És habár bolond volnék is, de akadna valami 
jó dolgomban, ne tekintse azt egy bölcs se szegyennek, 
hogyha követ engem. Habár törők vagy pogány volnék is, 
de kitűnnék mégis, hogy ezen ón dolgomnak nem én látom 
hasznát, hanem a keresztyenek, hát ne vessek meg még se 
ezt az ón szolgálatomat. Hiszen hajdan egy bolondnak sok-
kal jobban sikerült a dolga, mint az okosok egész tanácsának. 
Mózesnek Jetrótól kellett tanulnia, Móz. Ik 18, 17 s köv. 

Ezzel ti teket mindnyájatokat Isten kegyelmébe ajánl-
lak, o lágyítsa meg szíveteket ós gyúj tsa lángra, hogy 
felvegye ügyét a szegény, boldogtalan, elhagyatott ifjú-
ságnak komolysággal ós siessen isteni segedelemmel javukra 
ós segítse Németország üdvösséges ós keresztyéni kor-
Hiányzására testben és leiekben teljes ós fölös bőséggel, 
az Istennek, az Atyának dicséretére és dicsőségére Jézus 
Krisztus, a mi Üdvözítőnk által. Amen. 

f) A „modernis tá ik valószinüleg sajtóhiba „modista"-k helyett. 
,,Modistae" alatt ugyanis azon könyveket értették, amelyek az igemodokrol 
(indicativ, conjunctiv stb.) szóltak s a XlII-ik századtól fogva nagy szám-
mál jelentek meg. Modernisták alatt ellenben Luther korában a humanis-
tákat értették, már pedig lehetetlen, hogy Luther a humanista nyelvészeket 
szidja s egy kalap ala hozza a barátnyelvészekkel. Ellenkezőleg ő a huma-
nisták érdemeit a nyelvészet terén ez iratában is nagyon elismeri. 
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BEVEZETÉS. 

Az a forrongás, mely ellen Luther már több ízben fel-
emelte szavát s melynek keletkezését a reformációnak tulajdo-
nították, dacára a sokszori intelemnek nem szűnt meg, hanem 
ellenkezőleg tovább terjedt s szervezkedett. Vulkánhoz hason-
lított Németország déli és középső része, amely bármely percben 
kitörhetett, hogy mindent eltemethessen, ami a társadalomban 
volt. 

Ok volt elég a forrongásra. A német parasztság a leg-
szerencsétlenebb viszonyok között élt akkor. Földes urai s 
papjai • zsarnokoskodtak felette, hogy sem szabadsága, sem 
vagyona, sem becsülete nem volt, hanem rabszolgaként teljesen 
kiszolgáltatva tengette nyomorult életét. Az uraság, melynek 
jobbágyai voltak, rendesen mindent elkövetett, hogy a reá-
nehezedő terheket áthárítsa jobbágyaira s netán bírt jogaiktól 
a lehetőség szerint megfossza, vagy legalább azoknak gyakor-
lásában korlátozza. 

A parasztság egy kisebb, még pedig módosabb részéről 
pedig általános volt a panasz, hogy fényűző, elbizakodott, a 
hatósággal elégedetlen s utánozza munkátlanságban a földes 
urakat. 

Luther tanainak terjedése nagyban járult az elégede [.len-
ség szításához. Az új eszmék, melyeket hallottak, más új. 
eszméket teremtettek. Állapotuk, társadalmi viszonyaik az 
evangéliom világánál sokkal szerencsétlenebbeknek s tűrhetet-
lenebbeknek tűntek fel. Amit eddig helytelennek, jogtalannak 
s elviselhetetlennek gondoltak s amiről inkább csak érezték, 
hogy nem fér össze az Isten akaratával, azt most már isten-
telenségnek, Krisztus tanításával el len mondásban állónak s 
embertelennek tartották, amit meg kell szüntetni s az evan-
géliom szellemének megfelelően átalakítani. Krisztus tanítása 
szerint mindnyájan Istennek gyermekei lévén, meg kell szün-
tetni azokat a korlátokat, amelyek az egyeseket társadalmilag 
s vagyonikig elválasztják, szabaddá kell tenni az embert, a 
földet s a foglalkozást, hogy az egyenlőség az emberek között 
elterjedvén, a boldogság meghonosodjék e földön. 
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Ilyenféle tanok különösen oly helyeken terjedtek el, ahol 
rendes evangéliom! irányú lelkészek működése tiltva volt s 
ahol reformációi tartalmú iratokat terjeszteni s olvasni nem 
volt szabad, valamint olyan helyeken, ahol egyes rajongók s 
demagógok felhasználva a forrongó elégedetlenséget, a magok 
szája íze szerint verették a népet. Hol azonban szabad volt az 
ige hirdetése s Luther iratainak olvasása, ott a forrongás nem 
volt oly erős és nem csapott kivihetetlen szertelenségbe. 

A parasztság engedetlensége átragadt egyes városokra s 
illetőleg azoknak polgárságára is. A városok lakóinak szintén 
eleget kellett tűrniök fejedelmeiktől s papjaiktól. Adó, vám s 
egyéb szolgálmányok őket ís csak úgy nyomták, mint a 
jobbágyságot. Hatalmaskodás, igazságtalan s jogtalan bíráskodás, 
és közigazgatás bizonytalanná tették a közállapotokat. 

Ehhez hozzá kell vennünk az izgatást, amely élő szóval 
s Írásban folyton élesztette a tüzet s tettleges fellépésre nógatta 
a népet s érthetjük a nagy mozgalmat, mely évek multán 
általános véres lázadásban tört ki s már 1524 évben sok 
helyütt véres összeütközésekben s pusztításban jelentkezett. 
A forrongó parasztság a maga mozgalmának igazolására s 
illetőleg ismertetésére röpiratokat is adott ki. 

Ezen röpiratok között legkiválóbb volt a sváb parasztok 
12 pontja, amely az 1525. év tavaszán jelent meg névtelenül 
s röviden 12 pontban foglalja össze a parasztság kívánalmait. 

Ez a röpirat egyfelől azért nevezetes, mivel higgadtan a 
bibliával igazolva adja elő azokat a kívánalmukat, a melyekben 
sérelmeik megszüntetését fejezi ki; másfelől azért, mivel Lutherre 
való hivatkozással összefüggésbe hozza a parasztlázadást a 
reformációval, mintha ez lett volna egyik indítója felkelésökneL 

Lajos pfalzi választófejedelem ezen pontokat megküldte 
Melanclitonnak s felkérte őt, nyilatkozzék ügyükben; Melanchton 
nyilatkozott is, de az nem igen volt kedvező a parasztságra. nézve. 

Mivel a parasztok egy más iratukban, melyet neki meg-
küldték, újból s egész határozottan Luther tekintélyére hivat-
koztak, szükségesnek tartotta ő is, hogy a folyton nagyobbodó 
veszély ly el s a parasztságnak kegyetlenkedő pusztításával 
szemben elmondja a maga véleményét/ Az 1525. év elején 
Albrecht inansfeldi gróf iskolát állított Eislebenben Luthernek 
születés helyén. Ezen iskolának szervezése végett odautazott 
Luther is ápril 16-án. 

Mivel a forrongó s veszedelmes időkben nem akarta 
sokáig felelet nélkül hagyni a parasztság felhívását, azért eis-
lebeni tartózkodását használta fel arra, hogy a 12 pontra 
válaszoljon. 
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Még pedig ezt a művet is szokásához képest gyorsan 
állította össze s történeti feljegyzések- szerint Thtir Jánosnak 
a mansfeldi gróf kancellárjának kertjében. Nyomatása azonban 
Wittenbergben történt, Á műben Imther komolyan veszi a 
parasztoknak imávalő hivatkozásukat s azt a nyilatkozatukat, 
hogy ok szívesen fogadnak el tanítást s Hibaigazítást, ha meg-
győzik őket annak helyességéről és elhagyják a magok helytelen 
téves nézőtöket, ha arról felvilágosíttatnak. 

Nagyon fontos, életbe vágó és veszélyes problémákról, 
az Isten országáról s a világi hatalomról van sző a parasztság 
12 pontjában; ez okból szükségesnek tartja, hogy nyiltan s 
őszintén elmondja véleményét az egyes pontokra. 

Igen jól tudja Luther, hogy az urak, fejedelmek s papok 
sokat vétettek a köznép ellen, hogy tehát a panaszok jogosultak, 
ez okból nem kíméli őket s őszintén feltárja bűnösségeket; 
másfelől látja a parasztság lázongásának veszedelmét, kielégít-
hetetlen vágyait s jogtalanságát, ezért viszont keményen osto-
rozza s rendreutasítja őket, hogy amidőn igazságot keresnek, 
igazságtalanságot követnek el s végül részletesebben terjesz-
kedik ki a 12 pont egynémelyikére. 

Áz első részben fordul „a fejedelmekhez és urakhoz", 
kik közé a papságot is számítja s figyelmezteti őket arra, hogy 
még van idő a megjobbuíásra, törjék meg konokságukat, 
térjenek meg s teljesítsék a parasztság méltányos követelését, 
mielőtt még a gyilkos próféták fegyverrel kényszerítenék őket. 
Az Isten ítélete nem késhetik soká, ha most nem, de annál 
bizonyosabb, hogy eléri őket későbben és borzasztóbb módon. 
Sokan Luthernek s a reformációnak tulajdonítják a lázadást, 
de magok a fejedelmek kénytelenek neki bizonyítványt adni 
arról, hogy lázitás nélkül az igének csendes tanításával terjesz-
tette Isten országát és számtalanszor prédikált a lázadás ellen. 
A. második sokkai terjedelmesebb részben „a parasztsághoz" 
fordul, s midőn „kedves barátjaínak" szólítja őket, nyiltan 
beismeri, hogy a fejedelmek és urak, amennyiben tiltják az 
evangéliom terjesztését s a népet elviselhetetlen terhekkel 
nyomorgatják, rászolgáltak arra, hogy az Isten őket állásaiktól 
megfossza. De azután annál inkább figyelmezteti őket arra, 
hogy amit kezdeményeznek s elérni akarnak, azt jól meg-
fontolva, Istennek és lelkiismeretüknek igaz és őszinte szava 
szerint cselekedjék, hogy az Isten ne forduljon el tolok, hanem 
őket segítse. 

Ő tudja ugyan, hogy sokan közülök képmutatónak tartják 
s gyűlölik, de ez őt nem tartja vissza attól, hogy az igazat 
megmondja nekik. 

1)., Lntlier M. művei. 13 
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Különösen attól óvja őket, hogy keresztyén csapatoknak 
nevezzék magokat, holott Isten nevét hiába veszik a felsőség 
ellen való felkelésökkel: keresztyén embereknek nem szabad a 
hatóság ellen fellépniük s biráskodniok a saját magok ügyében; 
ellenkezőleg az evangéliom az engedelmességet s a rossznak 
csendes elviselését tanítja. Hiszen, ha ez helyes elv lenne, akkor 
nem lehetne e földön tőrvény s hatóság, nem lehetnek rend 
s biztonság. 

Nagy gondot fordít arra, hogy amennyiben a szentírásra 
hivatkoztak felkelésük igazolására, magából a szentírásbői 
mutassa ki hivatkozásuk helytelen s jogosulatlan voltát. 

Hiába mondják magokat keresztyéneknek, viselkedésük, 
tanításuk s borzalmas tetteik megcáfolják azt; nem is enged 
hető meg, hogy keresztyéneknek nevezzék magokat, holott 
olyasmit tesznek, a mi még a pogány törököknél sem szabad. 
Forduljanak Istenhez, imádkozzanak hozzá s ő meg fogja 
szabadítani őket minden bajtól. 

Közben azonban elismeri kuther, hogy a hatalmasok jog-
talansága elviselhetetlen terheket róv reájok. 

Áttérve azután a 12 pontnak egyenkénti méltatására. 
Luther terjedelmesebben, külön-külön pontban csak az első 
háromra válaszol, a többi nyolcra együttesen, egy cim alatt 
azt jegyzi meg, hogy azokra, mint evangéliomi hirdető, nincs 
jogosítva válaszolni, erre a jogtudományi könyvek vannak 
hivatva felvilágosítást adni. 

Az első pontra azt feleli, hogy jogos az a kivánságuk, 
hogy magok válasszanak magoknak papot, vagy hivatalától 
megfosszák azt; de csak abban az esetben, ha ők fizetik is, 
de nem akkor, ha a fejedelem, vagy valamely hatóság teljesíti 
a fizetést. 

A 2-ik pontra a tizedről akként nyilatkozik, hogy az a 
kivánságuk, mely szerint a tized a papoknak és szegény embe-
reknek adassék s az azonfelül maradó rész fordíttassák állami 
szükségletekre, merőben rablásnak minősítendő. 

A 3-ik pontban a jobbágyság megszüntetését illetőleg 
szintén elitélőleg nyilatkozik, mert szerinte a ker. ember szabad 
lehet, még ha jobbágyi sorban van is, mint azt szent Pál is 
tanítja. 

A többi pontok a vadászat, halászat, szabad fajzás, szolgál-
mány, adó, kamat sak-ről szólnak. Ezekről a jogtudósok nyilat-
kozzanak, ő nem avatkozik a dologba. 

Végül még egyszer fordul úgy az urakhoz, mint a paraszt-
sághoz s kérve kéri őket, hogy óvakodjanak minden vérengzés-
től; gondoljanak a gyermekekre, asszonyokra s öreg emberekre, 
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a kik legnagyobb veszedelembe kerülnek, ka kenyértörésre 
kerül a dolog. Felhívja őket arra, hogy állítsanak össze egy 
bizottságot egyes urakból s városi kiküldöttekből s ezek mint 
bizalmi férfiak létesítsenek valami egyezséget a két fél kőzött. 
Luther kész lenne életét is feláldozni, ha azzal az ügyet 
szolgálná. Egyébként úgy érzi, megtette kötelességét, adott 
tanácsot mind a kettőnek s más óhajtása nem lehet, mint 
hogy „adja Isten, hogy az segítsen. Ámen." 

Sajnos azonban Luthernek nagyon konservativ s minden 
rossz következményt feltűntető szavai hiába valók voltak. 

Mielőtt még olvashatták volna ezen iratát, kitört a vérengző 
lázadás, mely pusztítva, rabolva, gyújtogatva s gyilkolva végig 
vonult Németország déli és közép téréin, míg azt a fejedelmek 
vérbe nem fojtották. 

13* 



1. LEVÉL, 

A SZÁSZ HERCEGEKHEZ k LÁLOlTGő LÉLEZRCL. l) 

(1524. augusztus 21.) 

A fenséges és főmagasságu fejedelem uraknak, Frigyes 
hercegnek, a romai szent birodalom választófejedelmének és 
János hercegnek, szász hercegeknek, thüringiai és meisseni 
őrgrőfoknak, legkegyelmesebb líraimnak. 

Kegyelem és békesség a Jézus Krisztusban, a mi meg-
váltónkban. 

y - ; ^rem 'Csé.f- r mdig m^g^r, az 'sie~ sze u igejé-mtu 
m u r Sáu»: ehene ruö- mrotV^ mmde ő erőiem-, 

miszen m ^ e ' és mm r? ei északim ~ jd, ne m nem hasznai, 
r hs s mfk- U u i , ; m !e«he>>e~ es h m b A K 1 xct nmha, 
m»g~ mcsz: ^ - -e"iw;ií n m bí uy cssllm es nazng-

ggm sí / ' s í mz teAe y n.ilor -z emngéhom 
a ósz^ s mégie ' rmim_ m g ; mdm l' té nm-h e 
_m ékbe - és ,:nJcnyo' : i -^nemiem 7ér- ontoii e^ vmiemakkh 
1 o m te e ve esz.yensége he -m m* ez nen ? ímm hasznúim, 
^ - mis nrfhfLUmi es m e lelt-e1 sí r Li asztoh es a ~ hágói 
- m-me e-e> m/eklmi és sm^-rnkm :i ig mgm e ytpr cscym 
s z ó l n á m ^mm:tseggm, mint ez smmé es ieghrtmm.c,sm)i: 
- mnmiszlj m-h le nem -ene^o lg ,r ' e>i mmak moh is tüilén-
ne >?el h humm ez m ho^y ez - z j s t sn igaz- igéje, mert 

cí)i*éih ~e'e, mm :_mchg .s imién Jkohel h multak ede^e 
3 mp. z esmz? ~, 5 kuz'lyok es m>(ede'mer es erdssmkch 
m-htrn ehejimm eb tkou y o d ú m é i »'m es u'd")zií< ané'fmb 
"Cö)

r meg, edgemb t é. megumeizmiy mm az esLieiene'z De sr 

-) L rimU ec ^ ' prciéU'- U zbh íolytatták rajongó 
kcLil q \ j 1 IIcU. i? 0 i ÍJŰC f 'ic . ó 1 íított fel, Miinzer 

: . ás oei g fc^y-ke aui l j n r c n í " , Amgdtben működött és 
(T-JC \ i >ie~ei > ia|r e m'asdc.ejadelem elűzette őt 

ms'adUc , r':kc: c 'Hiingírj hun-.r o^e^hsr, telepedett le. Mint-
r ÍA Wn-i'/eiU Uiizgrtett p^^ -.-ziok löod iF^aoni kezdtek, Luther 
- P ciifc- Urdil1 ? szári iicrc-ge^ hez 
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ítélet, mely a mi oltalmunk, már rég ki van mondva, Zsolt. 
2, : Mért dühösködnek a pogányok és a, népek mért 
gondolnak hiábavalókat? A földnek királyai feltámadnak ellene 
és tanácsot tartanak egyetemben az Űr ellen és az ő ̂ felkentje 
ellen. De aki az egekben lakik kicsúfolja őket és az Űr neveti 
őket, mert beszél majd velük haragjában és megrettenti őket 
bosszúságában. így járnak majd bizonyára a mi dühösködő 
-fejedelmeink ís és nem is kívánják ők máskép, mert nem 
akarnak se látni, se hallani. Az Isten tette őket vakokká és 
megátalkodottakká, hogy nekimenjenek a zátonynak és hajó-
törést szenvedjenek. Óvni eléggé óvtuk őket 

Hát ezt az Ördög nagyon jól látja, és sejti, hogy ily módon 
nem fog célt érni, de sőt érzi és tudja, hogy •— már ez így 
van az Isten igéjével — mennél jobban szorongatják, annál 
jobban terjed és gyarapszik, azért most hamis lelkekkel és 
szektákkal támad ellene. Nekünk pedig ezt jól fontolóra kell 
vennünk és nem szabad megtévelyednünk, mert úgy kell annak 
lenni, ahogy Pál apostol mondja, Kor. I. 11, l 9 : Mert szükséges, 
hogy köztetek szekták legyenek, hogy akik állhatatosak, azok 
megismertessenek tiköztetek. . Tehát minekutána a kiűzött 
Sátán most egy-két évig „járt száraz helyeken keresvén nyugo-
dalmat és nem talált", Luk. 11, l 9 , letelepedett választó feje-
delmi és hercegi kegyel mességtek országában, megfészkel te 
magát Alstádtben és a mi békességes oltalmunk alatt szándé-
kozik ellenünk harcolni. Mert György herceg országa, bár itt 
fekszik a közelben, az oly rettenthetetlen és legyőzhetetlen 
léleknek, minővel ők dicsekesznek, nagyon is szelíd és kegyes, 
úgyhogy ők ott azt az ő vitézi bátorságukat és elszántságukat 
nem érvényesíthetik. Azért szörnyen jajveszékel is és kiabál az 
a lélek, hogy mennyit kell szenvednie. Pedig eddig senki se 
ököllel, se szóval, se tollal hozzájuk nem nyúlt és csak álmodják 
azt a nagy megpróbáltatást, melyet el kell szenvedniük. Ily 
könnyelmű módon és ok nélkül kell hazudnia az Ördögnek, 
de azért még sem tudja magát elrejteni. 

Mármost különösen nagy az én gyönyörűségem, hogy a 
mieink ilyen dolgot nem kezdenek; viszont hogy amazok maguk 
is dicsőségüknek kívánják tekinteni, hogy nem a mi részünkön 
állanak, hogy tőlünk nem tanultak, nem kaptak semmit, hanem 
hogy az égből szállottak le és Isten beszédjét hallják, akár 
csak az angyalok és hogy rossz dolog, hogy Wittenbergben 
a hitet, szeretetet és Krisztus keresztjét tanítják. Istennek 
szavát — azt mondják ők — neked magadnak kell hallanod, 
Istennek működését magadban szenvedned és érezned, hogy 
mily fontos a te feladatod; az írás, az semmi, sőt Bibel, Bubel, 
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Bábeli Ha így beszélnénk őróluk, akkor az ő keresztjük és-
szenvedésük — úgy gondolom •—- drágább volna előttünk, 
mint Krisztus szenvedése, többre is becsülnők és jobban 
magasztalnők. Ez a szegény lélek annyira szeretné, hogy az 
ő keresztjét és szenvedéseit magasztaljuk, de azt mégsem 
akarja eltűrni, hogy az ember az ő mennyei szózatjuk és 
Istennel való beszélgetésük iránt némi kétséget támasszon, 
hanem erőszakosan azt kívánják, hogy az ember azonnal 
higyjen bennük. Avval nem gondolnak, hogy én ennél fek 
fuvalkodottabb, fennhéjázóbb szent lelket (ha ugyan az volna) 
soha nem láttam, nem olvastam. De most nincs annak se 
ideje, se helye, hogy tanításukat bíráljuk, megvizsgáltam és 
megítéltem azt ezelőtt már két ízben1) és ha szükséges lesz 
majd ínég megítélhetem Isten kegyelméből. Ezt a levelet egyes-
egyedül oly okból írom fejedelmi kegyelmességtekiiek, hogy 
tudtomra esett és kegyelmességtek írásából is úgy értettem 
meg, hogy az a lélek nem akarja a szóval beérni, hanem 
ököllel akar a dolognak nekimenni és erőszakkal akar a felső -
ség ellen szegülni és csakhamar valóságos lázadást szítam. 
Itt a sátán kimutatja a foga fehérét; evvel túlságosan sokat 
árult el. Vájjon . mitévő lenne a lélek, ha a köznép hozzá 
szegődnék? Én ugyan ugyanattól a lélektől már ezelőtt itt 
helyben Wittenbergben is hallottam, hogy azt hiszi, karddal 
kell a dolgot végrehajtani. Akkor én bizony azt gondoltam, 
hogy oda lukad ki a szándékuk, hogy a világi felsőséget meg-
ostromolják és maguk akarnak a világ urai lenni. Pedig a 
Krisztus Pilátus előtt ezt tagadja és azt mondja, Ján. 18, 
hogy az ő országa nem e világbői való, és tanítványait is arra 
oktatja, kuk. 22, 2F>,-2ÍO hogy ne legyenek olyanok, minők a 
világi fejedelmek. Ámbátor én most tudatában vagyok annak, 
hogy fejedelmi kegyelmességtek jobban fogják tudni, hogy mi-
tévők legyenek, mint ahogy én azt javasolhatnám, mégis 
kötelességemnek érzem, hogy alázatos buzgósággal én is hozzá-
járuljak a magaméval és fejedelmi kegye 1 mességleket alázatos-
sággal arra kérjem és buzdítsam, kegyeskedjenek komoly 
elhatározással a jogos felsőbbség kötelességénél fogva e botrá-
nyos állapotot megszüntetni és a lázadást elhárítani. Mert 
fejedelmi kegyelmességtek igen jói tudják, hogy felsőbbségükel-
és világi hatalmukat az Istentől oly rendelettel kapták, hogy 
a békességet ápolják és a nyugt alan ko dók a t büntessék, mint 

y Intés, hogy minden keresztyén óvakodjék lázadástói és felkeléstők' 
és „A világi felsőségről és hogy meddig tartozunk neki engedelmességgel" 
című irataiban. 
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hasznmakk m r a t s k?rd mig umyef 3 íksőmséme 'vzok 
lg; k-t : ké,g e-''hl m ?z enmmen k-nt is abg meme 
mentege mg m íeiedekm mgyem essegleé imedc öh üimek 
g? rézá i aoé i3 í elnéznék és ekémeÍL 

ke ka m« kozmk ünnr / (mkm ahogy '"m hmigzams 
szansk'm" »en k n ^ é ' k y - ngy ^ ló'ek ímyja őket, kog; végre-
kck'cár é"' e "m s - "\lni mc m l r komé; clrk~u én mi éehk^m ; 
ékék-zör is; mnmr~ i élelmek sek mmíc romáig mnel -
haszms -mm, s n ^ n bks grvnl nsnn 1 ky- mkn- te ^gnon rm 
n?n -és nolcsm. sknm: < :m_r scvsdv n es emu "épe - enkgms-mh 
itz< ngym e LgH vé vgmb tekém c merleheméig kii önösen 
otg.ekm _ iZionsagbr « n n n r és ehemi'n; mmsen. "kenem én 
íönkeí :mknék rém k; az sz slsknk' iéíck kmzckkka szá gól-
em zm-g ^ kekmbg -agy ^rgemre'*ba k éb ok mm Imi na 
kc tosmiokm os ott cgeme e< — e_k hmelmi 

kkisoésvm nm,~ dicsőítik azt a lelkek m nem m sem cik 
ékma nczimk: k m .gkém, k ke? ^ k^gy elebo meg kok 
pro bal rí ^ lem ekei, '-a Ismntős migynmmé. íkár pedig ez e 
;é]sb n eg 1 ipgmoka1"7-^, kmcni ~Tad Kuie-mraí támad 
es rnryimeé^e smmu zajémkodiin ka k, írnek normg eiókb 
megnré mugáí és nlázakel megítéltetné .vagég mim ahogy 
azi s keksz kos leilm -észé 

ügy válnék be jói a lélek, ngy lehelne őt megkelni, ka 
nem bujkálna annyira és nem kerülné, a világosságot, hanem 
nyiltan odaállana ellenesei elé, vallomást tenne és megfelelne 
magáról. De az alstádti lélek ettől úgy irtózik, akár csak az 
Ördög a kereszttől, de azalatt otthon az ő fészkében csak úgy 
szórja a legeslegbátorságosabb szavakat, mintha három szent 
lélekkel volna telve, úgyhogy az ilyen ügyetlen kérkedés is 
eléggé elárulja, hogy ki az a lélek. Mert írásában arra ajánl-
kozik, hogy nyilvánosan egy nem veszélyes gyülekezet színe 
elé akar állani és megfelelni, nem valahol egy sarokban egy 
vagy két ember, elé, s hogy testét, életét szívesen felajánlja 
s így tovább. 

Édesem, mondjad csak, hát ki az a bátor és dacos szent 
lélek, aki maga oly szűk határok közé szorítja magát és nem 
akar más gyülekezet elé állani, csak egy nem veszélyes elé ? 
Valaminthogy nem akar valami sarokban egy vagy két ember 

g Drezdában György szász herceg, Berlinben Joakim választófeje-
delem, Ingolstadtban Eck dr. lakott, valamennyien Luther esküdt ellenségei. 
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előtt számot adni? Miféle lélek az, aki fél két vagy három 
embertől és akinek nincsen kedvére egy veszedelmes gyülekezet? 
Hát én megmondom neked: Érzi a szagát, már nálam Witten-
bergben az én kolostoromban egyszer-kétszer az orrára kopin-
tottak s most irtózik ettől a.z ételtől és csak ott akar előállani, 
ahol az övéi vannak, akik az ő jeles mondásaira igent monda-
nak. Ha én, (akiben teljességgel nincsen lélek s aki nem hallok 
semmiféle égi hangot) ily szavakat használtam volna az én 
pápistáim ellen, hogy kaptak volna rajta, hogy letorkoljanak 
és elhallgattassanak! 

ÉrT ily fenséges mondásokkal nem. dicsekedhetem, nem 
büszkélkedhetem, én szegény, nyomorult ember vagyok, aki 
dolgaimat nem kezdtem oly elbizakodottsággal, hanem félelem-
mel és remegéssel, (mint ahogy Pál apostol is vallja önmagáról, 
Kor. I. 3, aki pedig ugyancsak dicsekedhetett volna' égi 
hanggal). Mily alázatossággal támadtam meg eleinte a pápát, 
hogy könyörögtem, hogy tapogatództam! Első Írásaim bizony-
ságai ennek. Mégis evvel az én szegény lelkemmel elérteni azt, 
hogy ez a világot felfaló lélek még meg nem kisértett, hanem 
eddigelé nagy vitézül meghátrált és elszaladt, sőt evvel az ő 
meghátrálásával még dicsekszik is, mint valami bátor és fenkölt 
lélek tettével. 

Én ott állottam Leipzigben, hogy vitatkozzam a legvesze-
• delmesebb gyülekezet színe előtt. Kiséret nélkül megjelentem 
Augsburgban leghatalmasabb ellenségeim előtt. Wormsban a 
császár és az összes birodalmi rendek előtt állottam, bár előre 
tudtam, hogy a szabad kíséretet velem szemben meg fogják 
szegni és hogy vad ármány és csalárdság tör majd ellenem. 

Amilyen gyenge és szegény voltam akkor, mégis az én 
szívemben akkor úgy voltam eltökélve: Ha tudtam volna, hogy 
annyi ördög tör reám, ahány a cserép Worms háztetőin, mégis 
bevonultam volna, pedig még akkor soha semmit sem hallottam 
isteni szózatról, Isten adományairól és tetteiről, sem pedig az 
alstadti lélekrpl. Valaminthogy nekem felelnem kellett a sarok-
ban egynek, kettőnek, háromnak, ott és úgy, ahogy akarták. 
Az én szegény együgyű lelkemnek ott kellett állania magában, 
mint valami mezei virágnak és nem volt alkalma, hogy meg-
határozza a személyeket, a helyet, a vitatkozás módját, késznek 
kellett lennie, hogy mindenkinek megfeleljen, ahogy azt Péter 
apostol mondja I. Lev. 3. 15. 

És ez a lélek, amely annyira fölöttünk vagyon, mint a 
nap a föld fölött, amely minket alig néz férgecskéknek, azt 
kívánja, hogy csak nem veszedelmes, hanem jóindulatu és meg-
bízható ítélkezők és hallgatók előtt feleljen meg, nem pedig 
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kettő vagy három előtt külön helyen. Olyasvalamit érez, amit 
nem szivesen érez és azt hiszi, hegy felfuvalkodott szavaival 
minket meg fog riasztani. Nos hát, mi nem tehetünk semmit, 
csak azt, amit a Krisztus enged. Ha ő elhágy minket, megriaszt 
akár egy zizegő falevél is, de ha ő oltalmaz, akkor az a lélek 
majd csak tudatára ébred annak, mit ér az ő büszkélkedése. 

Most pedig fejedelmi kegyelniességteknek ajánlkozom, 
hogy, amennyiben szükséges, feltárjam, mi folyt le köztem és 
e lélek közt az én kis szobámban. Ebből kegyelmességtek 
látni fogják, hogy biz ez a lélek egy hazug ördög, még pedig 
egy ügyetlen ördög. Volt nekem, sőt nap nap után most is 
van nekem dolgom egy ennél gonoszabb ördöggel. Mert azok 
a lelkek, amelyek oly hivalkodó és lármás szavakkal lépnek 
fel, azok nem veszedelmesek, hanem azok, amelyek lopva 
bujkálnak és rontanak, még mielőtt az ember észrevette 
volna őket. 

Ezt azért kellett elmondanom, hogy kegyelmességtek ne 
riadjanak vissza attól, hogy haladék nélkül szigorú parancscsal 
megtegyék a magukét, hogy ezek a lelkek az erőszakoskodást 
hagyják abba és a kolostorok és templomok rombolását, szent 
képek égetését szüntessék be, ellenben ha lelküket igazolni 
akarják, tegyék azt, ami illendő és próbáltassák meg magukat 
előbb akár mi előttünk, akár a pápisták előtt. Mert, hála Isten, 
minket még nagyobb ellenségeiknek tartanak, mint a pápistákat. 
Pedig a mi győzelmünknek gyümölcsét élvezik, megnősülnek 
és feloldoznak pápai törvényeket, holott pedig ezt a győzelmet 
nem ők vívták ki, életüket nem ők kockáztatták, hanem én 
voltam az, aki életem és vérem kockáztatásával, megszereztem. 
Kell evvel kérkednem, aminthogy Pál apostolnak kellett, Kor. 
II. 11, bár az ily kérkedés oktalanság, szivesebben mellőz-
ném is, ha ezen hazug lelkek miatt tehetném. 

Ha pedig megint avval állanak elő, hogy az ő lelkük 
sokkal magasztosabb, a miénk meg sokkal hitványabb, sem 
hogy mi az ő dolgukat megérthetnek, akkor én azt mondom: 
Péter apostol is vajmi jól tudta, hogy az ő lelke és minden 
keresztyén lelke különb vala, mint a pogányoké avagy zsidóké, 
és mégis azt parancsolja, I. kev. 3, 15.: kegyünk készek nagy 
alázatossággal megfelelni és számot adni mindenkinek. 

Krisztus urunk is tudta, hogy az ő lelke magasztosabb 
volt, mint a zsidóké, mégis leereszkedett és kész volt számot 
adni mondván, Ján. 8, 46: Kicsoda győzhetne meg engemet 
tiközületek a bűnről ? és Annás előtt, Ján. 18, 24 • Ha gonoszul 
szóltam, tégy tudományt a gonoszról stb. En is tudom és biztos 
vagyok benne Isten kegyelméből, hogy a Szentírásban jára-
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tosabb vagyok, mint az összes zofisták és pápisták; de attól 
az elbizakodottságtól Isten eddigelé kegyelmesen megóvott és 
ezentúl ís meg fog óvni, hogy vonakodnék számot adni vagy 
megfelelni akár a legalacsonyabb zsidónak vagy pogánynak 
vagy bárkinek. 

Minek is bocsátják ők maguk az ő dolgaikat írásban a 
nyilvánosság elé, holott egy vagy két embernek vagy vesze-
delmes gyülekezetnek kiállani nem akarnak? Avagy azt hiszik, 
hogy az ő írásuk csakis nem veszedelmes gyülekezetek elé 
kerül és nem külön egyes emberek elé is ? Sőt csodálkozom 
azon, hogy annyira megfeledkeznek az ő lelkűkről, hogy most 
szóval és írással akarják tanítani a népet, holott hiszen azzal 
kérkednek, hogy kinek-kinek magának keli hallania az Isten 
szavát, minket meg gúnyolnak, hogy szóban és Írásban mindig 
az Isten igéjére hivatkozunk, ami pedig nem ér semmit és 
hogy az ő hivataluk sokkal dicsőbb, mint akár az apostoloké, 
prófétáké, sőt a Krisztusé, akik szóban és írásban mindig az 
Isten igéjét hangoztatták, de soha semmit sem szóltak arról 
az égi isteni szózatról, melyet hallanunk kellene. Ilyen szem-
fényvesztést űz ez a szédelgő lélek, hogy már maga se tudja, 
mit mond. 

De én tudom azt, hogy mi, akik vettük és ismerjük az 
evaiigéliomot, legyünk bár szegény bűnösök, vettük az igazi 
lelket, vagy amint Pál apostol mondja, Róm. 8, 23, primitias 
Spiritus, a lélek zsengéjét, ha már a lélek teljességét nem is 
vettük. Hiszen nem más ez, niírrt ugyanaz az egy, aki csodá-
latosképen osztogatja az ő adományait. Hiszen mi tudjuk, hogy 
mi a hit, a szeretet, a kereszt és hogy nincs nagyobb dolog 
e földön, mint a hit és szeretet. Ebből aztán meg is tudhatjuk 
és megítélhetjük, hogy melyik tan igaz, melyik hamis, melyik 
felel meg a hitnek, melyik nem. Aminthogy ismerjük ezt a 
hazug lelket is és olyannak ítéljük, hogy a szent írást és Isten 
szóbeli igéjét meg akarja szüntetni, a keresztsége! és oltári 
szentséget el akarja törölni és ahhoz a lélekhez akar minket 
vezetni, melyben saját cselekedeteinkkel és szabad akaratunk-
kal kísértjük az Istent és várjuk az ő cselekedeteit, és Istennek 
idejét, helyét és mértéket szabjuk annak, hogy bennünk 
hasson. 

. Mert oly szörnyű eikapatottságot mutatnak az ő Írásaik, 
hogy kifejezetten Márk evangélioma ellen írnak, még pedig így: 
Gontra Marciim ul/timo Gap., mintha Márk helytelenül írt volna 
a keresztségről. És minthogy Jánosnak nem üthetnek úgy a 
szájára, mint Márknak, mert János 3, 5 azt mondja: Ha valaki 
nem szuletendik a Szentlélektől és víztől, valahogy elmagya-
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rázmv a mz széi, u mdcm hova és egyszerűen elvetik a 
vízben való lesd megt eieszt^1 és u 

í-.IL moomo uagfoz szeietlem tudni, hogy minekutána 
a «mmsc« gyj uókv xieMmî  az ő lelkük pedig annyival 
ke krl:5 mi n a vkéak, ak-r !mkmb gyümölcsöket ís terem-é, 
mkT ^ miaik -izony-ir? mas ás jobb gyümölcsöket kell 
temm ím, mer- sz a míéovoél mbb és magasztosabb. Mi tehát 
d&h és az mm puo :of / a mi lelkünk, amelyről mi 
prekímkm^ és umóuu , meghozza azokat a gyümölcsöket, 
melyek' '1 ?í a.msi:" e ^iáckbehekhez írt levelében, 5, 22—235 
hesmí, k p - ^ r y c y ^ ^ i , ,mm jmkesség, békességtűrés, kegyek 
memey msag ^ ; akzaummy mékékletesség, továbbá ahogy 
R;V: . ö, , ( momkv mgy . —lekkm megöli a test cselekedeteit 
és iíop ; d :kmzí assal megteszik az ő Ádámot indulataival 
eg>f jer ksh y , , kgy szornk mi lelkünk gyümölcse Isten 
tíz y-m ívesei a u ; ̂  1: ; e h esu ese 

Icse—fd az < 'kimk 'élek, :::°ly a mi lelkünket nem akarja 
lékkuek el km mm, ikmcvikr oemesebb gyümölcsöket fog 
tezermd mmt rze re mtel, klek öekességet, .békességtűrést stb., 
holott pedig Pá: a pcsmí, Imi. 7 13, 13 a szeretetet a legneme-
sebb gytümkksiiek mmm^a de aarak a léleknek sokkal jobbat 
is ko»l eseíeiiechke, mmk imk m Isten parancsolt. Hogy ez mi 
vckm, az. szmemém tr dm, különösen amikor tudjuk azt, hogy 
a k kzurn ad kJ szerzeu klek egyedül arra adatik nékünk, hogy 
az Isieu ki é r v k bemhsky mint Pál apostol mondja, 
Róm. 8. 3_.4. 

De ha azt mondanák ők: nem aszerint élünk, amit taní-
tunk és nincsen olyan lelkünk, mely ily gyümölcsöket teremne, 
ha azt mondanák, azt ugyan szívesen hallanám: mert akkor 
kézzé 1 fogba tó í ag lehetne tapasztalni, hogy nem jó lélek az, ami 
belőlük szók Mi bevalljuk azt magunk, nincs semmi szűkség, 
hogy erre égi szózathoz és magasztosabb lélekhez folyamodjunk, 
hogy sajnos nem tesszük mindazt, amit tennünk kellene. Sőt 
Pál apostol, Gak 5, 17, azt tartja, hogy ép azért nem történ-
hetik meg minden, mert test és lélek együtt vannak, ezek 
pedig egymással ellenkeznek e világban. 

így hát én még nem veszem észre az alstádtí léleknek 
valami különös gyümölcsét, csak azt, hogy ököllel üt és fát, 
követ zúz. A szeretet, békesség, béketűrés, jóság és szelídség 
gyümölcsének bizonyítékaival még eddigelé fukarkodtak, hogy 
túlságosan közönségesekké ne váljanak ezek a gyümölcsök 
Pedig én a mieinknél Isten jóvoltából a léleknek sok gyümöl-
csét tudnám felmutatni, sőt az én csekély személyemet is, 
bármily gyarló és bűnös is, merném szembeállítani az alstádli 
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lélek minden gyümölcsének, ka már kérkedni kellene, bár-
mennyire kifogásolja is az én életemet. De valakinek tanítását 
gáncsolni gyarló élete miatt, azt a Szentlélek nem teszi. Mert 
a Szenti élek a hamis tant ostorozza, de türelmes a hitben és 
életben erőtlenek iránt, mint ahogy Rom. 14, t és 15, 1 és 
mindenütt tanítja. Az engem nem is bánt, hogy az alstádti 
lélek gyümölcsökben oly szegény, hanem az, hogy oly hazug 
s hogy hamis tant hirdet. A pápistákkal is kevesebb volna a 
dolgom, ha csak tanításuk helyes volna, helytelen életük nem 
okozna nagy bajt. Mivelhogy tehát ez a lélek arra törekszik, 
hogy a mi gyarló életünkön botránkozik és a tant oly vak-
merően az élet szerint ítéli még. ezáltal már eléggé kimutatta, 
hogy ki légyen ő, meri a Krisztus lelke senkit meg nem ítél, 
aki helyesen tanít, aki türelmes, segítségre kész és hordozza 
azok terhét, akik még nem élnek helyesen és nem veti meg 
a szegény bűnösöket, mint ahogy ezt ez a farizeus lélek teszi. 

Nos hát ez a tanra vonatkozik, ez majd csak idővel 
rendbe jön. Levelem sommája most, kegyelmes uraim, legyen 
az, hogy kegyelmességtek az ige hirdetését ne tiltsák meg. Csak 
hadd prédikáljanak egész bátorságosan, amit tudnak és aki 
ellen akarnak, mert amint mondtam, szektáknak kell lenniök, 
Kor. I. 11, l 0 és Isten igéjének kell táborba száliania és harcok 
nia, azért hívják az evangélistákat seregeknek, Zsolt. 68, r2, a 
próféták Krisztust hadvezérnek. Ha az ő lelkük igaz lélek, nem 
fog tőlünk megijedni, hanem helyt áll. Ha a mi. lelkünk az igaz, 
ez nem fog sem tőlük, sem mástól félni. Hadd pattanjanak 
egymásra a lelkek, hadd találkozzanak. Ha azonközben egyik-
másik eltéríttetik, már csak ilyen a harc folyása; ahol harc és 
háború van, ott egyiknek-másiknak el kell esnie vagy meg 
keli sebesülnie, de aki becsülettel küzd, azé lesz a győzelem 
koronája. 

De ha többet akarnak tenni, mint az igével küzdeni, ha 
törni, zúzni, ököllel ütni is akarnak, akkor kegyelmességtek 
lépjen közbe akár ővelük szemben akár velünk szemben és 
azonnal utasítsák ki az országból mondván: Szívesen eltűrjük 
és elnézzük, hogy az igével harcoljatok, hogy bebizonyodjék, 
melyik az igaz tan, de az ökleitekkel csak maradjatok szép 
csendesen, mert ez a mi hivatalunk, különben takarodjatok ki 
az országból. Mi, kiknek az ige fegyverünk, ne küzdjünk ököllel. 
Lelki küzdelem az. mely a sziveket és lelkeket az Ördögtől 
elhódítja és Dánielnél 8, 2f) pneg van írva, hogy az Antikrisztus 
kéz nélkül rontatik meg. Ézsaiás is azt mondja, 11, 4, hogy 
Krisztus az ő országában küzdeni fog ajakának leikével és 
szájának vesszejével. A mi hivatásunk prédikálni és tűrni, nem 
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pedig ököllel csapkodni és harcolni. így Krisztus és az ő 
apostolai sem romboltak templomokat és nem törettek össze 
képeket, hanem megnyerték a sziveket Isten igéjével, mire a 
templomok és képek maguktol omlottak össze. 

így kell nekünk is tennünk. Először a sziveket kell 
elszakítanunk a kolostoroktól és szerzetes élettől. Fia ezek 
elszakadtak, úgyhogy a kolostorok és templomok üresen állnak, 
hadd tegyenek velük az oiszág rrai, amu akarnak, tilt gondo-
lunk fával, kővel ba miemk a szmek^ há % hogy Leszek én: 
én még soha kömt meg nem érintettem és énen seggel semmit 
össze nem zím-am, ko :nsmrolmí fel nem gyailoUam, mégis az 
én szavamra sok helyül i megimemdnek a kom>Toiok, még oly 
fejedelmek crszégaban is, akik ellenesei az evangéliomnak. 
Ha avval az erőszakossággá! icgíam. volna Iiozzá, mint most 
ezek a próféták, a szivek az egész világon fogva maradtak 
volna és ha én egyvalami helyen követ vagy fát tördeltem 
volna, kinek mi haszna lett volna belőle! Hírt, dicsőséget 
kereshet evvel az ember, a lelkeknek üdvösségét evvel bizo-
nyára nem keresi. Vannak egyesek, akik azt hiszik, hogy minden 
erőszakoskodás nélkül több kárt ejtettem a pápában, mint 
amennyit egy hatalmas király ejthetett -mlna. Be mivel ezek 
a próféták valami különbet és jobbat a ka mik végezni, de 
mégse képesek, a lelkek íehszabaóhasát mellőzik és neki 
rontanak fának, kőnek s ez lenne mlán ^ magasztos léleknek 
az az űj és csodálatos műve 

Ha pedig itt azzal védekeznének, hogy Mózes törvénye 
parancsolta a zsidóknak, hogy minden bálványaikat eltörjék és 
oltáraikat elrontsák, Móz. I I I , Móz. V. 7, és 12, H, erre 
a feleletem: ők maguk is nagyon jói tudják, hogy az Isten 
egyféle szóval és hittel sok szentje által sokféle cselekedetet 
vitetett végbe kezdettől fogva. A zsidókhoz írt levél, 6, 12, ezt 
meg is magyarázza, mikor azt mondja, „hogy az ily szentek 
hitének kővetői legyünk", mert hisz nem lehetünk követői 
minden szentek cselekedeteinek, Ha tehát a zsidók a bálvá-
nyokat és oltáraikat eltörték, arra a cselekedetre abban az 
időben Istennek határozott parancsolatját bírták, de nekünk ez 
a parancsolatunk a jelen időben nincsen. Mert mikor Ábrahám 
fiát feláldozta, erre volt Istentől határozott parancsa; és mégis 
utána helytelenül jártak el mindnyájan, akik a cselekedetet 
utánozva gyermekeket feláldoztak. Nem a cselekedetekben kell 
utánzóknak lennünk, mert hisz akkor körülmetélkednünk is 
kellene és követnünk kellene a zsidók minden cselekedeteit. 

Persze ha helyes volna, hogy mi keresztyének templomo-
kat romboljunk és pusztítsunk, mint a zsidók, abból az is 
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következnék, hogy testileg meg kellene ölnünk minden nem 
keresztyént, aminthogy a zsidóknak meg volt hagyva, hogy a 
kanánítákat és amorítákat megöljék, Mőz. V. 7, 15 még pedig 
meg volt ez nékik hagyva ép oly szigorúan, mint a bálványok 
eltörése. így az alstadti léleknek már egyéb tenni valója nem 
volna, mint vért ontani és akik nem hallják az ő égi szózatját, 
.azokat mind meg kellene fojtania, hogy az Isten népe közt a 
botránkozások meg ne maradnának, melyek pedig sokkal 
nagyobbak az eleven nem-keresztyénekben, mint a fából vagy 
kőből faragott képekben. 

Azonfelül az a parancsolat a zsidó népnek adatott, mint 
annak a népnek, amely Isten csodatettei által ki volt választva 
és valóban Isten népe volt. Végrehajtotta pedig ezt a törvényes 
hatalommal és felsőbbséggel és nem választott ki magából egy 
•csoportot. De ez a lélek még valami csodával nem bizonyította, 
hogy ő az Isten népe, maga csoportosűl azzá, mintha ő volna 
egyedül az Isten népe és aztán nekiront minden Istentől rá-
ruházott törvényes hatalom nélkül, minden isteni parancsolat 
nélkül és azt kívánja, hogy az ő lelkében higyjünk. 

A botránkozásokat Isten igéjével kell megszüntetni. Mert 
ha minden külsőleges botrányt összetörnének is és megszüntet-
nének, az mind nem használ, ha a sziveket nem vezetik a 
hitetlenségtől az igaz hitre, Mert a hitetlen sziv mindig új meg 
új botrányokat talál ki; így volt ez a zsidóknál is: tíz bálványt 
állítottak fel, ha elébb egyet eltörtek. Azért az új testamen-
tumban kell megtalálni igazi módját annak, hogyan kell az 
ördögöt és a botránkoztatást kiűzni, tudniillik az Isten igéjével. 
Evvel kell a sziveket tőlük eltéríteni, akkor magától megszabadúl 
az sziv az ördögtől minden pompájával és hatalmával együtt. 

Ezúttal ennyiben akarom hagyni a dolgot és alázatosság-
ban arra kérni fejedelmi kegyelmességteket, hogy az ily rajon-
gással és förgeteggel szemben egész komolysággal lépjenek fel, 
hogy e kérdésben csak Isten igéje legyen a elöntő, mint ahogy 
az keresztyénekhez illő s hogy minden ürügye a lázadásnak, 
melyre pedig Omnes ő urasága nagyon is hajlandó, megaka-
dályoztassék. Mert azok nem keresztyének, akik az Isten igé-
jének is ököllel akarnak nekimenni és nem készek inkább 
mindent eltűrni, kérkedjenek bár avval, hogy telides-tele 
vannak akár tíz lélekkel is. 

Az Isten kegyelme erősítse és őrizze meg fejedelmi kegyel-
mességteket most és mindörökké. Ámen. 

Kelt az 1524. év augusztus 21-én. 
Fejedelmi kegyelmességtek alázatos szolgája 

I)r. Lutlier Márton. 
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2. LEVÉL. 

LEVÉL A STRASSBURGI KERESZTYÉN HÍVEKHEZ, 

1524= december 15. 

L u t h e r M á r t o n az e v a n g é l i o m m é l t a t l a n 
s z o l g á j a W i t t e n b e r g b e n I s t e n l e g k e d v e s e b b 
h í v e i n e k , a z ö s s z e s s t r a s s b u r g i k e r e s z t y é n e k n e k 

I. Zsolt. G: „Az Úr tudja az igazaknak útjokat, a hitet-
leneknek pedig űtjok elvész. 

Kegyelem és békesség az Istentől, a mi atyánktói és a 
mi urunktól, a Jézus Krisztustól. Ámen. 

Édes kedves uraim és testvéreim, nagy az én örömöm 
és háládatosságom Isten iránt, a minden irgalmasság atyja 
iránt azért a bőséges kegyelemért, melyet reátok árasztott s 
melylyel az ő csodálatos világosságához meghívott és fia a Jézus 
Krisztus minden gazdagságának a közösségébe felvett, hogy 
most az ő üdvözítő igéje által ti is örvendező lélekkel meg-
ismerhetitek az igaz atyát, aki minket az Antikrisztus szörnyű 
sötétségéből és aki Egiptom vaskemencéjéből, a bűnből és 
halálból kivezetett az Ígéretnek tágas, biztos, szabad és boldo-
gító földjére. 

Hát ezentúl csak legyetek azon, hogy visszatekintsetek a 
múltba, hogy mik voltatok, hogy így ne találtassatok méltat-
lanoknak arra a nagy kegyelemre és irgalmasságra, mint ahogy 
egyes méltatlanok már újra fel is keltik Isten haragját, hanem 
hogy megálljatok, gyakoroljátok magatokat és naponként gyara-
podjatok a Jézus Krisztusnak ösméretében és kegyelmében. 
Mert ez az igazi útja az üdvösségnek, ezt tőletek el nem vehetik. 
Csak arra ügyeljetek, hogy egymás közt egyetértésben élve 
állhatatosak legyetek és a testvéri szeretetet egymás iránt 
tettel bizonyítsátok, hogy így a ti hitetek tegyen bizonyságot 
arról, hogy nem hamis, nem hanyag és nem renyhe s hogy 
az egyszer kiűzött ellenség ne jöhessen vissza s ne találja a 
házat megseperve s felékesítve és még hét gonoszabb lélekkel 
be ne rontson, úgy hogy az utolsó állapot még gonoszabb 
legyen az elsőnék Luk. 11, 26. 
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Mert bár ő érette szidalmaznak és háborgatnak is titeket, 
boldogok vagytok, Máté 5, 12. Ha a gazdát Belzebubnak hívták, 
még sokkal inkább az ő háznépét; a szolga ne legyen feljebb-
való az ő uránál Máté 10, 24-2v És mit árthat, ha gyarló 
emberek, akik, mint a füst, semmivé lesznek, Zsolt. 37, 90, 
szidalmaznak titeket, holott biztosak vagytok benne, hogy annyi 
ezer meg ezer angyal az égben, hogy maga Isten ís örvendez 
miattatok és minden teremtményével együtt dicsőit és magasz-
tal titeket? Aminthogy mind ezt a ti. hitetek és jő lelkiismere-
tek a Szentlélekben hiszi és titeket bizonyosakká lesz, feltéve, 
hogy igaz a ti hitetek és a Krisztus igazán él és uralkodik 
bennetek,, kz ilyen szenvedések csak javulásunkra és üdvös-
ségünk előmozdítására szolgálnak. 

Hanem az már veszedelmes dolog, ha tévedések, egye-
netlenkedések és szekták támadnak a keresztyének között, 
melyek ezt a vigasztaló ismeretet megtévesztik, a lelkeket 
tévútra vezetik és a szentlélekben való kegyelemből a szíveket 
.belesodorják külsőleges dolgokba és cselekedetekbe, ahogy ezt 
a hamis apostolok tették és később sok mindenféle eretnekek, 
végül pedig a pápa. 

Itt fölöttébb nagy éberségre van szükség, mert ha a mi 
e^?ngélíomunk az igazi evangélíom — és nekem nincsen kétsé-
_ __ sőt biztos vagyok, hogy valóban az, —• akkor szükségképen 
ennek is be kell következnie, hogy mindkét oldalról meg-
k uadják, megkísértsék és bizonyítsák: balfelől az ellenesek 
r öisőieges gyalázásával és gyűlöletével, jobbfeiol a mi saját 
-gyeretlenkedésünkkel és pártoskodásunkkal, ahogy azt Pád 
mondja, I Kor. l i , 19: Eretnekségnek kell lennie, hogy azok, 

: állhatatosak, megismertessenek kőztetek. Krisztusnak nem 
csau az kell, hogy Kajafás legyen az ellenségei közt, hanem 
az is, hogy Júdás legyen a barátai közt. 

Mivelhogy pedig mi ezt tudjuk, készülnünk és fegyver-
keznünk kell, mint akik minden órában várhatjuk a támadást 
mindkét oldalról. Nem ís kell csodálkoznunk és megijednünk, 
ha közöttünk egyenetlenség támad, hanem csak bátran aat 
rsi« gondchuujK hogy ígt kell annak lennie, Istent pedig 
i érnünk keh, hogy vei mit maradjon és megtartson a helyes 
ú k u Mert muhií Mózes mondja, Móz. V. 8, 2, 13, az Isten 
kísér; irkokeh nogy meg Lek ja, váljon teljes szivünkből ragasz-
hodun^- e fiozza, v;- gy sem. 

Eẑ  .izén rroridoii^ mert úgy értesültem, hogy egynémely 
Uel/eo új próféták tolakodtak fel és mert a tieitek közül 
AU , esek azt klák ne kun, hogy Dr. Karlstadt nálatok mozgal-
rn r Mezed elő ívjongásá vel; a szentségekről szóló tanával, a 
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•szentképekkel, kereszteléssel, úgy ahogy azt másutt ís tette, 
engem pedig szidalmaz, mintha én űztem volna ki őt az országbők 

Nos hát, édes barátaim, én nem vagyok a ti prédikátor-
tok, nem ís köteles senki szavaimnak hitelt adni, nézzen csak 
ki ki önön magára. Óvni óvhatok mindenkit, de visszatartani 
nem birok senkit. Remélem azt is, hogy Írásaimban eddigelé 
olyannak ismertetek meg, mint aki az evangéliomot, Krisztus 
kegyelmét, a törvényt, a hitet, a szeretetet, a keresztet és azt, 
hogy mit kell tartani az emberi törvényről, a pápáról, a szer-
zetesi rendről és a miséről, egyszóval, hogy a Miitcikkeket, 
melyeket keresztyén embernek ismernie szükséges, oly tisztán 
•és világosan magyaráztam, hogy ebben hibátlannak bizonyultam, 
aminthogy nem is akarom tagadni, hogy Istennek bár méltatlan 
•eszköze voltam, melylyel sokak lelkének segített. 

E kérdések egyikéhez sem igen mert soha nyúlni Karlstadt, 
de ahogy most az ő óvásából látom, nem is volna erre képes, 
Nem is hittem volna, majd hogy meg is ijedtem, milyen messze 
elmaradott ez az ember. Ahogy az ő dolgát látom, szörnyű 
förgeteggel ront ő a külsőleges cselekedetekre, mint ha a 
keresztyénség lényege nem volna egyéb, mint képek rombolása, 
sakramentom felforgatása és keresztelés meggátolása. Az ilyen 
füstgomolvlyal szeretné elhomályosítani az evangéliom ragyogó 
napját és a keresztyén hitnek és valónak főpontjait, hogy a 
világ felejtsen el mindent, amit mi eddig tanítottunk. De annyira 
nem tűnteti ki magát, hogy kimutatná, mi is hát az igazi 
keresztyéni lényeg. Mert képrombolás, sakramentomtagadás, 
keresztséggátolás rossz mesterség, erre képes egy gazfickó is, 
ez soha az embert keresztyénné nem teszi, Ügyetlen egy lélek 
hát ez, engem kisértésbe nem ejt. 

Tehát az én szíves tanácsom és figyelmeztetésem az, hogy 
legyetek óvatosak és csak ahhoz az egy kérdéshez ragaszkodjatok, 
hogy mi az, ami az embert keresztyénné teszi és hogy sehogyse 
engedjétek, hogy más kérdést, más furfangot evvel egyenlőnek 
tartsatok. Ha valaki ^ új dolgot pendít meg, avval kezdjétek, 
hogy azt mondjátok: Édesem, keresztyénné teszi-e ez az embert, 
vagy nem? Ha pedig nem, akkor ne tekintsétek fódolognak és 
ne foglalkozzatok vele egész komolysággal. És ha valaki 
gyengébb, semhogy így járjon el, az várjon és legyen egy 
ideig türelemmel, míg meg nem látja, mit szólunk hozzá mink 
és mások. Hiszen eddigelé, Istennek hála, a fődolgokban elta-
láltam a helyeset és aki mást mond, az nem lehet jó lélek. 
Remélem, hogy a külsőleges dolgokban, melyekre ezek a pró-
féták egyes-egyedül hivatkoznak, sem fogom dolgomat elvéteni. 

Azt ugyan bevallom, hogy ha Karlstadt vagy bárki más 
I). Luther M. mii vei. 14 
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most öt éve engem meggyőzött volna arról, hogy a sakra-
mentomban nincs egyéb, csak bor és kenyér, az nekem nagy 
szolgálatot tett volna. E kérdésben én nehéz megpróbáltatásnak 
voltam kitéve, sokat küzködtem és kínlódtam, és szívesen, 
szabadultam volna, mert jól tudtam, hogy ezzel a pápaságnak 
a legerősebb döfést adtam volna. Volt is két emberem, akik 
ügyesebben írtak erről énnekem, mint ahogy Karlstadt írt, 
pedig ők az igéket nem ferdítették el kényük-kedvük szerint 
De fogva vagyok, nem szabadulhatok, az ige itt van egész, 
erejében és szavakkal nem lehet értelméből kiforgatni. 

Sőt még ha rnanap akadna valaki, aki alapos okokkal 
bebizonyítaná, hogy a sakramentomban nincs egyéb, csakis 
kenyér és bor, nem lehetne f engem oly keseredetten támadni. 
Én magam, amennyiben az Ádámot érzem magamban, nagyon 
is hajlandó volnék rá. De ahogy Karlstadt ábrándozik róla, 
az oly kevéssé tud meggyőzni, hogy inkább még erősebben 
ragaszkodom nézetemhez. És ha előbb nem is hittem volna, 
most az ő üres léha bohóságai következtében, melyek nem az 
írásra hivatkoznak, hanem pusztán csak felfuvalkodott okos-
kodásból állanak, első sorban is hinnem kellene, hogy az ő 
nézetei semmitérők, aminthogy remélem, mindenki is látni 
fogja, ha most felelek neki. Nem is hiszem, hogy komolyan 
veszi a dolgot, vagy akkor Isten elvakította és megátalkodottá 
tette. Mert ha komolyan venné, nem vegyítene belé oly nevet-
séges mókákat és nem áltatna görög és héber írásokból vett 
idézetekkel, pedig az ilyenekből tudvalevőleg nem sokat 
felejtett ki. 

Hát a képek rombolásában az ő dühösködését még 
könnyen elviselném, mert hisz magam is írásaimmal sokkal 
többet romboltam le a képekből, mint amennyit ő az ő förge-
teges rajongásával valaha rombolni fog. De azt nem lehet 
sehogyse tűrni, hogy ő a keresztyén hívőket ily cselekedetekre 
szorítja és uszítja, mintha az ilyet meg kellene tenni, vagy 
különben nem is keresztyének és hogy a keresztyén szabadságot 
a törvény és lelkiismeret békóiba akarja verni. Hiszen mi 
tudjuk, hogy nem a cselekedet teszi az embert keresztyénné, 
és hogy az ilv külsőleges dolgok, minők a képek és a szombat-
nap, az új testámentomban szabadosak, mint a törvény minden 
szertartása. Pál apostol I. Kor. 8, 4 azt mondja: tudjuk, hogy 
a bálvány semmi e világon. Ha semmi, akkor minek kelljen a 
keresztyén hívő lelkiismeretét semmi miatt békóba verni és 
meggyötörni? Ha semmi, legyen is semmi; vagy vesszen, vagy 
álljon, úgy ahogy a körüimetélkedést tárgyalja, de majd erről 
bővebben szólok a feleletben. 
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Hogy avval vádol, hogy én űztem el őt, azt szívesen 
elviselném, ha igaz volna és ha Isten is úgy akarná, a felelős-
séget is elvállalnám érte. De annak őrülök, hogy a mi orszá-
gunkat elhagyta, azt is óhajtanám, bár ne volna nálatok és 
tartózkodott volna e vádaskodástól. Mert attól tartok, hogy az 
én tisztálkodásommal nagyon erős vádakat emelek majd ő 
ellene, Őrizkedjék kiki a hamis lélektől, aki csak teheti, csak 
azt ajánlom. Nincs benne semmi jő. 

Egy irattal Jenában majdnem engem is rávett volna arra, 
hogy az ő lelkét ne tévesszem össze az alstádti lázongó, gyilkos 
lélekkel.1) De mikor fejedelmi parancsra az ő hívei közé jöttem 
Orlamündébe, akkor láttam csak, milyen magot hintett el, úgy 
hogy örülhettem, hogy kövekkel és sárral meg nem dobáltak; 
amikor ís egyesek ilyen áldást kiáltottak utánam: Menj a 
pokolba ezer ördög nevében, hogy a nyakadat szegnéd, mielőtt 
a városból kikerülsz. Ámbátor a könyvecskében, mely erről az 
esetről Íródott, nagyon ügyesen szépítgették magukat. Ha a 
szamárnak szarvai volnának, azaz ha én szász herceg volnék, 
Karlstadtnak nem kellett volna elbujdosnia, kivéve ha elűze-
tését tőlem kikérték volna. Csak ne utasítsa vissza a hercegek 
jóságát. 

De kedves barátaim, kérlek, legyetek bölcsebbek mint mi, 
ha már mi oly bolondokká is lettünk, hogy saját tetteinkről 
is írunk, ügy veszem észre, hogy az Ördög csak alkalmat keres 
arra, hogy rólunk emberekről írjanak és olvassanak, hogy 
jámborak vagyunk-e avagy gonoszak, csak azért, hogy arról, 
ami a fő. a Krisztusról ne legyen sző s hogy az embereknek 
száját érdekes újságokkal teletömjék. Nézzen csak kiki az 
egyenes útra, hogy mi a törvény, az evangélíom, a hit, a 
Krisztus országa, a keresztyén szabadság, szeretet, béketűrés, 
emberi törvény és hasonlók, ezekben pedig tanulni valónk van 
örökké. Ha ezalatt nem rombolsz képeket, az nem bűn, sőt 
ha a sakramentommal nem élsz is, azért az ige által és a hit 
által mégis üdvözülhetsz. Az ördögnek csak az a célja, hogy e 
veszedelmes éjszakában szemeinket elvonja a mi világossá-
gunktól és az ő lidérctüzeivel minket útunktól eltérítsen. 

És akik nálatok hirdetői az evangéliomnak, az én kedves 
testvéreimet az Úrban, arra kérem, hogy tereljék el a ti figyel-
meteket kutherről és Karlstacltről mindig csak a Krisztusra, 
még pedig nem úgv, mint Karlstadt teszi, egyedül a Krisztus 
cselekedeteire, hogy tudniillik a Krisztus példakép, mert ez a 

b 1524. aug. 22-én Luther Jenában is prédikált a lázongó lélek 
ellen. A közte és Karlstadt közt folyt vitát Karlstadt egy barátja Reinharcit 
Márton adta ki Áeta Jenensia címmel. 

1 5 * 
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legcsekélyebb dolog Krisztusban, ebben o nem külőmb, mint 
a többi szent, hanem hogy a Krisztus Istennek ajándéka, vagy 
mint Pál apostol mondj a, I. Kor. 1, 30, Istennek ereje, bölcse-
sége, váltsága, szentsége, mely nékünk adatott. Ezt ezek a 
próféták soha nem értették, nem érezték, nem sejtették, nem 
tanulták, hanem ők handabandáznak az ő mennyei élő szózat-
jukkal, a tisztulással, a meghintéssel, az elöléssel és ilyen nagy-
hangú szavakkal, melyeket maguk is soha meg nem értettek 
és amelyekkel csak tévútra vezetik, nyugtalanítják és meg-
terhelik a lelkiismeretet oly célból, hogy az ember megbámulja 
az ő nagy művészetüket, a Krisztust meg ezenközben elfelejtse. 

Imádkozzatok, kedves testvéreim, hogy az Isten kísértetbe 
ne vigyen, hanem végtelen irgalmasságával erősítsen és bennünk 
megtartsa és véghezvigye megkezdett művét; úgy ahogy a 
Krisztusnak vigasztaló rendelete szerint imádkoznunk kell 
Ebben mi előbbre vagyunk a prófétáknál Mert én tudom és 
meg vagyok róla győződve, hogy ők az Istent, mennyei atyánkat, 
még soha imában nem kérték, hogy az ő dolgaikat előmozdítsa 
és hogy a leltek nem viszi őket rá, hogy őt boldog kimúlásért 
mernék kérni, hanem úgy ahogy kezdték elkapatottságukban, 
úgy rohannak ők nagy szomjasan hiú dicsőség után, míg 
gyalázatos végük be nem következik. 

Isten kegyelme legyen veletek minclnyájotokkal. Ámen, 
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AHiés téliére feleleti!! , H 

ÍZ JkkkirkámE. 

A sváb földön most lázongó parasztság 12 cíklvat 
állított össze eimselhetetlen terheirdl a íelsőség slíen 
ós mimán elhatározta, hogy7 azokat az í rásnak néhány 
mondásával megokolj?, nyomtatásban kiadja. Ezek között 
legjobban tetszett nekem az, hogy a 12-ik pontban hah 
laindőságokat fejezik ki arra nézve, hogy szívesen s kész-
séggel okta t ta t ják ki magokat jobb tanokra, ahol annan: 
hiányát és szükségét érzik és elfogadnak irányítást is, ha 
az az írásnak világos, nyilvános s cáfolhatatlan állításai 
által tör ténik; a minthogy méltányos és igazságos dolog, 
hogy senkinek lelkiismeretét ne oktassák és ne irányítsák 
tovább, vagy máskép, mint a szentírással. 

És ha ez nekik komoly elhatározásuk és őszinte 
vélemények, amint azt másképen érteimeznem nem szabad, 
mivelhogy ezekkel a pontokkal nyilvánosan léptek a világ-
ele ós a világosságtól nem fé lnek: azért még jó remény-
séggel vagyunk, hogy jóra fordul minden. Mivel engem 
szintén azok köze sorolnak, akik a szentírással a földön 
foglalkoznak, különösen azonban azért, mert más iratuk-
ban név szerint megemlítenek s rám hivatkoznak1), ezért 
ez nagyobb bátorságot ós önbizalmat ont belém, hogy 
tanításomat, barátságos s keresztyéni véleményemet a 
testvéri szeretet kötelessége szerint szintén a világ elé 
bocsássam, nehogy hallgatásom miatt én ís részesnek s 

svát 
, r c r, 

h Egy iratukban külön felhívják Luthert, nyilatkozzék, hogy vájjon 
nem egyezik-e a szentirással mind az, amit ők elérni akarnak s vájjon ő 
is nem tanítja-e ugyanazt, amit ők. 
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hibásnak tűnjek fel Isten és a világ előtt, ha ebből netán 
valami kellemetlen es rossz baj származik, De ha csak 
színlelve és látszat szerint fejezték ki erre való készsé-
geket, amint hogy vannak kőztök kétségkívül olyanok is, 
— mert lehetetlen, hogy ilyen nagy sokaság mind igaz 
keresztyén legyen ós helyes felfogással bírjon, hanem 
egy nagy része a többinek helyes nézetét a maga önző 
céljára használja ós ezáltal a maga javát keresi, — ilye-
neknek kétségkívül nem sok fog sikerülni, vagy ha sikerül 
is, az az o nagy kárukra ós örök vesztökre fog vezetni 

Minthogy pedig ez nagy ós veszedelmes dolog, 
amennyiben a ke t tőre : Isten országára és a földi országra 
vonatkozik; mert ha ez a lázadás tovább harapóznék es 
győzne, ©1 kellene pusztulnia mind a két országnak, úgy 
hogy nem maradhatna sem a világi uralom, sem az Isten 
igóje5 hanem egész Németország örökre szóló pusztulása 
következnék ; ez oknál fogva szükséges, hogy nyíltan beszól-
junk és tanácskozzunk fölötte, nem tekintve senkit sem. 
Másfelől hallgassuk meg és fontoljuk meg mi is készsé-
gesen a mások nézetet, nehogy szívűek megkeményedjek 
és füleink beduguljanak, amint az eddig történt, s adjunk 
Isten haragjának szabad folyást ós tért. Mert az a sok 
borzasztó jel, amely eddig az égen és a földön mutatkozott 
nagy veszedelmet és helyes változást jelent Németország-
nak2), jóllehet sajnos keveset törődünk vele; csakhogy az 
Isten annak dacára tovább halad és kemény fejünket 
valahára meg fogja puhítani. 

A fejedelmekhez és urakhoz. 
Először ís senki másnak e földön nem köszönhet jük 

ezt az ocsmányságot ós zendüiést, mint nektek, ti fejedel-
mek ós urak, de különösen nektek, ti vak püspökök, bolond 
papok és szerzetesek, akik megátalkodottságtokban még 
most sem szűntök meg dúlni-fúlni és dühöngeni a szent 

2) Célzás a reformációra, mint itteni műre s a szenvedésekre, ame-
lyeket a reformáció hiveire mértek egyes helyeken a reformáció ellenségei. 
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-evangéliom ellen, jóllehet ismerős előt tetek annak igaz-
sága ós azt megcáfolni nem tudjá tok , Azonfelül a világi 
kormányzatban nem tesztek egyebet, mint nyúztok es 
kincset harácsoltok, hogy pompát űzzetek ós dölyfösköd-
je tek annyíra ; hogy azt a szegény paraszt ember tovább no ár 
nem képes ós nem is akar ja tűrnL Nyakatokon van a kard ; 
mégis azt hiszitek, hogy oly biztosan ül tők a nyeregben, 
hogy senki ki nem üthet belőle,, Ez a biztonság ős konok 
elbizakodottság, meglássátok nyaka toka t fogja szegni! 
Annak előtte sokszor hirdet tem nektek, hogy őr izkedjetek 
ettől a mondástól 104 ZsoL „Effundit contemptum super 
Piincipes" „megvetést ont a fejedelmekre".1) Ezért harcol-
t o k ti ós azt aka r j á tok , hogy fe je tekre üssenek; hiába 
való itt minden óvás ós in tés! 

Hát jól van9 mivel ti vagytok okai az Isten ©zen 
haragjának , kétségkívül rá tok fogja is azt kiönteni, hogy-
ha még a mostani időben sem javul tok meg. A jelek az 
égen es a csodatet tek a főidőn t inektek szólnak kedves 
u ra im; semmi jó t sem jelentenek ezek számotokra, semmi 
j ó sem esik java tokra . A haragkiőntésnek egyik része 
immár megkezdődött amikor az Isten annyi hamis taní tót 
és prófétát küld közénk avégből, hogy előbb tévedéssel 
és is tenkáromlással bó'ségesen kiérdemel jük a poklot ós 
örök k á r h o z a t o t t ) Megvan a másik része is, minthogy a 
parasz tok lázonganak, amiből, hogy ha azt az Isten a mi 
bűnbána tunk által indít tatva meg nem akadályozza, bor-
zalmas gyilkolás ós vérontás folytán Németország romlá-
sának, feldúlásának kell következnie. 

Mert tudnotok kell kedves uraim, Isten rendeli úgy, 
hogy a ti z sa rnokság toka t az emberek nem képesek, nem 
akar ják , sőt nem is ta r toznak eltűrni. Meg kell változ-
notok ós Isten igéjének engednetek. Ha nem teszitek meg 
barátságos, készséges módon, meg kell tennetek majd 
e rőszaknak és rombolásnak engedve. És ha azt meg nem 

M Helyesebben található 107. Zsolt. 40. 
2) Carlstadt, Storch, Stübner, Münzer Tamás és sok rajongó. 
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teszik ezen a parasztok, meg kek majd lenniük másoknak. 
Ss hogyha mindnyájukat kiölitek is, mégis nincsenek 
megölve, mert az Isten másokat fog tárnaszrani Líert ö 
akar titekeo és fog ti teket su j tanr lTern parasztok azok, 
kedves uraim, a icik ellenezek támadnak, hanem meg a 
az isten tárnád reátok, hogy megbüntesse dühöngéseiteket, 
Tannak köztetek egyesek, akik azt mondtak, hogy orszá-
gukat és népüket akar ják feláldozni, hogy kiirtsák a 
lutheri tant? 1) Mit gondoltok, ha sajá t magatoknak ti 
lettetek volna a prófétái ós országotok és népetek nem. 
lenne m á r ? Ne tréfáljatok az Istennel, kedves uraim! 
Á zsidók ís mondták, nincsen királyunk (Ján. 19. 15) ós 
ez olyan komoly valósággá lett, hogy örökre király nőikül 
kell lenniök. De hogy továbbra ís vétkezzetek és irgal-
matlanul elpusztuljatok: ezért egyesek vádaskodnak s az 
evangóliomot okolják s azt mondják, hogy ez az én taní-
tásomnak gyümölcse, Na na, hát csak szidalmazzatok tovább 
kedves uraim, Holott tudni se ni akarjátok, mit tanítottam 
ós mi az evangelíom. De ajtó előtt áll, a ki t i teket 
hamarosan kioktat, ha meg nem javultok. Tinektek ós 
mindenkinek tanúságot keli tennetek arról, hogy én a 
legnagyobb csendben tanítottam, a zendülés ellen hevesen 
küzdöttem ós alattvalóitokat még a ti zsarnoki s dühöngő 
felsőségtek iránt is nagy buzgalommal engedelmességre 
ós tiszteletre szorítottam és intettem, úgy hogy ez a, 
zendülés tőlem nem származhatik; hanem gyilkos próféták, 
akik nekem épűgy mint nektek ellenségeitek kerül tek a 
csőcselek közé és azt több mint 3 évig megdolgozták és 
senki sem akadályozta őket és senki setn szállt velük 
szembe, csupán csak én magam.2) 

Ha Isten büntetni akar t i teket ós megengedi az 

ü Ide tartozik Albrecht mainzi érsek s választófejedelem s György 
szász fejedelem, a bajor vál. fejedelem sat. 

2) Erre Luther egész jogosan hivatkozhatott, mert tényleg politikai 
ügyekbe nem avatkozott reformációjával Münzer. Pfeiffer, a zwickaui 
próféták lázították a parasztságot. Sok tekintetben járult hozzá Hutten és-
Sickingen is. 
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Ördögnek, hogy hamis prófétái által a csőcseléket felizgassa 
ellenetek és tán azt akarja, hogy én többé ne-akar jak ős 
;ie is tudjak már útjába állani; mit tehetek róla én, vagy 
ES en evangéliomom ? Ez (Luther) eddig ós meg ezután 
is nemcsak íiklözésteket, gyilkolástokat ős dühöngésteket 
elszenvedte, hárem imádkozott is éveltetek, hogy felső-
ségtek segítséget kapjon a védelemre a pmzszti emberek 
közök - a k működésre. 

Es ha kedvem voma ra j ta tok r.oszüt állani hát a 
markomba nevetnék most és nézném a parasztokat, vagy 
magam is Liozzáiuk szegődném, hogy az állapotokat 
veszélyesebbekké tenni segítsem. Ettől azonban őrizzen 
meg az ón Isteneim, miként eddig megőrizett. Ez okból, 
kedves uraim, akár ellenségeim, akár barátaim vagytok, 
alázatosan kérlek benneteket, ne vessétek meg hűségemet, 
jóllehet én szegény ember vagyok. Ezt a zendülést is ne 
kicsinyeljétek, arra kérlek benneteket. Nem azért, mintha 
azt hmnóm és attól tartanék, hogy tulerosek lehetnének, 
nem is óhajtom, hogy e miatt tőlük fél jetek; hanem fék 
jecek ez Istentől, vegyétek eszetekbe az 6 harag já t : ha o 
akar titeket erdemetek szerint büntetni — a miért aggó-
dom — ügy megbüntet titeket, ka szászorta kehesebb 
parasztja lenne ís : inert ő kövekből ís csinálhat parasz-
tokat és viszont egy paraszt által százat ís tud tietek közül 
megöletni, hogy minden páncélotok és seregetek kevésnek 
bizonyul. 

Hogyha még nem késő nektek tanácsot adni kedves 
uraim, ügy az isten szerelméért engedjetek egy keveset a 
haragnak. A részeg ember elől még a szónásszekórnek 
is ki kell térnie; mennyivel inkább kellene felhagynotok 
nektek a dühöngéssel ós átkos zsarnokoskodással és 
eszesen bánnotok a parasztokkal, mint ittas vagy tévelygő 
emberekkeh Ne kezdjetek velük harcot, inert nem tud-
já tok hol fog az végződni Próbáljátok meg előbb jóval, 
mert nem tudjátok, hogy mit akar ezzel az Isten, nehogy 
egy szikra kipattanjon és lángba borítsa egész Nemet-
országot, melyet senki nem lenne képes eloltani. A mi 
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bűneink nyilvánvalók az Isten előtt, a miért is félnünk kell 
haragjától, ha már egy haraszt megzörren; mennyi-
vel inkább, ha egy egész tömeg megmozdul Jóval semmit 
sem veszít tek; és ha veszíttek is valamit, későbben a 
béke idejében tízszeresen térül meg az, holott harccal tán 
testeteket és vagyonotokat elvesztitek! Miért akarnátok 
veszedelembe rohanni, holott más jó úton több hasznot 
tehettek ? 

Tizenkét pontot állítottak föl; ezek közt egynehány 
oly méltányos és jogos, hogy bemocskolnak titeket Isten 
és a világ előtt ós beigazolódik a zsoltár állítása, amikor 
megvetéssel illetik a fejedelmeket. Mindazáltal csaknem 
mindegyik ugy van felállítva, hogy az az ő hasznukat ós 
j avuka t nézi és nincsen törölve a javukat szolgáló egy 
sem. Én ugyan más pontozatokat írtam volna ellenetek, 
.amelyek általában Németországra és a kormányzatára 
vonatkoznak, amint azt a nemet nemesség ellen írt köny-
vemben tettein, amelyben több megszívlelni való van. De 
mer t azokat kutyába vettetek, azért most kénytelenek 
vagytok ilyen haszonleső cikkeket hallani ós tűrni s ugy 
kell nektek, mert nektek nem lehet tanácsot adni. 

Az első pontot, amelyben azt kívánják, hogy enged-
tessék meg nekik az evangeliomnak hallgatása ós 
hogy joguk legyen papot választani, semmi ürügy alatt 
nem tagadhat já tok meg tőlük : jóllehet nyilvánvaló benne 
az önzés, mikor előadják, hogy oly papot kell a tizeddel 
eltartaniok, aki nem az övék; a végeredmény mégis az, 
hogy meg kell engedni nekik az evangéliom hirdetését. 
Ez ellen nem tud és ne ís tegyen semmit egy felsősóg 
sem. Igen a felsősóg ne tiltsa, a mit bárki is tanítani ős 
hinni akar, legyen az evangéliom, vagy hazugság; elég, 
hogy ha a zendülés ós békótlenkedés tanítását megaka-
dályozza. 

A többi pont, mely testi sérelmeket előad, mint \ é i 
has, bélpoklosság ós ezekhez hasonlók szinten méltán} os 
és jogos. Mert a felsősóg nem azért van rendelve. hog\ 
a maga hasznát és önkényét keresse alattvalókon, hanem 
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azért, hogy az alattvalók hasznát ós javát munkálja, 
Yalóhan tovább már nem tűrhető, hogy így zsaroljanak 
és kincset harácsoljanak. Mit használna, ha a paraszt 
szántóföldje annyi forintot hozna, mint a mennyi szalma-
szálat és magot, ha a felsőség annál többet elvenne és 
fényét emelné és a vagyont csak úgy pazarolná ruhára, 
falásra, ivásra, mintha az polyva lenne? Meg kellene szün-
tetni a pompát és kevesbíteni a kiadásokat, hogy a sze-
gény ember is megtarthatna valamit. Bővebb felvilágosí-
tást bizonyára találtatok az o irataikból, melyekben 
sérelmeiket eléggé előadják. 

A paras; oz. 

Kedves barátaim, az eddigiekből mást meg nem tud-
tatok, mint azt, hogy én magam beismerem, hogy sajnosan 
nagyon igaz és bizonyos, hogy a fejedelmek és urak, 
amennyiben az evangéliom prédikálását megtiltják és a 
népet elviselhetetlen módon megterhelik, méltók arra és 
rá szolgáltak arra, hogy az Isten okét székeikből kivesse, 
mint olyanokat, akik Isten és az emberek ellen végtelenül 
vétkeznek: nincs is mentségük. Mindazáltal nektek is 
nagyon kell vigyáznotok, hogy dolgaitokat tiszta lelki-
ismerettel és igazságosan intézzétek. Mert ha tiszta a 
lelkiismeretetek, úgy az a vigasztaló előnyötök van, hogy 
Isten mellettetek lesz és mindvégig segíteni fog. És hogyha 
egy ideig a rövidebbet húznátok is, de sőt a halált is 
elszenvednétek, végül mégis győznétek es lelketek minden 
szentekkel örökre megtar ta tnék. De ha nincs igazatok és 
t i sz ta lelkiismeretetek, akkor el keli pusztulnotok ; és hogy 
ha kezdetben győznétek ós az összes fejedelmeket meg-
ölnétek is, végül mégis testileg és lelkileg örökre el 
kellene kárhoznotok. Ezért nem kell a dolgot tréfának 
tekinteni, mert testetek ós lelketek örök létezése forog 
szobám Nektek főképen nemcsak arra kell ügyelnetek es 
teljes komolysággal azt szem előtt tar tanotok, hogy mily 
hatalmasok vagytok ós mennyire nincs amazoknak igazuk. 
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hanem arra is, hogy mennyire van igaz jogotok és tiszta 
lelkiismeretetek. 

Ezért ez az ér barátságos és testvéri kérésein tihoz-
zátok, kedves rrakm és testvéreim, hogy nagy szorgalom-
mal ügyel je tek arra, mit tesztek és ne Mgyjetek minden-
féle le lkeknek és igehirdetőknek, mir thogy a gonosz Sá-
tán most sak vad módon pusztító ós gyilkoló lelkeket 
iáuiaszcoct sz 3 -angéíiom na ve a ] a l t ós megtöltöt te "~eiök 

világot, Hal lgassatok hát rearu és hadd mondjam meg 
nektek, ruily kd i s rbözdknok rnuMayátok magútokat . Hű-
séges ugysknsztetéserniuei, rrnekykyel tartozony nem aka-
rok k k a r ékosuodn. JóHeheo egyesek tkíán a gyiikoic 
lelkek által megmérgezne. gyűlölni as képmuta tónak mon-
dani fognsk, en azzrd nem törődöm, elég nekem, ha közü-
letek egyrénány jószívű, becsületes embert az Isten 
harag jának veszélyétői mentek meg, A többitől ép oly 
keveset félek, amily nagyon lenéznek engem; nem ís árt-
ha tnak nekem; ismerek ón egyet, az nagyobb ós hatal-
masabb mint ok ; az így tanít engem 8. Zsolt. 7 : „Nem 
félek sok ezer néptől, mely minden íelol megkörnyékezet t 
engemet." Az én ellentállásom ki fogja állani támadásukat , 
ezt jól tudom. 

Először ís, kedves barátaim, Istennek nevét veszítek 
fel és keresztyen csoportnak, vagy egyesületnek nevezitek 
maga toka t ós azt mondjá tok, hogy az isteni jog szerint 
akar tok élni és cselekedni. Helyes; de azt ís tud já tok , 
hogy Is tennek nevét, igéjét és megszólí tását nem szabad 
hiába s haszontalanul venni, amint a második parancso-
latban szól: „A te Uradnak Istenednek nevét hiába ne 
vegyed14; és hozzáteszi ós így szól: „Mert nem hagyja 
büntetlenül az ü r azt, aki az o nevet hiába veszi." íme 
itt áll a szöveg t isztán ós világosan, amint az reá tok és 
minden emberre vonatkozik ós tekintet nélkül nagy s o k a -
ságtokra, jogotokra ós i jesztéseitekre, ópúgy megfenyeget 

1) Nem a hatalom és rideg jog, hanem a lelkiismeret tisztasága 
legyen a fő indító s vezető Luther szép s megszívlelésre méltó szavai 
szerint. 
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t i teket az o haragja, mint minket ás minden másokat . 
És o, amint tudjátok, elég erős és faatalmas; liog*y miként 
itt megfenyeget, meg is büntessen titeket, ha az o 
nevét hiába es hasztalanul veszitek és hogy semmiféle 
szerencse, hanem csupa szerencsétlenség vár rátok, ha 
nevét hiába veszitek., Ehez alkalmazkodjatok, erre barát-
ságosan hitlek én benneteket. Fá j neki ennyi parasztot 
•elpusztítani, vagy gátolni, aki körülbelül az egész világot 
megfulaszt ja a vízözönbe és Sodomát tűz által sülyesztí 
eh ő mindenható re t tentő isten. 

Másodszor, hogy pedig ti olyanok vagytok, akik Is-
tennek nevét hiába veszitek ős káromoljátok, az könnyen 
bebizonyítható ; és hogy ezért végre minden szerencsét-
lenség fog t i teket érni, szintén kétségte len; különben isten 
valóban nem ís léteznek. Mert itt van az isten igéje és 
Krisztus szája által szól : „inert valaki fegyvert fog, fegyver 
által vész ís e l " (Máté 26,52). Ez semmi mást nem jelent, 
mint, hogy senki a maga gonoszságával ne bitoroljon 
hatalmat, hanem mint Pál m o n d j a : (Rom. 1 3 , „ M i n d e n 
lelek a felső hata lmasságoknak engedelmes legyen, féle-
lemmel s t i sz te le t te l" 

De hogyan tud já tok Istennek ezen mondásait, igaz-
ságait mellőzni ti, akik azzal dicsekedtek, hogy az igaz-
ságot követi tek és mégis fegyvert ragadtok és az Istentől 
rendelt felsősóg ellen támadtok ? Nem gondoljátok-e meg; 

hogy szt. Pál ítélete, Róm. 13,2, fog t i teket sú j tan i : „va-
laki ellene támad a hatalmasságnak, az kárhozatot von 
magá ra?" Akkor vesszük Istennek nevét hiába, amikor 
h i rde t jük Istennek az igazságát ős ugyancsak az ő nevében 
ellene szegülnek Isten igazságának. Óh vigyázzatok, kedves 
uraim, mert a dolog vége nem igy fog kiütni! 

Harmadszor: Azt mondjátok, a felsősóg nagyon gonosz 
ős tűrhe te t len ; inert nem akar j ák nekünk megengedni az 
evangóliomot ós nagyon keményen terhelnek minket földi 
javainkban és ilyképen megrontanak bennünket testben 
és lélekben. Erre ezt válaszolom : Hogy a felsősóg gonosz 
és igazságtalan, az nem ment semmiféle csődülést ós lá-
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zongást. Mert a gonoszságnak megbüntetése nem egye-
seknek dolga, hanem az csak a világi felsoséget illeti 
meg, amely a kardot viseli, amint Pál Rom, 13, 4 és I. Péter 
3,7 mondja, hogy „istentől rendeltetett a gonoszoknak 
megbüntetésére/- így rendeli azt a természeti és minden 
a világi jog ís:. hogy senki se lehessen, de ne is akarjon 
a saját bírája lenni, sem pedig maga bosszút állni. Mert 
igaz ez a közmondás : „Aki visszaüt, igazságtalan", s ép-
úgy: Aki visszaüt, perpatvart okoz. Ezzel egyezik az isteni 
jog, amely V, Mózes 325 35 igy szól: „Enyém a bosszúállás 
és a fizetés, mondja az Ürk Már pedig csak nem tagad-
hatjátok, hogy a zendüléstek olyannak latszik, hogy ti-
magatokat teszitek őnbirákká ós timagatok akar tok bosszút 
állni és semmi jogtalanságot nem akartok elszenvedni. 
Ez nemcsak a keresztyén jog ós az evangéliom ellen van, 
hanem a természeti jog ós mindennemű méltányosság ellen 
ís van. 

De ha mégis megmaradtok szándékotok mellett, bár 
ellenetek szói az isteni és keresztyén jog az nj- és ó-szö-
vetségben, de sőt a természeti jog is: akkor egy u j 
különleges parancsot, melyet jelek ós csodák igazolnak, 
keli mutatnotok Istentol, aki nektek hatalmat ad ós pa-
rancsolja, hogy ezt végrehajtsátok.1) 

Különben az Isten nem engedi meg, hogy az ö igéjét 
s rendjót megszegje a ti garázdálkodástok; hanem, mivel-
hogy dicsekedve isteni jogra hivatkoztok és mégis ellene 
tőrtők, el fog ejteni s bűntettetni borzasztóképeti titeket, 
akik az o nevére gyalázatot hoztok, sőt meg azonfelül 
örökre elkárhoztatni, amint azt fentebb mondottam. 

Mert itt ís érvényesül Krisztus mondása Máté 7,3 : 
.,hogy a felsőség szemében észreveszitek a szálkát, de a 
gerendát, mely a tietekben van, nemk Éptigy szt. Pál 
mondása : Róm 3,8 szerint ís : ,,Tegyük a rosszat, hogy 
következzék belőle a jó, akiknek kárhoztató ítélete igaz-

1) Münzer Pfeiffer és társai isteni kijelentésre hivatkoztak s isteni 
küldöttek, — prófétákként szerepeltek. 
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ságos és jogos.u Mert igaz, hogy a felsöség elkövet igaz-
ságtalanságot, mivel az evangéiiomot megakadályozza és 
t i teket túlságosan megterhel földi javadtokban. De sokkal 
inkább igazságtalanságot követtek el ti, hogy Isten igéjét 
nemcsak akadályozzátok, hanem lábbal is tapossátok és 
az o hatalmába és jogába avatkoztok és neki mentek az 
Istennek is, s azonfelül még magatokhoz ragadjátok a felső-
sé gnek hatalmát és jogát is, sőt mindenét, a mije csak 
van ; mert mije marad meg, ha elvesztette ha ta lmát? 

Ti magatokat teszlek bírókká és a ti í téletetekre bízom, 
hogy melyik rabló gonoszabb: vájjon az=e, aki más vagyo-
nának nagy részét elveszi, de valamit mégis meghagy 
neki, avagy az=e, aki az embernek mindenét elveszi, a 
amije van ós azonfelül meg a testet ís? A felsoseg jog-
talanul veszi el vagyonotokat, azaz amaz egy részét; ti 
pedig hatalmát veszítek el, amiből egész vagyona, teste 
ós elete áih Ezért ti sokkal nagyobb rablók vagytok, mint 
ők ős gonoszabbat akar tok tenni, mint ők tettek. Erre ti 
azt mondjátok, testet ós vagyont eleget akarunk nekik 
hagyni. Ezt higyje, aki akarja, de ón nem hiszem ! A ki 
annyi jogtalanságra vetemedik, hogy merénylő módjára 
elrabolja másnak a hatalmát, ami neki legnagyobb és 
legfőbb vagyona, az nem fog nyugodni, hogy a többit, a 
kissebiket ís, a melyen az csüng, el ne vegye tőle. Ha a 
farkas egy egész juhot felfal, úgy bizonyára felfalja egyik 
fülét is. És ha már annyira engedékenyek lennétek, hogy 
elég testet ős vagyont hagynátok neki, mégis túlságos 
nagy a rablástok és igazságta lanságtó l amennyiben a 
legjobbat, nevezetesen a hatalmat el veszitek ós ön maga-
tokat teszitek uraikká. Isten mégis a legnagyobb rablók-
nak fog titeket t a r t an i 

Nem tudjátok megérteni ős felfogni kedves uraim, 
hogy ha a ti törekvóstek jogos lenne, akkor minden egyes-
ember másnak a hírájává válnék ós sem hatalom, sem 
felsősóg, sem rend, sem jog nem maradna a világon, hanem 
csupa gyilkolás ós vérontás ? Mert mihelyt látná, hogy 
valaki igazságtalanságot követ el vele szemben, azonnal 
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megtámadná és maga ítélné el és büntetné meg őt. Ha 
pedig ez igazságtalan és tűrhetet len már egyetlen egy 
személy részéről ís, akkor azt semmiféle bandától vagy 
tömegtől sem lehet eltűrni. De ha el kell tűrni egy ban-
dától, vagy tömegtől, .akkor semmi joggal sem lehet azt 
megtagadni egyes személyektől. Iáért mind a ket tőnél 
ngyanaz az ok, k u a jogtalanság. 

És mikép akar tok eljárni akkor, ha a ti bandátokban 
támadna ilyen merénylet, hogy egyik a másik ellen támadna 
s maga állna bosszút a maga sé r tő jén? Akarnátok-e ti is 
e l tűrni? Nem mondanátok-e, hogy hagyja azokra az Ítélet-
mondást és bosszúállást, akiket tl magatok azokká tet-
tetek, Míkép akarná tok megállani Isten ós a világ előtt, 
ha önmagatok ítéltek ós ál l tok bosszút azokon, akik 
t i teket megsértet tek, sőt a felsőségen ís, amely Istentől 
rendel tetet t ? 

Íme mindezt mondottam az általános isteni ós ter-
mészeti jogról, amelyet a pogányoknak, tö rököknek és 
zsidóknak ís meg kell ta r tamok, mert máskép nem volna 
béke és rend a világon. És hogyha mindezt megtar tanátok, 
mégsem tennétek semmi jobbat és többet a pogányoknál. 
Mert az, hogy magunk nem ítélünk és bosszút nem állunk, 
hanem azt a hatalomra és felsősegre bízzuk, nem tesz 
keresz tyénné ; mert elvégre mégis meg kell azt tenni, 
akár szívesen tesszük, akár nem. Minthogy pedig ti ezen 
joggal szálltok szembe, ebből világosan lá tha t já tok , hogy 
rosszabbak vagytok a pogányoknál ós törököknél, k k 
vált mikor nektek valaminemű keresztyeneknek is kel-
lene lennetek. De váj jon mit gondoltok, mit fog ehhez 
Krisztus szólani; az ő nevét viselitek ós keresztyén 
gyülekezetnek nevezitek magatokat , holott pedig oly távol 
vagytok tőle, oly botrányosan cselekesztek és éltek az ő 
igazsága ellen, hogy meg arra sem vagytok érdemesek, 
hogy pogányoknak, vagy tö rököknek neveztessetek, hanem 
még azoknál gonoszabbaknak, minthogy az isteni és ter-
mészeti jog ellen dühöngtök és tör tök, melyet pedig még 
.az összes pogányok ís megtar tanak. 
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íme lássátok, kedves barátaim, milyen prédikátoraitok 
vannak, mennyit törődnek leikeitekkel. Attól tar tok, hogy 
gyilkos próféták jöt tek közétek, akik általatok szeret-
nének urakká lenni e világon, ami ntán már régen tör ték 
magokat és azzal nem törődnek, hogy a test, vagyon, 
tisztelet és lélek ideig tartó és örökké való veszedelmeibe 
döntenek titeket. Ha ti megakar já tok tartani az isteni 
jogot, a mint azzal dicsekesztek; rajta, tar tsá tok meg, íme 
itt van, Isten mondja (5, Moz. 32. 35.): „Enyém a bosszú-
állás én megfizetek"; szintágy L Péter 2, l 8 : „A ti líraitoknak 
engedelmesek legyetek, nemcsak a jóknak, hanem a 
rosszaknak is." Ha megteszitek jó l ha nem nagy szeren-
csétlenséget okoztok, de senki sem kételkedik a felett, 
hogy előbb utóbb utói ér, mert az Isten Igazságos s nem 
fogja tűrni. Annálfogva vigyázzatok a ti szabadságtokra, 
hogy ne essetek vederbői cseberbe és ne törekedjetek 
minden áron testileg szabadok lenni, s közben testeteket, 
vagyonotokat, és lelketeket örökre elveszítsétek. Isten 
haragja itten van, féljetek, azt tanácslom; hamis prófétákat 
küldött az Ördög kőzetek, azoktól őrizkedjetek. 

Tovább akarunk még a keresztyén ós evangólioml 
jogról szólani, a mely nem kötelezi a pogányokat, mint 
az előbbi. Minthogy ti azzal dicsekesztek és szívesen hall-
já tok, ha keresztyéneknek neveznek titeket és azoknak 
is akartok tartatni; tán azt ís el fogjátok tűrni, hogy 
szemetek ele állítsuk ezt a jogotokat. Halljátok hát, ked-
ves keresztyének a ti keresztyén jogotokat. A ti legfőbb 
Uratok, Krisztus, a kinek nevet viselitek igy szól Máté 6 
(inkább 5, 39-41)-ben: „Ne álljatok ellene a gonosznak 
gonosszal; hanem a ki téged egy mórtföldre kényszerít , 
menj el vele kettőre; ós a ki el akar ja venni alsó ruhádat, 
add neki felső ruhádat is. És ha valaki jobbfelül arcúi üt, 
fordítsd oda a másik orcádat is." Halljátok keresztyen 
gyülekezet ? Mikóp egyezik a ti törekvéstek ezzel a joggal ? 
Nem akarjá tok tűrni, hogy rosszat és jogtalanságot tegye-
nek veletek, hanem szabadok akartok lenni es csupa 
vagyont és jogot akartok élvezni, Krisztus pedig azt 

I). Luther M. művei, | 5 
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mondja, hogy semmi gonosznak vagy igazságtalanságnak 
ne álljunk ellent, hanem mindig engedjünk, szenvedjünk 
és hagyjuk elvenni. Hogyha tí nem akartok ezen joggal 
élni, inkább tegyétek le a keresztyén nevet is és egy 
más névvel dicsekedjetek, mely megfelel a cselekvésiek-
nek ; vagy pedig Krisztus maga le fogja tépni az o nevét 
ti rólatok, ami nagyon végzetes lesz rátok nézve. 

Szt. Pál ís igy szól, Róm. 12, l i r ben : „Magatokért 
bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem adjatok helyet 
Isten haragjának"; szinten o megdicséri a korinthusíakat 
IL Kor. 11, 2 c rbae, hogy szívesen elviselik, ha valaki üti 
vagy megrabolja oké t ; hasonlóan I Kor. 6, 7=hen megróvja 
okét, hogy vagyonukért perlekedtek és nem tűrtek el a 
a jogtalanságot A mi fejedelmünk, Jézus Krisztus Urunk 
pedig így szól Máté 7-ben : „Jót kívánjunk azoknak, akik 
bántanak minket ós imádkozzunk azokért, akik üldöznek 
és szeressük ellenségeinket ós jót tegyünk azokkal, akik 
rosszat tesznek nekünk." íme kedves barátaim, ezek ami 
keresztyéni jogaink. 

Ebből látjátok, mily messze vezettek el t i teket ettől 
a hamis próféták ós meg keresztyéneknek is mondanak 
titeket, holott pedig még a pogányoknál is gonoszabbakká 
tettek. Mert ezekből a mondásokból meg a gyermek is 
kiveszi, hogy a keresztyén jog nem abban áll, ellenkezni 
a jogtalansággal, kardot ragadni; védekezni, bosszút állni: 
hanem abban : testet és vagyont feláldozni, hadd rabolja 
el, aki rabol; elég vagyonunk van nekünk az Úrban, aki 
amint megígérte nem fog elhagyni. Szenvedés és újból 
szenvedés, kereszt ós újból kereszt joga a keresztyének-
nek ós semmi más. 

De ha ti most annyira küzdtők a földi vagyonért ós 
nem akarjátok, hogy az alsó ruha a felső után menjen, 
hanem a felsőt ismét visszahozni akarjátok, mikor akar-
tok hát meghalni és a testeteket elhagyni, vagy ellen-
ségeiteket szeretni, vagy jót tenni? Óh jaj , a rakon-
cátlan keresztyéneknek I Kedves barátaim, keresztyének 
nincsenek olyan nagy számmal, hogy annyi sokan össze-
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kerülnének egy csomóba; a keresztyén nagyon ritka madár , 
adná isten, hogy nagyobbára jó s jámbor pogányok lennőnk: 
akik megtar t juk a természeti jogot ; a keresztyénről 
nem Is szólok. 

Néhány példát is akarok nektek elmondani a keresz-
tyen jogról, hogy lássátok, hova vezettek titeket bolond 
prófétáitok. Nézzétek, szt. Pétert a kertben1), amint kard-
dal akarta Urát a Krisztust megvédeni ós levágta Malchus-
nak egyik fülét. Mondja, aki ért hozzá, nem volt-e it t 
Péternek nagy joga hozzá? Nem volt-e az elviselhetetlen 
jogtalanság, hogy Krisztusnak nemcsak vagyonát, hanem 
életét is el akar ták venni ? Valóban nemcsak testét és 
vagyonát vették el, hanem egyúttal teljesen elnyomták 
azt az evangóliomot, amely által boldognak kellett volna 
lenniük ós így megrabolták magukat a mennyországtól 
Ilyen jogtalanságot meg nem szenvedtetek el, kedves 
barátaim. 

De lássátok, mit tesz és tanít itt Krisztus ? Bármily 
nagy volt is az igazságtalanság, mégis tilt ja azt Péternek 
ós megparancsolja, hogy kardjá t hüvelyébe dugja ós nem 
akar ja engedni, hogy ezt a jogtalanságot megboszúlja, 
vagy megakadályozza. Azonkívül halálos ítéletet is mon-
dottak ki felette, mint valami gyilkos felett s mégis így 
szól: „Aki fegyvert ragad, fegyver által vesszen el". Meg-
kell itt értenünk, hogy nem elég, hogy valaki jogtalan-
ságot követ el ellenünk és részünkön igazság és a j o g ; 
hanem keli hogy jogunk ós hatalmunk is legyen a kardhoz, 
Istentől rendelve, a büntetésre. Ezen felül a keresztyennek 
még azt is el kell tűrnie, hogy ha az evangéliomban 
akadályozni akar ják őt, vagy ha esetleg t i l t ják neki az 
evangóliomot; amint hallani fogjuk. 

Egy más példa: Mit tesz maga Krisztus, mikor a 
keresztfán életétől megfosztják, amivel leteszi igehirdetői 
tisztét, amelyre pedig maga az Isten küldte, a lelkek 

b Krisztusnak a gefchsemanei kertben való elfogatása a Júdás vezette 
zsidó poroszlók s csőcselék által. 

1 5 * 
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j avá ra? Azt teszi, a mint szt. Péter mondja (I. Péter 2, 23.): 
arra bízza magát, aki igazságosan itél; o pedig elviseli az 
elviselhetetlen jogtalanságot. Aztán imádkozott üldözőiért 
és így szólt (Luk, 23, B4.) „Atyám bocsásd meg nékiek,, 
mert nem tudják mit cselekesznek". Ha igaz keresztyének 
vagytok, nektek is úgy kell cselekednetek és ezt a példát 
követnetek. Ha nem cselekedtek így, tegyétek le hamar 
a keresztyén nevet és a keresztyén jog dicsőségek Mert 
így semmi esetre sem vagytok keresztyének, hanem ellen-
ségei vagytok a Krisztusnak és az ő jogának, ellenségei 
az o tanának és példájának. 

De ha így cselekedtek, mindjárt láthatnátok Isten 
csudáját, hogy segítene raj tatok, miként Krisztuson segí-
tett, akit szenvedésének végeztével ügy megtört, hogy az 
ő evangólíoma ós országa, összes ellenségeinek dacára, 
teljes erővel keresztül törte magát ós győzedelmeskedett, 
így segítene ra j ta tok ís, hogyaz ő evangólíoma nálatok 
hatalmasan kicsírázna, hogyha előbb szenvednetek, és ő reá 
bíznátok azt ós az ő bosszúállására várnátok. De midőn 
ti magatok abba a hibába estek, hogy nem szenvedéssel,, 
hanem ököllel akar já tok azt meghódítani és megtartani,, 
ú t já t álljátok az ő bosszúállásának és annyira fogtok 
véteni, hogy sem az evangólíomot, sem az öklöt (hatalmat) 
nem fogjátok megtartani. 

Ebben az esetben magamat ís élőpéldául keli felem-
ütmeim Pápa és császár fordult és dühöngött elenem 
No ós mivel értem el azt, hogy minél jobban dühöngött 
a pápa és császár, annál jobban ter jedt az evangóliouion? 
Én sohasem rántottam kardot, sem bosszút állani nem 
kívántam, semmiféle csoportosulást, vagy zendülést nem 
kezdtem, hanem a mennyire tehettem, segítettem a világi 
feisősógnek, még ha az evangólíomot és engemet üldözött 
is, hatalmát ós tiszteletét megvédeni. Abban azonban 
szilárdul megáldottam, hogy Istenre hagytam dolgomat 
ós minden időben bátran az ő kezére bíztam magamat. 
Ez okból dacára a pápának ós az összes zsarnokoknak, 
nemcsak életben megtartott , a mit sokan ós méltán 
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csodának tekintenek s magamnak ís azt keli vallanom; 
hanem azt is engedik, hogy az ón evangóliomom mind 
jobban ós jobban terjedjen. íme most ti beleavatkoztok 
az ón dolgomba, segíteni akar tok az evangóliomnak és 
nem lát játok, hogy ezáltal a lehető legnagyobb fokban 
ú t j á t áii játok és elnyomjátok. 

Mindezt kedves, barátaim azért mondoisi5 hogy hűsé-
.gesen figyelmeztesselek titeket arra, hogy ebben a dolog-
ban a keresztyen névnek és keresztyen jog dicsőségének 
megfelelően nyilatkozzatok. Mert ha annyira van igazatok, 
.amennyire csak tetszik nektek, még sincs joga egy keresz-
tyénnek sem, hogy pörlekedjek vagy harcoljon, hanem 
.szenvednie kell a jogtalanságot ós tűrnie a rosszat ; mert 
.annak más következménye nem lesz, mint I. Kox\ 6.7< 
Amint ti magatok is elismeritek az előszóban, hogy mind= 
nyájan, kik a Krisztusban hisznek, kedvesek, békeszeretők, 
tű rök és egyetértők tartoznak lenni. Valóságban azonban 
.a saját tanítástok ellenére csupa türelmetlenséget, békét-
lenséget, veszekedést ós merényletet tanusíttok. TI (ugy-
látszík) azokat akarnátok türelmeseknek nevezni, akik 
semmi jogtalanságot ós gonoszat, hanem pusztán csak 

jogot és jó t akarnak elviselnie Ez valóban nagyon finom 
türelem volna, aminőt meg egy gazfickó is elviselhetne, 
nem hogy keresztyén hivő ember. 

Ezért ismételten mondom, én megengedem, hogy a 
ti célotok jó és igazságos, de mivel ti magatok akar tok 
ért© küzdeni és nem akartok tűrni sem erőszakot, sem 
jogtalanságot, azért tegyétek s engedjétek azt, amit az 
Isten nem tilt. De a keresztyén nevet, meg egyszer mon-
dom, a keresztyén nevet, azt hagyjátok es ne tegyétek 
azt a ti türelmetlen, békétlen, keresztyóntelen tervetek 
gy a lázat takarójává; azt nem akarom nektek hagyni ós 
adni, hanem tehetségem szerint írással és szóval akarom 
azt tőletek elragadni, amíg csak lüktet bennem a vér. 
Mert nem fog nektek sikerülni, vagy pedig testi ós lelki 
vesztetekre fog vezetni. 

Nem akarom én ezzel a felsőseget a maga tűrhetet-
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len jogtalanságában, amelyet szenvedtek, igazolni vagy 
védeni (mert az igazat megvallva rettenetesek ok és 
rettentő jogtalanságot követnek el): hanem azt akarom, 
hogy miután egyik fel sem engedi magát meggyőzni és 
— amitől Isten őrizzen — egymás ellen támadtok és 
lázadtok, hogy egyik fél se neveztesse magát keresztyén-
nek ; hanem amint egyébként a világ folyása szerint egyik 
nép a másik ellen küzd és (amint mondani szokás) hogy 
az Isten a betyárt betyárral büntet i : erre az eljárásra és 
a névre vonatkozólag akarok veletek tisztába jönni, még 
ha harcra kerülne is a dolog — amit Isten kegyelmesen 
elhárítson ! — A felsőség tudja meg, hogy nem keresz-
tyenek, hanem pogányok ellen küzd; és ti is tudjátok, 
hogy nem mint keresztyenek, hanem mint pogányok har-
coltok a felsőség ellem Mert a keresztyének önmagukért 
nem karddal ós puskával harcolnak, hanem keresztvise-
léssel ós szenvedéssel, épúgy, miként vezérök, a Krisztus 
sem forgat kardot, hanem függ a keresztfán. Azért győ-
zelmük is nem a parancsolásban ós uralkodásban, avagy 
a hatalomvise 1 ésben áll, hanem igenis az alárendeltségben 
ós erőtlenségben; amint s z t Pál mondja Ih Kor. 10, 4-ben: 
„Mert vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem Isten 
ereje által e rősek" ; ós ismét: „Az erő az erőtlenség által 
lesz teljessé". 

Ezért hát az legyen ós keli is, hogy legyen a ti 
címetek és nevetek, hogy ti azok az e m b e r e k vagytok, 
akik azért küzdenek, hogy semmi jogtalanságot és rosszat 
nem akarnak elviselni, s nem is kell viselniök, amint azt 
a t e r m é s z e t magával hozza:1) e z t a nevet viseljétek, 
a Krisztusét pedig hagyjátok bekében. Mert hát ez a ti 
művetek s így cselekesztek is. Ha pedig nem akar já tok 
ezt a nevet viselni, hanem a keresztyent megtar tani : jól 
van, de akkor viselkedésieket máskép nem értelmezhetem.. 

h Mint emberek, mint a természet fiai a természeti s emberi jogra 
hivatkozhatnak s ily címen lázadhatnak, de a keresztyénség jogán nem, 
mert a keresztyénség tiltja a lázadást s erőszakoskodást. 
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mini hogy ellenem sző! ás t i teket ellenségeimnek keli tar-
tanom, akik evangéliomomat meg jobban el akar ják fojtani 
és akadályozni, mint a pápa és a császár tették azt eddig, 
minthogy az evangéliom neve alatt e^angéliomellenesen 
éltek ós cselekedtek. 

Viszont ón sem akarom titkolni előttetek, mit 
szándékozom ebben tenni. Én ezt a dolgot Isten elő viszem 
és ha Isten akaratából eletemet teszem reá s feltétlenül 
ő reá bízom magamat, miként eddig tettem, a pápával és 
császárral szemben imádkozni fogok értetek, hogy vilá-
gosítson meg benneteket és álljon ellen terveteknek s ne 
engedje, hogy az sikerüljön, Mert én jól látom, hogy 
mivel az Ördög eddig nem tudott engem megölni a pápa 
által, most a közietek lévő vérszomjas, gyilkoló próféták 
ős lázadó lelkek által próbál elpusztítani és felfalni. Nos 
hát faljon fel, de tudom, nagyon kicsi lesz tőle a bendője. 
És ha győztök is, győzelmeteket nem fogjátok sokáig 
élvezni í Ez okból a legalázatosabban es barátilag kérlek 
titeket, tér je tek eszetekre és viselkedjetek úgy, hogy ne 
legyek kénytelen veletek szemben Isten előtt ily dacosan 
fellepni ős imádkozni. 

Mert, jóllehet ón szegény, bűnös ember vagyok, még 
is tudom és biztos vagyok benne, hogy ebben az esetben 
igazam van, amikor a keresztyén névért viaskodom és 
könyörgök, hogy az ne gyaláztassék meg. Abban ís biztos 
vagyok, hogy imám Isten előtt kedves és hogy ő azt meg-
fogja hallgatni. Mert ő maga tanított így imádkozni a 
Miatyánkban, ahol azt mondja : „Szenteltessék meg a te 
neved"; a második parancsolatban pedig megtiltotta, hogy 
azt megyalázzuk. Ez okból kórlek titeket, ne vessétek 
meg az én imámat és mindazokét, akik velem imádkoznak. 
Mert ez nagy hatalom lesz rátok nézve ós Istennek fel-
ingerlése ellenetek, mint szk Jakab szól (5, 1 6) : „Mert 
igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése", ha 
kitartó, miként Illés könyörgése volt. És vannak biztató 
ígéreteink Istentől, hogy ő meg akar minket hallgatni, 
Ján. ev. 14, l 4 : „A mit az én nevemben kérendetek, azt 
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megteszem": és I. János 5, u : „Hogy ha valamit kérünk 
az o akara t ja szerint, meghallgat minket". 

Nektek nem lehet ilyen vigasztalástok ős bizalmatok, 
mert lelkiismeretek es az írás bizonyítja, hogy a ti törek-
véstek pogány és nem keresztyéni, mert az evangéliom 
neve alatt az evangéliom ellen és a keresztyen név gyalá-
zására cselekesztek, Ázt is tudom, hogy közületek soha 
senki sem imádkozott és nem könyörgött még Istenhez 
ezekben a dolgokban. Nem is tudnátok. Mert nektek 
szemeiteket ebben az esetben nem szabad hozzája felemelni; 
hanem csak hadonásztok öklötökkel, melyet türelmetlem 
ségfekben és elviselhetetlen akaratból szorítottak össze, 
aminek nem lesz jó vége. 

De, ha keresztyenek lennétek, leeresztenétek karo-
tokat, Jetennótek a kardot, felhagynátok a daccal és 
fenyegetésekkel és a Miatyánk szerint élnetek ós könyör-
géssel mozdítanátok elo dolgaitokat az Istennél és így 
szólnátok: „Legyen in eg a te akaratod"; továbbá: „Szaba-
díts meg a gonosztól," Amen. Azt is láthat játok, hogy a 
zsoltárkönyvben az igazi szentek Isten elé viszik ós ott 
panaszolják el szükségüket, tőle kérnek segítséget és 
önmagukat nem védelmezik, s a gonosznak nem állanak 
ellen. Ilyen könyörgés többet segített volna minden szük-
ségleteikben, mint ha tele volna veletek a világ. Ha azon-
kívül tiszta lelkismeretetek és vigasztaló bizalmatok is 
volna, ugy meghallgatna titeket, amint Ígéretei szólnak 
I Timoth. 4 10 : „Minden embereknek megtartójok, minde-
nek felett pedig a híveknek"; ós 50. Zsolt, 1 5 : „Hívj engemet 
segítségül a te nyomorúságodnak idején ós én megsegítlek 
téged"; 91. Zsolt. 1 5 : „Segítségül hívott engem a nyomorú-
ságnak idején, azért megsegítem ot", stb. 

Lássátok ez az igazi keresztyéni mód a szerencsét-
lenségtől és gonosztól való megszabadulásra, nevezetesen 
tűrni, és Istent segítségül hívni, Mivel pedig ezeknek 
egyikét sem teszitek, sem segítségül nem hívjátok az 
Istent, sem nem szenvedtek, hanem önhatalmúlag segíttek 
magatokon és önmagatokat teszitek Istenetekké és Meg-
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•váltótokká; ezért az Isten nem lehet a ti Istenetek és 
Megváltótok, s nem is szabad, hogy az legyen. Ha mint 
pogányok ós istenkáromlók kivívtok is valamit, ha Isten 
ágy rendeli, a miért mi esdünk; azonban csak olyat, hogy 
az saját ideig való ós örökké tar tó veszteteket fogja 
okozni. Azonban mint keresztyének és evangéliomiak 
semmit sem fogtok elérni, erre ezer fejet mernék rátenni! 

Ebből könnyen kívehetitek a választ összes pontjai-
tokra. Mert, hogyha mifidegyik termószetileg jogos és 
méltányos is, mégis a keresztyén jogról elfelejtkeztetek, 
minthogy nem türelemmel ós Istenhez szóló könyörgéssel 
adtátok ós ter jesztet tetek azokat elő, amint az keresztyén 
emberekhez illik, hanem elhatároztátok, hogy saját türel-
Hietlensógtekkel és gazsággal fogjátok a felsősógtől ki-
csikarni és erőszakkal magatokhoz ragadni, ami pedig 
•ellenkezik az állami joggal és a természetes méltányos-
sággal. És az, aki a ti pontozataitokat összeállította, nem 
becsületes ós istenfélő ember. Mert a Szentírásnak sok 
helyét jegyzette ki iratának a szólen, amelyek állítólag 
alapját képezik a pontozatoknak és mégis a sa já t főztjét 
tá lal ja fel és az iráshelyeket kivül hagyja, hogy a maga 
gonoszságának és a ti elhatározástoknak szép külsőt 
adjon és t i teket felrevezessen, felingereljen és veszélybe 
sodorjon. Mert az idézett szakaszok, ha őket elolvassuk, 
nem sokat mondanak a ti elhatározástokról, de annál 
többet az ellenkezőjéről, hogy keresztyéni módon éljünk 
és cselekedjünk. Hihetőleg valami lázadó próféta tette, 
aki a maga pajkosságát akar ja általatok az evangéliomon 
kipróbálni; Isten akadályozza ezt meg ós óvjon meg titeket 
attól 1 

Először is az előszóban előre kijelentitek és dicse-
kedtek, hogy nem akar tok izgatni, hanem mentegetőztök, 
hogy az evangéliom szerint akar tok tanulni és élni, stb.; 
pedig ezt sa já t szájatok ós művetek cáfolja. Mert ti vall-
játok, hogy csoportosultok és lázongtok és szépíteni 
akar já tok azt az evangóliommah Feljebb hallottátok, hogy 
.az evangéliom arra tanítja a keresztyéneket, hogy a jog-
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t&lanságot elszenvedni és elviselni és minden szükségben 
as Istenhez imádkozni keli. Ti azonban nem akartok 
szenvedni, hanem, mint a pogányok, a feisoséget saját aka-
ratok és türelmetlenségnek szerint kényszerhelyzetbe hozni 

Izrael gyermekeit ís felhozzátok példának, hogy Isten 
meghallgatta kiáltásukat és megszabadította okét, Miért 
nem igazodtok ezen példa szerint, a mellyel dicsekedtek? 
Kiáltsatok ti ís így az Istenhez és várakozzatok, a míg 
egy Mózest küld nektek, aki jelekkel és csodákkal be-
bizonyítja, hogy Istentől küldetett. Izrael gyermekei nem 
lázongtak Fáraó ellen, nem ís segítettek önmagukon, a 
mint ti gondoljátok. Ez okból ez a példa egyenest elle-
netek irányúi, ós kárhoztat tkeket , akik dicsekedtek vele, 
ős mégis az ellenkezőjét teszitek. 

De az sem igaz, a mivel dicsekedtek, hogy az eva.11-
géliom szerint tan itt ok ós éltek. Hiszen egyetlen egy pont 
sincs közte, amely az evangéliomnak egyetlen egy ré-
szecskéjét tanítaná, hanem mind odairányúh hogy teste-
teket és vagyonotokat szabaddá, tegyétek. Egy szóval 
mindegyik világi ós ideig való dolgokról szó!, hogy hatal-
mat ós vagyont akartok, de semmi jogtalanságot szenvedni 
nem, holott az evangélíom egyáltalában nem avatkozik 
világi dolgokba ós a külső életet csupán szenvedésben,, 
igazságtalanságban, keresztviselósben, tűrésben ós a földi 
javaknak ós életnek megvetésében látja. 

Míkep egyezik tehát az evangélíom veletek anélkül,, 
hogy annak a ti nem evangélikus ós nem keresztyéni 
törekvésteknek legalább jó küiszínt adnátok; és nem lát-
játok, hogy mennyire gyalázzátok ezzel Krisztus szent 
evangéliomát, ós hogy gy alázattakaróvá teszitek azt. Ez 
okból egészen másképen kell viselkednetek: vagy egészen 
és teljesen felhagynotok ezzel a dologgal és a jogtalanság 
elszenvedésére adni át magatokat, hogyha keresztyének 
lenni és annak neveztetni akartok ; vagy, ha célotokat el 
akar já tok érni, akkor használjatok más nevet ós ne akar -
ja tok keresztyéneknek tartatni és tiszteltetni. Itt nincs 
más választás, és máskép nem történhetik. 
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Abban igazatok van, hogy jogotok van az evangélí-
omhoz, ha ez egyébként komoly szándékotok. Igen, én 
ezt a pontot erősen ki akarom domborítani; mert ti ezt 
magatok teszitek, és így szólok : Mindig törhetetlen, hogy 
ha valaki elől elzárják a mennyet ős erőszakkal a pokolba 
kergetik ; ilyet senki se tűr jön ős inkább százszor veszítse 
el életét. De a ki tiltja nekem az evangóliomot, az elzárja 
előttem a mennyet és erővel kerget a pokolba , mint hogy 
más űt ős mód nincsen a lelek üdvének megszerzésére, 
mint az evangéliom, azért azt lelkem elvesztése mellett 
sem szabad tűrnöm. 

Lássátok, nincsen-e a jog eléggé erősen bebizonyítva? 
Mégsem következik belőle, hogy ököllel kell a felsőseggei 
szembe szálnom, a mely ezt a jogtalanságot elköveti raj-
tam. Te erre ezt fogod mondani: „Mikóp tűr jem én azt 
ós mégse tűr jem egyszerre ?í( Erre könnyen igy lehet 
válaszolni : Lehetetlen, hogy valakinek tiltsák az evangó-
liomot, Erre nincs hatalom sem égen, sem földön, a mely 
erre képes volna. Mert az nyilvános tanítás, mely szabadon 
terjed az ég alatt, nincsen helyhez kötve, mint az a csil-
lag, a mely a levegőben futva Krisztus születését nsp 
keleti bölcsekkel tudatta. 

Igaz ugyan, hogy egyes városokban, helyeken es 
tereken, a melyekben az evangéliom, vagy igehirdető van, 
tudnak az urak akadályokat útjába gördíteni. Te azonban 
azt a várost, vagy helyet ott hagyhatod ós az evangéliom 
után más helyre ís mehetsz ós semmi szükség arra, hogy 
az evangélíom miatt a várost, vagy a helyet elfoglaljad 
és megtartsad, hanem bízzad az Űrra a várost ós kövesd 
az evangéiiomot, így szenvedsz ugyan, mert jogtalanságot 
követnek el ra j tad és kergetnek, de egyúttal nem szen-
vedsz azért, hogy elveszik tőied az evangóliomot, vagy 
t i l t ják azt neked. Lám így fér meg e kettő a szenvedés 
és a nem szenvedés. Ellen esetben, ha az evangóliommal 
együtt megakarod tartani a várost is, úgy elrabolod a 
város urától azt, ami az ővé, s úgy adod elő, hogy az 
evangéliom érdekében teszed azt. Kedvesem ! az evangó-
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Horn nem tanít téged sem rablásra, sem elvételre, még lia 
az illető vagyon ura istentelen és jogtalanul s a te károdra 
él is vissza vele. Az evangéliomnak nincsen szüksége 
anyagi térre, vagy városra, a melyben megmaradnia kel-
lene, hanem a szívben akar és kell maradnia! 

Ezt tanította Krisztus ís Máté 10,2 3 : „Mikor pedig 
•háborgatnak t i teket abban a városban, szaladjatok más 
városba." Nem azt mond ja : Ha háborgatnak titeket abban 
a városban, maradjatok benne és foglaljátok el az evan-
géliom dicsőségére és csoportosuljatok a város urai ellen, 
mint ahogy most akarnak tenni és t an í t anak ; hanem : 

Szaladjatok, szaladjatok más városba," míg csak az 
ember fia el nem jön sat. Mert én mondom nektek, hogy 
.az összes városokat meg nem próbáljátok, míg az ember 
.fia eljövend. 

Ugyanígy mondja Máté 23,34-ben ís, hogy az isten-
te lenek üldözni fogják az o evangélistáit egyik városból 
a másikba. így szól Pál ís IL Kor. 4. : „Nincsen maradandó 
helyünk." (Inkább I. Kor. 4 .^) . Ha tehát megtörténik, 
•hogy valamely keresztyénnek az evangéliom miatt folyton 
menekülnie kell egyik helyről a másikra és elhagyni min-
dent, ott, ahol, s a mije volt, vagy mindig bizonytalan 
helyzetben van és minden órában félnie kell, hát hozzá 
illően, úgy foly dolga, amint a keresztyen ember dol-
gának mennie kell. Mert azért, hogy nem akar ja tűrni, 
hogy az evangéliomot tőle elvegyék ós tiltsák, elszen-
vedi azt, hogy elveszik es t i l t ják tőle a városokat, a 
helyet, vagyonát s mindent, ami s a mije csak vam 
:Míkép egyeztethető össze az evangóliommal a ti törek-
véstek, akik olyan városokat ós helyeket elfoglaltok ós 
megtart tok, a melyek nem is a tieitek, másfelől meg nem 
akar já tok elviselni, hogy ezeket tőletek elvegyék és el-
tiltsák, hanem ti elveszitek azokat ós nem hagyjátok meg 
saját természetes ura iknál Miféle keresztyének azok, 
akik az evangéliom érdekében rablókká, gonosztevőkké és 
gazemberekké lesznek, s aztán azt mondják, hogy ok 
evangéliomiak 9 
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Az első pont. 

Egy teljes gyülekezetnek legyen joga papot válasz-
tani ós letenni. Ez a pont helyes, ha csak keresztyéni 
módon vétetnék, kivéve azt, hogy a szélen feltüntetett 
íráshelyek semmit sem bizonyítanak. Ha a papok fizeté-
seiket a felsóségtől ós nem a gyülekezettol kapják, akkor 
a gyülekezet nem használhatja fel ugyan azokat a fizeté-
seket annak javára, akit 5 választ, inert az nem lenne 
más, mint rablás és eltulajdonítás: hanem ha papot akar, 
kér je azt előbb alázatosan a felsősógtőb Ha a felsősóg 
nem akar ja azt tenni, válaszszon maga egyet, és tar tsa 
el saját vagyonából ós hagyja meg a felsőségnek az ő 
vagyonát, vagy pedig szerezze azt meg tőle igazságosan. 
Ha pedig a felsősóg ezeknek így választott és eltartott 
papjai t nem akar ja megtűrni, hadd szaladjon más városba 
és szaladjon vele, aki akar, a mint Krisztus tanítja. Ez 
jelenti keresztyéni és evangélikus módon választani ós 
eltartani a maga papját. A ki másként cselekszik, az 
keresztyénellenesen cselekszik, mint valami rabló és 
merénylő. 

A második pont. 

A tizedet a pap ós szegény emberek között kell fel-
osztani, a fennmaradó rész az ország szükségleteire fordí-
tandó, stb. Ez a pont tiszta rablás és nyilvános tolvaj 1 ás. 
Mert a tizedet, mely nem ís az övék, hanem a felsősege, 
magukhoz akar ják ragadni ós azt tenni vele, amit akarnak. 
Nem ügy! kedves barátaim! ez nem egyéb, mint a felsősóg 
teljes letétele, holott az előszóban kikötitek, hogy senki-
től sem szabad elvenni magánvagyonát Ha pedig adni ós 
jót tenni akartok, tegyétek azt saját vagyonotokból, a 
mint a bölcs ember mondja; mert Isten Ézsaiás által így 
szól (61, 8 ) : „Gyűlölöm a ragadományt az áldozatban". 
Ti pedig már ügy szóltok ebben a pontban, mintha már 
az országnak urai lennétek és a íelsősegnek minden 
vagyonát magatokhoz ragadtátok volna, és nem akartok 
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senkinek nem alávetve lenni, sem adni. Ebből kiérthető, 
hogy micsoda céljaitok vannak. Kedves uraim hagyjátok 
azt, hagyjátok, mert nem fogjátok elérni, Nem használnak 
nektek az írásbói vett idézetek, a melyeket hazug ige-
hirdetőitek és hamis prófétáitok a szelére mázoltak, mert 
ezek ellenetek szólnak. 

A harmadik pont. 
Jobbágyok ne legyenek, mert Krisztus mindnyájunkat 

felszabadított. Mi ez ? Ez azt jelenti, hogy a keresztyéni 
szabadságot egészen érzékivé tegyük. Nem voltak-e Ábra-
hámnak és más pátriárcháknak ós prófétáknak ís jobbá-
gyaik ? Olvassátok szt. Pál1) hogy mit tanít a szolgákról, 
akik abban az időben mind jobbágyok voltak. Ez okból 
ez a pont homlokegyenest evangéliomellenes ós rabló, 
hogy ily módon mindenki elvegye urától a testet, mely 
az 6 tulajdona. Mert a jobbágy lehet Krisztusé ós lehet 
keresztyén szabadsága, miként a fogoly, vagy beteg ember 
is keresztyén és még sem szabad. Ez a pont minden em-
bert egyenlővé akar tenni ós Krisztus szellemi országából 
világi, külső országot csinálni, ami lehetetlen. Mert földi 
ország nem állhat fenn ott, ahol nincsen egyenlőtlenség 
a személyek között, hogy egyesek szabadok, mások nem 
azok, egyesek urak, mások alattvalók, stb. Mint szt, Pál 
mondja (Gal. 3, 2s)? hogy a Krisztusban űr ós szolga egyek. 
Erről az ón uram ós barátom Eegius Orbán szépen és 
sokat írt, ott többet olvashatsz. 

A többi nyolc pont. 

A többi pontokat a vadászatról, halászatról, fajzásról, 
szolgálmányról, kamatról, kérvényezésről fogyasztásról, 
halálesetről, stb. jogtudósokra bízom. Mert engem, mint 
az evangélíom hirdetőjét néni illet meg ezekben vizsgálat 
és itéletmondás. Nekem a lelkiismeretet kell oktatnom és 

b Különösen Filemonhoz intézett levele s az I. Kor. 9, fej. 
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tanítanom isteni ós keresztyéni dolgokra, a többiről elég 
könyv szol a császári jogokban. így fentebb mondottam, 
kogy ezek a kérdések a keresztyénre nem tar toznak; 
o nem is kérdezősködik ezekről, tőle rabolhat, lophat, 
elnyomhat, húzhat, nyúzhat, falhat ős dühönghet, a kinek 
tetszik, mert 6 vértanú itt e földön. Ez okból a paraszt-
ságnak ebben a dologban helyesen cselekedve bókén kellene 
hagynia a keresztyen nevet ís ós az alatt a név alatt 
kellene cselekednie, mint a mely megilleti, mikor az emberi 
és természeti jogot szeretné bírni, s nem, mint olyan a 
mely a keresztyén jogot keresi, a mely azt tanítja, hogy 
mindezekben a kérdésekben nyugodtnak lenni, szenvedni, 
s egyedül Istennek panaszkodni kell. 

íme, kedves uraim ós barátaim, ezek az ón nézeteim, 
a melyeket egy más iratban tőlem kívántatok, ős -— kér-
lek ti teket —, gondoljatok arra a ti készsógtekre, hogy 
ti az írásból szívesen fogadtok útbaigazítást. Ha tehát 
ez hozzátok eljut, ne kiabáljátok azonnal: Luther hízeleg 
a fejedelmeknek, ő az evangéliom ellen szói. Előbb olvas-
sátok el és lássátok az írásból vett alapomat, mert nektek 
szól ez. Én igazolva vagyok Isten ós emberek előtt. Jól 
ismerem a kőztetek levő hamis p rófé táka t ; ne hallgassa-
tok rájuk, mert ők igazán elcsábítanak titeket, Nem törőd-
nek a ti lelkiismeretetekkel, hanem nagyon szeretnének 
galácíabelieket csinálni belőletek, hogy általatok vagyont 
és tiszteletet szerezzenek, minekutána veletek együtt a 
pokolban őrökké kell elkárhozniok. 

Intelem a felsőségnek ós a parasztságnak. 
Minthogy kedves uraim egyik részen sincs semmi 

keresztyéni gondolkozás ós semmi keresztyén dolog nincs 
kérdésben köztetek, hanem mindketten, urak és paraszt-
ság, pogány vagy világi jogról és jogtalanságról ós ideig 
való javakról tanakodtok, s mi több mindkét részen Isten 
ellen cselekesztek ós az ő haragja alatt állotok, a mint 
azt hal lot tátok: ezért, az Isten szerelmére, hallgassatok 
szavamra ós tanácsomra és a kérdést fogjátok meg azon 
a végén, melyen az ily dolgokat fogni kell, azaz jogilag 
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és nem erőszakosan és egymással összetűzve, nehogy 
végtelen vérontást idézzetek elő Németországban. Mert 
minekutána mindkét részről jogtalankodtok és mi több 
még ti magatok akartok bosszút állni és magatokat védeni, 
mindketten meg fogjátok magatokat rontani ós az Isten 
az egyik fajankót a másikkal fogja helybenhagyatni. 

Ti urak 1 ellenetek szól az írás és a történet, miként 
büntették a zsarnokokat a hogy a pogány költők is irják, 
hogy a zsarnokok ritkán haltak meg természetes halállal, 
hanem rendszerint kivégezték őket ós saját vérükben foj-
tották meg. 

Minthogy pedig az biztos, hogy ti zsarnokilag ós 
őrült módon kormányoztok, az evangéliomot t i l t játok ós 
a szegény embert annyira nyúzzátok és nyomjátok, azért 
nincs semmi más kilátástok ós reményetek, mint hogy ti 
is elpusztultok, mint a hozzátok hasonlóak elpusztúl tak 
Nézzétek az összes királyságokat, mint pusztultak el 
fegyver által, mint pld,: Assyria, Perzsia, a zsidók, a 
rómaiak ós így tovább, a melyek elvégül valamennyien 
ép úgy tönkre mentek, mint ahogy előbb ők másokat 
tönkre tettek. S ez a végből törtónt, hogy megmutassa az 
Isten, hogy ő a bíró itt e földön és semmi jogtalanságot 
nem hagy büntetlenül. Ez okból semmi sem fenyeget oly 
biztosan, mint az e nemű ítélet, a mely előbb utóbb elkö-
vetkezik reátok, ha meg nem javultok. 

Ti parasztok! ellenetek is szói úgy az írás, mint az 
a tapasztalás, hogy soha semmiféle lázadás jó véget nem 
ért ; és az Isten mindenkor szigorúan ragaszkodott ehez 
a szavához: ,,A ki fegyvert fog, fegyver által vész el." 
Mivel pedig ti igazságtalanságot követtek el, hogy timaga-
toknak itólőbirái és bosszulói vagytok és ehez a keresztyén 
nevet méltatlanúl viselitek, bizonyára ti ís Isten haragja 
alatt vagytok. És ha mindjárt győznétek ós minden ural-
mat elpusztítanátok is, végre mégis önmagatokat falnátok 
fel, mint a dühös bestiák. Mert minekutána nem lélek, 
hanem hús és vér uralkodik köztetek, nemsokára rosz 
lelket fog közétek küldeni, miként a sichembeliekkel és 
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Abímelechchel tett. Nézzétek meg, milyen véget ért minden 
lázadás, mint p l a Koraeh féle, Mózes IV, 16, 31_325 hason-
lóan Ábsolon, Seba, Simri sah Egyszóval a zsarnokok is 
meg a lázadók iis ellenségei az Is tennek; az okból egy-
más ellen ingerli okét, hogy mindketten csúfosan elpusz-
tul janak es ily módon haj tsa végre haragját és Ítéletét 
az istenteleneken. 

Nekem az fáj legjobban, ós szánalmat gerjeszt ben-
nem, § szívesen váltanám meg eletemmel ós halálommal5 

hogy ebből mind a két felre eltávolíthatatlan kár szár-
mazik, Mert mivel egyik fél sem harcol tiszta lelkiismeret-
tel, hanem mind a ket tő azért viaskodik, hogy a jogtalan-
ságot megtar t sa : ezért legelőszőr is annak kell követ-
keznie, hogy akik megöletnek, testileg ós lelkileg örökre 
vesztek el, mint azok, akik megbánás ós kegyelem nél-
kül bűneikben halnak meg, Isten haragja alatt, a holott 
se segítség, se menekvés nincsen0 Mert az urak hihetőleg 
azért harcolnak, hogy zsarnokságukat ós az evangéliom 
üldözését ős a szegények igazságtalan megterhelését biz-
tosítsák és fenntartsák, vagy pedig azokat, a kik velők 
ebben közreműködnek, segítsek biztosítani és gyakorolni. 
Ez szörnyűséges és istentelen jogtalanság: akire ilyesmi 
bizonyul, annak örökre el kell vesznie. Viszont a parasz-
tok azért küzdenek, hogy megvédjék lázongásukat ós a 
keresztyén névvel való visszaélésüket: a mely két dolog 
szintén legnagyobb mértékben isten-ellenes ós a ki e köz-
delemben s ezért hal meg, annak örökre el keli vesznie, 
ezen sem segít semmi sem. 

Á másik kár az, hogy Németország pusztává lesz, 
mert ahol egyszer megkezdődött ily vérontás, ott nehezen 
szűnik meg, amíg minden el nem pusztult. Mert villongást 
könnyen kezdünk, de nincs hatalmunkban azt megszün-
tetni, amikor nekünk tetszik. Mit vétett nektek az a sok 
ártatlan gyermek, asszony ós öreg ember, a kiket ti bolon-
dok magatokkal szintén a veszélybe sodortok, és az 
országot vérrel, rablással, özvegyekkel, árvákkal töltitek 
meg ? 

i3. Lu the r M, művei . i c 
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Óh az odög valóban kitűnően érti dolgát 1 Ez okból 
nagy az Istennek haragja ós azzal fenyeget minket, hogy 
ő neki kiszolgáltat, hogy haragját vérünkben és lelkünk-
ben csillapítsa. Vigyázzatok kedves uraim és legyetek 
okosak, mert ez mindkettőtöknek szól Mit használ nek-
tek, ha önmagatokat örökre és könnyelműen elkár-
hoztat játok és azonfelül utódaitoknak puszta ós feldűlt, 
véres országot hagytok hátra ?, holott ezeken ídejekkorán 
segíthetnétek Isten iránt való bűnbánat és az embe-
rekkel való barátságos megegyezés vagy készséges tűrés 
által. Megátalkodottsággal ós pártviszállyal semmire sem 
mentek I 

Ez oknál fogva az volna hű tanácsom, hogy válasz-
szátok néhány grófot és urat a nemességből, s néhány 
tanácsnok urat a városokból, hogy ezek a kérdéseket 
barátságosan tárgyalnák s a kedélyeket lecsendesítenék, 
hogy ti, uraim, nyakasságtokból engednétek, amit előbb, 
vagy utóbb akár tetszik, akár nem tetszik mégis meg kell 
tennetek, ós engednetek egy keveset a zsarnokságtokból 
ós nyomásból, hogy a szegény embernek is legyen leve-
gője és helye a megélhetésre. Viszont a parasztok ís szív-
leljek meg tanításomat és adjanak fel ős hagyjanak el 
néhány pontok a melyekben nagyon sokat felölelnek ós 
mélyre nyúlnak, hogy az egész ügy, ha már keresztyéni 
módon nem is nyer elintézést, legalább emberi jogok és 
szerződések szerint csítíttassék le. 

Ha tanácsomat nem követitek, — amitői Isten ment-
sen í — magatokra kell t i teket hagynom; de én ártatlan 
vagyok lelketek, véretek és vagyonotok pusztulásában, a 
felelősséget magatok fogjátok viselni. Én megmondtam 
nektek, hogy egyikőtöknek sincs igazatok ós hogy mind 
ketten jogtalanságért küzdtök. Ti urak nem küzdtök 
keresztyenek ellen, mert a keresztyének semmit sem véte-
nek ellenetek, hanem mindent elszenvednek; de harcoltok 
nyilvánvaló rablók ós a keresztyén névnek gyalázó! ellen: 
akik közülök elhalnak, azok már ugy is örökre elkár-
hoztak. Viszont ti, parasztok szintén nem keresztyének 
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ellen harcoltok, hanem zsarnokok, Isten és' az emberek 
üldözői és Krisztus szentjeinek gyilkosai el len: a k i k e z e k 
közül meghalnak, szintén örökre elkárhoztak, Ebben áll 
mindket tő töknek Istentől való biztos ítéletetek, a melyet 
én biztosan tudok. Tegyetek há t mindent, amit akar tok , 
ha nem akar tok követni, hogy tes te teket és le lketeket meg-
mentséteko 

Én pedig enyéimmel együtt kérni akarom az Istent, 
kogy mind a két felet kiegyeztesse és kiegyenlítse vagy 
pedig kegyelmesen megakadályozzon t i teket abban, hogy 
az ügy a ti akara to tok szerint ér jen vége t ; jól lehet azok 
a borzasztó jelek ős csodák, amelyek a jelen időben tör-
téntek, kevés eredménnyel biztatnak es ón attól t a r tok , 
hogy Isten haragja nagyon erősen lepet t fel, inaiként Jere-
miásban (illetőleg Ezékíel 14, l4doen) mondja : „Ha mindjá r t 
Noé,. Jób és Dániel ál lnának előttem, mégsem telnék ked-
vem ezen az ón népemben." Adná Isten, hogy haragjá tó l 
fé l je tek ős megjavul ja tok, hogy ez a csapás legalább 
halasztást ós hosszú késedelmet nyerjem íme ón lelki-
ismeretem tanúbizonysága szerint mindnyája toknak keresz-
tyéni és eléggé hu, testveid tanácsot adtam. Adja Isten, 
hogy segítsen. Ámen. 

Convertetur dolor eius ín caput eius, 
Et in verticem ipsíus íniquitas eius deseenda t 
(„Forduljon vissza az ő fájdalma az ő fejére, 
És sa já t feje te te jére szálljon le az o ellenséges-

kedések) 

16* 
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BEVEZETÉS. 

Luther amaz iratának, melyet a lázongó svábparasztság 
12 pontjára válaszul irt s kiadott, s a melylyel a parasztságot 
megnyugtatni s a fogott fegyver letételére bírni akarta, semmi-
féle hatása nem volt; a lázongó nép folytatta pusztító mun-
káját. A már egyszer megindult áradatot nem tartóztatta fel 
útjában, hanem az rohamosan nagyobbodott s rombolva, pusz-
títva tombolt a németbirodalom déli és középső részein, neve-
zetesen Thüringiában, a Harz vidékén, Hessenben és a Sváb-
földön a bodeni tó környékén. 

A feldühödt parasztság irgalmatlanul kegyetlenkedett; meg-
támadta a kolostorokat, várakat, kastélyokat, falvakat s váro-
sokat s mindenütt tört, zúzott s gyújtott, a mi csak a keze 
ügyébe akadt. Útját füstölgő falvak és vér jelezték s nemcsak 
az urakat s fegyverfogható hozzátartozóikat bántalmazták s 
ölték, hanem asszonyokat, védtelen aggastyánokat és ártatlan 
gyermekeket is. Az elvadult ember könnyen farkassá válik ; 
ugy történt akkor is; ok és cél nélkül öldököltek, mert felébredt 
bennök az állat. Ezt a hirtelenül nagy hatalommá lett lázadást 
a fejedelmek nem vették elég komolyan; a rabló hordák 
vérengzését nem tudták hamarjában megakadályozni Bölcs 
Frigyes szász választó fejedelem arra nem is gondolt, különben 
is betegeskedett; János a weimari szász herceg, hesseni Fülöp 
s mások inkább szép szóval szerették volna lecsendesíteni a 
lázongókat. Leghevesebben tüzeltek ellenök a róm. kath. püs-
pökök s a reformáció ellenes fejedelmek, a kik az egész lázongást 
Luthernek s reformációjának nyakába varrták s azt gondolták, 
hogy a lázadás elnyomásával a reformációra is halálos csapást 
mértek. 

Luther, a ki már évek előtt látta a veszedelmet, nem 
nézhette nyugodtan a Németországra, de különösen a reformá-
cióra végzetes hatású lázadást s nemcsak Wittenbergben, 
hanem a vidéken is (Eisleben, Weimar, Nordhausen, Erfurth sat), 
a melyet szorgalmasan bejárt, prédikált s prédikáltatott okta-
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tott s felvilágosított, hogy a lázongó parasztságot megnyugtassa 
s a vérontás borzalmaitól visszatartsa. Ezen prédikálás! kőrút-
jában sok szomorú tapasztalást szerzett, így nevezetesen Norcl-
hausenben prédikációja közben kinevették s belecsilingeltek.1) 

A mint e körútjáról 1525. május 6-án visszatért azonnal 
hozzálátott egy uj irat Írásához, ha ugyan már körútja alatt 
nem irta meg, ugy hogy nem telt bele egy hónap s a svábparaszt-
ság 12 pontjára adott válasza után rögtön következett egy más 
röpirat ,.a gyilkos és rabló parasztbandák ellen" cim alatt 

Á két irat között óriási különbség van. Míg amott az 
észhez szólva felvilágosítani s megnyugtatni igyekszik a paraszt-
ságot elismerve sok tekintetben jogos panaszait: addig itten 
irgalmatlanul neki megy a parasztságnak s rámutat a hármas 
nagy bűnre, amelyet az álta! elkövetett, hogy hűségét megszegte 
a hatósággal szemben, rabol útonállók módjára és mindezt 
Istent káromolva az evangélioimnal takargatja. Á keresztyén 
szabadság, melyet ürügyül használ fel pusztító lázongásának s 
vérontásának igazolására, valósággal merénylet a keresztyén 
vallás és Krisztus ellen. 

Azután a felsőséghez fordul s felhívja legelsőbben is arra 
hogy hibáját beismerve Isten iránti félelemmel vessen véget a 
lázadásnak. A felsőség Isten által rendelt intézmény, bizonyos 
kötelességekkel jár ; itt az idő, hogy azoknak eleget tegyen 
elsőbben akként, hogy próbálja, vájjon nem lehetne-e méltá-
nyossággal s engedékenységgel kiegyenlíteni az ellentéteket és 
csak ha az nem sikerül, akkor nyúljon fegyverhez s üssön oda. 
ahol legjobban fáj. A lázadás olyan, mint a tűzvész, amelyet 
oltania kell mindenkinek, mihelyt észreveszi; a lázadó Istentől 
s császártól kiátkozott ember, akit szabadon ölhet meg minden 
ember. Mindazonáltal a felsőségnek óvatosnak s irgalmasnak 
is kell lennie, hogy a mikor a lázadókat sújtja s bünteti: tudjon 
könyörületes is lenni, az ártatlanokat kiméije és az elcsábítot-
takat s kényszerítetteket. kegyelmébe vegye. 

Luther ezen kemény felszólalásának kettős oka van. Az 
egyik nemzete iránt való szeretete. Fájt a lelkének, hogy a 
különben nyugodt természetű s becsületes lelkű német paraszt-
ság, amelynek, ő egyik fiául érezte és tudta magát, ily vesze-
detembe sodorta magát s a birodalmat. A másik a reformáció 
müvének féltése. Nemcsak ellenségei vádolták azzal, hogy fel-
idézte, a lázadást, hanem magok a lázadók s vezetőik nyiltan 
hivatkoztak az ő tekintélyére. Joggal félhetett tehát, hogy vallási 
s egyházi irányú törekvéseit hol rossz akaratúlag, hol meg 

h L. Kostlem I. 747. oldal. 
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tudatlanságból összezavarják a parasztság politikai s társadalmi 
törekvéseivel, vagy legalább összekapcsolják a kettőt. 

Luther azonban mindig távol tartotta magát s működését 
a politikai s világi tendentiáktól megkülönböztetve tisztán vallási 
újításra törekedett. Előbb visszautasította Hűtlennek s a német 
lovagoknak felajánlott segítségét, most meg megtagadott minden 
szolidaritást a német nép lázadásával; holott ugy az egyike 
mint a másikat könnyen felhasználhatta volna a reformáció 
érdekében, ha politikus lett volna s politikai céljai is. lettek 
volna. Lehet hogy a reformáció gyorsabban s könnyebben terjed 
el s nem következik be a 30 éves vallásháború, vagy politikaivá 
lesz egész kezdeményezése s az egyházjavitás máskép alakul!? 
Ki tudná azt most megmondani? . . . . Luthernek irata termé-
szetszerűleg már csak arra szolgálhatott, hogy az egyes német 
fejedelmek s grófok annál jobban szervezkedtek a folyton 
nagyobbodó néptömegek szétkergetésére s megbüntetésére. 

A legnagyobb s legszervezettebb paraszt csapat Frankén-
hausen körül táborozott, melynek vezetője s lelke Münzer 
Tamás a mühlhauseni próféta volt s amely hallani sem akart 
János az uj szász választó fejedelem békeajánlatáról. (Bölcs 
Frigyes ugyanis napokkal ez előtt május 5-én, mielőtt csatára 
került a dolog a fellázadt parasztokkal, Lochau várában elhalt.) 
Itt gyűltek össze János választó fejedelem, Fülöp hesseni gróf, 
György szász herceg, Ernő mansfeldi gróf s Henrik braunschveigi 
herceg csapatai, hogy őket szétverjék. 

Május 15-én volt a csata ; egy szekér táborban volt a 
parasztság lelkesítve s feltüzelve Münzer exaltált beszédei által 
Ámde hiába fogadták, hogy inkább meghalnak, sem hogy enged-
jenek s hiába énekelték „jövel szentlélek Ur Isten", amint a 
golyók süvíteni kezdtek, megbomlott az egész tábor s a feje-
delmek egyesült hadainak egyéb feladat nem jutott; mint 
kaszabolni a futók között, ugy hogy fele (5000 ember) ott 
maradt a csatatéren. Ezen csatavesztés után mindenütt meg-
adta magát a parasztság! Május 25. megadta magát Münzer 
székhelye is Mühlhausen. Münzert és vezetőtársait elfogták s 
kivégezték. 

A felbőszült urak s fejedelmek könyörtelen boszút állot-
tak fellázadt parasztjaikon, csak a Luther által türelemre s 
irgalmasságra intett s rávett fejedelmek bántak embersége-
sebben velők. (Különösen Luthernek levele Müller mansfeldi 
kancellárhoz érdemel még e tekintetben említést, amelyben 
újból szól a parasztlázadásról s a fejedelmek kötelességeiről 
ezzel szemben.) 
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A parasztlázadás állítólag 100000 parasztnak életébe 
került ! 

A reformációnak, hála Luther higgadt s evangéhomi fel-
lépésének, nem sokat ártott, bár tagadhatatlan, hogy gyorsabban 
s erőteljesebben terjedt volna el e lázadás nélkül. Sokan 
ugyanis ép azért viseltettek ellenséges indulattal a reformáció-
val szemben, mivel attól tartottak, hogy elfogadásával elveszítik 
jogaikat, eddig élvezett hatalmukat s esetleg vagyonukat is. 
Luthert iratai s viselkedése dacára ezentúl is sokan a lázadás 
atyjának tartották, aki kezdetben kedvezett a parasztoknak, 
csak mikor látta a veszedelmet, fordított hátat s cserben 
hagyta őket. 

Tudjuk, hogy mikor két egymást gyűlölő ellenfél összetűz 
s vakon csak a maga jussát követeli, akkor egy harmadik 
félnek, ki egyeztetni, békíteni akar, csak az a háladatlan szerep 
jut, hogy mind a kettő őt okolja, őt üti s a következményekért 
is őt vonja felelősségre. 

Körülbelül ilyen szerepe volt Luthernek; azért támad-
hatták innen is onnan is. A történelem azonban világosan 
bizonyítja, hogy a parasztlázadás jóval régibb keletű a refor-
mációnál s a reformációnak csak az a köze hozzá, hogy a 
kitörést akaratlanul elősegítette. 

Az emberi fejlődés s történelem nem csupán egyik vagy 
másik lelki tehetségre s társadalmi állapotra vonatkozik, hanem 
a szervezeti egységes összetartozandóságnál fogva kihat a többi 
tehetségekre és a társadalmi viszonyok egyéb alakulásaira is. 

így kellett annak lenni a reformáció mozgalmában s ille-
tőleg feljebb menve a renaissancebam 



Á gyilkos és rabié paraszlbandák ellen 1525, 

Az előző könyvecskében1) nem ítélhettem a parasztok 
felett, mert hajlandóknak mutatkoztak az igazság ős jobb 
meggyőződés követésére ; mintahogy Krisztus parancsolja, 
hogy nem kell ítélni (Máté 7, Azonban mielőtt ón még 
szétnézek, ők tovább folytat ják művöket s közéje vágnak 
öklükkel megfeledkezve hajlandóságukról; rabolnak és 
dühöngnek, mint a veszett kutyák, Ebből látható, hogy 
ravasz leikökkel mint törtek fejőket ós hogy csupa hamis 
kigondolt ürügy volt, amit az Evangelíom örve alatt a 
12 cikkben felhoztak. Röviden szólva csupa ördögi művet 
végeznek s kiváltképen íoördög az, aki Mühlhausenben 
uralkodik2) ós semmi egyebet nem tesz, mint rablást, gyil-
kolást s vérontást előidéz, mint a hogy Krisztus mondja 
róla (Jám 8, 44), hogy kezdettől fogva gyilkos. Mivel ezek 
a parasztok és nyomorult emberek félrevezettetik mago-
kat s másként cselekednek, mint a hogy szólottak, ez okból 
ón is kénytelen vagyok máskép irni rólak ; ós mindenek 
előtt szemeik elé állítani az ő bűnöket, miként azt Isten 
Jesaiásnak ós Ezókielnek parancsolja, hogy talán be fogják 
azt egyesek ismerni és csak azután fogom kioktatni a 
világi felsoség lelkiismeretét, hogy mikóp viselkedjék ebben. 

Háromféle gyalázatos. Isten ós ember ellen való 
bűnt idéznek fel magokra ezek a parasztok, a miórt 

*) „Intés békére feleletül a sváb parasztság 12 pontjára. 
2) Münzer Tamás rajongó anabaptista, akinek a parasztság lázitá-

sában kiváló része volt. Mühlhausen volt fő fészke a lázadóknak. Ott is 
verettek meg véglegesen s Münzer ott végeztetett ki. 
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különböző módon halált erdemeitök ki testökre s lei-
kökre. 

Először azt, hogy felsőségöknek hűséget ós engedek 
mességet esküdtek, hogy alattvalók ós engedelmesek 
lesznek, muií a hogy az Isten rendeli, mikor így szól: 
„adjátok meg a császárnak, ami a császáré" (Mát. 22, 21.) 
és „minden lelek a felső hatalmasságnak engedelmes legyen" 
(Róm. 13,i.y Mivelazonban ok ezen engedelmességet könnyek 
miien és galádul megtagadják és azonfelül uraik ellen támad-
nak, azért eljátszották testüket s leiköket mint a hogy 
hu telem esküszegő, hazug s engedetlen fickók s gonosz-
tevők tenni szoktak. 

Ez okból ily Íteletet mond felettök sz. Pák „Valaki 
ellene támad a hatalmasságnak az isten rendelésé ne K 
támad ellene . „ . ő magok büntetést szereznek magoknak." 
(Róm, 13, 2.). Ez az ítélet előbb utóbb útóléri a parasz-
tokat ís. Mert az az Isten akarata., hogy a hűséget és 
kötelességet meg kell tartani, 

Másodszor azt, hogy lázadást szítanak, rabolnak s 
gonosztevők módjára pusztítanak kolostorokat ős várakat, 
amelyek nem övéik, hogy mint nyilvános útonállók és 
gyilkosok csupán ezért kétszeres halált érdemeljenek testen 
és lelken; de már a lázító ember ís, akire ezt rábizonyí-
tani lehet isteni ós császári átok alatt áll, úgyhogy az 
első ember, aki teheti, megölheti, amit helyesen és jól 
cselekszik. Mert egy nyilvános lázítónak minden ember 
legfőbb birája ós hóhérja. Ép úgy mint mikor tűz üt ki, 
az a legderekabb ember, aki legelőbb olthat, Mert a láza-
dás nem közönséges rossz gyilkosság, hanem olyan, mint 
a nagy tűzvész, mely országot gyújt és elpusztí t ; a láza-
dás mint a legnagyobb csapás országra kiterjedő gyilkolást 
s vérontást okoz, özvegységre s árvaságra ju t ta t s min-
dent elpusztíts Ez okból közé kell vágnia, ölnie ós szúrnia 
titkon vagy nyilvánosan mindenkinek, aki tud s meggon-
dolnia, hogy semmi sem lehet mérgesebb, ártalmasabb és 
ördögibb, mint egy lázadó ember. Ép úgy van, mint mikor 
egy veszett kutyát kell lebunkózni; ha nem ütöd, akkor 
ő üt téged s veled egy egész országot. -
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Harmadszor azt3 hogy ezt a rettenetes s gyalázatos 
bűnt az evangéliommal takargatják1) . Keresztyen testvérek-
nek nevezik magokat, elfogadnak esküt s hódolatot s kény-
szerítik az embereket arra, hogy Ily gonosztettekben velük 
tartsanak. Ezzel ők a legnagyobbb ístenkáromlókká s 
szent nevének gyalázőivá válnak s ily módon az evangélíom 
színe alatt az ördögöt tisztelik ős szolgálják, a miért ís 
tízszeresen érdemlik meg a testi s lelki halált, ugy hogy 
ón csúfabb bűnről sohasem hallottam. Látom ís már, hogy 
az ördög érzi az ítélet napját, hogy ily hallatlan csínyeket 
elkövet. Mintha azt mondaná: ez az utolsó, —• azért legyen 
a leggonoszabb —, s ki akarok forgatni mindent fene-
kestül s kiemelni a földet sarkaiból. Isten őrizzen 1 íme 
mily hatalmas fejedelem az ördög, mennyire uralkodik a 
világ felett, összekeverhet mindent, mert hirtelenében 
kópés sok ezer parasztot megnyerni, elcsábítani, elvakítani, 
megátalkodottá tenni s fellázítani s azt tenni, amit az ö 
legveszettebb dühe elhatároz. 

A parasztoknak sem használ, amit felhoznak, hogy 
Mőz. 1 v. : 28 és 2 fejh v.: 15 szerint az összes dolgok 
szabad s közös tulajdonnak teremtet tek s hogy mi mind-
nyájan egyformán vagyunk keresztelve. Mert az uj szövet-
ségben Mózes nem bizonyít s nem tekintély, hanem itt van 
Krisztus a mi mesterünk s ő testünkkel s javainkkal a 
császárnak s világi hatalomnak alávet minket, mikor így 
szól: „Adjátok meg a császárnak, ami a császárék így 
szól Pál ís Eónrn 13; 1 az összes megkeresztelt keresz-
tyéneknek : „minden lelek a felső hatalmasságoknak enge-
delmes legyen" és Főtér : ,,engedelmesek legyetek minden 
emberi rendeletnek az Űrért." (L 2; 13). Krisztus ezen 
tanításának kötelességünk hinni, mint a hogy a mennyei 
atya parancsolja ós mondja : ,,Ez az én szerelmes Sam, 
őtet hallgassátok" (Mát. 17; 5). Mert a keresztség nem a 
testet és vagyont teszi szabaddá, hanem a lelkeket. Sem 

1Í Á mit követeltek a parasztok a 12 pontban, azt az írásból vett 
bizonyítékokkal s Krisztus meg az apostolok tanításával bizonyították. 



254: D„ L U T H E R M Á R T O N 

közössé nem teszi a vagyont kivéve ha egyesek önszán-
tukból akarnak ilyet tenni, mint az apostolok és a tanít-
ványok (Cseh 4; 82 v.) tettek, akik nem követelték azt, 
hogy az az idegen vagyon, mely Pilátusé és Heródesé, 
legyen közössé, mint a mi esztelen parasztjaink őrjöngnek, 
hanem az az o saját vagyonuk maradjon. De a ml paraszt-
jaink másoknak idegen vagyonát, közösnek akar ják tekin-
teni és saját tulajdonul megtartani. Ezek azután kitűnő 
keresztyenek? 1 Azt hiszem, hogy a pokolban nincs többé 
egy ördög sem, hanem mind a parasztokba száll : mert 
az o dühöngésük kifogyhatatlanul mértéktelen. 

Minthogy tehát a parasztok magok ellen idézik úgy 
az Istent, mint az embert és így sok tekintetben méltók 
testi és lelki halálra és jogot senkinek sem nem adnak, 
sem nem várnak, hanem minduntalan dühöngenek, ez ok-
ból kénytelen vagyok a világi felsőséget kioktatni, míkép 
kell velők szemben jő lelkiismerettel fellépni. 

Elsőben a felsőséget, amelyik teheti ós akarja, nem 
akarom eltiltani, hogy ezeket a parasztokat üsse ós hüm 
tesso anélkül, hogy előbb az ehez való jogot vagy enge-
délyt megkapta volna, még ha nem is tűri az evangéliomot." 
Mert ehez alapos joga van, mert a parasztok többé nem az 
evangólíomért küzdenek, hanem egész nyilvánosan lettek hű-
telen, esküszegő, engedetlen, izgató gyilkosok, rablók s isten-
káromlók, akiket még pogány hatóságnak is jogában s 
hatalmában áll; sőt köteles büntetni az ily csocseléket. 
Mert azért van kezeben a fegyver ós azért szolgája Isten-
nek azok felett, akik gonoszt cselekszenek. (Róm, 13 ; 4), 

De az a felsőség, amelyik keresztyén ós enged az 
evangéliomnak amiért a parasztok semmi ürügyet sem 
találnak ellene, istenfélelemmel jár jon el. Még pedig első-
ben ís Istenre kell hagynia e dolgokat s beismernie, hogy 
mi azokat megérdemeltük s ezzel együtt arra gondolnia, 
hogy az Isten talán ilykepen ingerli az ördögöt a nőmet 
földnek teljes megbüntetésére s azután alázatosan könyö-
rögnie az ördög ellen segítségért. Mert mi itt nem vér ós 
test ellen harcolunk, hanem a levegőben levő szellemi 
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gazok ellen, akiket imádsággal kell támadni (Efez. 6 : l2, is)-
Ha tehát a szivünk oly módon érez az Isten iránt, hogy 
benne az ő isteni akarata uraikodik, akkor akár akar 
bennünket a nép fejedelmekül és urakul, akár nem akar, 
az őrjöngő parasztokkal szemben még fölös módon ís 
jogot ás egyezkedést kell ajánlanunk, jóllehet azt meg 
nem érdemlik. Azután ott, ahol ez nem segíthet, azonnal 
fegyverhez kell nyúlni. 

Mert egy fejedelemnek s úrnak szem előtt keli tar-
tania; hogy Istennek hatósága ós az o haragjának szolgája 
(Róm. 13 : 4), akinek az ily csőcselék felett hatalom adatott 
ós épen úgy vétkezik az Isten ellen, amikor nem büntet, 
nom oltalmaz s kötelességet nem teljesiti, mint mikor az 
gyilkol, akire nem bízatott a hatalom. Mert ahol keli ós 
nem büntet akár gyilkosságot, akár vérontást, részes min-
den gyilkosságban ós rosszban, amelyet az ily gaznép 
elkövet, mint az az ember, aki könnyelműen Isten paran-
csolatának elhanyagolásával megengedi ezen gaznépnek, 
hogy garázdálkodjék, holott azt megakadályozni képes ós 
köteles. Ez okból itt nem szabad engednie Türelem vagy 
irgalom sincs helyen itten; elérkezett a fegyvernek, a 
haragnak s nem a kegyelemnek ideje. 

A felsőségnek tehát bele kell markolnia bátran s 
nyugodt lelkiismerettel közéj ök vágnia, amivel az ütő-
erőkre tapinthat. Mert abban előnye van, hogy a parasz-
toknak rossz a leikiísmeretök és jogtalanságot követnek 
el s ainely paraszt e miatt megöletik testileg ós lelkileg 
elvész s őrökre az ördögé. A felsőségnek ellenben nyugodt 
a lelkiismerete, igaz ügyet véd s a szív teljes határozott-
ságával úgy szólhat az Istenhez : Irne Istenem te engem 
fejedelemmé s uralkodóvá tettel, miben én nem kételked-
hetem (Róm. 13 : 4 ) s rám bíztad a gonosztevők felett a 
büntető hatalmak Ez a t e s z a v a d ós nem hazudhatik 
s így ezt a hivatalt kegyelmed elvesztésének feltótele mel-
lett be ís keli töl tenem; de így világos, hogy ezek a 
parasztok sokszorosan megérdemeltek a halált előtted s 
rám vannak bízva büntetés végett- Ha pedig megöletni 
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akarsz engemet általok s elvenni tőlem a felsőséget: 
legyen meg a te akaratod, a te isteni parancsolatodra és 
szavadra halok meg s pusztulok el s parancsod ós hiva-
talom iránt való engedelmességben fogok találtatni. Ez 
okból büntetni ós ütni akarok, míg ereimben egy csepp 
vér csergedez; te azt jól fogod megítélni s intézni. 

Ez okból megtörténhetik, hogy aki a felsőseg párt ján 
megöletik. Isten igaz martírja, ha oly lelkiismerettel harcol, 
mint mondottam.1) Viszont örökkévaló pokoli tűz mind az, 
ami a parasztok párt ján elpusztul. Mert az Isten igéje és 
parancsolata ellen forgatja fegyverét és ördögnek magzata. 

S ha mindjárt be ís következnék, hogy a parasztok 
felülkerekednek (mitől óvjon az Isten), mert Istennel min-
den dolog lehetséges s mi nem tudjuk, hogy vájjon nem 
az utolsó napnak előfutárjakónt, amely nem lehet távol, 
akar-e az ördög által megrontani minden rendet és felső-
séget s halomra dönteni a világot: akik fegyveres hivatalt 
viselnek nyugodtan halnak meg s tiszta lelkiismerettel 
hanyatlanak sírba, az ördögnek hagyják a világi birodal-
mat s kapják helyette az örökkévaló birodalmat Oly 
csodás időket elünk most, hogy a fejedelmek vérontással 
szerezhetik meg az eget, kíváltkópen ha mások imádkoz-
nak értök. 

Végül még egy körülmény van, amely a felsőséget 
erre jogosan indíthatja. Á parasztok ugyanis nem elég-
szenek meg azzal, hogy ők magok az ördögéi, hanem 
sok kegyes embert — akik nem szívesen teszik — ördögi 
szövetségükbe s ilyképen ezeket ís minden gonoszságuk 
ós istentelenségük részesévé teszik* Mert aki velők tart, 
az velők halad az ördöghöz s felelős minden gonosz tet tért , 
melyet elkövetnek, de hát kénytelenek vele, mert oly 
gyenge hitűek, hogy nem állhatnak ellem Mert száz halált 
szenvedjen el inkább egy kegyes keresztyén, mielőtt egy 
hajszálnyit enged a parasztok ügyében, Óh hányan lehet-

*) Mert Isten igéje szerint s engedelmességből cselekszik így. 
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nének vértan.ük most a vérszomjas parasztok és gyilkos 
próféták általr! 

De kát & hatóságoknak a parasztok közt lévő ilyen 
foglyokkal szemben irgalmat kellene gyakorokzlok s he 
egyébként semmi sem tar thatná okét vissza attól, hogy 
a fegyverüknek szabad utat engedjenek £ parasztok siíe-ny 
sőt eltet és vagyont is áldoznak el lenek: rnég sem lekötne 
elég nagy ok arra, hogy az ilyen lélek, akit a parasztok & 
magok ördögi szövetség ükbe eroszakiossm felvettek s sku= 
rata ellenére ily borzasztó módon vátfcesni s elkárhcsnl 
kényszerítettek, megmentessek és segíttesekc Mert az hy 
lelkek valóban a tiszító tűzben, sőt a pokolban g ördög! 
bilincsekben vannak. Ez okból kedves uraim itt sz&bskuk 
satok, mentsetek, segítsetek s könyörüljetek a szegány 
embereken; szúrjon, vágjon, öljön ott, aki íuck Ha holtun 
maradsz (a csatatéren) boldog lessel mert szebb halállal 
nem fogsz meghalni sohasem. Mert az Isten Igéié és paran= 
csolata iránt való engedekmesgegben (BÓEOL 13 ; s a szere-
tet szolgálatában halsz meg, hogy felebarátodat a pokolból 
s az ördög bilincseiből megszabadítod. 

Kérlek teháí kerülje mindenki aki tudja a p&raszko-
kat5 mint magát az ördögök Kik pedig nem kerülik, kérenx5 

hogy az Isten őket megvilágosítsa s megtérítse* Áhlk 
pedig EÖM tér tek meg, adja Isten, hogy sem szerencséjük, 
sem sikerok ne legyem Mondjon rá minden istenfélő 
keresztyén egy á m e n t Mert hogy az imádság helyén vam 
jó és tetszik az Istennek, azt tudom. Ha ezt valaki kemény-
nek tar t ja , gondolja meg, hogy a lázadás elviselhetetlen s 
minden órában a világ felforgatása várhatóé 

D. L u t h e r M. müvei, 17 
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BEVEZETÉS. 

Luther ez iratát kiváltképen Karlstadt, de egyszersmind 
a vele szövetségben állo rajongok ás ujrui eresztelek, közttik 
első sorban Münzer Tamás ellen írta, mini akik különös isteni 
kijelentéssel dicsekedtek s akiket ép azért nevez gúnyosan 
mennyel prófétáknak. 

Karlstadt pgyanis, mig Luther az Űr egyházát építette, 
mintha csak az Ördög bújt volna bele, abban a hitben, hogy ő Lut-
hernél is különb reformátor tudna lenni, mindenkép azon volt 
főként azon kudarc után, melyet első kísérletével Wittemberg-
ben vallott, hogy kicsavarja Luther kezéből a kormányrudat. 
Pár évvel ugyanis azután, hogy Luther ellen kiadott vitairatát 
a vűttsiiibergi tanács elkobozta, egyszer csak urlamündeben 
telepedett meg, amely község egyházának mint wíttembergi 
archidiakonus szintén lelkipásztora volt, de ahol a hivatalt, 
neki uhttembergben is elég dolga lévén, helyettese vitte. Mint-
hogy azonban hívei a helyettes lelkipásztorral a papi tized 
miatt összekoccantak, a száz választó fejedelem testvére, János 
herceg Karlstadt és a gyülekezet kérésére a fejedelemnél kiesz-
közölte, hogy Karlstadt azon feltétellel, hogy a wittembergi 
archidiakonátusről lemond s a változásba helyettese is bele-
nyugszik, Orlamünclébe mehessen. De Karlstadt egyik feltételt 
sem teljesítette, hanem egyszerűen felkerekedett, elment oda 
s erőszakosan elfoglalta az ottani állást. És megkezdte izgága 
működését, egy uj iratot adott ki 1523. dec. Luther ellen, majd 
kihányatta a képeket sőt az oltárt is a templomból, eltörölte 
a gyermekkeresztelést, a misét, s hogy kinek-kinek értésére 
adja, hogy pap és hívek közt többé semmi különbség, felcsa-
pott maga is parasztnak, ledobta a misemondó ruhát, szürke 
nadrágot és szőrkucsmát vett fel, sőt még nevét is megváltoz-
tatta s egyszerűen Andrásnak hivatta magát. Majd röpiratokkal 
árasztotta el a világot izgatva a felsőség ellen is, mi több, egyik 
iratában még az urvacsoráját is megtámadta állítván, hogy : 
„Eme szerző igék: ez az én testem; nem a kenyérre, hanem 
Krisztusra magára vonatkoznak." Emiatt őt a wittembergi 
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tanács hasaparancsolta s a fejedelem (1524, máj.) kitette papi 
hivatalából. Luther pedig, minthogy eközben a zwickani pró-
féták feje, Münster is kezdett zavarogni, Thüringiába utazott, 
hogy lecsillapítsa a népet. Jénában Karlstadttal is találkozott, 
de még jobban kiélesedett e találkozással közttik az ellentét. 
Erre a fejedelem Karlstadtot száműzte országából s csakis 
Luthernek közbenjárására térhetett vissza; ámde újra régi 
hibáiba esvén, pusztulnia kellett s végre is idegen földön, Basel-
ben halt meg (1541.). 

Luther ez iratában Karlstadt és társai ellen lép fel, ala-
posan megcáfolja az ő tanait, elmondja az ő száműzetésének 
igazi okát és különösen is foglalkozik az ő urvacsorára vonat-
kozó nézeteivel. S úgy látszik ő maga ís erre fektette a fősúlyt, 
mert ez iratára célozva egyik 1525. január 22-ről keltezett és 
Lange Jánoshoz intézett levelében ezt írja; „Karlstadtnak a 
szentségre vonatkozó dolgait megcáfoltam; a könyvecske e 
héten megjelen." 

Maga a mű két részre oszlik. Az elsőben az alkalmi 
bevezetés után a képrombolásról, majd a Karlstadt száműzeté-
séről s aztán a miséről: a második részben pedig a szentség-
ről és végül Karlstadt dr.-nak a szentségre vonatkozó bölcs 
eszéről beszél, egészben véve igen szenvedélyesen, de mindvégig 
elég tanulságosan. 

Ez iratot a Zimmermann- féle kiadásban található szöveg 
alapján fordítottuk le. 



írás £ Mennyei próféták sllan a képekről és 

sieitségskroL 

ELSŐ' RÉSZ. 

Isten segéljen és a mi kedves Urunk a Jézus Krisztus, 
Uj vihar van kitörőben. Már majdnem nyugovóra tértem 
ós azt hittem, megvívtam a harcot és íme most kezdődik 
még csak ós olyanformán vagyok, mint ahogy a bölcs 
férfiú mondja : Ha végeztünk dolgunkkal, ú j ra kell kez-
denünk, 

Karlstadt András dr. elpártolt tőlünk es a leggono-
szabb eieoségge lette Krisztus ugyan meg nem ijedt és 
észt és erőt adott nekünk, hogy mi s© ne tévelyegünk, 
se el ne csüggedjünk a Sáláénál szemben, aki most elő-
áll, hogy a szentség dolgát eligazítsa; ámde egész más 
dolgot forgat eszében, t L Krisztus minden tanítását, hogy 
amit eddig el nem némíthatott erőszakkal, azt az írás 
ravasz magyarázásával megrontsa. 

Nos hát én eleve megjövendöltem ős az én jövendö-
lésem (attól félek) beigazolódik, hogy az Isten ami hálák 
lanságunk miatt meglátogat minket és megtűri, hogy az 
igazságot lábbal tapossák, mint Dániel (8,12.) mond ja : mert 
üldözzük azt ós nem fogadjuk be, hogy csupa tévely-
géssel ós hamis prófétákkal keli újra bajiakodnunk, kiknek 
egy része immár három óv óta megvolt ; az o kegyelme 
azonban mindig ú t juka t állta, különben már reg elhatal-
masodtak volna. Hogy vajon meg továbbra ís u í juka t állj a-é, 
azt nem tudom, mert senki sem törődik a dologgal, senki 
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SÖÍÍTI imádkozik ezért, és imgy az elíjisottság, mhitha 
aludnék az Ördög5 holott az, akárcsak ralami mérges orosz-
lán. jár korai (X Pét- 5, sm Eárira én remélem, hogy ameddig 
élek, baj 113110 fenyeget. Épen azért én ís, amsedig éiek, 
mgyzerkezerry amint Isten taaiiom adja, segítsen, ok: segít-
h e t lm ítr van az én komol;o hűséges intésem és óvm 
som 1 

Először, hogy kiki irönyorogjcm teljes komolysággal 
Istennek igaz értelemért és rz o szert, tiszta igéjéért, tekintre, 
hogy e zdm.grak oly hatalmas fejedelme és Istene, os Ördög 
aiat : álma, epav imcseu uaialmvtirSmr, ssm a hitet sem 
Ismn igéjét meg tartani, hanem egyes egyedül az isteni 
kegyelem az, amely megmenthet, amint a 12 Zsolt, igán 
szépen könyörög és mermjg : ,,Isten igéi tiszták, két szere-
ser megtisztí tottak Te Uram, megtarzasz és megorzess 
minket e nemzetségtől örökké- hlert istentelenek ok 
köröskörül , ahol az istentelen népek eioáhanakX Ea ek 
bízzuk magunkat, hogy birtokunkban van a s í r á s , és nem 
gondolunk a r rv miként tárásuk meg azm ugy hamar 
ehmsztmk. 

Másodszor, hogy mi ís megfő szítsuk erőnket e rész-
ből! és szemünket bo no hunyjuk, hanem hogy ébren 
legyünk, mert az Isteri mégis mindenben állandóan kiter-
jeszti kegyelmét a világra, ugy, hogy nem engedi, hogy 
bármely hamis, próféta más "miamit kezdjen, ha csak nem 
ralami külsőséges dolgot, mint amilyenek a cselekedetek és a 
finom, fogas küiso dolgokra vonatkozó találmányok. Egyik 
sem fog Isten előtt a hitnek és jó lelki ismeretnek dolgá-
ba, hanem csakis olyasmibe, ami az ész ós a mlág előtt 
tetszetős es csiiiog= Mint ahogy az arianusok az ész előtt 
ugyancsak tetszetős mezb e öltözködtek, mikor aszal 
állottak elő, hogy az Isten csak egy személy, Atya; a Fiii 
és Szentlélek Isten pedig nem igaz Isten, 

Szintúgy a zsidóknak és peiagíánusokiiak hízelgett 
ős könnyen el is hittek, hogy a cselekedetek kegyelem 
nélkül kegyesekké tesznek; és a pápaság korában is száz-
szorosan hangoztatták, hogy a szabad akarat is őr valamit 
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a kegyelem mellett. Tehát mert es észszerűnek látszik, 
tetszik Is, mikor azt mondják, hogy a szentségekben pusz 
tán kenyér és bor vagyon, Eí ne hihetne ezt? Hiszeo 
ka meg ma is megengednek azt a zsidóknak, hogy krisz-
tus pnszcán ember volt: asi hksem ; könnyen meglehetne 
teríteni ökeü. 

Arra kell tehát törekednünk, hogy mi ezt a kőt tant 
egy m ás tő'1 jól m eg kü 1 ö n b ö z t es s ü k : egy azt, ami a fő cik-
kekről tanít, hogy a lehkísmersiet lélekben Isten előtt 
kormányossá vagy igazgassa 5 más azt, ami a küko dol-
gokról b vagy cselekedetekről t vk t , mert sokká! fontosabb 
a hitről és jő íeaküomorekkl mmt a jő cselekedetekről 
való tan. Eiszen bár hm hiányosnak a jő cselekedetek, 
még van segítség és tanács akoan e tekintetben, hogy 
azokról 10 sikerrei gondoskodhassunk ott. ahol a hímen 
tarna szhárdar és tisztán nmrad. mmdo akol 0 üknek tmiá: 
háttérbe szorítjuk, es f cselekedtek tanát eíöterhe ákkjmk, 
ott semmi jő doígot nem érhetünk el, ott nincs sem tanács, 
sem segítség, ott csak egy eset kíihat be, mz, hogy a csele-
kedetek merő dicsekvést szükieiy ós a nép eloí'6 v?mmi 
különös rmgyba ^etetnek; ott Isten dicsőségének vége. 

Mint ahogy ezek a dics vágyó próféták is cselekesznek, 
kik semmit egyébbel nem foglalkoznak, mint hogy a képe-
ket rombolják, a templomokat pusztítják, a szentsegeíoet 
ócsárolják ós a niorafícatíonak egy d? mőöjáy k 2. a test-
nek onkóuyes módon kieszeit őmökiéséb keresik. Ezek 
eddig elé a hitnek tauávrk még eohaseni foglalkoztak, azt 
sohasem tankot ták, hogyan kell a lekkísmeretet űrbasgazk 
tani, ami pedig", mint mondoituk, a keresztyén tanban mégis 
csak a legfontosabb ós legszükségesebb dolog. 

És ha már épen mindent elintézlek volna ís, ugy hogy 
egy kép, egy templom sem volna és immár az egész vilá-
gon senki sem vallaná, hogy Krisztus teste ós vére van 
a szentségben és ha mindannyian szürke paraszt gúnyá-
ban járnának ís, mit értek volna el mindezzel? Mit ertek 
volna ugyan el azzal, amikor tisztára csak ezt sürgetik, 
fizik és hajszolják ? Keresztyenekké lettek-ó az által ? 
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Hát hol marad a fiifc ós a szeretet? Ezek majd azután 
következnek? MIórt nem járnak elöl ? Hír, kín dicsőség ós 
afféle u] barát-élet az eredmény, mint ahogy minden csele-
kedetnél történt, ámde a lelkiismereten ópenseggel nincs 
segítve, E részben ezek után ama hamis lelkek sem 
kérdezősködnek, ópugy, inintahogy a pápa sem kérdezős-
ködik azután, hol van a hit avagy a szeretet, csak meg 
legyen az engedelmesség es törvény cselekedete, azt sürgeti 
ós ha megvannak, as eredmény mégis csak semmi 

Minthogy pedig Kaiisladt dr. ugyan ezen utón halad 
és sok könyve közül csak egyetlen egy sem tanítja, mi 
a hit ós szeretet (sőt azért beszélnek rólunk azok csúfolódva 
ós gúnyolódva, mintha az csak afféle jelentéktelen tan volna), 
hanem a külső cselekedeteket sürgeti ós hajszol ja : min-
denkit óvunk tőle és kinek-kinek tudtára adjuk, hogy 
neki fonák értelme vagyon, ami semmi egyébre nem gon-
dol, hanemha arra, hogy a lelkeket törvényekkel, bűnök-
kel és cselekedetekke 1 gyilkolja, pedig azzal semmit sem 
ér el, bárha mindaz megtörténik is, amivel ő a maga köny-
vében, szájával ős szivében előáll, hiszen a hitvány kópók 
ís megtehetik és taní tha t ják mindazt, amit o üz. Épen 
azért valami fontosabb dolognak ís kell itt lenni a lelkek 
megváltására és megvigasztalására is, s ez a Szent Lélek, 
amit nem lehet képrombolással avagy egy s más csele-
kedettel megnyerni, hanem csakis az evangéliom és 
hit által. 

Dehogy immár ne tá r t sukfe l szánkat valami nagyon ós 
ezeknek a hamis lelkeknek a művészetet meg ne csodáljuk 
és ekkóp az igazi fő cikkeket el ne mellőzzük ós ugyan 
ravasz módon utunkról el ne terí t tessünk (amire pedig 
az ördög eme prófétái által törekszik), röviden elősorolom 
a keresztyen tannak ama fő cikkeit, melyeket kinek-kinek 
minden előtt megjegyezni és megtartani szükséges, Igen, 
az első az Istennek tőrvénye, amelyet úgy kell prédikál-
nunk, hogy azáltal a bűn nyilvánvaló legyen ós azt meg-
ismerni tanuljuk (Róm. 3, 20. ós 7 ) miként ezt irataink-
ban gyakorta megmutattuk, Á i d e ezek a próféták ebből 
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semmit sem értet tek meg igazán, mert a törvényt igazán 
lelkileg prédikálni annyit tesz, mint ahogy Szent Pál 
mondja Róm. ?, és helyesen beszélni is azt teszi, mint 
ahogy ö I. Thin 1, 8. mondja. 

A másik: ha már a bűnt megismertük ós a törvényt 
ágyán prédikáltuk, hogy azzal a lelkekben Isten haragjá-
tól való félelmet ós megalázkodást keltet tünk fel, akkor 
aztán az evangéliomnak vigasztaló igéjét ós a bűnök 
bocsánatát kell prédikálnunk, hogy a lelkeket újra meg-
vigasztaljuk és Isten kegyelmére előkészítsük stb. 

Ezt a két cikket ily rendben tank ja maga Krisztus 
Luk. 27, 47. „Megtérést és bűnök bocsánatát kell hirdet-
nünk az o nevében". És „a lelek (mondja o Ján. 16, 8.) 
megfeddi a világot a bűnért és igazságért ós ítéletért". 
Ezt a két cikket te nem találod meg sem ezen, sem más 
hamis prófétáknál ; nem ís értik azt, pedig azok a legfon-
tosabb ós legszükségesebb cikkek. 

Á harmadik immár az ítélet, a cselekedet, az ó ember 
inegöldöklóse, amiről Róm. 8, 6 _7. beszél i t t ; foly a 
cselekedetek, a szenvedések és a kínzások dolga ís, amikor 
önkényes kényszer és böjtöles, virrasztás munka stb, vagy 
egyéb üldözés ós szégyen által öldössük a mi testünket. 
Est az öldösóst sem tárgyalják helyesen ezek a hamis 
próféták, mert ők nem fogadják el azt, amit az Isten mer 
rájuk, hanem amit ők maguk választanak, hordanak szürke 
gúnyát, egyformák akarnak lenni a parasztokkal és sok 
efaj ta dőreséget mívelnek. 

Negyedszer immár a szeretet cselekedeteit a feleba-
rátok iránt szelídséggel, türelemmel, jótéteilel, tanítással, 
segítséggel ós tanácscsal keli végre ha j tanunk lelkileg és 
testileg, szabadon ingyen, amint Krisztus cselekedett velünk, 
Jám 13, u . 

Ötödször és utoljára, hogy a törvényt ós annak 
cselekedeteit is alkalmazzuk nem a keresztyének, hanem a hi-
tetlenek és miveletlenek érdekében. Mert a keresztyénekre 
nézve azt lelkileg kell alkalmazzunk, amint fentebb mondot-
tuk, hogy a bünt megismerjék.Ámde a nyers népre, az„Omnes" 
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úrra azt testileg- ás durván is keli aikalmaznunk, hogy ások 
annak cselekedetek tegyék és mellőzzék és így kényszerít-
lessenek a fegyver és törvény alkalmazásával kegyesen 
élni minn aiiogy a vadállatokat láncon és ketrecben tart-
ják, hogy a külső béke a nép körébb megmaradjon; mert 
a végre rendeltetett t mlági felsőseg, melynek célja, hogy 
ekuént istene tiszteljék és fé l jék; Rém. 13, Péter 18, i7, 

S mellect azonban arra is kell törekedni, hogy a 
keresztyén szabadság fenálljon és as eféle törvények és 
cselskedecek ne alualmastsusanak a keresztyének leíki-
lame/ötérs, mintha nokik ez ábtal kehens kegyeseknek 
lenni ők avagy rntkezmoU, Es ide tartozik immár az a 
kérdés is, mit t a r i surk a képak rombol ás áréi, avagy 
megtöréséről, as ételekről, a rnriánntrcl, a helyekről és 
személyekről és ktnönfélö dolgokról seb. ? Aki nem csen 
módon tank", az nem jár el helyesem Ebből láthatod im-
már, hogy IvarmUdt cu és as ó lelkei azt, ami legalsó a 
legfelsővé, n legcaokélyebet a legjobbá, az utolsót elsődé 
t esőik ; és mégis myba akar -/étetni, mintha £ legfőbb lélek 
"Tolna, mint aki a szent leiket tollastól én mindenestől 
fel fal lm 

Ánnakokáent kérek min (len egyss keresztyént, aki 
minket GS ügyben ugy elemmel kísér, begy mmt perleke-
dünk, gondolja uie&\ hogy mi nem vaiam: iensóges dolgok-
ról, hanem a legbhtványshbak^ól tárgyalunk és tudja meg, 
hogy az Ondiig az e ímta jelentéktelen cikkeket örömest 
fclfojjSí és a népnek a szem ót avégből akarja magára irányí-
tani, hogy mi as igazi, a legfontosabb cikkeket figyelmen kivnl 
kívül hagyjuk és e közben oda bámészkodjunk; miből 
kik! megjegyezheti ast is, hogy Karlstadt dr. lelke mely 
hamis, gonosz lélek, aki nem engedb hogy ő beérje a fon-
tos, Igasi cikkekez elhallgatásával és bókén hagyásával es a 
legcsekélyebbeket annyira fel felfújja, mintha sokkal inkább 
függene azoktól a világ üdvössége, mint magától s Krisz-
tustól ; hanem meg minket ís kényszerít, hogy ezektől a 
fontos, szükséges cikkektől a jelentéktelenekhez forduljunk, 
hogy igy vele együtt vesztegessük az időt ós abba a vesze-
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delembe essünk, hogy a fontos cikkekről megfeledkezünk. 
És iin, ez az az első gyümölcs, amelyről ezt a fát meg-
ismerhetjük. 

Ámde nehogy sok könyvet ír junk, ezen egy könyv-
vel felelni akarok minden övéire ós minthogy még semmi 
különöset nem írtam a kópékról, legyen ez e részben az 
első. Mert, minthogy ő ezt a dolgot a maga fejétől gaziil 
indította meg, örömest szeretné aztán magát mentegetni 
és szégyenét fügefa levéllel takargatni, 

A képrombolásról 
A képrombolást úgy támadtam meg, hogy először 

ís Isten igéje által azt a szivekből kiragadtam és értéktelen 
és hitvány dolognak mutattam be, aminthogy ez ilyen for-
mán már meg ís történt, mielőtt még Karlstadt din a kép-
rombolásról álmodott volna, Mert ha az a szívekből kíír-
tatik, akkor sem mi kárt nem tesz a szemek előtt, Ámde 
Karlstadt dr., akinek semmi sem fekszik a szívón, fordítva 
cselekedett ós a szemek elől ragadta el azt ós a szívek-
ben benkagyta, Mert ő nem a hitet prédikálja és nem ís 
tudja azt prédikálni; amint sajnos, immár látom. Melyik 
rombolás jobb eme kettő, azt kiki ítélje meg, 

Mert ahol a szívek ki vannak oktatva au iránt, hogy 
Istennek tetszését egyedül a hit által nyerhet jük meg és 
hogy a képekkel épen nem járunk kedvében, hanem hogy 
haszontalan szolgálat és fáradtság az, az emberek rögtön 
önként elállanak azoktól, megvetik azokat ós egyet sem 
csinálnak. Ámde ahol ezt a . tanítást elhanyagolják és 
csupán ököllel látnak a dologhoz, ott az eredmény semmi 
más, csakhogy azok káromlásban, törnek kí, akik ezt nem 
értik és akik ezt pusztán a törvény kényszerítéséből 
cselekszik mint valami jó, szükséges dolgot ós nem teszik 
szabad lelkiismerettel, hanem azt vélik, hogy a cseleket-
te! Isten tetszését nyerik ímeg. Mely nézet igazi bálvány-
imádás és hamis bizodalom a szívekben. Az efaj ta törvény-
gyakorlás által történik, hogy azok a képeket külsőkép 
elvetik, a szivet azonban tele r ak j ák bálványokkal 
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Ezt azért mondom, hogy új ra lássuk, miféle lélek 
rejtőzik Karlstadtban, aki vétkül rój ja fel nekem, hogy én 
a képeket isten igéje ellenére védelmezem ; pedig jól tudja, 
hogy ón azokat minden szívből kiragadni, megvetni ós 
megsemmisítem akarom, kivévén, hogy nem helyeslem az 
ő gonosz őklelődzósót es erőszakoskodását. Ha a Szent Lelek 
volna benne, nem hazudnék oly tudatosan és szemérmet-
lenül, hanem azt mondaná: „Ugy van, kedves Luther, 
nekem igen tetszik, hogy te a képeket a szívekben szinten 
teljesen megsemmisíted, ilyen formán annál könnyebben 
semmisíthetem ón azt meg a szemek előtt ís, ós elfogadom 
szolgálatodat, mint e részben hasznosat l" De hát ón Isten 
igéje ellen cselekszem és a képeket védelmezem, én, aki 
azokat külsőképen ós belsőképen mindenkép megsem-
misítem ós én nem mondhatom, hogy ő cselekszik 
Isteni igéje ellen, aki azokat csak külsőképen töri 
össze ós a szivekben meghagyja, és e mellett máso-
kat állit, t L a cselekedetnek hamis bizodalmát és 
dicsőségét. 

Továbbá megengedtem és nem akadályoztam, hogy 
azokat külsőképen ís félretegyek, csak rendes hatalom 
nt ján tör ténjek ez, rajongás és rombolás nélkül. A 
világ ítelete szerint az kópécsiny, mikor valamely 
jó cselekedetnek igazi alapját elrejtjük, ós a közben azon 
íontorkodunk, hogy rest üssünk azon. Ámde, hogy 
Karlstadt az ón lelek szerint való ós rendes eljárásomat 
a képek ellen megveti ós ügy adja a dolgot, mintha 
én semmi más nem volnék, mint egy képvedeimező, hát 
ez bizony szent prófétai fogás, holott én semmi egyébnek 
nem állok ellent, csakis az ő rabló, romboló ós rajongó 
lelkének. Minthogy tehát a gonosz lélek ennyire konokul 
ragaszkodik a maga felfogásához, csupán dacból és hán-
tására ís még kevósbbó engedek, mint előbb tettem. És 
első sorban beszélek a képekről Mózes törvénye szerint, 
aztán evangeliomi értelemben. 

Azt mondom először, hogy a Mózes törvónyeszerínt egy 
más kép sincs tiltva, csak az Isten képe, az imádás szem 
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pontjából. Azonban egy kereszt, vagy más egyéb szent kép 
birtoklása nincs megtiltva. Nos raj ta , ti képrombolók csak 
azért is, ós bizonyítsátok ezt másképen I 

S részben idézem az első parancsolatot (Ik Móz. 20,3.): 
„Ne legyenek teneked idegen isteneid én előttem/' E szöveg 
után nyomban következik ós muta t ja és kifejezi, mit tar t 
ő idegen isteneknek, mondván: „Ne csinálj képet, sem 
hasonlót Ez ugyanazon istenségről van mondva, s t k 
És bár a mi lel keink a „csinálni" szócskán csüggenek és 
szüntelen haj togat ják : „csinálni, csinálni" más dolog, 
mint imádni: mégis meg kell engedniök, hogy e paran-
csolat alapjában semmi egyébről nem beszel, hanem csak 
Isten dicsőségéről. Persze meg kell csinálni, hogy imád-
hassuk, és hogy ha nem csináltuk, nem imádhatjuk. Ámde 
semmit sem ér az, amikor egy szót k ikaptunk ős abba 
kapaszkodunk. Tekintetbe kell venni az egész szöveg 
értelmét összefüggésében, akkor meglátjuk, hogy az az 
Isten kepeiről beszél, amiket nem szabad imádni Es nincs 
is senki, aki ebből mást bizonyíthatna. Épen azért tovább 
ís ugyanazon szövegben következik (23. vers) : „Ne csinálj 
magadnak sem arany sem ezüst isteneket", amely „csinálni" 
szó bizonynyal az istenekre vonatkozik. Mert ez a mon-
dás : 5,Ne legyenek idegen isteneid" bizonnyal a főtétel, 
a mérték és a jel, amelyre vonatkoztatni, irányítani és 
mérni kell minden azután következő igét, mert az muta t ja 
meg és fejezi ki ezen parancsolat értelmet, t. I hogy más 
istenek ne legyenek. Annakokáért ez igét „csinálni, képek, 
szolgálni stb." ós a többit, nem ér thet jük másként, minthogy 
azokból semmiféle istenek vagy bálványok ne legyenek. 
Épenúgy, mint ahogy ez ige : ,,Én vagyok a te Istened4 ' mér-
ték ós jel abban, amit az istentiszteletről mondhatunk. És 
ostobaság volna, ha ón az alatt valamit olyast akarnók érteni, 
ami az istenségre, avagy az istentiszteletre nem tartozik, 
teszem azt a házépítést, szántást stb. Tehát ez ige alatt 
is (Ne legyenek isteneid) nem érthető más, csak ami a 
bálványimádásra tartozik. Ahol azonban képeket vagy 
oszlopokat bálványimádás nélkül csinálnak, ott ez a 
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„csinálni" nincs megtiltva, mert a főtétel (Ne legyenek 
isteneid) sértetlen marad. 

Ha pedig ők a „csinálni" szót nem az Isten képeire 
vonatkoztat ják, amint pedig a szöveg est kövereli, ugy 
én ís azt mondom, hogy az „imádni" nincs megtiltva (mert 
hát oly konokul ragaszkodnak a betűhöz). Mert az első pa-
rancsolatban sző sincs az knádásrői; tehát azt mondhatom : 
Te ne csinálj egyet se magad, csináljanak mások ; ámde 
az imádás nincs megtiltva neked. Ha pedig ők inas helyek-
ből magyarázzák a „csinálni" szót az „imádni" szóval, amiről 
pedig itt a szövegben szó sincs, úgy ón ís joggal alkalmazom 
ugyanazon szövegből a „csinálni4 szót az istenekre, amint 
ezt a szöveg világosan mondja. Innét, hogy egyetlen példára 
sem találunk, amely szerint a képekért vagy oltárért 
valakit megbüntettek volna, kivévén, akik azokat imád-
ták ; hogy Mózes őrckígyőja ís megmaradt, míglen azt 
Ezekíás csupán az imádás miatt elpusztította, (IV. Móz0 21, 8.; 
11 Eir. 18, 4.) 

Erre vonatkozólag van egy halalmas mondásom, 
III, Mez, 17 2 0u ,,Én vagyok a tí ístentek, ne csináljatok 
magatoknak semmiféle bálványt, se képet se emlékjelet, 
se követ ne állítsatok országotokban, hogy azt imád-
játok." Nos h á t ? Itt Ő maga magát nézetem sze-
rint eléggé magyarázza, hogy imádásról van szó, ami-
kor a bálványokat ós emiékjeleket azért til t ja meg, 
hogy azokat ne imádják, kétségkívül olyanformán, hogy 
ott3 ahol azokat nem imádják, bátran felállíthatják ós meg-
csinálhatják, különben mi szükség volna ezen imádásra 
vonatkozó hozzátételre? Épen azért az első parancsolat-
ban is az imádásra kell vonatkoztatni a csinálást és nem 
másra. Tisztára ígyen hangzik V, Móz. 4, l 5 . is az imádásra 
vonatkozó tetei, midőn megtiltja a képek csinálásák 

Erre vonatkozólag példáink is vannak az ó-testa-
mentumban* Mert Józsua 24, 25. egy emlékkövet állított 
fel Sichemben egy tölgyfa alatt jelül stb. ; holott fentebb 
IL Móze 1,20= ^ ily kövek felállítása őpugy tiltva van, 
mint a képek. Amidé, naert az bizonyságtételnek a köve és 
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nem fmádásra volt rendelve, nem cselekedett ő a paran-
csolat ellen. Ugyanígy Sámuel (L Sám. 7, 12.) egy követ állí-
tott fel és azt elnevezte segítség kődének* Igen, mint mon-
dottuk, ez ís tiltva volt; de, mert nem imádás, hanem 
csak emlékezés volt célja, nem követett el bűnt. 

Sőt ezen felül (Józsua 28, 20 ) Ruben, Gad, Manasse 
gyermekei egy külön oltárt ís csináltak a Jordánnál, ugy 
hogy egész í/ráel megrémült és komoly követeket küldött 
oda, mintha ott Isten parancsa ellenére állítottak volna 
fel oltárt, ami meg is volt tiltva. Ámde lássuk, hogyan 
mentegetődztek. Az oltár megmaradt, amikor hallották, 
hogy annak nem imádás vagy áldozat, hanem emlékezés 
a rendeltetése. M.ár pedig ha helytelen dolog lett volna 
oltárt csinálni ós Isten parancsolatát mereven a „csiná-
lásra" vonatkoztatni, azu az oltárt el kellett volna éget-
ni ö k különben nem kerülték volna ki a bűnt, amint 
ők állítják. 

Mos hát az oltárt csínálása ép oly szigorúan meg 
van tiltva, mint a kopek csmálasa* Ha tehát lehet csinálni 
és felállítani oltárt és különös köveket, ugy hogy Isten-
parancsolata mégis épségben marad, mert elmarad az 
imádás, akkor az én kepromboióimnak Is meg keli nálam tűm 
niök egy kérész ié t vagy Mária képet, mi több a bálvány-
képet is, meg Mózes legszigorúbb törvénye szerint ís, oly 
értelemben, hogy én azt hordjam, vagy megtekintsem, 
ha nem imádom azt, hanem esek mint emléket őrzöm. 

Ámde bsmmok ezon zsidó szenteken, akik oly kono-
kul ragaszkodnak M O Z O G törvényéhez es dühengenek a 
héoek ellen, i u h , mikér t bánnak el azon pénzekkel és 
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98 megcsodálás és meglocsol ás1) dolgában, hogy azokst 
maguktól eldobják. És talán az emberiség is oly gyerló 
még, begy az élo mennyei szózat sem elég, csakis a jő 
erős fickók, akik különben nem sokat emésztenek meg. 

Még egy más Inba ís van a képromboiás körül, 
nevezetesen, kogy ok maguk minden rend nélkül fog r ak 
abba és nem s, törvényes lelsősóg utján járnaic el ; mert dk: 
EZ ő prófétáik ODRI állnak, kiabálnak és keccelik a csőcse-
léket, mondván : ^ágd, tépd, harapd, lökd, tőrei, ssűrd 
taszítsd, taposd, dobd, üsd szájon s bálványokat, lm meg ke-
ress Let látsz, köpi szemébe stb, Emmk tesz „Earistadt mcd= 
jára elpusztítani a képeket, Igém a csőcseléket dübörgővé 
és őrültté tenni és titkon lázadásra szoktatni es akik aztán 
e dologba beleártják magukat, est ^ólík hegy őic immár 
nggy özeiken és mőcknélküd dölyfősöioké és szemtelenekké 
lesznek: ka pedig a világosságnál tekint jük meg a dókái-
kat, kát biz o,z csak a törvény cselekedete lélek és bk 
nélkül és nagyrsmsgyást szül a szivekoen, m b i t u a i z e íék 
cseleket,et ói tk Isten eiőtt va ían : különös iéuyekné 
nánaM dk nát -mtókép új bői -a cselekedet es szobád-
okorot tanítása. 

Ámde azo olvassuk II. Mózes 18,2u: hogy ő eiőbb 
fejedelmeket, bk/gtaí uokokat éo világi felsőséget reodelt, 
iioíoiek előtte törvényt adotté És sok máshelyen t a n k j a : 
, Minden ügyet jog, tonuk melleit és törvényesen keli meg-
lokígatr: és niegitólni és megbüntetni," 

Mire valók is volnának a bírák ós a főurak sz 
államban ? Ezen a kérdésen az én Karístacltom ügyesen, 
átugrik, éo amit Mózes parancsol, azt ő az értetlen osocse-
lékre alkalmazza es kioktat ja őket, íiogy minden rend 
nélkül essenek neki a dolognak, mint a disznóké Szí Hát 
méltán nevezhetjük rabló, lázadó léleknek, amely a felső-
eégOu megveti es maga gaz módra jár el, míritka ők vok 
nénak az urak az országban ós a törvény felett. Ahol azt 
megengedik, kogy a csőcselék a felsőség engedelme nélkül 

b Ily szókkal jelölték meg a rajongók a maguk lelki állapotát. 
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rombolja a képeket, ott ast ís meg k e i engedni hogy 
as emberein m egrok anhássák és megölhessék a házasság-
törőkét, gyilkosokat, engedetleneket s t k Mert Isten ugyan-
űg7 parancsolja meg taráéi népeitek, hogy eseket auék 
meg, mint a képek s ipus s tká sá i Ej, mí finom állapot ég 
kormány volna szí Épen azért jól mondcam, hogy liaris-
tadt dr„ nem gyilkos próféta, de benne lázadó., g y i k o s rabló 
leiek van, aki ugyancsak kitörne, ha aiimdma adódnék. 

Árm&kokáért lépten nyomon oldassuk az ótestamöm 
tömben, ahol képek vagy báhnányok ölpusn ittasáról van szc, 
hogy nem a csecseiéit:, hanem a felsöség intézte a dolgot. Ilyen 
formán ásta el Jákob cselédségének bálványait t i Mos. cíy 4 } 
ilyen formán törte össze Gicleon Baai oltárát, mikor isten-
től fejedelemül hívatott eh b Bír, 3, 27. így törte össss 
Jaím, a király (nem a csőcselék) A hab Baal-ját t i Kim ±0; 2g-
így cselekedett Enekíás ís az érckígyó^ai l i Ehv 18, 
Szinte Jóssna & béterl oltárokkal. Ih Kifő 28, i5< Miből 
jól iát ii a tó, hogy mikor Isten valamit a gyülekezetre bíz ás a 
népet nevem nem akarja, hogy azt a csőcselék & felső-
ség nélkül, hanem, hogy a felsősóg által a néppel együtt 
haj tsák végre, nehogy a kutya a szíj ion tanút] a meg a 
bot rágását vagyis a képeken szokjék hozzá a rabláshoz 
a felsöség ellenére ís. Re fessük as ördögöt a falra. 

Minthogy pedig mí a mí fejedelmeink, uraink ós császá-
raink aiatt vagyunk és külsőképen as ö törvényeik saerint 
keh élnünk, Mózes törvénye helyetk bókén Keli lennünk 
és őket keli alázatosan megkérnünk, hogy & képeket eltá-
volítsák. Hogyha pedig nem akar ják , hát ugy mégis csak 
megmyraol nekünk az. Isten igéje, aminek segítségével mi 
ö^ouat a szivekből kivethet jük, míg majd azok, akikre 
tartozik, öklükkel külsőkép ís eltávolítják. Ámde ha ilyes-
mit hshanak ezek a próféták, as már szerintük pápístaság 
es szhmskedes a fejedelmek előtt. De a rendetlen nép fek 
izgatása es fellázítása, — ez nem szlneskedés. Mert sző 
sem leuet színeskedéstől előbb, csak ha kioktat ják a cső= 
csfeléket, hogy verje agyon a fejedelmeket ós u r a k a t 
Ámde, hogy én pápístáskodom, ós a fejedelmek előtt szú 

18* 
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neskedem, e melle bt a pápa ós a fejedelmek maguk a 
becsületes camik, mert ez a hazug lelek, aki itt beszél, 
nagyon ís jót tudja, hogy az egész világ előtt máskent 
ismeretes a dolog. 

Ennyit a Mózes törvényének szigorú értelme szerint 
% képekről, nem oly értelemben, mintha ón a népeket 
védelmez rém, amhrc ezt már eléggé megmondtam, hanem 
hogy nincs megengedve a gyilkos lelkeknek, hogy hunt 
ós lelkiiiuereti dolgot csináljanak otü ahol erről sző sem 
lehet és hogy a 1 ebieket szükség nélkül gyilkolják, Mert 
bárha a eépíc-ragás csak afóle külső, jelentéktelen dolog; 

ka - lelkiismeretet az által, rnuit Isten törvénye 
áltK, mégis bűnnel akar juk terhelni, akkor a legfontosabbá 
válik, mert megrontja a hitet, meggyalázza Krisztus vérét, 
eíkáeoozfacjr, ÍZ evangéiíomot és mindazt semmivé teszi, 
aruk számunkra a Krisztus szerzet t ; ugy annyira, hogy ez 
a Rarístadt féle szörnyűség nem csekélyebb dolog Krisz-
tus országának és a jó lelkiismeretnek megrontása szem-
perüyjáuCi, mint a pápáknak az ételekre es házasságra 
v J J ^ U U O Z Í Ml akna volt és minden más egyéb, ami bűn 
nslhüí ^aK és szabados dolog veit- Mert az e-Ms és ivás 
:s usTe "kékteieíi, külsőséges dolog, de mégis meg oh a lei-
re: , fir terménye kíieL háfőzznkbe azok áltM a íeikiisaieretet. 

Ebből jegyezze nveg immár kíku ki tanít közülünk 
kerusz>;yMiibb módon En a lelkiismeretet és a lelkeket a 
buMívtoI fel oldottunk és szar a d n ak akaró re, ami Igazi lelki, 
e"'c ageíícmí prédikátori hivatás, holott Karístadí lörvé-
nyeM^eí foglyul ejti és bürökkel fceukuk ruhádén ok nélkül, 

ezt ni eges ah nem ís :s-;en ccrvéryéve: teszi, kanéra a uiega 

csupán az evangercnoMO Ml uivo:, honéra még us^r vem 
is 2rozesl laaÍGó . ec raégk Mae~ :gáj?"ey IsMa u,erével 
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Ámde evangeliomi módon szólva a képekről, azt mom 
dom és állítom, hogy senki sem köteles még az Isten képeit 
sem le rombolni öklével, hanem mind ez szrbmlos dolog, 
ós senki sem követ el bűne, ha azokat öklével össze 
nem törh Köteles mindenki Isten igéjével, tehát nem a 
törvénnyel, Karlstadt módra, hanem az ezmngélíommal 
törni össze, oly formán, hogy a lelkeket kioktat ja ás megvilá-
gosítja, hogy bálványozás ezeket imádni, rzokban bizakodni, 
mert egyedül Krisztusban keli bizr kodni. kztán hagyjon békét 
azoknak, adja Isten, hogy akár összetörve, szétrombolva, 
avagy állva maradjanak, az rá nézve mindegy ős semmi köze 
hozzájuk, ép úgy, mint mikor a kígyó mérge id van véve. 

Ezt azért mondom én újból, hogy a lelkiismeretet 
szabadon hagyjuk ós semmi törvényekkel és koholt 
bűnökkel ne terheljük , ás nem azért, mintha én a képe-
ket védelmezni akarnám, vagy azokat elítélni, akik 
azokat szétrombolják, különösen azokat, kik Isten és 
az imádásra való képeket rombolják össze, Mert az 
emlékképek, vagy a bizonyságtevő képek, amilyenek a 
kereszt ós a szent képek, Mózesből is k imutat lak fentebb, 
hogy ezek tűrhetők a törvény szerint ís ; és nem zsupán 
megtűrnötök, hanem, minthogy az emlékezés ós a bizonyság-
tétel fűződik azokhoz, dicséretesek és tiszteletre méltók, 
mint amaz emlékkő Józsua 24, <27. ós !. Sárn. 7, 12. 

Teszem, ha az eicheni, grinimenthaíi, birnbaumi ós 
más egyéb képeket, amikhez tódulnak (amik valóban igazi 
bálvány-kepek és ördögtanyák) összetörnék ós szétrom-
bolnák, az dicséretre méltó és jó dolog volna. Ámde hogy 
bűnt követnének el azok, akik nem törik azokat össze, 
ez már merész tanítás ós túlzásba ha j t j a a keresztyé-
neket, akik azzal eleget tesznek, ha azok ellen Isten 
igéjével harcolnak es viaskodnak. 

Ámde te azt mondod: Igen, de mert azok meghagyat-
nak, egyesek mégis megbotránkoznak raj tuk, és odatódul-
nak. Feleletem c= mit tehetek erről én, akinek, mint keresz-
tyénnek nincs semmi hatalmam a főidőn ? Állíts oda egy 
prédikátort, aki a népet elutasítsa és gondoskodjék arról, 
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hogy ások törvényes ne ódon eltávolíttassanak, nem rajon-
gással es rombol ás sah 

Ügy vaiy mí megmaradnnk a helyes alapon és azt mond-
juk, hogy ne Háborgassanak mkiket ezek a bűntanítők és 
mózesi próféták Mősesse), mi Mózest nem akar juk sem 
hallani, sem látni. Hogy tetszik ez nektek, kedves rabló 
lelkek ? És azt mondjuk továbbá, hogy az összes e faj t a 
mózesi ta ni tők megtámadják az evan gél ionic t, száműzik 
a Krisztust és megsemmisítik az egész űj testamentumot. 
Most mint keresztyen beszélek és keresztyénekért. Mert 
Mezes egyedül a zsidó népnek adatott és reánk pogányokra 
és keresztyénedre épenségge! nem tartozik, kekünk meg-
van a mí evangéliumunk ós ú j tes tamentumunk: ha ebből 
bebizonyítják, hogy 2, képeket el kell vetni, örömest el-
vet jük őket. De ha Mózes által zsidókká akarnak minket 
tenni, ugy ezt nem tűr jűk. 

Mint tetszik n e k t e k ? Mit akarok én i t t ? Azt akarom, 
hogy lássák, hogy ezek a rabló lelkek as írásból semmit 
sem értenek, sem Mózest, sem Krisztust, sem semmit 
nem keresnek abban ós nem is találnak, hanemha 
csak a magok álmodozásait. És mi megvetjük itt Pál 
apostollal az alapot. L Tini, 1, 0 . : „Az igaznak (amilyen ís 
a keresztyén) egy törvény sem adatott." És Péter, Apos-
tolok Cseh 15, 10. : ,.Mit kísértitek az Istent, hogy a tanít-
ványokra terhet rakjatok, amit sem mi, sem a mí atyáink 
el nem viselhettek? Hanem mí hisszük, hogy a nií Urunk 
Jézus Krisztus kegyelme által üdvözülünk ugyanazon módon, 
mint ők is." E mondással (mint ahogy Pál a magáéval) 
megszünteti Szt. Péter az egész Mózest minden 0 törvé-
nyeivel a keresztyenekre nézve* 

Igen, mondod te. ez mind igaz a szertartási es a 
bíráskodási dolgokra vagyis azokra vonatkozólag, ami 
Mózes külső istentiszteletéről ós külső kormányzásáról 
taníttatik, ámde a dekalogus vagyis a tízparancsolat nincs 
megszüntetve, abban szó sincs szertartásokról ős bírás-
kodási dolgokról. Feleietem : ón ís nagyon jól tudom, hogy 
ez egy régi különbségtétel fenáll, hanem értetlenségnél 
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fogva; mert a tízparancsolatból foly és azzal függ össze min-
den más törvény ős az egész Mózes, 

Hisz épen azért, mert ő akar egyedül Isten ienní ós maga 
mellett semmi más isteneket meg nem tűrni stb., azért 
rendelt ő oly különféle ós sok szertartást, vagy istentisz-
teletet ős ilyen formán ezek által magyarázta az első 
parancsolatot és tanította, mint kell azt megtartani. Színt-
így, épen azért, mert nem akar ja megtűrni a szülők iránt 
való engedetlenséget, sem semmiféle házasságtörést, gyilkos-
ságot, tol vaj 1 ás t, hamis tanúskodást , azért adta meg a 
törvénykezést, vagy külső kormányt, amely ezeket a paran= 
csoiaíokat megérteti és végre haj t ja , 

Epen azért nem igaz, hogy a tízparancsolatban nincs 
semmiféle szertartási vagy bíráskodási dolog. Meg van-
nak ós összefüggenek és beletartoznak azok ebbe. És 
hogy ezt az Isten kimutassa, ő maga tett bele világos 
igékkel két ceremóniát, t„ i. a képeket ős a szombatot 
ós rá akar mutatni, hogy ez a két szertartás is megvan 
szüntetve a maga módja szerint az űj tes tamentumban: 
hogy lássuk, miszerint Karlstadt ái\ a maga könyvében a 
szombatról ép olyan bölcsen tárgyal, mint a képekről. Mert 
szent Pál Eoloss, 2, 36__17, nyílván és világosan mondja : 
„Senki azért titeket ne kárhoztasson az ételért ós italért 
vagy az ünnepnapra, vagy az új holdnak napjára vagy a 
szombatra nézve, melyek a következendő árnyékaik Itt 
szent Pál a szombatot név szerint kiemeli ós elmúlt árnyék-
nak mondja azt, mert a test, aki Krisztus maga, eljött. 

Hasonlóképen Gah 4, l i h n . „A napokat megtar t já tok 
és a hónapokat, az időket ős esztendőket: félek raj ta , hogy 
hiába ne fáradtam legyen t ikörűltetek." Itt veszett munká-
nak mondja a napok és ünnepek megtartását, .ami köze 
tartozik a szombat ís. ilyesmit eleve jövendőit Ézsaiás ís 
(Ézs. 66, 29.): „Egy szombat másra ós egy űj év másra 
fog következei", vagyis naponkent szombat lesz az ű j tes-
tamentumban, nem lesz az időnek semmi különbsége. 

És hálát keli adnunk a kegyes Pálnak Ézsaiással 
együtt, hogy minket már oly regtői megszabadítottak e 
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vabló lelkektol, különben szombatnapot meg kellene ülnünx 
és fejünket kezünkbe fognunk és lesnünk a mennyei 
hangra, aminu Ők mókásnak. Igen, ha Earls tadt a szom-
batról meg covább írna, a vasárnapnak ís tágítania kellene 
ő előtte és a szombatot, vagyis a vasárnap estét kellene 
megünnepelni Valóban minden tekintetben zsidókká tenne 
ő minket, ügy hogy még korul is kellene metólkedni stb. 

Mert az igaz és senki nem tilthat]a meg, aki Mózes 
törvényét mint Mózes törvényét ta r t ja vagy megtartását 
követel i hogy azokat mind meg keli tartani, mint szüksé-
geseket, amint szent Pál (3ah 5, 3.) kő vetkezteti és mondja ; 
„Aki körül metélteti magat, köteles megtartani az egész 
törvényt / ' Tehát szintúgy, aki képeket rombol, vagy 
szombatot ünnepel (vagyis aki tanítja, hogy azokat 
szükséges megtartani), annak körül ís kell metélkednie 
és megtartania az egész Mózest, amit valóban (ha 
ezeknek a lelkeknek fórt nyitnánk) idővel ők kónysze-
ri tetn ének ís megtenni, tanítani és megtar tan i Ámde 
most Isten kegyelméből épen azt cselekszik, amit szent 
Pál Gai 1, 12. mond: „Akik ti teket körűi akarnak metélni, 
maguk sem ta r t j ák meg a törvényt, hanem csak dicsek-
vést keresnek a ti testeteken." Tehát a képrombolók 
sem ta r t ják meg a törvényt. Mert anélkül, hogy a többi 
törvényt valamennyit érvényben hagynák, a rombolást ís 
lelek nélkül .végzik, mint valami cselekedetet, hogy Krisz-
tust, a törvény teljességet ekként elveszítsék és csupán 
arra törekszenek, hogy valami dicsőségre tegyenek szert, 
mintha valami finom vagy mesteri dolgot tanítot tak volna. 

Hogy pedig a kepfaragás az első parancsolatban is 
csak ideig való szertartás, azt következteti szent Pál 
többek közt ezt mondván h Kor. 8, 4 . : „Mi tudjuk, h o g y a 
bálvány semmi a világon," Épűgy, mintahogy a körülmetélés-
ről h Kor, 7, n . mondja: 35Á körülmetólkedós semmi", vagyis 
szabados dolog és egy lelkiismeretet sem kőt, mintahogy 
ő ugyanazon helyen általán a szabadságról heszóh De 
azért szálljunk szembe szent Pállal ós az összes angya-
lokkal ís, mert ők azt semminek, avagy szabadosnak 
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mondják, amit Isten oly szigorúan megparancsolt, amint 
ezt a rajongók állítják. Mert Isten parancsolatát nem 
szabad hasztalannak avagy semminek te K Inteni, amint 
Mózes V. könyvében mondja, hanem attól függ az élet. 

C mondja különösen ís : „A világon a bálvány sem-
mi" k Kor, 8, vagyis külsőképen. Mert a bálvány Isten 
előtt nem tréfa. Teszem a szívbéli bálványok, a hamis 
igazság, a cselekedetekkel való dicsekvés, a hitetlenség és 
a többi egyéb dolgok, amelyek Krisztus és az ő benne 
vetett hit helyet foglalják ei a szívben.. Mintha mondaná: 
a zsidók utálják a külső bálványokat, a világon és szívük 
Isten előtt tele van bálványokkal, miként Rónia 2, 22, is 
mondja ró luk: „Utálod a bálványokat ós rnegrablod istent 
dicsőségétől- : Mely igékkel az első parancsolatot finoman 
magyarázza, mely is imígy szól: „He legyenek én előttem 
idegen isteneid II. Moz. 20, Mintha mondaná: a bálvá-
nyok előtted vagy a világ előtt semmik, „,ámde ón előt-
tem" vagyis a szívben oly módon, hogy azokat imádd 
vagy azokban bizakodjál, meg ne tűrd őket 

Minthogy tehát szent Pál a Korínthusbeliekhez írott 
levélben mind a három dolgot szabadosnak mondja ós sem-
minek tekinti, t. i. a bálványokat, a bálványtemlomokat 
és a bálványáldozati eledelt, holotü mind a három az első 
parancsalatban tiltva van mind azzal együtt, ami azokból 
folyik: természetes, hogy világosan ós elég hatalmasan 
be van bizonyítva, hogy a képfaragás az első parancsolat-
ban ideig való szertartás, ős hogy az üj testamentumban 
az megvan szüntetve, mert ha ón lelkiismerettel élvezhe-
tem a bálvány templomokban az áldozati ételt és italt, és 
ülhetek és állhatok a bálvány templomokban, amint Pál 
taní t ja <11. Kor. 8, 7, 8., úgy megtűrhetem a bálványokat ás 
meghagyhatom, mint olyanokat, amik semmit sem árta-
nak, amik sem lelkiismeretemnek, sem a hitetlenségnek 
útjában nem állnak. 

Ezt pedig nemcsak szent Pál tanítja, hanem az ótes-
tamentumban Elízeus próféta ís II. Kir. 5, l8, 19. találó példá-
val beigazolta, mint aki szintén Mózes törvénye alatt élve 
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és Mózes ellenére (amint arrn romboló lelkeink szeretnék 
mózesi értelemben) a syríaí fejedelemnek Haem annak meg-
engedte, hogy Rímmonnaly a syríaí b ? 1 v á n y i s t e n n e k temp-
lomában imádja az igaz I s ten t Fia pedig as első paran-
csolatot Eerlstadt féle szigorú értelemben kellene megtar-
tani, akkor sem Naeman nem tarthat ta volna meg ezt, sem 
a próféta nem engedhette volna megtenni, mert hiszen 
erősen meg var tílcva a bálványtempiomokba való járás 
ős a bálvány isten előtt ^Taiő imádkozás, még az esetben 
is, ha az igazi Istent imádja. Hiszen ha' oly kéményén 
megtiltja az Isten a zsidóknak, hogy meg az ő tiszteletére 
és imádásárö se állítsanak egy oltárt, dgy képet egy helyet 
se az ő parancsolata nélkül; sokkal szigorúbban tiltja 
meg, hogy őt idegen brivanyok előtt szolgáljuk, ímádjttin 
Ebből njolag látható, hogy az igazi bálványistenek az 
őtestamentomban sem ártanak, meg' na előttük külsőleg 
imádkozunk ís abban az esetben, ha szivünkben az igazi 
Istent imádjuk ; és ezek a mi rajongóink mégis meg-
akarnak minket szabad keresztyéneket erősen kötözni és 
fognh hogy mi bűn nélkül egy bálványt se tűrhessünk meg. 

De ha a képrombolók részéről épen semmi kegye™ 
lemre nem számíthatunk, mégis kér jük őket, még legalább 
a mi Urunk Jézus Krisztus iránt legyenek kegyelemmel 
es ne köpdössék le őt, és ne mondják, amint velünk cseleim 
szik: pfuj, te bálvány szolga i Mert a három evangelísta, 
Máté (22, l9.)? Márk (12, l5.) Luk. (20, 22.) í r j a : „Elvette a 
pénzt a farizeusoktól, amelyen a császárképe volt és 
amelyet adóba adtak és megkérdezte : kinek a kepe volna 
az, ós megparancsolta, hogy adják azt oda a császárnak". 
Ha már mindenféle kép meg volna tiltva, ugy a zsidóknak 
egyet sem lett volna szabad neki odanyújtani, sem oda-
vinni, még kevósbbe lett volna szabad azt Krisztusnak 
megfogni és büntetlenül hagyni, különösen, minthogy egy 
pogánynak kepe volt rajta. Színtigy vétkezniök kellett, 
amikor Máté 17, 27. szerint megparancsolta Péternek, hogy 
a hal szájából vegye ki az adó garast és adja oda érette 
az adóba, Pedig ' ugyanazon hely szerint voltakópen neki 
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magának kellett azt a képet a garasra és garassal meg-
teremtenie és megcsinálnia a halnak szájában. Azt tar tom, 
hogy a három királynak arnan aranya, amit Krisztusnak 
áldoztak, (Máté 2, n . ) szintén képekkel volt kiverve az 
összes országok szokása szerbit, Épenígy az a kétszáz 
fillér is János 6, amiért a tanítványok kenyeret akar tak 
venni, söt az összes atyák és szentek pénze is, amiket 
forgatlak. 

Nos, mi nem óhajtunk egyebet, csak azt, hogy enged-
jék meg nekünk egy keresztnek vagy egy szentképnek a 
megtartását bizonyságul, emlékezésül, jelül, mint amilyen 
ugyanazon császárnak kepe volt. Avagy nem birtokol-
hatunk-e mi egy keresztet, vagy egy Mária-képet bün nélkül 
épen ugy, ahogy a zsidók ós maga Krisztus birtokolhatta 
a pogány és holt császárnak, az Ördög tagjának kepei t? 
Pedig a császár a maga képet, a maga dicsőségére verette, 
mi pedig semmiféle dicsőséget nem keresünk abban, sem 
nem cselekszünk és mégis el kell kárhoztatnunk, holott 
Krisztust az efajta szörnyűség es gyalázatos kép miatt 
kárhozat nem éri. 

Ha pedig azt mondanád erre : csak nem mondod, hogy 
az első parancsolat meg van szüntetve, amely szerint mégis 
csak egy Istenünknek kell lenni? Szintígy, csak nem kell 
házasságot törnünk, gyilkolnunk, lopnunk? stb ; feleletem : 
ón Mózes törvényerői, mint Mózes törvényéről szóltam, 
„Mert egy Istent birni" ez nem csupán Mózes törvénye, 
hanem természeti törvény is, amint szent Pál Róm, 1, 20. 
mondja : „Hogy a pogányok tudják az istenségről, hogy 
egy isten van." Ezt bizonyítja az a tanítás, hogy ők iste-
neket alkottak ós bá 1 ványtiszteletet rendeztek be, ami 
lehetetlen lett volna, ha Istenről semmit se tudtak, avagy 
gondoltak volna; hanem Isten jelentette ki azt nekik 
cselekedetei által stb. Róm. 1, 19. Hogy pedig a pogányok 
az igaz Istennek híjjával voltak és Isten helyett bálvá-
nyokat imádtak, mi csodálni való van azon ? Hiszen hij-
jával voltak annak a zsidók ís és imádtak bálványokat 
Isten helyett, noha övék volt Mózes törvénye ; és híjjá val 
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vannafe még most ís Krisztus Urunknak, akik pedig Krisz-
tus evangéliumának birtokában vannak. 

Szint igj az sem csupán Mózesnek a törvénye: „Ne 
ölj ! ide paráználkodjál I Ne lopj lu stfc., kanem „természeti 
törvény is, beírva mindenkinek szivébe", amint szent Pál 
mondja Róm, 2, Maga Krisztus is Máté 7, l2= az összes 
prófétákat ós törvényeket be foglalta ebbe a természeti 
törvénybe: „Amit akartok, hogy az emberek cselekedjenek 
ti veletek, ti ís azt cselekedjetek o velük, mert ez a tör-
vény és a próféták". Ugyanezt cselekszi szent Pál ís 
Róm. 13, 9, mikor o Mózes összes parancsolatait a szeretetbe 
foglalja, amely szintén természetileg tanít ja a természeti 
törvényt: „Szeresd felebarátodat, mint magada t " Mert ha 
ez nem volna a természettől a szivünkbe írva, sokáig 
kellene a törvényt tanítanunk ős hirdetnünk, míg azt a 
lelkiismeret befogadná, Meg kell azt mi magunkban ís 
találnunk ás éreznünk, különben senki sem csinálna 
lelkiismeretben dolgot abból. Az ördög ugy megvakítja ős 
megszállja a szíveket, hogy nem mindenkor őrzik ezeket 
a törvényeket, azért keli azokat írni ós hirdetni, míg Isten 
közrehat és őket megvilágítja, hogy azokat szívükben 
erezzék, úgy amint az igében hangzik. 

Ha pedig Mózes tőrvénye és a természet törvénye 
egy dolog, úgy megmarad a törvény és nem függesztetik 
fel külsőképen, csakis a hit által lelkileg, ami semmi 
egyéb, mint a törvény beteljesedése. Róma 3, 28. Arról 
azonban most nem beszelünk ós máshol eleget beszéltünké 
Épen azért a képfaragás ós szombat ós mindaz, amit Mózes 
a természeti törvényen kívül ós felül tanított, mert nem 
természeti törvény, szabados, közönyös ós mellőzhető ős 
csakis különösen a zsidó népnek adatott dolog. Épen ugy, 
mint mikor valamely császár, avagy király a maga országá-
ban különös törvényeket ós rendet hoz be, mint teszem 
azt a szászok Szászországban, és e mellett mégis ópugy 
érvényben vannak és megmaradnak a közönséges termé-
szeti törvények minden országban, teszem azt a szülők 
iránt való tisztelet parancsolata, vagy ne ölj, ne párás-
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nálkodjál, Istent szolgáljad stb. Ammkokáért legyen Mózes 
a zsidóknak a „Szászok tükre"3) ós minket pogányokat ne 
zavarjanak meg azzal. Épp ügy amint Franciaország sem-
mibe veszi a szászok tükrét ós a természeti törvény dol-
gában mégis teljesen egyet ért vele stb. 

Miért taní t juk és ta r t juk meg hát a tízparancsolatot? 
Feleletem : azért, mert a természeti törvények sehol sin-
csenek oly finom és szabatos renddel összefoglalva, mint 
Mózesnél Ezért veszünk méltán példát Mózestől. És sze-
retném, ha még egyéb világi dolgokban ís Mőzesnez 
tar tanék magunkat, teszem a váló-levőkőy az öröm évről 
és szabadsági é-rről, a tizedről és efélékről szőlő törvény 
dolgában, amely törvónyeK.kel jobban koi mányozhatnók 
a világok mint most a kamat adásvevés s házassági törve-
nyekkek Épugy, mint mikor egy ország más ország törvé-
nyeiből vesz péklát, mint ahogy a rómaiak d görögöktől a tíz 
táblát átvettek. 

De hogy a szombatot vagy vasárnapot ís megünne-
peljük, az nem szükséges, még Mózes törvényei miatt 
sem, hanem azért, mert a természet mutatja és tanítja, hogy 
néha szükség van pihenő' napra, hogy az ember és állat 
kinyugodj a magá t : s e természeti okot állapítja meg Mózes 
ís a umga szombarjában, amikor a szombatot, mint Krisz-
tus is leszi Máté 12,! és Márk 3,2 az emberek kőzött 
megsk3pirk., kis oeőig azt egyedül a ryugkiom okáért kell 
megtarkmvok, úgT, MIágos, hogy akinek nyugalomra nincs 
szüksége, a szombatét megronthako és más napon nyugod-
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es sok drága példája a ikonok, a szeretetnek és minden 
erénynek. Szintúgy a hitetlenségnek és erkölcsísegnek 
példái, amelyekből Isten kegyelmét és haragját megismer-
het] lik Ezek nem csupán a zsidókért, hanem a pogányok-
ért ís í rat tak meg. Mert a hitetlenekre; és pogányokrói 
is sok dolog fordul elő ottan, hogy ezek a cikkek ís mind 
az egész világnak például ős tanúságul szolgálnak Ámde 
a Mózes tőruénye csakis a zsidókra t a r tokv , kivévén, 
ka ei, pogányok ónként hozzájárulnak én Miogadjau azo-
kat, kiket) ís zsidó szövetségeseknek nemeznek l ) így mondja 
Pál apostol Róm. ö, 31 : zsidóknak auatoM a. törvény, a 
szövetség, az ígéretek" és a 1147c Ksorb 16 : r /Eiraetí ren-
deléseit Jákobnau ós törvényeit Izraeuuekk Ezt nem cse-
hekszí egy néppel sem, nenr ís hirdeti azoknak rendeléseit. 

En is hallottam és láttak,a magukat a ksprombolcks t ís 
az én bibliámból olvasni, ugy tudom, hogy ugyanaz nekik 
is megvan, ol rasnak belőle, amint ezt azon igékből ís észre 
leket renny amiket idéznek. Hcs hív sok kép mm ugyan-
azon könyvekben, mírdkéuéle, Istené, angyalé, smOereké 
es álhatóké, különösen János jelenésemen éa Mózesnél es 
Józsuánál. Hcs hát írnrnán nyájas barátsággal ké r jük ókét, 
engedjek meg nagy kegyesen mí nékünk is, amit őín cse-
aekszeneír, no gy afaj tí. képeket ml lg festhessünk a falakra 
euuóközesnek és alaposabb megértésnek okáért, hiszen 
azok a falakon ép oly keheset ártanak, mint £ Könyvek-
ben; hiszen üovcsebb dolog, ha a falra fest jük, mi-
ként teremtette Isten a világot, míkepsn építette hloah 
a bárkát ós más egyéb épületes történetet, mint ha 
küicnfőíe világi szemérmetlen dolgokat fes tenek; igen, 
adná Isten, hogy rábeszelhetném az urakat és a gazda-
gokat arra, hogy az egész bibliát kívül és belül minden-
kinek szeme elé odaiestenék a házakra; ez keresztyéni 
cselekedet volna. 

Szintúgy azt ís biztosan tudom, hogy Isten akarata, 
hogy halljuk, olvassuk az ő cselekedeteit, különösen Krisztus 

ü Yagyis : prozelitáknak. 
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szenvedéseit. Ámde ha nekem azt hallanom avagy arra emlé-
keznem kell, ngy lehetetlen, hogy arról szívemben képeket 
ne formáljak magamnak, mert vagy akarom, vagy sem. 
mikor Krisztust hallgatom, akkor szívemben egy férfi 
képe íormálóáik, amely a kereseten függ; egeszeu úgy, 
mint ahogy as ón ábrázatom termesze Illeg a vízre vetődik, 
mikor abba bele nézem Már pedig, ha nom hun, lm nem 
üdvösséges doiog, hogy én Krisztus kópét színembe vésem, 
miért kellene bűnnek lennb na azt szemem előtt tartom. 
Hisnan a s nem óm ékesebb, mint a. szemünk és ke-
^ósboé szd baci annak bűnnel szennyem7 G «Gnm, mint a 
szemeknek, mmthogy az hz Istennek eGltakópsni helye 
ós lakása. 

De el keh hallgatnom ; különben eszel ugyancsak okot 
adnék a képrombolóknak arra, hogy a bibliát sohase 
ohmssék, au&g; megégessél- 5 sstan, hogy magát a szmet 
ís kitépjék testükből, merthogy ők a képeknek oly nagy 
ellenségei. En ezt csak azért fejtegetnem, hogy lássák, 
mit tesz ae ész, ina Isten igéjében ós cselekedeteiben böl-
cselkedik ós mester akar lenni es mí lappang ama dicsek-
vés mögött, mmlkor Karlstadt dr. oly nagyba dicsekszik, 
hogy nála ^an az Isten lgé]s s hogy isten igéjéére kell 
soksu snenvserm, Még az Őidögnek is sou&t keh szen-
vednie Isven igéje miatt, nem asóiu, mintha ő azt igaznak 
tartaná, hane<> ; mert ő asr, kiforgatja őrt elméből s a maga 
gonoszságát ét hazugságát erősíti azzai; atnint hogy 
Karlstadt dr u 5,a o ösztönzéséből cselekszik. 

És ha íohm volna, szeretném kedvemet kitölteni a 
Sátánon ós an eyész víiág előtt kífisetní Öt; a mondásokat, 
amiket c K<n>ctadt könyvecskéjében az írásból idéz ós 
amikkel hetvenvédik, újra a nyakába sózni, hogy szégyeije 
magák Mer, h. ón őt finomul megfogtam, úgyhogy Isten 
csodáivt látom., míkép tudja ő az Ördögöt orránál fogva 
vezetni. Ámde nás dolgom van és aki ezen érvelésből 
nem ért, az menjen ós romboljon élte fogytáig, ón mentve 
vagyok. 

Végül e uobjgTa vonatkozólag egy példát kell előad-
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Kony hü ugyan Eavlstadt dr. egy kevéssé megismerné 
ós szógyenlené magát, amiért tanítványait ily finomul 
oktat ja . Műkor Grlamöndéban voltam, és azokkal a jő 
emberekkel tárgyaltam és az összes Mózesből vett mon-
dásokat, amikkel előhozakodtak, a szövegből megmagya-
rázta m, nogy ez oly bálvány képekről beszel, amiket imád-
nak, mőáht m egyik, aki valamennyinél okosabb akar t 
lenrí és azt mondta nekem : Hallod ezt. én tenek szőiit-
Imtkk, keresztyén ^agy te ? Én mondám: hívj engem, 
almgyan akarsz , bizony örömest meg is ütött volna* ugy 
tel i ~70ít Esrlstadi isikének nogy 2 többiek óponséggei 
nem tudták elhallgattatni, És tovább okvatet]enkedett 
éa mondá. Ha tehát nem akarod Mózest köpetni, mégis 
cs&m meg keH szívelned az evangéliomot, Ts az evangéli-
omot a d alá lökted: nem, nem, elő vsle. Fern maradhat 
az a pad alatt. 

Én mondám: Mit mond hát az evangéliom? 0 feleit: 
Jézus mondja az evangéliornbam nem tudom hol áll, 
atyámfiai bizonnyá* tucják * hogy a menyasszonynak ingét 
meztelenre le kel7 nuzní, ha a völegennye! kell aludnia. 
Tehát a képeket ic ruínő össze kell törni, hogy ezektői a 
nyomomilt teremtmények'*'mi szabadok és nszMk íeg) ünk. 
Eaeo íilo 

Mit tehmtenm Karlstadv tanítványai közé körültem; 
rnegtanultam akkor, hogy a képek össze'mrése annyit 
jelent, mint a menysssson ingét meztelenre lemnmi ős 
hogy ez zz em r gMmmőan ál! Etajia beszéd ehet es -m 
s~7angáliomrői ?zy hos-y a pad alá keh hmni, ham n ő 
mesterétől. Mem Earlsiaöt talán "étkül r m m ÍM nekem, 
heg" ér- az am ujs l omot a rab i\L bomm ér r ""rMm; r z, 
ak: ozt oMmmzr :ly?n hm mzmkémmgv hajóm ezt az 
b v b s r : rnhidm mzze te 'mnm ér tökre bz z rim^ mmnró l 
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mesek volnának, ós le nem veinek az ingüket és k á b á k 
j ó k a t ? Természetesen ez épen nem akadályozta volna meg 
okét, ha egyébként égnek vala egymásért. 

De így van az, ha a zavargó csőcseléket bevonják 
a játékba, hogy a leieknek nagy teljessége birtokában a 
polgári fegyelemről és erkölcsiségről is megfeledkeznek ós 
többe senkit se félnek és nem tisztelnek, hanemha egyedül 
magukat . Ebben leli Karlstadt dr. kedvek Ez mind az o 
út já t egyengeti a rablás ős lázadás felé, mikor sem a 
hatalmat, sem a felsőseget nem félik, kegyen elég ennyi 
a képekrő l Én azt vélem, elég alaposan bebizonyítottam, 
hogy Karlstadt dr. Mózest épensóggel nem érti ós a maga 
álmodozásait isten igéje cége alatt áral ja és hogy a törvényes 
hatóságot kevesebbre becsüli, mint a rendetlen népséget. 
Hogy ez az engedelmességet avagy a lázadást mozdltja-e 
elő, azt kinek-kinek magának Ítéletére bizom. 

Karlstadt dr. ama panaszár a, hogy ő Szászországból 
elűzetett. 

Eddigelé láttuk, mit tar t Karlstadt dr. Isten amaz igé-
jének, miért ő magamagát felmagasztalja és szent mart i rrá 
teszi. Most lássuk amaz isteni munkát, amiért ő oly nagy 
üldözést szenved ós ami miatt oly nagyon dicsekszik. 
Jobb szerettem volna ugyan, ha hallgatott volna és nem 
kónyszeritett volna engem rá, hogy én ezt az ő kel-
letlen dolgát érintsem. De mert ő a szász fejedelme-
ket oly módon támadja, hogy még azt a verset is, amit 
ők teljes tisztességgel hordanak karukon, gúny tárgyává 
teszi, epés haraggal a szívben, ennyire keresi az okot, 
hogy piszkolja az embereket ; helyt kell állanom, amennyire 
ösmerem ezt a dolgot, az én kegyes uram becsületéért. 
Mert a szász fejedelmek bizony több jót tet tek Kalrs-
tadt dr.~aJ, mint hogy ő ilyen hálával fizessen nekik, 
amint ezt o is jól tudja. Most ra j ta hát, lássunk a dolog-
hoz, majd csak vegére járunk. 

Először is, bízvást állithatom, én a szász választó-
fejedelem előtt Karlstadt dolgát szóba se hoztam, sőt egész 

D. Lu the r M. művei. 1Q 
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életemben ezzel a fejedelemmel soha egy szót sem váltot-
tam, egy szavát sem hallottam, sőt soha nem is lát-
tam, csupán egyszer Wormsban, a császár előtt, mikor 
másodízben haligattak ki. Igaz ugyan, hogy Spalatin M. 
ut ján gyakran írtam neki ós nógattam őt, hogy álljon 
útjába az alstedtí léleknek, de nem értein el azzal semmit, 
úgy hogy nagyon is megnehezteltem a választófejedelemre, 
mig nem ugyanaz a lélek magától békén tova állt. Épen 
azért az ilyen fejedelmet Karlstadt méltán megkímélhette 
volna ős az ügyet inkább előbb megvizsgálta volna, mi-
előtt gyalázó könyvecskéjével világcsúfjára tette volna 
ki őt. Áz sem helyénvaló dolog, még kevésbbé keresztyéni, 
ha szinte igaz volna ís, hogy őt a választófejedelem űzte 
el, hogy ily módon gyalázó iratokkal boszűlja meg magát. 
Előbb alázatosan az ok után kellett volna tudakozódni és 
a jogot számba venni és aztán csendesen hallgatni ós 
szenvedni. Áz'c én sokallanám, kinek merő testnek kell 
lennem ős sajnos vagyok is, Ámde Karlstadt nagy lelke 
jogtalanságot nem művelhet, sem nem tévedhet, ő maga 
a jog. 

Az én kegyes urammal, Frigyes János herceggel 
bessóltem erről (ezt beismerem), ós feltártam a Karlstadt dr. 
gazságát és szenvedelmét. Ámde, minthogy ez a lélek oly 
tisztára mossa magát, elmondom itt amaz okokat, amik-
ről részben mai 11 a,D a szász fejedelmek sem tudnak, 
miért kedves dolog nekem, hogy Karlstadt dr. az ország-
ból elköltözött és amennyire kérésemmel megtehetem, 
hogy újra be ne jöjjön, ós amik miatt még ki kellene 
mennie, ha benn volna i§? (mert más András légyen ő, hogy 
az isten segítsen rajta), keni akarok, ha Isten akar ja egy 
fejedelemnek sem kizelegní, de azt még kevésbbé türní, 
hogy a nép közt rab kist és zavargást idézzenek elő a 
ml ági feísősóg megvetése céljából. 

És első sorban is alázatos intelmem és kóresem sz 
összes fejed elmekhez, urakhoz ós felsősóghez, amiként 
előbb az alstedtí lelek ellen is írtam, hogy teljes komoly-
sággal tar tsák magukat ahhoz, hogy azokat a predifcá-
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torokat, akik csendben nem tanítanak, hanem a csöcseléket 
magukhoz vonják és akik a felsoség háta megett öklökké! 
és gazságukkal a képeket rombolják, vagy a templomo-
kat pusztítják, az országból nyomban kiti l tsák vagy úgy 
bánjanak ©1 velük, hogy azok est abbahagyják. Nem as 
Isten igéjónek akarom ezzel ú t já t állani, hanem határ t és 
célt szabni a gaz rajongók és rabló lelkek hetvenkedésé-
nek, amit megcselekedni a világ! felsoség kötelessége, 
Eíváiikepen pedig Karlstadt dmnak a maga bandájával, 
inínt aki megkeményedve épensóggeí nem akarta bevenni 
a jó tanácsot és a maga rablását még igasolgatja és rá-
adásul védelmezi. 

És ez az ón érvem ós okom. Hallottuk fentebb, hogy 
Karlstadt c!r0 es a hozzá hasonló képrombolók Mózes 
parancsolatát nem, amint illenék a törvényes íelsosógre, 
hanem a zavargó csőcseiékre vonatkoztat ják. Ez bizo-
nyára nem igazi jó leiek ; inert amint mondottam, ahol 
a csőcseléknek kell megadni a hatalmat és jogot Isten 
egy parancsolatának ilyetén végrehajtására, ott azutan 
helyet kell adni ós megengedni, hogy es minden paran-
csolatot végrehajtson; igy hát nekik kell a gyilkosokat 
megöhu, a házasságtörőkefc, tolvajokat,gonosztevőiket, csaló-
kat megbüntetni, meg pedig bárkinek, aki közüiök először 
belefoghat, úgy hogy ekként törvény, ítélet, halalom ős 
minden felsoség semmire leszen és beáll, amint mondani 
szokás: nyújtsd oda a gonosznak a kis uj jadat és követeli 
egész kezedet. Hiszen miért van itt a felsősóg Miért 
hordja a fegyvert, ha a csőcselék beleavatkozhatok dolgába 
es maga intézkedhetik ? 

Aztán majd meg tovább megy a dolog, úgy hogy 
nekik kell majd minden istentelen embert kivégezni. Mert 
azt parancsolja Y, Móz. 7, mikor a képek össze törését 
rendeli, hogy azokat az embereket ís minden irgalom nők 
küi foj tsák meg, akiknek Kanaánban ilyen képeik vannak. 
Meri ez a gyilkolás épp oly keményen van megparancsolva, 
mint a képek összetörése. E parancsolatot esek a rabló 
lelkek ugyancsak makacsul alkalmazzák és rátámaszkod-

i k 
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nalu Ámde Mezes azt annak a népnek parancsolta meg, 
amelynek Józsua vezére és sok hatósága volt ós rendes 
nép val a : ezen felöl nem minden gonosz emberre, hanem 
csak Kanaán pogányalra vonatkozólag, akik Isten ítelete 
alapján, mint gonoszok halálra adattak, mint azt a szöveg 
világosan elárulja. Hiszen o kivette az edomítákat, moa-
bitákat, amonitákat, akik pedig szintén gonoszak voltak. 
Űgy hogy tehát Istennek e dolga a nép törvényes feisosége 
út ján haj ta tot t végre, még pedig azokon, akiket nem em-
berek, hanem maga az Isten nyilván elitélt ős akiknek 
meggyilkolását megparancsolta. 

Ámde ezek a mí gyilkos leikeink, minthogy ők Mózes 
parancsolatát a csőcselékre vonatkóztatják, hozzá nem is áll 
rendelkezésükre Isten ítelete az istentelenekre vonatkozó-
lag, hanem ők maguk mondják ki az Íteletet, hogy azok 
istentelenek ós halálra méltók, mihelyt képeik vannak; az 
efajta parancsolatok által lázadásra, gyilkolásra ós öldök-
lésre kényszeríttetnek mint oly dologra, amit nekik Isten 
parancsolt meg. Vegyetek példát az alstedti lélekről, amely 
már a képek után az embereknek esett és nyilvánosan 
lázadásba és gyilkosságba fogott minden felsős ég ellenére. 
Hogy is járhatot t volna el máskép ? Neki igy kellett 
tanítania. Mert ha már ennyire összekomáskodott az Ör-
döggel, hogy szerinte a csőcseleknek a törvényes felsősóg 
nélkül kell képeket rombolni, amint azt Isten parancsolata 
rendeli, ágy tovább kellett mennie és az azzal összefüggő 
mellékparancsolatot is végrehajtania es a népet gyilkolnia. 
És ha nekem az volna a szándékom, hogy a képeket rom-
boljam, mint ők, nekem ís tovább kellene mennem ós a 
népet gyilkolnom, mert itt a parancs ós követeli: édes 
uraim, az Ördög nem a kóprombolásra gondol, csak rest 
akar az által nyitni, hogy vért ontson ós gyilkosságot 
rendezzen ezen a világon. 

Igen, mondod te, Karlstadt dm nem akar gyilkolni, 
ez látható abból a levélből, amelyet az orlamündiek az 
alstedtiekhez írtak. Feleletein: én ís azt hittem : de hitem-
nek vége. Én nem kérdem immár, mit mond és tesz Kari-
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stadt dm ő Ő részben az igazságot nem először véti eL 
Én amaz ő lelkűkről mondom, amely őket hajt ja , hogy ez 
nem jő, és gyilkosságon ás lázadáson já r ta t j s az eszét, 
bárha alakoskodik, mivelhogy látja, hogy nincs tere, a mint 
azu ón majd ogyancsak alaposan bebizonyioom- Mert (ami-
től Isten óvjon), ha Karlstadt dn egy n^gy csőcselék népet 
vonna magához, a mmt gondolta, hogy a Saaienái felszerel-
kezik, pedig immár a biolíát majdnem németül olvas-
sák és Omnes1) űr ezt a parancsolatot {t 1 hogy az 
istenteleneket gyilkolni keli) neki magának orrához dör-
zsöli, hova jutna ő? Hogy állna ú t j ába? Bár ha szinte 
soha szándekában se lett volna az ilyesmit helyeselni, 
bele kellene mennie; felkelnének ós ugyancsak hangosan 
kiáltanának i Isten igéje, isten igéje, Isten igéje itt van, 
ehhez kell tar tanunk magunkat; amily erősen kiáltja most 
ő a képek ellen- Isten igéje, isten igéje! Édesem, nem 
jő tréfálni Omnes úrra l ; azért rendelte Isten a felsőséget, 
hogy rendben folyjon a világ dolga. 

De ha szinte igrz volna is és el kellene hinnem, hogy 
Karlsmdt dn nak se gyilkoláson, se lázadáson nem jár az 
esze, mégis azt kell mondanom, hogy neki lázadó ós gyil-
koló lelke van, olyan, milyen az alstedtí, mindaddig, míg 
a képrombolás gazságát űzi ós a zavargó csőcseléket 
magához vonja. Látom én jól, hogy ő nem vág, nem szúr; 
de mert a gyilkoló kést hordja és nem teszi le, nem bízom 
benne: ő csak alkalomra les ős akkor teszi meg, amitői 
ón tartok. Áz ő gyilkoló kese pedig szerintem Mózes tőm 
vényének hamis felfogása ős értelmezése, ami az Ördögtől 
ered, ami által a csőcselék izgatottá, szemtelenné ós gő-
gössé lesz. 

De te azt mondod: ej ej, nem lesz ő oly konok, be-
széltet magával és felhagy az ilyes eljárással. Ki? Karl-
stadt dn? Igen, beszélni szépen tud és iratokban kik űr-
től ni, hogy kioktatni hagyja magát és hallgat a jő tanácsra. 
Ha komolyan gondolja, ugy nyugton alszom. Kinek tér t 

h Így nevezi Luther a felséges népet. Omnes = mindnyáján. 



294: D„ L U T H E R M Á R T O N 

ki, avagy engedelmeskedett ő valaha? Mely gyakran 
Intette őt Fülöp dr. Wittenbergben, hogy hagyjon fel a 
Mózessel, a képekkel, a misével és győnással való rajon-
gásával? És mikor újra megjöttem és az ő képrombolása 
ós miséje ellen prédikáltam, miért neui hagyott fel a do-
loggal ós miért nem engedelmeskedett? Szintúgy mikor 
Justus Jónás dr. és Bilai Ditrich1) úr tárgyalt közöttünk, 
mily finoman tért ki ős mondatta meg, hogy ő engem ís az 
utolsó ítélet ele idéz a rajongó mise dolgában, amelyet 
o akkoriban (segítse az Isten) mely nagy szent lélekkel 
rendezett, pedig azt most mégis maga kárhoztat ja és má-
sltja meg. 

Szintúgy a jénai szálláson, mikor erről a dologról 
beszélgettünk és ő a legnagyobb elszántsággal vállalkozott 
a maga dolgának vedel mezesére, hátat fordított ós fittyet 
hányt nekem és azt mondotta, semmi közöm ti veletek. 
Ha már ő engem semmibe vesz, kit vesz hát valamibe kö-
zöttünk ? Avagy mit vesztegessem hát a szót, hisz azt 
velem, hogy ő mégis csak a legtudósabbak egyikének tar t 
engem Wittenbergben ós mégis ő maga dörzsöli orrom 
alá: semmi köze velem, és úgy adja, mintha ki akarná 
oktatni magát. 

Szintúgy, szerte irogat ide-oda az országba és a 
szegény Wittenberget mint merő semmit ítéli meg önma-
gával szemben. És ma újra pápistáknak ós az Antikrisztus 
komáinak kell mondatnunk. Szintúgy Orlamíindeben, amikor 
Stein Farkas mester, fejedelmi prédikátor, Karlstadt dr.-t 
a legszelídebben és legnyájasabban kérte, hogy engedjen, 
fintorgatta orrát és úgy felelt neki, mintha ő volna a feje-
delem az országban, holott Farkas mester mégis csak mint 
fejedelmi követ volt ott, a kinek engedelmeskednie kellett 
volna, még ha parancsolt volna is. De hát így kell a felső-

r) Közelebbről nem ismerjük ez ügyet. Aurifaber említi csak, hogy 
Luther mindent elkövetett, csakhogy Karlstadtot jó útra terelje, valamint 
a wittenbergi egyetem, Melanchthon, Dietrich és Jónás dr. is, ele mind 
hiába, mert ha elhallgatott is, titkon másként cselekedett. 
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gégét tisztelni; igen ha az a csőcselék volna. Furfangos 
eszének több ilyen szüleménye van. 

Ezt azért mondom eh hogy bebizonyítsam, mely me-
rőben hamis beszéd az, hogy Karlstadt dr. hajlik a tanu-
lásra, csakhogy ekként konok felfogását szépítse és jő 
színbe burkolja és úgy a fejedelmeket, mint engem szégyenbe 
keverjem Áz se rendjén való dolog, hirdetni az isteni dol-
gokat és tanítani és csak azután kérdezni, ha vájjon helyes-e 
az. Ez esetben vagy a tanítás vagy a kérdezősködés kép-
mutatás ; ámde legyen bár komoly a dolga, nosza, hát 
hagyjon fel ra jongásával Én fentebb a képfaragás dolgát 
úgy eligazítottam, hogy beláthatja mennyire téved ő, hajt-
son a szóra es szakítson a mennyei prófétákkal, úgy 
minden rendbe jön ós feledve less és én megtűrök és meg-
hagyok nála mindent, amit csak lehet; ón őt szívesen barát-
ságomba fogadom, ha ő akarja, ha nem akar ja , úgy 
Istenre bízom a dolgot. Hasonló dolog az is, hogy ő vitat-
kozásra ajánlta fel magát és nem engedték ehhez. Édes 
Istenem, hogy tud egy ember nyilvánosan lelkiismerete 
ellen így beszólni? Hogy neki én avagy más a vitatko-
zást tagadtuk volna meg, hiszen sem a fejedelem, sem az 
egyetem nem tudta keresztül vinni annyi irás és felhívás 
dacára sem, hogy Wittenbergbe jöjjön és prédikálását, lec-
kéjét ós vitatkozását megtartsa, a mint kötelessége volt. 
És ehhez hozzá teszi: ha lett volna biztos kíséreteim 
Mintha bizony Wittenbergben oly bizonytalanságban lett 
volna, ahol állása és foglalkozása volt ós ahol őt szere t ték; 
ki bánthatta őt o t t ? Ez mind üres beszéd, csakhogy 
szépítse magát, kivévén ha lelkiismerete szorongatta, 
ahogy az istenteleneket szokta szorongatni ott, ahol nincs 
félelemre ok, amiatt, hogy Orlamündeben a fejedelemnek 
vagyonához ós jogához nyúlt ós megtámadta azt, bárha 
erre semmi szükség nem volt. 

Ha ón fejedelem volnék ós egy doktor lekötelezte volna 
magát nekem, hogy olvas ós prédikál az ón zsoldomért 
az én városomban avagy országomban es ő az én tudtom 
és akaratom nélkül máshova fordulna ós az ón jogomhoz 
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ás vagyonomhoz erőszakosan nyúlna, én pedig őt felszó-
lítanám maga ni ós az egyetem útján kötelességének tel-
jesítésére, ő pedig tenné, ami neki tetszik az ón zsoldomon 
ós vagyonomon ós aztán lehelet írna nekem és kíséretet 
kérne, hogy városomban disputálhasson, ahová én őt már 
előbb hívtam és ahol megjelenni köteles vala: mit felelnék 
erre, amiért ő engem tisztára bolondnak tar t? És ha nem 
felelnék, Ő meg aztán ily gyalázó levelet adna ki ellenem, 
mintha én őt sem vitatkozni, sem kihallgatni nem engedtem 
volna: mit kellene gondolnom ? Titkon ezt gondolnám: ez 
egy szemenszedett gaz kópé. klem azért mondom, mintha 
ón ezzel Karlstadt dumt gaz kópénak akarnám csúfolni, 
hanem hogy megmutassam, mí juthatna eszébe egy ország 
fejedelmének, mint embernek abban az esetbern 

Ámde es embernek mije sem hibázott, csak hogy 
gyenge fejedelme volt; bizony találhatnánk olyan fejedel-
meket, akik őt, ha országukban hasonló gazsággal és dü-
höngéssel fogna e faj ta dolgokba, bandájával együtt le 
fejeznek és ez talán aligha volna helyes. Éppen ezért tanácsol-
nám Karlstadt dr -nak, ne ócsárolja a fejedelmeket, hanem 
köszönje meg nekik, hogy ők oly kegyesen, várták, míg 
magától jelentkezik, nehogy végre ís kényszeríttessenek 
vele érdeme szerint szigorúbban elbánni. 

Az se csekély ok, hogy ő azokkal a mennyei prófé-
tákkal fú j egy követ, akik közül származott, a mint tudjuk 
az alstedti lélek; azoktól tanul ő, azokkal tart, akik titkon 
belopódznak az országba és összeverődnek a Saalenál, 
mert azt hiszik, hogy ott fészket rakhatnak, A tehetetlen 
Ördög sehogyse se akar nálunk letelepedni, inert mi már 
az evangólioui által bátorságos helyet csináltunk ós csak 
be akar ja mocskolni és megrontani a mi fészkünket, mint 
a hogy a kakuk játszik a poszátával Ezek a próféták 
azzal állnak elő, hogy ők Istennel beszélnek ós Isten ő 
velük ós hogy meghívattak a prédíkálásra es meg sem 
mer egyik sem közülök elöállanl ós fellépni, hanem titkon 
rondítanak magok körül és beleöntík mérgüket Karlstadtba, 
ez viszi aztán dolgukat nyelvvel ós tollal. De mert ezt 
Wittenbergben nem tehette meg, elment a Saaiehoz, 
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Ezek a próféták azt taní t ják ós ta r t ják ís, hogy ők 
vannak hívatva a keresztyénség r e f e r á l á s á r a és ű j rend 
behozatalára ilyen módon: rek°k meg keh fojtani ok minden 
fejedelmet és istentelen embert, bog7 urákká lehessenek 
a főkön és merő szentek közt éljenek v /öklöm Ilyesmit 
én magam ós sok mások ís hallottak róluk. Azt Karlstadt 
dia is tudja, hogy ok rajongók és gyilkos lelkek és hegy-
ez a nagy veszedelem bökik ered. Ez elég intelem lehetne 
számára és ő mégsem kerüli őket ós én higyjem, hogy ő 
nem akar lázadást és gydkolást rendezni? Mikor őt Jénában 
eiőveúem, ő maga is be ismerte és kozzá még mentege-
tőzött: mondmki: mórt ne tarthatna velük abban, amiben 
igazuk van? Miért nem lart akkor velünk ís és a pápis-
tákkal abban, amiben nekünk igazunk vau? Avagy nekünk, 
avagy a pápistáknak semmiben sincs igazunk? Nem: esek 
ellen a próféták ellen sem nem prédikálhat, sem nem 
írhat, ellenünk kellett neki prédikálnia, írnia és tombolnia. 

Ha már Karlstadt dr.-nál egy oly lélek volna, igen, ha 
ő a világ szerint becsületes férfi volna és oly embereket 
találna fejedelmének országában, neki kellene mint elsőnek 
azokat kerülnie ós azoktól elfordulnia ós velük szakítania, 
hogy ők az aféle prófótálásról lemondjanak, vagy írnia 
kellett volna ellenük, a mint ón cselekedtem az alstedtí 
lélek ellen. Mert, minthogy ők fojtogatásra és gyilkolásra 
készültek fel ós rendezkedtek be, ez senki mástól nem szár-
mazhat, hanemha magától az Ördögtől, bárha szinte 
minden tudományt és írást ismernek ís, mert az Ördög is 
nagyon jól ismerheti a bibliát és írásokat más tudományok 
mellett. 

Hát nem csapás az, hogy a csőcselek az e faj ta 
lelkek bizgatására itt is ott is, meg mielőtt a fejedelmek 
észre vették volna, oly gőgössé ós nyugtalanná lett, hogy 
mihelyt egy olyan prédikátort hallgatnak, aki őket arra 
oktat ja, hogy csendben legyenek ós a feisősógnek enged-
jenek, azt ők nyomban farkcsőválónak és fejedelmi tányér-
nyal ónak nevezik el ós újjal mutogatnak reá. Aki pedig 
azt mondja: üsd agyon, ne adjatok senkinek semmit, ti vagy-
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tok az igazi nép stb., azokat ők igazi evangéliumi prédikáto-
roknak nevezik, akik az orlarnöndei menny asszonynak 
inget és a nascMianseni vőlegénynek nadrágját lehúzták: 
ezek nem dugják az evangéliomot pad alá és e közben 
ínég sem tanulják meg soha, mi a Krisztus avagy, hogy 
mit kellene nekik róla tud ni ok. 

Ha hát valamely fejedelem Karlstadt dr.-t r a j t a kap-
ná, hogy ő a rablókkal ős gyilkoló lelkekkel tar t s ez 
eljárása az alattvalókat gőgösökké és nyugtalanokká 
tenne, ő pedig ráadásul még igazolni ós védelmezni merné 
magát, nem jönne el annak az ideje, hogy azt mondja neki: 
Ha te vagy a bujtogatójuk, úgy takarodjál országombői, 
meg mielőtt másképen kellene veled beszelnem. Mert 
mi jót is várhatnánk ott, ha az e faj ta próféták az ország-
ban maradnának, amint az eredmény már ís hathatósan 
bizonyít ja? És nem hozakoclhatik itt elő avval, hogy őt 
eleve nem intették, hogy ő nem tudta azt, hogy tőle a 
szeretetet megvonták. Hiszen ki inthette volna, mikor ők 
oly alattomban munkálkodtak, amíg a konkolyt elhint-
tették, hogy senki sem jöhetett nyomára annak, amit 
cselekedtek? Aztán nem voltak ők eléggé ós nyilvánosan 
intve az én íratom által, mit az alstedti lelek ellen adtam 
kiP Mely finoman hagyták ők magukat k iokta tni? Szírt 
úgy, nem tudták, hogy én ezeket a prófétákat a magul 
lelkével, mint ördögi lelket Ítéltem meg? Mit használ 
egyebet, mint hogy csak meg jobban megkeményítették 
magukat ős velem .szemben titkon cselt kezdtek alkal-
mazni,, 

Igen, mért vonták meg ők maguk a szeretetet és jár-
tak el oly buzgón a maguk lyukába bújva ellenünk a 
hátunk m egett, miért irtak egyik vagy másik országba 
ellenünk és vagdaltak mészáros módjára a szószéken senki 
mást, csak a wittenbergieket, anélkül, hogy valaha kimu-
ta t ták volna tévedésünket? A Wittenberg cselekedte ezt, 
azt szeretné a lélek felfalni, különben az egész világ fel-
fordulna. És ezt a mi fejedelmünk védelme alatt cselek-
szik, igen ami nevünkben ós helyünkben. Ámde nieglás-
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sátofc ti gonosz és dühös lelkek, eldöntött dolog: Witten-
berg nyakatokra nőtt és adja Isten, hogy lenyelni akarva 
belefuladjatok, Mi ismerjük a Sátánt és bárha egyet mást 
mint emberek el ís mulasztnnk, még sem viszitek dolgotok 
keresztül: „Mert nem alszik és nem szunnyad, aki minket 
őriz és felettünk virraszt," 12L Zsoltár 4, ő benne bizunk. 

E sárba és bajba került Karlstadt dr, s úgy vélem, 
hogy hívatlanul viszi dolgát és hivatását önkényesen hagyta 
abba; mert ő Orkánündébe mint farkas hatolt be, azért nem 
volt lehetséges, hogy valami jó dologba fogjon. 0 fejedelmi 
alapítvány és évjáradek mellett Wittenbergbe volt rendelve 
mint archidiakon, akinek Isten igéjét kellett hirdetnie és 
vitatnia, erre Isten rendelte, hivta fel őt ős ő le ís kötötte 
magát, aminthogy egy ideig haszonnal és becsülettel meg 
ís cselekedte ős szeretetben és becsületben állóit, amit 
nem is hazudoihat meg ős több kedvezésben részesült a 
választófejedelemtől, mint sok más, mígnem jöt tek a 
gyilkos próféták és ezt a férfit megvadították ós felizgat-
ták, úgy hogy valami jobbat és különösebbet akar tani-
tani, mint amit Isten a bibliában tanít. 

Ekkor felkerekedett a maga gazságából és 'Orlamün-
dóbe ment úgy a fejedelemnek, mint az egyetemnek tudta 
és akarata nélkül ós elűzte onnét a parókia urát, akit 
a fejedelmi rend és az egyetemi jog odahelyezett és ön-
kényes erőszakkal elfoglalta a parókiát. Mit tartasz erről a 
dologról ? Á felsősóg iránti csendes engedelmességet avagy 
a csőcselék között való gaz lázadást mozdítja ez elő? Az 
a lőlek kandikál itt ki, amelyről beszélek, mert éppen 
ugyanaz a lélek, aki ezt a szijacskát el nyeli, bizonnyal 
felfalná az egész bőrt ís, ha erre alkalom adódnék. Aki 
arra vetemedik; hogy megköti valamely ország fejedel-
mének a kezét és mohó gonoszsággal vagyonához, jogá-
hoz és rendjéhez nyúl, mit tenne az egy oly fejedelem 
alatt, ahol szabad kezet nyerne ? Ezt nevezik a felsősóg 
félelmének és megbecsülésének, így kell a csőcseléket 
tanitani szóval ós cselekedettel, hogy a pap, mint Ézsaiás 24,2. 
mondja olyan legyen mint a nép. 
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Bármint berzenkedik az Ördög, nem tagadhatja, hogy 
a szász fejedelmek a világi felsoség helyén Istentől ren-
delve ülnek, hogy ország és nép nekik alá van vetve. 
Miféle lélek lehet tehát az, aki ezt az isteni rendet meg-
veti, gonoszsággal és hatalommal neki támad, úgy bánik 
el a fejedelemmel, vagyonnal és joggal, mintha az övéi 
volnának és csak azért sem veszi tekintetbe a fejedelmet 
avagy azért sem köszönti őt, mintha tuskó volna az 
ós ő volna a fejedelem az országban. Nem ke!lene-é e 
jó leieknek Isten rendjet egy kissé jobban felni ós mert 
a vagyon, a parókia, ós ország a fejedelemé, előbb aláza-
tosan engedélyt kérni a távozásra, lemondani a köteles-
ségről és kikérni a kegyet, hogy ott telepedhessen le. 

De hát Karlstadt dr. a fejedelem háta megett mondja 
fel kötelességet, megrabolja az egyetemet a parókiától ós 
olvasástól és mindattól, amit kötelessége cselekedni a feje-
delem alapítványa alapján ós megtar t ja egyaránt a zsoldot 
vagy évjáradékot magának ás nem állít senki mást a maga 
helyére, sőt elfoglalja ott Orlamündóban ?z egyetem paró-
kiáját, kiűzi, akit nem ő helyezett be, se behelyezni joga 
nincs, még kevésbbe letenni.1) Édes atyámfia,honnét van ez ? 
Ocsióij, gondolják némelyek, hogy annál több jövedelmet 
kaparintson meg, abban bizakodva, hogy a fejedelem igen 
gyenge és nem egyhamar büntet. Én azonban azt gondo-
lom, hogy e mellett egy más ok is van, az, hogy a prófé-
ták ott a Saalenál teret és helyet keresnek, ahol lelkü-
ket és mérgüket kíőntsek, mert hogy Wittenbergben nem 
tudtak sokáig bujkálni és a sötétben egerészni. 

Erre ő nem vetheti ellent, hogy Wittenbergben a 
maga eretnekségével nem állhatott meg, mert ott, Isten-
nek legyen hála, az evangelíom tiszta és finom. És ha nem 
úgy állna ís a dolog, azért nem volt kényszerítve ez isten-

1) Aurifaber mondja : Minthogy Karlstadt Szászországban és Wit-
tenbergben semmire sem ment, 1524-ben Szent Mihály körül a thüringiai 
Orlamündebe távozott; ahol a Saale mellett igen sok mennyei próféta 
tartózkodott s csatangolt s ahol addig a pap Konradus mester (magister) 
volt. 
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teien eljárásra. Hiszen bárha e világban az ördög és az 
o népe közt kell ís élnünk, azért még sem szükséges, 
hogy ördöggé avagy az ördög népévé legyünk. így Karl-
stadt dr. is klváltképen szabad volt minden dologtői, ügy 
hogy neki csak az Isten igéjét kellett tárgyalnia és hagyhatta 
a többi papokat eljárni ügy, amint akartak. És ha szinte 
csupa ördög volna is Wittenbergben, mégsem kellett volna 
azért a fejedelem háta megett engedély és kegy nélkül 
visszavonulnia és a maga óvjáradőkát mindamellett meg-
tartania ós más helyen gaz módra az ő vagyonához nyúlnia. 

Azt sem rnondthafja, hogy ő irgalmasságbői ment 
Orlamündebe, hogy oktassa a tévelygő juhokat. Mert erről 
a parókiáról az egyetem keresztyén papnak, nevezetesen 
Konradus M.~nak alkalmazásával gondoskodott, aki az 
evangéliomot jói ismerte ős tanította, És ha szinte úgy 
állt volna is a dolog, ez iránt mégis csak meg kellett volna 
keresnie a felsőséget. Mert semmiféle jogtalanságot nem 
követhetünk el Istenért Róm. 3 8„ Csak arról volt hát szó, 
hogy a gonosz lélek teret ós helyet nyerjen a maga lelkének 
kibocsátására, a mint mondtam, hogy mi különös mesterek 
legyünk és hozzánk senki fogható ne legyem 

Ha pedig nem pénzt keresett és mérgét nem akarta 
összegyűjteni, hanem egyedül Isten dicsőséget, akkor miért 
nem kereset t fel egy más várost, ahol ily évjáradékot nem 
talált volna és ahol sokkal szükségesebb lett volna Isten 
Igéjét hirdetni és amely közelebb f eküd t? Igen, de ez e 
leieknek és e hasnak nem volt ínyére. Ha pedig ezen o 
gazságát Isten benső indítására kellett végrehajtania, úgy 
szükséges, hogy ő ezt csodajelekkel bizonyítsa be; mert 
az Isten a maga régi rendjót valami ujjal nem szünteti 
meg, hacsak nagy jelet nem csatol ahhoz. Azért senkinek 
sem lehet hinni, aki a maga lelkére ós benső érzésére 
hivatkozik ós kűlsőkóp Isten megszokott rendje ellen dü-
höng, hacsak csodajeleket nem csatol ahhoz mint V. Móz. 

22- Mózes mondja. 
Arra pedig, amit az oriamündíekkel együtt fel-

hoz, hogy őt azok választották meg lelkipásztornak 
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ós hogy tehát külsőkóp meghívták, azt felelem: semmi 
közöm ahhoz, hogy őt azután megválasztották. Én 
első bemeneteléről szólok. Mutassa elő a leveleket, hogy 
az orlamündiek őt Wittenbergből meghívták ós nem 
magától fu tot t oda. Édes atyámfia, ha ez meghívás, hogy 
én kötelességemet ős az engedelmességet felmondva vala-
mely városba futón ós azután mesterüeg úgy tetetem ma-
gamat és a népet rábeszélem, hogy engem megválasszanak 
és mást kitaszítsanak, akkor azt mondom, nincs oly nagy 
fejedelemség, hogy abban, ha akarom, fejedelem ne lehessek 
és azokat, akik abban vannak ki ne űzhessem. Mily könnyű 
a népet rábeszélni? Ez nem meghívás; ez rablás ós lázadás 
és a felsőseg megvetése. 

Ahhoz sem volt joguk az oiiamíindíektiek, hogy papot 
válasszanak egy másnak zsoldjára, mert ez a k>j ed elemnek 
es az ő rendjének dolga. Hiszen nem oly keresztyenteien 
a fejedelem, valamint az egyetem se, hogy istentelen pa-
pot tolna a nyakukra. Sőt ha szinte istentelent rendelne 
oda, amit nem cselekedett, mégsem volna szabad fejedel-
müknek jogához, vagyonához ős hatalmához nyulniok és 
háta megett papot választaníok és azt az évfjáradekot, 
amely nem az öTmk, odaadniok, akinek a&arják ; még ke-
•résbbe szabad azt neki elfogadnia és a fejedelmet megke™ 
rüküök, hanem amint alattvalókhoz illik, alázatosan panaszt 
emeíniök a fejedelemnél ós egyetemnél és megkeresniök 
és tőlük keresztyén papot a;érníök0 Ha est mégsem akar ta 
-mlna, megtenni, akkor aztán cselekedhettek volna legjobb 
: eíátásu k szérint. 

Most azonban rabolnak a fejedelem háta megett, 
választanak papot ős a parókia urainak neveztetik 
:magukat, a mint ez nekik maguknak tetszik ós tetetik 
magukat és ugy viselik magukat és kutyába sem veszik 
az ő termóazetes urukat ós fejedelmüket, aídnek vagyonát 
és jogát önkényesen magukhoz ragadják ős maguk szá-
mára lefoglalják, kogy mindketten, Karlstadt ós Orlaniündö 
alapos verést érdemelnének más rabló népség példájára, 
minthogy tudták, hogy uruk van és hogy nein ők maguk 



IRÁS A MENNYEI RRŐFÉTÁK ELLEN 30 a 

az urak: az országban. De azt a jő orlamündi népet kímé-
lem és mentem, mint amely Karlstadt dr, dühös lelkével 
szemben gyengének bizonyult ós az ő alázatos mozdula-
taitól ős nagyhangú beszédeitől (ami szokás nála) meghó-
dolt, úgyhogy nem láthatta be, mennyire a saját maga ara 
ellen cselekszik. Ámde Karlstadt d r t , mini akit a rabló 
lelek megszállott, ezzel felelőségre vontam, az jól észlelhető 
ebből a dologból, hogy ö nem nyugszik, mig a szegény 
esőcseióket magához csatolja es a világi felsőséget meg-
semmisíti. 

Ezen felül mégis mindezt az evangéliom dicsőségéért 
megbocsátottak volna neki, hacsak nem vetemedik arra, 
hogy ily makacsul védelmezze ís magák Mert mikor as 
egyetem fejedelmi rendeletre írt és őt felhívta kötelessé-
gének ós hivatalának Wittenbergben müő teljesítésére: 
bizony, bizony az ón Karlstadtomnak el kell ott volna 
jönnie! Ő pedig felhecceli a szegény népet úgy annyira, 
hogy egész gőgösen és szemtelnnul válaszolt az egyecemnek, 
hogy bizony es sok volt. Ekkor ki kellett kiáltani s<n egye-
temet pápistának és még az isten tudja minek ós semmi 
sem volt evangóliomi, csak amit Karlstadt as orlamündi-
ekkel együtt beszélt ós cselekedette Hát mondd meg nekem 
jámbor olvasó, nem elég türelmet tanúsítottak d szász 
fejedelmek ezzel az eszement, pöffeszkedő lélekkel szem-
ben? Igen, sajnos, nagyon is eleget. Ha buzgóbban foigat ták 
volna fegyverüket, bizony mai napság a csőcselék esem 
desebb es fegyelmezettebb volna és ez a ^élek nem ott-
honosodon volna meg. 

Minthogy pedig ez a já ték még mindig nem akar 
bevégződni, hanem csak úgy fejjel derrel dúrrak) neki, úgy 
a fejedelmet, mint az egyetemet semmibe se véve: e közben 
fejedelmi parancsra elmentem a Saaiehoz ős prédikáltam 
ez ellen a rajongás ehen, a hogy csak tudtam. Ekkor 
engem ís fogadott, as örüög ágy, a hogy ezt nálc rég 
kiérdemeltem. Bogy dúlthúlu setkelődött es vergődött, 

1) E kifejezés az eredetiben: purdé, purdé. 
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mintha csak Krisztus jelent volna meg, hogy kiűzze őt, 
úgyhogy Karlstadt dr. is oly szelíd szívvel és szíves sza-
vakkal rontott rám az asztalnál, hogy szinte ugy éreztem, 
mintha a lélek beszélne belőle, mígnem végre jelentést 
tet tem az én kegyelmes ifjú uramnak. János Frigyes 
hercegnek, hogy ezt a dolgot ő kegyelmessége ne tűrje 
meg, mert olyan formán mutatkozik az, mintha rabolni 
és a felsőséget megsemmisíteni akarnák. Idáig tudom a 
dolgot és nem "tovább. 

És mit mond jak? Se komolyság se igazság nincsen 
abban, amibe ez a lélek belefog; és ok maguk sem hiszik, 
amit mondanak, nem is ta r t ják meg, amit beszélnek; csak 
egy bizonyos, hogy az Ördög veszedelmet törekszik zúdí-
tani a világra. Mert Karlstadt dr., mikor utoljára Witten-
bergben volt, készséggel belenyugodott, hogy a parókiát 
elhagyja, mivel látta, hogy másként nem tehet, és fogad-
kozott akkor , hogy beállít Wittenbergbe. Ha már biztos 
lett volna abban, hogy őt papnak hivták meg, úgy nem 
lett volna köteles azt- átadni és inkább életét áldozta 
volna fel, a mint eddig küzdött ós védekezett azért. Mert 
az isteni meghívásról nem mondhatunk le, pedig itt ők 
azzal dicsekesznek, hogy Isten közössége teljesen az 
övék. 

Ámde az volt az ő nézete, azt képzelte, hogy mérgét 
már eléggé elterjesztette es a nyomor immár elég mélyen 
és erősen fészkelődött be es a csőcselék immár csüng rajta, 
amint hogy sajnos mindez nagyon is igaz, tehát azt 
gondolta, hogy pap marad, ha bosszantja is ez a fejedelmet 
és egyetemet; ós a parókiának ilyen színleges átadása 
nem árthatot t , mert a nép már úgy voit kioktatva, hogy 
senki se vehet te azt birtokába, aki utána jö t t volna oda 
és végre is a fejedelemnek ott kell majd őt hagynia, amint 
hogy ezt nyilvánosan is hallani lehetett. Ilyen rabló és 
eszes terveket nem úgy gondol ki a lélek, hogy azokat Isten 
észre vehesse és megakadályozhassa ós épen azért lopva ké-
szíti sáncait, mielőtt azt észrevennék. Nos előttünk emberek 
előtt könnyen rej tve maradnak a sáncok, ámde a lélek 
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szintén bizonnyal nem vette azokat észre és Isten okosabb-
nak bizonyult, mint o. 

Ezt a hosszadalmas fej tegetést ' elő kellett adnom, 
bárha kelletlenül, mert ez az utálatos lelek igen nagyon 
szeretne szépítgetni magát a szász fejedelmeknek gyalá-
zatával, holott tisztességét és állását mégis csak tőlük 
nyerte. Én is azt tartom, hogy ha nem. futot t volna el oly 
kétségbe esve és sietve, hanem jő lelkiismerettel bírt 
volna, hogy akkoriban a fejedelmek által megvizsgáltassa 
ügyét, még pedig ezt és mást, amiről nem tudok, bizony-
nyal felvilágosítást nyert volna. Ezen felül azt tartom, hogy 
az ország a szász fejedelmeké ős nem Earlstadtó, ott ő 
vendég ós nincs semmije. Ha már ők senkitől nem veszik 
el, ami az övé és habár egyesekről t i tkos okból a maguk 
országában tudni sem akarnak, azt tartom, nem kötelesek 
bárkinek is megmondani, mi indítja őket, sem pedig azzal 
perbe bocsátkozni. Mert a fejedelmeknek sok dolgot kell 
rejtegetni és titokban tartani. Ha nem volna joga és ha-
talma a ház urának a vendeget vagy szolgát kilakoltatni, 
csak ha előbb az okot megmondja és az ügyet vele tisztázza, 
ügy bizony szegény fogoly házi úr volna az a saját 
maga jószágán és a vendég volna a házi űr. 

Ezt nem gondolja meg ez a lélek ós támadja és 
bántja nyilvánvaló gyalázkodással a fejedelmeket, mint-
ha velük együtt ülne közös hűbórben ós mintha ő is úr vol-
na Szászországban és dacol velük jogi alapon az ő saját 
birtokukon. Mi mást mondhatnánk az ily szemtelen ős 
heves fejnek, mint amit a házi gazda mond az evan-
-géliomban: „Barátom, semmiféle jogtalanságot nem mű-
velek veled, vedd, ami a tied ós menj el" Máté 20, 20„ 
Nem tehetem-e ón a magam jószágán azt, amit a k a r o k ? 
Ez a kancsal kópé az okot és jogot akar ja tudni, miért 
bánik a házi gazda akarata szerint a maga jószágával. Óh 
te finom lélek, mennyire nem tudod elrejteni, amit eszed-
ben forgatsz ! Te úr akarsz lenni ós jognak akarod azt 
neveztetni, amit te gondolsz ós cselekszel. Ennyi az egész. 

Mit gondolsz há t? Nem finom új lelki alázatosság ez? 
I). Lntl ier II. miivel. 2 0 
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Szürke ruhát és paraszt, kalapot hordani, doktornak nem 
neveztetni, hanem András testvérnek és kedves szom-
szédnak, mint a többi paraszt, az orlamündei bíró alatt-
valójának lenni és engedelmeskedni, mint egy jó polgár 
ós ilyen formán a saját maguk választotta alázatossággal 
es alattvalósággal, amit Isten nem parancsol, a különös 
keresztyének egyikének láttatni ós magasztaltatni, mintha 
a keresztyén mivolt az e faj ta m ók ázásban állana és e 
mellett mégis az ország fejedelmei és a fejedelmi ós a 
világi felsoség iránti kötelesség, tisztesség, engedelmesség 
ós az o joguk és hatalmuk ellen törekedni és eljárni,, 
amit pedig Isten megparancsolt : ez Istennek mennyel 
hangból eredő fenséges, új tudománya, amihez ml Witten-
bergben, noha a hitet ós szeretetet tanítjuk, nem ertünk 
ós amit nem tudunk. Ez az a derek durvaság, tanulmány, 
elváltozás, unalom és ehhez hasonló ördögi mesterkedés, 

A miséről 
Ennyit Karlstadt dr. könyveire egyre avagy háromra. 

Most előveszük azt, amely a miséről szól, hogy rendben 
jussunk a szentséghez. Mert nem tudom, mit gondol azzal, 
hogy annyi könyvet ad ki egy azon dologról is és hogy amit 
egy íven előadhatna, azzal tízet ront e l ; talán ő ís 
oly igen örömest hallja a maga beszédet, mint a gólya a 
maga kelepelésók Mert egyébként se értelme, se formája az 
ő írásának és az ember örömestebb törne utat tüskén ós 
bokron át, mintsem hogy az ő könyveit elolvassa. No 
de ez ís a léleknek jele, A szent lelek világosan, rendesen 
ős érthetőn tud beszelni ; a Sátán makog ós kérődzik 
szájában a szókón és egyből százat csinál, úgy hogy bele-
fárad az ember, míg rá jön arra, amit gondol. 

Karlstadt dr. immár jói látta, hogy mi Wittenbergben 
a mise, kép, áldozat és jó cselekedet ellen úgy iratokkal, 
mint tettel nagy komolysággal felléptünk, természetesen 
mint legelsők és attól tar t talán, hogy ebből dicsőseget 
aratunk és igy a hiú dicsőség bűnébe esünk, óppen azért 
azt gondolta magában, hogy minket ilyen formán oktat 
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ki: Mit tegyek, hogy hirhe hozzam a wittenbergieket, kogy 
minden Írásuk ós cselekedetük a misére vonatkozólag 
semmit sem ér ős rájuk fogják, hogy ők a misét áldo-
zatnak és jő cselekedetnek tar t ják ós egyedül én álljak 
ott, mint oly hős, aki világgá kürtöltem, hogy a mise 
nem áldozat? Hát igy teszek: számba se veszem, amit ők 
írnak, vallanak vagy cselekednek, mert nagyon ís világos, 
hogy ez esetben nem lennek lovag; ón ócsárolni fogom 
őket, hogy azt misének nevezik, ami áldozat ós a szent-
séget felemelik, mintha áldoznák azt; akkor aztán mond-
hatom, hogy a wittenbergíek mind igen nagyon tévelyegnek 
ós velük együtt a zwickaui szegény püspök, 

Nosza, ezért a jő cselekedetért újra hálásoknak kell 
lennünk és rajt5 lennünk, hogy a hiú dicsőség ezt a gazdag 
országfutót és hívatlan prédikátort, Karlstadtot ne csalja 
meg és helyt állunk a mise nevéért és a szentség felmu-
tatásáért, hogy inkább gyalázat, mint dicsőség szálljon abból 
ő reá ; nem, mintha szükséges dolog volna az e fajta me-
rőben gyermek és bolond dologért helyt állni, hanem hogy 
lássák, hogy az igazi értelemnek úgyszólván egy picinyke 
szikrája sem maradt immár meg Karlstadt dr.=ban; hogy 
ki-ki tudjon őrizkedni ettől az eszement leiektől és 
ne bízzék az ő pompás szavaiban, mikor azok megett 
semmi egyéb nincsen, mint merő hamis, gyilkos hurok, 
a lelkeknek csupa merő haszontalan szemfényvesztéssel 
való megzavarására. 

Először is, hogy ő minket a név miatt ócsárol, a miért mi 
a szentséget misének nevezzük ós ránk fogja, hogy mí 
Krisztus hóhérai, gyilkosai vagyunk és meg több efajta 
borzasztóságot, sőt, hogy meg gonoszabbak vagyunk, mint a 
pápisták (mert a mise héberül áldozatot jelent) ós hogy raj-
tunk semmit se segít az, amiért oly nagy komolysággal ós 
veszedelmek közt küzdünk ós küzdöttünk a mellett, hogy 
amise nem áldozat. Hát az a világ előtt ís gyalázkodó, gyer-
mekes, asszonyos dolog, ha a dologban egyébkent egyet-
értve, mégis a szavak felett veszekednek ; amit Pál megtilt 
ós akiket loyo^ia%ávg~oknak, szóharcosoknak ós veszekedok-

20* 
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Bök §tbs mond. L Tim. 4, II, Tím. 2,4 . De az Ördög az, amint 
mondtam, aki Karlstadt fejével e dolgokban örömest terheli 
bűnnel és borzasztó veszedelemmel a lelkeket, akik pedig 
e részben szabadok és bűn nélkül valók. Azért nincs addig 
nyugalma, amíg meg nem ront ja a jó lelkeket, „ós megöli 
a lelkeket, akik pedig élnek" amint (Ezékiás 13, l9), mondja. 

Másodszor, ha szinte igaz volna is, hogy a mise ál-
dozat és ha volna egy szikrányi jóság Karlstadtban, ügy 
ezt neki előbb meg kellett volna mondania ős minket 
figyelmeztetnie, mielőtt minket az egész világ előtt nyil-
vánosan ekkora bűnökkel terhel: hiszen ezt egykor vár-
hattuk, mert mi tettleg tagadtuk és vitattuk, hogy a mise 
nem áldozat, akkor aztán mi a nevet is örömest mellőztük 
volna, ha értésünkre adják, hogy azzal mi azt áldozattá 
tesszük. Hol itt e fenkölt leiekben a testvéri szeretet'? 
Hát nem bűn az eme szenteknél, hogy felebarátaikat 
minden ok nélkül ily gúnyosan ós gyalázatosan káromol-
ják ? De ebből látható, mennyire meg van verve vakság-
gal Karlstadt di% aki az ily igazi nagy bűnt semmibe se 
veszi, be sem ís ismeri ős az egész világot hamis, koholt 
nagy bűnökkel terheli, Ez nézetem szerint annyi, mint 
gerendát birní szemünkben és a máséból a szálkát kihúzni 
akarni. Máté 7, 5,, Lukács 6, 42. 

Sohase tudtam, most sem tudom, hogy a mise áldo-
zatnak1) neveztetik ós Karlstadt di\ bocsássa meg, hogy ón, 
bárha nem sokat tudok héberül, mégis többet mondhatok 
ős ítélhetek arról mint ő, hiszen már majdnem az egész 
bibliát lefordítottam németre ós még nem akadtam rá, 
hogy a mise áldozatnak neveztetik, úgyhogy azt kell gom 

h Nem elég világos, hogyan jött rá Karlstadt arra, hogy a Missa-t 
áldozatnak fordítsa. Talán, mint ezt az Aug. Confessio cáfolatában a r. 
katholikusok is teszik, a héber Misbeach ( = oltár) szótól származtatta. 
Luther a Mas ( = robot) szótól vagy mint maga mondja a kamattól, adó-
tól származtatja. De egyedül helyes, ha azt a mittere (elbocsátani) szótól 
származtatjuk, mert köztudomású, hogy mikor az istentisztelet főrészére, 
az Űivacsorára került a sor, akkor a be nem avatottakat e kijelentéssel 
bocsátották el : concio missa est. 
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dolnom, hogy 5 est valahol a kéményben találta felírva9 

vagy újból kieszelt valami sajátos héber nyelvet, amint 
bűnt, törvényt ős gonosz lelkiismeretet ki tudott eszelni, 
avagy talán a mennyei hang beszól ilyenformám Az volna 
helyén való, ha az, aki valamely nyelvet nem ért, azzal nem 
is dicsekednék és azoknak engedné át a dicsőséget, akik 
azt értik, nehogy rámondják : íme milyen őrölt szamár 
ez I És különösen, ha hitcikket akarunk megállapítani, 
mint Karlstadt itt teszi és dühöngve mondja : megálmod-
tam, hogy a mise héberül áldozatot jelent ; azért meg-
fogják, felfüggesztik, meggyilkolják, megostorozzák, meg-
feszítik a wittembergiek Krisztust ós gonoszabbak, mint 
Kajafás, Júdás, Heródes, mert hát azt misének mondják* 
Eredj, eredj édes rabló lélek, ha ez farsangéji já ték volna, 
helyen volna a bohózat. 

Az ón héber nyelvemben azt találom, hogy mérték, kamat 
avagy adó a neve annak, amit évenként a felsősegnek adnak, 
amint I. Móz. 49, l 5 . mondja : „Izachár adós". És a Királyok 
könyvében gyakran előfordul, hogy ország és nép Izrael 
fiainak adósává le t t ; ezért Mózes egyszer misének V, Móz. 16. 
nem az áldozatot nevezi, mint Karlstadt dr. álmodja, hanem 
az első gyümölcsöt, amit ők első pünkösd napján önként 
tartoztak a papoknak hozni, mint évi adót ós ugyanott az 
Űr előtt átnyojtással elismerni és megköszöni, hogy ily 
gyümölcsöt ós országot nyertek az Űrtől, amint ő igen 
finoman okta t ja őket V. Móz. 26, i0_ 13., Ép úgy, amint minden 
adós is kamat ja által beismeri, hogy hitelezőjétől nyert 
ily pénzt vagy vagyont Az áldozat azonban semmifele 
kamat vagy adó, nem is volt megparancsolva, mint a 
kamatok. így az áldozatot is le kellett ölni és megégetni, 
úgyhogy mise ós áldozat, mint ökör és szamár úgy illenek 
össze; bárha én szükségből V. Móz. 16, 10.-et úgy fordí-
tottam : „önkéntes áldozat". No de ezek a lelkek, akik 
csupán a mennyei hang birtokában vannak, természetesen 
az én magyarázatomat nem veszik figyelembe. 

így az apostolok ós az első keresztyenek, mikor még 
a hébernyelv használatos volt köztük, a kenyeret és bort, 
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úgy amint ezeket szentségként összehordtak, héberül mi-
sének nevezték zsidó módra, amit aztán részben szentséggé 
áldottak, másreszt a gyülekezet szolgái ós a szegények 
között kiosztottak s azt aztán hosszú ideig collectanak 
ís nevezték ugyanazon összehordás alapján, amint a his-
tória tríparti ta bizonyítja, ahonnét a collecta szó még a 
pápisták miséjében megmaradt, úgyhogy collecta és mise 
egyazonos dolog mindaddig, míg az a szörnyűség bekövet-
kezett és áldozatot csinált abból. Épért azért a mise szó 
nem a megáldott szentségre vonatkozik, ahol Isten és em-
ber között való dologról van szó, hanem egyes-egyedül a 
kenyérre és borra, ahol az emberek között folyó dolgok-
van szó és ami össze van hordva nem azért, hogy Isten-
nek adjanak és áldozzanak abból valamit, hanem hogy az 
emberek maguk között kiosszák. 

Hol vagytok hát ti, kedves rablóiélek ós bűnhajcsár, a 
ti hóbernye 1 vetekkel ? Mondjátok megy miért ne nevez-
hetném ón a keresztyén hivatalt collectának vagy misének, 
amint az apostolok ós első keresztyének tették. Igen, 
mondjátok meg, honnét vettétek azt a hazugságot, hogy 
vétkül rójátok fel nekünk, hogy a megáldott kenyeret és 
bort misének neveztük, ha a mise egyszersmind áldoza-
tot je len t? Az egész hivatalt misének nevezik és mond-
ják : a mise alatt vagy a misében megáldatik a kenyér 
ós bor ; úgyszintén, a misében veszik a szentséget. Ki hal-
lotta valaka mondani, hogy ón misét akarok venni, avagy 
misét vettem, ha a szentséget veszem. Én nem tudom, 
hogy én ezt valaha egyszer írtam \ agy mondtam volna. 
De legyen, amint akar ják, azt bizonnyal tudom, hogy mi 
igy Wittembergben nem tanítunk, se nem beszélünk; bár-
ha semmi veszedelemmel nem járna, ha a szentség mise 
volna avagy annak neveztetnék, ahogy ez a hazug lélek 
ilyesmit bizonyosan költ ró lunk; aminthogy ő a misét 
saját álmodozásában nevezi áldozatnak, hogy önkényke-
dését bebizonyítsa. 

De hátha az apostolok maguk is misének nevezték 
volna a szentséget ? Űgy vélem, e rabló lélekkel szemben 
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.jól megvédelmezték volna, azt mondván : valamint a zsidók 
a maguk miséjét vagyis a maguk zsengéjét tartoztak el-
vinni a papoknak, amiből Istennek semmit se adtak, hanem 
inkább beismerték ős megköszöntek istennek, hogy ők és 
az egész ország kegyelméből abban részesült; ugyanúgy 
cselekszünk mi is a szentséggel vagyis a mi misénkkel és 
csak azért t a r t juk azt, nem, hogy Istennek adjunk vagy 
áldozzunk azzal valamit, hanem hogy beismerjük és isten-
nek megköszönjük, aki azt megadta nekünk a menny-
ország minden javaival együtt, amint Krisztus igéi is 
hangzanak: „Ezt az ő emlékezetére cselekedjük," h Kon 
11, 94 -2r»• Ezzel úgy vélem ennek a leieknek ugyancsak 
'betömtek volna a száját ós iskolába fogták volna őt, hogy 
a héber nyelvet és Mózest jobban megtanulja, mielőtt 
ílyeténkőpen káromolja és kárhoztat ja azt, amit ő sem 
nem tud, sem nem ért. 

Azt mondom, mintha már el volna döntve, hogy a 
mise héber szó, erre ugyan semmit se építek, mert legyen 
héber vagy nem, ez teljesen mintegy; bárha héberhez 
majdnem hasonló. De amit a hit cikkévé teszünk és ami-
vel a lelkeket kormányozzuk, azt bizony sokkal bizo-
nyosabbá kell tennünk, mint ahogy tudjuk, hogy a mise 
héber szó, mire nézve semmit sem találunk az írásban, 
kivévén, hogy egy könnyelmű rabló lélek előtt mindannak 
a hit bizonyos cikkének kell lenni, ami csak neki eszébe 
jut. avagy amit elképzel ós aztán egyenesen neki esve a 
szegény lelkeknek, rombolva es tombolva bünt csinál ott, 
ahol épen nincs bün, a szerint, aminő minden ő tana és 
gondolkodás módja. Ha már jó lélek volna, előbb bizo-
nyossá lenne a dolog iránt ós bebizonyítaná, hogy a mise 
héber szó, mielőtt azt héberül értelmezi ; aztán bebizonyí-
taná azt is, hogy áldozatnak neveztetik ; végre bebizo-
zonyítaná azt is, hogy azt nem szabad misének nevezni. 
Ebből azonban semmit sem tesz, csak a maga tajtékját túrja 
élénk és nekünk ezt mind a hit cikkének kel tar tanunk. 

De ho^y az Ördögöt ínég jobban lefessem ós bebizo-
nyítsam, hogy nemcsak minden »laj_ i élkül tagad így, hanem 
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minden 5 vállalkozása kicsinált dolog, ha szinte állítanám, 
hogy a mise áldozat és mi azon felül nem kifejezetten 
a hivatalt, hanem a szentséget neveznok áldozatnak (miről 
pedig sző sincs, hanem a rabló lelek tagadja mindkettőt), 
mi lenne a k k o r ? Hát mi azért már Krisztus hóhérai és 
gyilkosai lennénk, ahogy a rabló lélek f á j j a? Avagy ebből 
következnie kellene annak, hogy mi a szentséget áldozat-
nak t a r t j u k ? Hiszen ha ő maga beismeri, hogy mí nem 
ta r t juk azt áldozatnak, hogy hazudhat hát oly szemtelenül 
és hogyan mondhat ja : mi egyszersmind áldozatnak ta r t juk 
a z t ? Hiszen mí nem hihetünk, valihatunk egyszerre egy-
azon szívben két ellenkező dolgot. 

Sőt meg tovább megyek, minthogy mi szívvel, nyelv-
vel, tollal és cselekedettel nyilván valljuk, hogy az nem 
áldozat és csak úgy értetlenségből neveztük misének, mint 
akik nem tudtuk, hogy a mise áldozat: nem itél-e meg az 
Isten minket inkább a szív ós minden más jel szerint, 
minthogy maga mondja: „ő néz ós ítél a szív, nem a szín 
szerint" Ézsaiás 11,3, mintsem hogy elkárhoztasson holmi 
látszat ós név miatt, ahogy ezt az Ördög Karlstadt dr. által 
teszi,- aki egy öntudatlanul használt név külső színe után 
ily gyalázatosan -káromol minket és nem akar sem ítélni, 
sem nézni sem a szív, sem annak összes gyümölcsei szerint, 
amiket ini tettel bizonyítunk. 

Mely gyakran nevezi az anya lányát kis ringyónak 
haragból épp úgy, mint szeretetből. Mely gyakran nevezi 
az atya fiát : kölyöknek, kópénak, vagy ha lányát Putána-
nak nevezne nem tudva, hogy Putána egy ringyó, hanem 
az alatt szüzet értene. Ha ezt Karlstadt dr. hallaná, fejét 
rázná ós ki törne: óh az az anya, ós az az apa az Ördögé, 
ők meggyalázzák Isten teremtményét, ők megölik, felfögesz-
tik, megfojtják, kerékbe törik a szüzesség erényét a saját 
maguk gyermekében, igen ők gonoszabbak, mint egy bor-
dólygazda avagy L yilkos. Mert bárha ők szívok ós más 
jelek szerint azt vallják, hogy lányuk jámbor szűz; mint-
hogy azonban azt kis ringyónak vagy Putánának nevezik, 
épp úgy járnak el, mint a bordólygazda, aki azt ringyó-
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ságra tar t ja . Édes barátom, ugyan mit mondana az anya 
az ilyen bíróról? Az Istenre kérne, hogy kötözzük meg 
lánccal azt, mint valami bolond, dühöngő embert. Ép ehhez 
hasonló, mikor Karlstadt nagyon jól tudja hogy nem 
vesszük komolyan, ha a szentséget egyszersmind áldozat-
nak ís nevezzük, noha azt nem tesszük és ő mégis ügy 
ítél. hogy mi azt áldozatnak tar t juk és ily gazul megkáro-
moh Ebből látható, hogy ő csak okot keres arra, hogy 
minket merő hencegósből káromoljon. 

Oly balgataggá tette ezt az embert az irigység ós hiú 
dics vágy és annyira megszállotta, hogy többé észbe se 
veszi, hogy a dologtól függ a név és nem a dologtól a szív. 
Ha a szív nemes és jó, a név bárminő is legyen, nem árt 
az. Mely jó ós helyes értelem lehetne abban a fejben az 
írás avagy az isteni dolgok tárgyalása szempontjából, 
amely ily fonákul gondolkodik, hogy szinte az emberi esz 
közönséges értelmét ís elvesztette ós nem tudja, hogy 
mindent a szív gondolata és gyümölcse szerint keli meg-
ítélni, nem pedig a név vagy látszat után, amint azt a 
természetes jog ís tanítja. Az ilyen tanítónak higyje, aki 
ép akarja, hogy a szentségről helyesen ős keresztyén 
módon taníthat az, aki minden dolgot színes üvegen át 
néz és a maga elkeseredett hamis szíve szerint ítél meg. 
Ha pedig tudja azt és mégis önkényesen úgy ír, annál 
rosszabb, mert ebből világosan megérthető, hogy őrülttel 
van dolgunk; minthogy az olyan ember, aki eszénél van, 
nem jár el önkényesen. 

De hát, ha mi még ma ís ehhez tar tanok magunkat ós 
a szentséget nem misének neveznek, hanem tiszta németség-
gel áldozatnak, csupa dacból e rabló lélekkel szemben : veled 
talán, hogy mi azt vele szemben meg is tarthatnék ? Hiszen 
az a törekvésünk, hogy mindaz, amit mi Wittembergben 
tettünk ós még teszünk, Isten kegyelméből úgy igazodjék 
hogy az Ördög minden ő pokoli kapuival és rabló leikeívei 
megtámadhassa, ámde semmit se nyerjen, amint eddigelé 
történt. No hát most újból áldozatnak nevezem a szent-
sége t : nem azért, mintha ón azt áldozatnak tartanám 
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hanem mert meg akar ja nekem tiltani a rabló lélek istene, az 
Ördög, hogy azt ne nevezzem úgy; tehát megteszem, amit 
ő nem akar és mellőzöm, amit ő akar ős ennek ezenfelől 
okát ós alapját ís előadom. 

Én szent Pétert bűnös halásznak akarom nevezni, amint 
ő maga nevezi magát az evangéliomban ős azt mondom: 
szent Péter, a szegény bűnös, a világot megtérítette az ő 
evaiigólíomávab Apóst. Cseh 2,41. Szent Pál a keresztyén-
ség üldözője. Apóst. Cselek. 9, 4, a pogányok tani tója I. Kor. 
15 9. A bünős nő, Mária Magdolna Lukács 7.48 , üdvözült 
ős több e fél ót. Ezt azért mondom, hogy Karlstadt dr. lel-
kének oka legyen, hogy még több könyvet írjon, bárha 
reá semmi sincsen bízva és dörögjön reám ezért mond-
ván : a nagy eszű wittembergi prédikátor gyalázza isten 
kegyeimét, Krisztus vérét ós a Szentlelket; hiszen ő a 
szenteket is bűnösöknek nevezi, mert hát bár ő azokat 
szívében szenteknek tart ja, és mást serceg a tolla íaz ő 
német beszédmódja szerint); de mert ő azokat bűnösök-
nek nevezi, tehát azoknak ís t a r t ja ős bűnösökké teszi, 
gyilkolja ós felfüggeszti Krisztust és kiontja az ő vérét, 
stb, Mert így szokott a kis eszű országfutó prédikátor 
dühöngeni. 

Igen, ón bizony még gonoszabb dolgot is cselekszem, 
ón Jézus Krisztust, az Isten fiát felfüggesztettnek ós meg-
holtnak akarom nevezni; nos hát mutassa meg a maga 
tudományát ez a rablólélek ós mondja : Krisztus immár a 
mennyben ül ós nincs többe megfeszítve; merthogy tehát 
te őt mégis igy nevezed, no lám, megfeszíted őt ós gono-
szabb vagy, mint a zsidók, akik őt megfeszítették, bárha 
te szívvel ós tollal mást mondasz. Mint tetszik neked? Ez 
a lélek még utoljára megtiltja nekünk, hogy mi a régi 
történetnek egy nevét se használhassuk. Mert ha én nem 
mondhatom a miséről, hogy az áldozat volt ós hasonló 
borzasztó dolog, ha azt mondom : ímhol a pápisták áldo-
zata, vagy mi az áldozatot vesszük (vedd, ami egykor 
áldozat volt), úgy nem mondhat juk többé az evangéliom-
ban Simont bélpoklosnak, Pétert bűnösnek, se Pált üldö-
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zőnek, se Krisztust megfeszítettnek, mert mindaz csak 
volt és az Ördögtől való és immár szó se lehet arról. 

Mely gyakran esik meg, hogy valamely dolognak 
gonosz neve fenmarad, bár az a gonosz elmúlt? Hát 
az ezt már oly gonosszá tenné, aki azt ama gonosz 
névvel nevezi ? Nem képzelhető gonoszabb dolog, 
mint ha valaki Isten fiát most megfeszíti és megöli; 
mégis, minthogy ez egyszer megtörtént, a gonosz név 
mindamellett örökre megmarad ós semmit sem árt, mivel 
szív, kedély és minden más dolog máskent igazodik, mint 
ahogy a név hangzik. Hát nem tarthatnának-e jónak vala-
kit, bárha a szentséget szokásból avagy a pápisták gonosz 
dolga után, amit azok abban gyakorolnak, áldozatnak ne-
vezne ? Bárha mi azt nem tesszük. Avagy nem nevezhet-
nem-e azt megkínzott, megfeszített, megölt szentségnek, 
amint maga Karlstadt dr. nevezi? Mert mindez a szóban 
(áldozat) benne foglaltatik, tehát, ez okból nekem ís kínozni, 
megfeszíteni ős megölni és hozzájuk hasonlónak kell-e 
lennem, akik azt tényleg cselekszik, amit ón névvel 
nevezek ? 

Annakokáért azt kérdem ón e rabló lélektől ós a 
maga sajá t szavát döföm a torkába: mondjátok meg, miért 
nevezitek a kenyeret és a bort megkínzott, megfeszített, 
megölt szentségnek ? Nem vagytok-e ti is Krisztus hóhérai 
és gyilkosai, bárha tol latok ugyan máskép serceg? Ha 
pedig azt mondod, hogy ők nem azért gondolják ezt így, 
hanem hogy megmutassák, amit mások tesznek azzal : 
hej édes uracskám, mórt ne nevezhetném akkor én is 
azt áldozatnak abban a véleményben, hogy mások így 
tették, végezték ős nevezték; láthatod ebből eléggé, hogy 
az egész világ, ínég a gyermekek is látják, hogy nem név 
vagy látszat, hanem a szív és tett szerint kell Ítélnünk ? 
Ezt mind fölös módon mondtam, mintha volnának egyesek, 
akik azt áldozatnak nevezik nálunk, hogy megmutassam, 
hogy a lélek semmire se képes, hogy, ha az ő álmodozásai 
igazak volnának, még akkor se érne el semmit. Ámde az 
oly lélek, amely alapot ós igazságot elvesztett ós csak 
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külső dolgokkal bíbelődik, bizony csak ily látszat és árny-
szerű theologiával rendelkezhetik. 

Valóban, bűn ós szégyen, mint mondottuk, hogy gyer-
mekjátékra annyi szót, időt és papírt kell vesztegetnünk, 
De az az egy hasznunk mégis van belőle, hogy arról a 
lélekről az álarcot lerántottuk és őt napfényre állítottuk, 
hogy mindenki lássa, hol rejtőzik Karlstadt dr. és mit 
forgat eszeben, hogy kiki óvakodni tudjon tőle, mint az 
Ördögtők Mert azt megbocsáthamók neki, mint embernek, 
ha egyet-mást névről avagy színről tanitana, de szivé-
ben az igazság alapját ós cselekedetét meghagyná és nem 
találná eh De hogy ily haszontalan külsőseggel hozakodik 
elő, oly nagy hangon bolygatva azt, mintha minden attól 
függne, hozzá a benső, az igazi alapot, amit ő maga elismer 
rólunk, gyalázza es oly borzasztó módon kárhoztatja és 
örömest tönkretenni szeretné, ezt nem feszi más csak az 
Ördög maga ; mert egy igaz lelkű, jámbor ember sem csele-
kednék így. De ő mindenre képes, ha végrehajthatja, csak-
hogy az igazság tiszta világát ós Isten kegyelmét, ami 
nekünk Wittenbergben megadatott, a legnagyobb mértékben 
csúffá tegye ós a néppel elhitesse, hogy általa kelt fel Orla-
mündeben az igazi nap. 

Mint tetszik neked immár ? Mely szépen állhat meg 
az, a maga miséjével, aki magát Karlstadt érveire bizza ? 
aki épen nem bizonyítja be, hogy a mise héber szó, hogy az 
áldozat, hogy azt nem szabad úgy nevezni és ha mindezt bebi-
zonyítaná is, mógse ért el ezzel semmit, csak azt, hogy 
magát és minket gúny tárgyává tesz. Ha csak felhagynának 
a pápisták az áldozattal, Uram Isten, mily örömest engedném 
meg, hogy úgy nevezzék azt, amint csak akarják, a névre 
nem fektetek ón semmi súlyt; attól csak Karlstadt tesz 
függővé mindent «s a főcikket, az alapot nagyon is 
kevésre becsüli. 

Efajta a másik dolog is a szentség felemeleséről; 
ezt is antikrisztusi és pápista számba kell venni. Őh, ki 
tudná ennek az embernek tanácskóp auni hogy úgy a 
pródikálásnak, mini az írásnak hagyjc i bekét ós fogjon 
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más dologba! Ő, sajnos, nem erre való, o új tőrvényt, és 
bűnt akar szerezni és .űj hitcikket állítani, legyen bár az 
kedves vagy ellenszenves az Istennek, ő semmi mást 
nem tehet. 

Először is ágy tanultuk szent Páltól a keresztyén 
szabadságot, hogy mindannak szabadosnak keli lennie, 
m i t isten világos igéivel az újszövetségben meg nem tilt, 
teszem azt a mindenfele evesnek, mindenféle ivásnak, 
mindenfele ruházkodásnak, mindenféle helynek, mindenféle 
.•személynek, mindenféle mozdulatnak, „mert mi semmit 
sem tartozunk Istennek megcselekedni, csak hinni ós 
szeretni" Kőim 14. 2, 5, 6. k Kor. 8. 8°i0o Nos hát mondd 
meg nekem, hol tiltotta meg Krisztus, hogy a szentséget 
felemeljük vagy hol parancsolta meg, hogy felemeljük? 
.Mutass nekem csak egy ígécskót és én engedek. És mégis 
szabadon mer kirohanni Karlstadt dr. ós állítani, hogy ez 
Krisztus tilalma, amit ő be nem bizonyíthat, ami nem is igaz 
-és e bűnt oly nagyba veszi, mint az Isten megtagadását. 
Hát nem szánandó siralmas vakság a lelkeket így terhelni 
bűnnel ós megölni ós törvényt állítani ott, ahol épen nincs. 

Mondd meg nekem ón testvérem, mit tartasz te arról 
a lélekről, aki a Krisztusra meri fogni ós róla mondani, hogy 
tegye, amit pedig nem tesz, igen, tegye, aminek ép az 
ellenkezőjót teszi ? Hiszen Krisztus nem t i l t ja meg azt ós 
szabadságunkra hagy ja ; ez a lelek megtilt ja azt ós a 
maga mohó gazságáből fogságba ejti a lelkiismeretet? 
Hát nem Krisztus káromlása ez ? Hát nem Krisztus 
tagadása ez ? Hát nem annyit jelent ez, mint Krisztus 
helyére ülni és Krisztus nevében a lelkeket gyilkolni, a 
lelkiismeretet békőba verni; bűnt halmozni, törvényt 
csinálni, ós egyszóval a telkekkel ugy bánni, mintha o 
vol na Istenük ? Mindezt ős még több efélót az űz, aki 
törvényt ós bűnt csinál ott, ahol Krisztus szabadságot és 
semmiféle bűnt nem ismer. Olyanformán, ahogyan mí a 
pápát is azért tüntet tük fel, mint Antikrisztust, mert ő ezt 
a szabadságot törvényekkel ront ja meg, ott, ahol Krisztus 
szabadságot aka r ; ós az én rabló lelkem épen ugyanazon 
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útra csapódik, foglyul akar ja ejteni o is. amit Krisztus 
szabadnak hagy. 

De ebben a dologban mégis másként vagyunk 
azzal a rabló lélekkel, mint a pápával: ők mínda-
ketten megrontják a keresztyén szabadságot ós mind-
ketten keresztyenellenesek: ámde a pápa ezt parancs 
által cselekszi, Karlstadt pedig mellőzést követel. Amint-
hogy a keresztyén szabadság kétféleképen rontható meg, 
ha parancsolnak, tiltanak ós mellőzni akadályozzák, amit 
pedig Isten se meg nem tiltott, se meg nem akadályozott, 
Mert az én lelkiismeretem ép úgy meg van fogva és 
félrevezetve, ha valamit mellőzni kell, amit nem szükség 
mellőzni, mint ha valamit tennie kell, amit nem szükség 
tenni ós a keresztyén szabadság ép úgy megszűnik, ha 
mellőznie kell azt, amit nem szükség mellőznie, mint ha 
tennie keli, amit nem szükség tennie. 

A pápa megrontja a szabadságot azzal, hogy mereven 
megparancsolja a szentség felemelését és akarja, hogy 
ezt szabálynak ós törvénynek tekintsük és vetkezik az, 
aki azt mellőzi. A rabló lélek megrontja azt azzal, hogy 
a szentség felemelését mereven megtiltja és akarja, hogy 
ezt parancsnak, szabálynak ós törvénynek tekintsük és 
vetkezik az, aki azt teszi. Itt Krisztus mindkét részről 
száműzve van, az egyik elölről löki ki őt, a másik meg 
hátulról hajtja ki ő t ; az egyik balról esik neki, a 
másik jobbról és egyik • sem marad az igazi szabad 
úton. Én azonban ezen majdnem csodálkozom és ha 
magam nem olvasnám Karlstadt könyvében, az egész 
világ sern győzött volna meg arról, hogy ő ezt ne 
tudhatná, mert hiszen én őt ebben a dologban kiok-
tat tam és okosnak tartottam. Oh Uram Isten, mik vagyunk 
mi, ha te elbukni hagysz, mit teszünk mi, ha te kezedet 
leveszed ? Mit tehetünk, ha te többé nem világítasz ? Ez 
az a szabadakarat és az ő hatalma, hogy a tudósból 
gyermek és az okosból bolond, a bölcsből őrült less 
azonnal? Mily rettenetes vagy te minden te dolgaidban 
és ítéleteidben. 
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Nosza, édes uraim, já r junk világosságban, mert a 
mienk az, hogy minket a sötétség meg ne lepjen, de ezt 
jegyezze meg, aki megjegyezheti. Gorombán akarok erről 
beszélni. Kétféle dolog van, tanítás ós cselekvés ; újra 
mondom, tanítást és cselekvést olyannyira keli egymástól 
megkülönböztetni, mint eget és földet. A tanítás egyedül 
Istenre tartozik, neki van joga ős hatalma parancsolom 
megtiltani, a lelkiismeret felett uralkodni. A cselekvés ós 
mellőzés pedig ránk tartozik, h.ogy megtartsuk Is Len 
parancsolatát ós tanítását. Ott immár, ahol valami oly 
cselekvésről vagy mellőzésről van sző, amit Isten nem 
tanított, parancsolt, sem nem tiltott meg, azt oly szabad-
nak keli hagyni, a milyennek hagyta maga az Isten. Aki 
pedig ezt tekintetbe nem veszi ős parancsol vagy tilt, 
az Isten saját hatáskörébe nyúl, megterheli a lelkiismeretet, 
bünt ós nyomorúságot szerez ós megzavarja mindazt, 
amit az Isten szabadságunkra és bátorságunkra hagyott 
ós ráadásul elűzi a Szentlelket minden ő jogával, dolgával 
ős igéjével, hogy csak az Ördög marad ott. 

Nos tehát a szentség felemelése, pilis hordása, mise-
mondó ruha (casuia és alba) fel öltése stb. oly cselekvés, 
amire nézve Isten semmit sein parancsolt meg, sem nem 
tiltott meg; éppen azért szabadjára keli azt hagyni, 
hogy akinek kedve van, tegye vagy mellőzze. Ámde mint-
hogy a pápa a cselekvést nem hagyja szabadjára, hanem 
tannal ós parancsolattal rákényszerít arra, Isten hatás-
körébe nyúl ós vakmerő módon Isten hely őre űl, amint 
szent Pál róla jövendölte ós bűnt szerez ott, ahol Isten 
bűnt nem akar ismerni ós meggyilkolja azzal a lelkeket 
ós békóba veri a lelkiismeretet. Minthogy pedig Karlstadt 
dr. a mellőzést nem hagyja szabadjára, tilalommal ós 
tanítással kényszerít, hogy azt (t. i. a szentséget) ne 
emeljük fel stb., ő is Isten hatáskörébe nyúl, az ő helyére 
ül és bűnt szerez ott, ahol bűnről ópenséggel nem lehet 
szó ős így ezen oldalról öli meg a lelkeket, mint a hogy 
a pápa ama más oldalról ós megrontják mindketten, mint 
lelekgyilkosok a keresztyén szabadságot. 
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Mi ellenben a középutat választjuk ős azt mondjuk : 
nem őr semmit se a parancsolás, se a tiltás, se jobbról, se 
balról, írni nem vagyunk sem pápisták, se Karlstadtiak, 
hanem szabadok ős keresztyének, azért a szentséget fel-
emeljük, úgy, ahol, akkor s a meddig az nekünk tetszik, 
a szerint, amint. Isten nekünk a szabadságot megadta. Épp 
úgy mint ahogy szabadok vagyunk a tekintetben, hogy 
házasságon kívül éljünk avagy házasságra lépjünk, hust 
együnk, avagy ne együnk, misemondó ruhát viseljünk, 
csuklyát ős pilist hordjunk, avagy ne hordjunk. E részben 
urak vagyunk és nem tűrünk sem tőrvényt, se parancsot, 
se tant vagy tilalmat, amint hogy mi ezt mindkettőt meg 
is cselekedtük. Mert a kolostorban miséztünk csuklya 
nélkül, felemelés nélkül, t isztára a legegyszerűbb módon, 
mint ahogy Karlstadt kérkedik Krisztus példájával. Viszont 
a parókiában még van misemondó ruhánk, oltárunk, fel 
is emeljük a szentséget, ameddig nekünk úgy tetszik, 

Annak okáért nem támadhat a wíttenbergíekre az én 
rabló leíkeni ily módon : ők a szentséget felemelik, azért 
vétkeznek Isten ellen; hanem így : ők taní t ják és meg-
parancsolják, hogy a szentséget halálos bűn terhe alatt 
fel kell emelni, azért vétkeznek Isten ellen; mert ezt 
cselekszik ós tanít ják a pápisták. Mi azonban nem tanít-
juk ezt és mégis megtesszük szabadon, ameddig nekünk 
tetszik. Ez a cselekvés nem á r t ; a tan azonban maga az 
Ördög. Viszont a kolostorban mellőzzük azt, de nem tanít-
juk azt, mint Karlstadt teszi, a tanítás pedig maga az 
Ördög. Ebből jegyezd meg immár, kik az Antikrisztus komái, 
mi vagy Karlstadt dr. Mi úgy járunk el, mint a pápisták 
kivévén, hogy a tant, parancsot ós kényszert nem fü r jük 
meg; mi mellőzzük, mintKarls tadték is, de a tilalmat nem 
tü r jük meg. így hát a pápa ós Karlstadt dr.. igazi sogórok 
a tanban, mert ők mindketten tanít ják, egyik a cselekvést, 
másik a mellőzést, mi ellenben egyiket se taní t juk és meg 
tesszük mind a kettőt . 

Mos édes uraim iní jelentéktelen dologról beszelünk, 
ha a cselekvést vesszük tekintetbe. Mert mi a szentség 
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felemelése ? Ámde ha a tant vesszük tekintetbe, igen igen 
fontos dologról tárgyalunk A rabló lélek bizony felette 
kőnnyelrníí és igen szemtelenül fog a dolog o a, a tant veszt 
kicsibe és a cselekvést nagyba, mmet nem látja a geren-
dát a maga szemében és igen nagyon bajlakcdík a szák 
kával a mi ssernünkbem Máté 1, 5. Mert a íannai a lelki-
ismeretet fogja meg, amelyet Krisztus a maga vérével 
szerzett meg és megöli ama lelkeket paraacselatckkal és 
oünökkey akiket Isten oly drágán vásárolt meg5 úgy kogy 
ekként Krisztus országát megrontja és mindazt a jót kk 
irt ja, amio nekünk az evangéliom nyújt, Mert Krisztus az 
cdy lelkiismeretben nem maradhat, amely idegen. tannal 
és emberi parancsolattal paráználkodik, ez esetben a hit-
nek meg kell semmisülnie. Epen azért kíkí tudja meg, 
hogy Karlstadt dr.-n&k oly lelke van, amely Krisztusnak 
és az evangólíomnak, a hitnek és Isten országának ellen-
sége, ezeket o újra haszontalan emberi dolgokkal ós a 
maga álmodozásával akar megrontani, amint est te e do-
logbol jól felfoghatod és amit még ezután jobban ís meg-
hallasz. 

Azt a tanítását azonban, hogy Krisztus az űrvacso-
csorában nem emelte fel a szentséget, ezt szíves nyájas-
sággal megköszönjük neki ; bárha azt un szintén tudtuk 
es majdnem oly jói, mint óh Mi itt a tanításról, nem a 
cselekvésről beszélünk és kérésünk, hogy oktasson ki 
mínfeet, hol tanítja vagy parancsolja ezt Krisztus, Mí már 
tudjuk, hol mellőzi avagy nem cselekszi azt; mert azt 
tart juk, hogy nem szükséges mindazt megcselekedni avagy 
mellőzni, amit Krisztus te t t avagy mellőzött, hisz külön-
ben nekünk is a tengeren kellene járnunk ás mindazt a 
cselekedetet megcselekedni, amit o megcselekedett; szint-
úgy a házasságot mellőznünk, a világi kormánynyal fek 
hagynunk és mindazzal, amit o mellőzött. Mert ami-
re nézve ő akarta, hogy mi megtegyük vagy mellőzzük, 
azt ő nemcsak megtette vagy mellőzte, hanem igéjével 
megjelölte, megparancsolta és megtiltotta, amit nekünk 
tennünk vagy mellőznünk kelh Merfc azt ís2 hogy o 

D. L u t h e r M. művei. Qi 
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János 13,15 , mond ja : „Példát adtam nektek, hogy csele-
kedjetek, amint én cselekedtem", itt o maga nem Lázárra, 
akit o a holtakból feltámasztott, hanem a lábmosásra 
vonatkoztat ja . 

Épp azért nem fogadunk el egy példát sem5 még 
magától Krisztustól sem, a többi szentekről nem is szólva, 
csakis az esetben, ha Isten igéje áll a mellett és érté-
sünkre adja, mit kell követnünk vagy nem követnünk, 
Mí a cselekedettel és példával nem ér jük be, igen, egy 
példát sem követünk; as igét akar juk birtokba venni, 
amiért minden cselekedet, példa ős csoda tö r t én i Mert 
o bizony oly bölcs ós beszédben jártas, oly előre látó 
is, hogy azt nekünk igékkel mind megjelölte, amit meg 
akar t parancsolni avagy t i l tani Nos hát raj ta , hej 
ti rabló lelkek, rajongj tok csak bátran és mutassátok 
meg nekünk, hol tiltotta meg Krisztus csak egy betűvel 
is, hogy a szentséget felemeljük, hiszen dicsekedtek és 
dühöngtök, hogy ez Krisztus ti lalma; hol van megírva e 
tilalom ? ugy vélem, az orlamündei inges menyasszonynál 
vagy a nadrágos naschhauseni vőlegénynél 

Ha áll, hogy annyira mereven kell Krisztus példáján 
hoz ragaszkodnunk és nem egyedül az igéhez, úgy követ-
kezik, hogy mí ezt az űrvacsorát sehol sem t a r t ha t j uk 
megy csak Jeruzsálemben a kikövezett teremben. Máté 
26, 20° Lukács 22, i 2 . Mert ha a külső eljárás oly szigorúan 
érvényben tartandó, akkor a külső helyekhez és sze-
mélyekhez is szigorúan kell ragaszkodnunk, És így oda-
jutunk, hogy ezt az űrvacsorát egyedül azok a tanítványok 
ta r tha t ták meg, akiknek o ezt akkoriban maga paran-
csolta és meghagyta* És szent Pál L Kom 11 17 és köv, 
merő bolondságot beszél. Szintúgy, minthogy mi nem 
tud juk ős a szövegből sem tűnik ki, hogy vörös avagy 
fehér bort, zsemlyét, avagy árpa kenyeret használtak-e, 
egyelőre ebben a kétségben kell meghagynunk az űr-
vacsorát, mindaddig, míg bizonyosakká nem leszünk, hogy 
egy hajszálnyira sem térünk ©1 a külső dolgokban attól, 
amit Krisztus példája előír. Sőt előbb megesszük majd 
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a húsvéti bárányt zsidó módra* Szintúgy minthogy & 
szöveg nem mondja nieg5 hogy Krisztus kesébe vettem 
azt és kinek kinek maga adta-e oda, e részben is várnunk 
kell5 míg majd nyilvánvaló lesz, csak hogy ne tegyük-
vegyük másként, mint Krisztus, Mert ha est elmulasztjuk, 
előáll a rabló lelek és ránk ordít : mi felfüggesztjük, meg-
öljük ós megfeszítjük Krisztust. Ily derék dolog ez ős 
annyira függ attól a írni üdvösségünk, meg jobban, mint 
Krisztus sebeitől, vérétől, igéjétől ős lelkétől 

Oh mely vakság és örült rajongás ez özeknél a 
mennyei prófétáknál, kik azzal kérkednek, hogy Istennel 
napról-napra beszélgetnek! A gyermekeknek is szegyem 
leniök kellene magukat, ha ily otromba mód bolondoznának, 
Eszembe ju t itt egy jövendölés, amelyet Karlstadt doktor-
ról mondottak, mikor ö először avatkozott a ml taní tásunkba 
s a mely ilyen formán hangzik: Űgy van5 Karlstadt dr. 
nem sokáig marad meg amellett, o állhatatlan ember és 
soha sem maradt meg egy dolgánál seim Ezt én akkor 
nem akartam hinni, most kell megértenem. Mert o a hittől 
ú j ra tisztára a cselekedetbe esett és sajnos, maga koholta-
emberi avagy észbeli cselekedetbe. Azt mondjuk immár, 
hogy a szentségnél mindazt megtesszük, amit Krisztus 
igével megparancsolt, amidőn így szól: Ezt cselekedjétek 
az én emlékezetemre. Amit azonban o nem tiltott meg, 
azt mi szabadon cselekesszük, ahogyan nekünk tetszik, 
ezt mondván: nincs megparancsolva, sem megti l tva; amint-
hogy o azt sem nem parancsolta, sem nem til totta meg. 

És bárha én feltettem, hogy a felemeléssel is fel-
hagyok, immár azt mégsem teszem, csak azért is dacolva 
meg egy ideig a rajongó lélekkel, inert ez azt meg akar ja 
tiltani és bűn számba venni ős minket a szabadságtői 
eltérítenie Mert mielőtt csak egy hajszálnyit avagy 
©gy pillanatra is engednék ennek a lelekgyílkos léleknek 
a mi szabadságunkról való lemondással (mint Pál Gal 5, x 

tanítja), előbb, akár holnap leszek szigorú barát tá es meg-
tartom a szerzetesség minden dolgát oly szigorúsággal, 
mint valaha tettem. Mert a keresztyén szabadság nem 

21* 
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tréfa dolog5 azt mi oly tisztán ás sértetlenül akar juk 
megtartani, mint a mi kiflinket, még ka mennyei angyal 
mondana ís mást. Sokba került az a mi édes, hű üdvözítőnk-
nek és Urunknak a Jézus Krisztusnak; azért nekünk is 
felette szükséges as, hacsak üdvőségünket kockára nem 
akar juk tennie 

E fejtegetésből immár tájékozódást meríthetsz s 
szinte biztosan megvizsgálhatod Karlstadt ár. leiket, hogy 
ő azon iparkodik, mint szakítson el minket az igétől es 
térítsen a cselekedetekhez. Hiszen, hogy ő ezt minél 
inkább elérhesse, eled állítja pompás szinben magának 
Krisztusnak cselekedeteit, hogy megrettenj tőle s így 
gondolkozzál: Ej, valóban ki ne követné Krisz tus t? És 
eközben mégis elrejti az igét, mert abból egyre sem tud 
rámuta tn i Mert minekutána látta, hogy mi emberek igéire 
es cselekedeteire semmit sem adunk, legyenek bár azok 
szentek avagy regiek s tk , ős hogy egyedül Krisztust fogad-
juk el Mesternek, es a kopó kőt részre bontja Krisztust, 
nevezetesen, amint Krisztus egyszer ige nélkül cselekszik 
és mellőz egy s más dolgot; másodszor, amint ő igével 
cselekszik és mellőz és oly ravasz, hogy ő csupán úgy 
állítja elénk Krisztust, amint ő ige nélkül cselekszik és 
mellőz, amikor őt nem kell követnünk és ^elhallgatja, 
mikor Krisztus igéjével mellőz ős cselekszik, a miben 
követnünk kell ő t 

Látod itt az Ördögöt, aki minket előbb a szentek 
által vezetett felre, az akar itt maga Krisztus által félre-
vezetnie Vigyázz, ahol Isten igéjét, amely neked paran-
csol avagy tilt, nem hallod, ott meg ne zavarodjál ős 
ne haj ts arra, ha szinte Krisztus maga cselekedné is. 
Nincs ©leget mondva? írva van : ?JA te igéd az én szövét-
nekem/- 119 Zsolt. 105 v„ Az igét, az igét kell cseleked-
ned, nem hallod ? Ha pedig eléd tar t ják , amint Krisztus 
cselekedett, mondd hamar rá s jó, jő, ha megcselekedte, 
akkor tanította ís és megparancsolta, hogy cselekedjük. 
Szintúgy, ha eléd tar t ják, ezt Krisztus nem cselekedte, 
mondd r á : nyomban meg ís tiltotta-e ? És ha e részben 
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nem mntatnak rá igéjére, úgy mondd, sző ide. sző oda, 
semmi közöm hozzá: azok nem ís példák, azok csele-
kedetek, amiket ő a maga személyéire nézve vitt véghes. 
Ha pedig azt mond ják : „Omnis Chrísti actío est nostra 
ínstructío"1), úgy hadd mondják, te arra nesz, mit ért c 
ínstructío a la t t ; ha ember mondta, annyit ér, mint te 
magad , 

Ez a világ sora, amint mond ják : aki nem tud 
énekelni, az mindég énekel, aki nem tud prédikálni és 
írni, as prédikálni és írni akar. Aki pedig tud, az sségyenll 
magát és nem örömest teszi, Karlstadt doktornak, aki 
ezzel bebizonyítja, hogy Krisztusról semmit sem tud, ép 
úgy, mint ahogy fentebb Mózest nem érti, neki prédikálnia 
és írnia kell, amikor est senki sem parancsolja, nem ís 
követeli ós mikor követelik tőle, akkor nem teszi. Mózest 
úgy értelmezi, hogy a zavargó csőcselék fellázad ós nyil-
vánosan bűnökbe esik, de hogy Mózest lelkileg tanítaná 
ugy, amint az a bűnöket fölfedi és testileg kényszerít! a 
durva vad népet cselekedetekre, ezt nem teszi és nem ís 
tudja tenni, hanem csinál magának egy különös Mózest, 
Ugyanígy csinál itt egy különös Krisztust magának, hogy 
mi annak cselekedeteit ige nélkül kövessük. De hogy Krisz-
tus először ís a mi üdvösségünk, és azután az ő cse-
lekedetei az Igével a ml példánk, ezt ő nem tudja ós 
az ű j szövetségből épen annyit tud, mint az ó-ból ós 
mégis a szentségről ós az efóle dolgokról akar írni, mintha 
nagy szükség volna az ő őrült, vak tudományára, 
helyesebben tudatlanságára. 

Hiszen lehetséges-e, hogy Mózesnek avagy a törvény-
nek helyes értelmezése legyen, amint az a bűn megisme-
rését tanít j a Róm. 3, 20° ős amint a durva népet cseleke-
detekre kényszeríti IV. Mőz. 18, 4_5.? ha azt odamagyaráz-
zuk, hogy a zavargó csőcselék fellázadjon ós a felsősóg 
hatáskörébe nyúljon ós ekként a törvény minden rendjét 
és szándekát felforgassa ? Hasonlókép lehetséges-e, hogy 

*) Krisztus minden cselekedete útmutatás nekünk. 
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az Krisztust Igazán értse meg, ugy amint o nekünk életre 
adatott a hitben és igei és cselekedetei példakép a szere-
tetben, aki őt félre löki és csak is azt ha j t ja , miként kel-
lene nekünk Krisztus cselekedetet parancs és tilalom nél-
kül példaként magtar tanunk ós követnünk ? Itt a hitnek 
és szeretetnek az egész evangéliommai vége s épen ez az 
oka, hogy a hitnek és szeretetnek tanításáról oly gúnyolódva 
beszélnek, amint ezt nekem ís maga Karlstadt dr. Jénában 
szemem köze vágta, mintha bizony ők valami nagyobb ős 
jobb dolgot tudnának ós még se állnak elő vele, még se 
hozzák azt napfényre, Csupán ebből ís megérthető, hogy 
az Ördög beszól belőlük, mert ők a hitről és szeretetről 
való tanítást kinevetik vagyis magát Krisztust az ő evan-
gélioHiávah 

Aztán rátér ez az ember ú j ra a maga héber nyelvére 
és ilyen formán hadakozik el lenünk: A wittenbergiek fel-
emelik a szentséget, tehát áldozatnak ta r t ják , inert épen 
a Mózes törvénye cselekedetét végzik, ahol kétféle, emelő 
és lengő áldozatról1) van szó, Aki már felemel va lamit / 
az bizony emelő áldozatot végez stb. Ezt süti ki legelőbb 
is tudományából. Ha ez nem vakság, mi hát a vakság ? 
Mindaz, amit felemelnek, ezen lelek szerint áldozat ós ér-
vel a partlculaii ad universale, sic eted2) Una est elevatio 
ín lege, quae est oblatio. Ergo omnis elevatio est oblatio.3) 
Ez éppen úgy hangzik, mintha én azt mondanám: Ha a 
felemelés áldozat, akkor minden felemelés áldozat. Vagy 
ezt : ha egy tehén Orlamündeben fekete, akkor minden 
telién fekete a világon. Hát ezzel az uj laikussal és paraszt-
tal laikus ós paraszti módon kell beszélnem. Itt lá t juk im-
már, mit tud a naschhauseni eke, amiről ő Jenában dicse-
kedve mondja, hogy a világ összes doktorait megszégye-
nitheti vele. Tehát, ha a szolgáló a tükröt felemeli, hogy 
belenézzen, akkor feláldozza a z t Ha a paraszt a baltát 

*) Y. ö. II. Móz 30; 14 ; IY. Móz. 18, 18. 
2) A részlegestől az általánoshoz, igy stb. 
3) A törvényben a felemelés áldozat. Tehát minden felemelés áldozat. 
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vagy a csóplőt felemeli, hogy vágjon vagy csépeljen, ugy 
feláldozza azokat. Ha az anya gyermekét felemeli és tán-
coltatja, ágy feláldozza az t ; épen azért Krisztus paran-
csolatja ellenére tesz, felfüggeszti, meggyilkolja, lemészá-
rolja, megfeszíti Krisztust, és elköveti mindazt a rosszat, 
amit azok követnek el, akik Krisztust feláldozzák, mint 
ezt a rajongó lélek dühében mondja, mert a naschhausení 
eke megmondotta: aki felemel, az áldoz. 

Mondd meg nekem, nem elég pompásan rászolgált es 
a paraszt, hogy ekéjével végig szántsanak r a j t a ? Be így 
döntse le azokat az Isten, akik magukat odahelyezik Isten 
ismerete ele ós valami sajátos dologba mernek fogni. Egyip-
tomot nem kell megverni közönséges sötétseggel, hanem 
olyannal,0 ami megfogható* II. Móz. 10, 2l» Azt tartom, vege 
itt esznek, értelemnek ós okosságnak, Hiszen meg a pá-
pisták sem voltak soha oly őrültek avagy a -nézetben^ 
hogy ők a felemeléssel a szentséget feláldozzák, bárha 
azt egyébként áldozatnak tar tot ták, hanem azért emelik 
fel, hogy a népnek megmutassák, azt Krisztus szenvedéseire 
emlékeztessék stb. Épen azért a pap sem beszél egy szót 
sem, sem áldozatról, sem máshol arról, mikor felemeli azt ; 
hogy áldozhatnók hát azt mí a felemelés által, kik oly 
erősen vitatjuk, hogy az nem áldozató 

Ugyanaz a hegedű ez, amelyen 5 mindig játszani 
szokott, tudniillik, hogy a külsőségek a fő, a szerint kell 
mindennek igazodnia ős értékeltetnie, amit szív, száj, toll 
ős kéz vall. Épen azért semmit sem ér, hogy mi szívvel 
hisszük, szájjal valljuk, tollal tanúsít juk, tettel bizonyítjuk, 
hogy a szentséget nem ta r t juk áldozatnak, mert hát mi 
azt mégis csak felemeljük. Ennyire fontos dolog a feleme-
lés és egymagában oly értéke van, hogy ezt mind fölük 
múlja ós elkárhoztatja. Hát nem veszett leiek az, aki a 
külsőségekkel így mókázik a lélekben való igazság elle-
nében ? Csak ha meghagyjuk a felemelést külsőkep, meg 
lesznek az igazi levetkőzött, meztelen mennyasszonyok; 
Isten neki, tar tsák szivökben azt olyannak, aminőnek 
akarják. 
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De eléggé megfeleltem fentebb a külsőségekkel való 
hetvenkedesre; most immár csak arról van szó, hogy ezt 
a lelket én ís levetkőztessem és megláttassam, miként ve-
sződik merő bolondos dolgokkal és mely képtelen a keresz-
tyen tan focikkórőí bármit ís becsülettel írni és ezt a bo-
londos dolgot mégis ily áradozó szókkal annyira erőlteti 
a lelkiismeretekre, mintha ások ama foeíkkek volnának, 
amiktől minden függ. Teszem ezt pedig azért, hogy ettől 
a lélektől kiki őrizkedni tudjon, amely mindig egyet akaiy 
felállitni oly uj cikket, amiről Isten semmit sem tud ég 
valami oly uj tant verni a fejünkbe, ami nincs rábízva. 
Ezt pedig úgy mondtam, mintha már igaz és eldöntött 
dolog volna, hogy ha valami felemelés történik, az áldozat, 
amint ez a lélek mókázik; mert nincs ember a földön, aki a 
felemelést áldozatnak tartaná, kivévén azt a lelket, aki ezt 
kikoholta és ránk erőltetni akarja, mert hát semmi más 
egyebet nem tudott írni; nem is fog soha egy okot sem 
előhozni a mellett, hogy a felemelés áldozat. Sőt megfeled-
kezik a maga beszédéről, ezt mondván: áldozni annyit tesz, 
mint levágni, megölni, felfüggeszteni, gyilkolni, megégetni 
stb. úgyde ki vetemednék oly őrültségre, hogy azt mondja, 
hogy a felemelés annyi, mint levágni, megölni, meggyilkolni, 
megégetni, kivévén e lelket, aki alighanem egy uj nemet 
nyelvet is tanul a maga mennyei hangjától; hozzá maga 
magát üti veri, ós vitatja, hogy aki felemel, az áldoz. 

Mikor pedig a héberből bizonyítja, hogy e két sző 
Tfanupa ős Thruma (Ih Móz. 25,3_4; Fvk Móz. 18, 8.) ami 
lengő es emelő áldozatot vagy egyszerűen emelést ós len-
gést jelent, ezt viszont azért feszi, hogy kimutassa a maga 
hóbernyelvi jeles tudományát, hogy a világ megcsodálja, 
hogy a naschhauseni ekés meg héberül is tud, de nem 
azt a közönséges nyelvet, amit kiki beszél, hanem azt, 
amit ez a lólek új ra és hozzá naponként a mennyei hang-
tól tanuk 

Mert az én hóber nyelvein arra tanít engem, hogy 
mielőtt valamit a törvény szerint áldoznak, azt előbb fel 
kell emelni és lengetni és hogy ópen az okból kell eme-
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lésnek és lengésnek történnie, hogy azzal Istent vallják ős 
neki hálát adjanak egy oly kegyelemért, ami nem áldoz-
tátik avagy adatik Istennek, hanem amit tőle nyernek. 
Ép iigy, amint ahogy fentebb a mise nevéről is mondottam. 
Csak azután áldozták és gyúj to t ták meg azt, ha előbb ilyen 
módon felemelték és lengettek; úgy hogy tehát a törvény sze-
rint sem lehet az emelés ós lengés áldozat, sem semmíképem 

íme, ily jelesül érti ez a lélek a Mózes törvényét és 
a héber nyelvet ós mégis annyira dühös és erőszakos, 
hogy erre az ő álmodozására hitcíkket épít és úgy akarja 
befonni a lelkeket, hogy Krisztus gyilkosainak, hóhérai-
nak, megőlőínek ta r t ja azokat, akik azt felemelik, így 
kell tele szednie mindég az Ördögnek száját káromlással 
és kergetnie Krisztust. 

Karlstadt dr. Krisztus országától elesett ős hitével 
hajótörést szenvedett, azért minket ís ki akar onnét ragad-
ni egyenesen a cselekedetekbe és csupa gaíatákat akar 
belőlünk csinálni. Hiszen lásd csak, ón édes emberem, mely 
otromba vakság az, amikor igyen viaskodik: ha valaki 
körülmetéli magát, méltán mondható zsidónak. Tehát aki 
felemel, méltán mondatik áldozónak stb. Oh te, szegény, 
nyomorult lélek, hát hol olvastad te azt, hogy méltán 
mondható zsidónak az, aki magát körülmetéli? Hát nem 
metélte körűi Pál Thiiótheust, noha már meg volt keresztelve 
és keresztyén val a ? Ap. Csel. 16, 3. Nem mondja-e szent 
Pál a kőrülmetólkedést szabados dolognak, I. Kor. 7, l 9 . : 
„A körülmetélkedós semmi, a körülmetóletlenség is sem-
mi", vagyis ra j tunk áll, hogy körülmetélkedjünk avagy ne, 
hogy körülmetéletlenek legyünk avagy ne. És ez a lélek 
sebtiben ós gazul ítél szent Pál íteletével szemben: ez 
nem szabados dolog, hanem zsidóvá teszen. Ezt kellene 
mondania: aki magát körülmetéli ugy, mintha ezt a tör-
vény és lelkiismeret kényszerítésére kellene cselekednie, 
az méltán tekinthető zsidónak: mert a körülmetélkedós 
nem tesz zsidóvá, hiszen vannak, akiknek betegség avagy 
testi fenósedés miatt kell bőrüket levágatniok ; hát azok 
ezért már zsidóknak nevezendők ? 
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Az tesz pedig valakit zsidóvá, aki a törvény kény-
szere alatt állva lelkiismereti dolognak tart ja, hogy körük 
metólkedjóko Ez a zsidó felfogás és lelkiismeret teszi öt 
zsidóvá, bárha külsőképen soha nem metéli körül magát, 
vagy nem tudja magát körülmetélni. Szintúgy a körülme-
téletlenseg nem tesz senkit pogánnyá, hanem ha az illető 
lelkiismeretében úgy vélekedik, hogy neki körülmetélet-
lennek kell lennie, az a pogány, bárha küisőkep ezersze-
resen körülmetólkedik is, Ép úgy, mint ahogy e részben 
Karlstadt dr. voltakép pogány ós elvesztette Krisztust, mert 
a körülmetéletienséget szükségesnek ós a körülmetéltsóget 
kárhozatosnak t a r t j a és nem tekinti szabados dolognak, 
amint ezt Krisztus kívánja. Ebből nyílván meglátható, hogy 
ez az ember tisztára a cselekedetekbe sülyed és a külső-
ségekbe fullad, úgy hogy immár a lelkiismeret lelki dol-
gaiban egyetlen helyes Ítéletet nem mondható Mert lehe-
tetlen, hogy csak egy szikrányi keresztyéni értelem ís 
lehetne nála, minthogy ő azt tar t ja , hogy az ő külső dolga 
bárkit zsidóvá vagy keresztyénné, pogánnyá avagy törőkké 
tesz ós nem ítél a lelkiismeret, hanem a külső mivolt sze-
rint, amit okos emberek nem tesznek. Itt is azt kellett 
volna mondania: aki a szentséget lelkiismeretbe!! kény-
szerből felemeli, úgy, mintha ezt fel kellene emelnie, az 
zsidóvá ís lesz. Ámde ml ezt nem tesszük, amint ő jól 
tudja. Épen azért attól félt, hogy szégyent kell vallania, 
mint aki velünk szemben nyílvánvaiólag hazudik; de nem 
látta, hogy ő azzal még nagyobb szégyent vall, hogy Isten-
nel szemben hazudik ós megtiltja a cselekedetet, mint 
Isten parancsolatával elkárhoztatottat, amit pedig Isten 
nem tiltott meg. Viszont aki erőlteti, hogy a szentséget 
M ne emeljük, az pogány, amint Karlstadt dr. teszi ős 
ekként kényszerű törvénnyel terheli a lelkeket, amit pedig 
egyedül Isten tehet meg; aki pedig felemeli vagy néni 
emeli fel azt szabad lelkiismeretből, amint neki tetszik, az 
keresztyén és ezt az a hit cselekszi, amely egyedül tesz 
keresztyénekké minden cselekedet nélkül. 

Szintúgy ezt kellene továbbá mondania : aki e szent-



ili á s a m e n n y e i p r ó f é t á k e l l e n 331 

Béget oly lelkiismerettel és meggyőződéssel emeli fel 
hogy azt áldozza, az áldozó ós pápista, mert ahol ily 
lelkiismeret van, ott áldoznak, bárha a szentséget fel 
soha sem ís emelik, avagy ha szinte valamely mély 
kú tba eresztik. De ahol ily lelkiismeret nincs, ott nem. 
áldoznak, bárha szinte az ég fölé emelik is ós bárha az 
egész világ kiá l t ja ís: áldozat á ldozat ; mer t minden 
egyetemleg a lelkiismereten fordul m e g ; ez a ra jongó 
lélek azonban erről semmit sem tud vagy nem akar 
tudni. 

Azt tartom, hogy ezt az í rás t sokan bosszúsan fogják 
olvasni, mert ilyen mókázásról szól. De hogy j á r j a k el 
vele szemben? Ez a dühös lélek kényszerí t erre engem. És 
mégis, amint fentebb mondtam, az a haszon ebből, hogy 
a mi keresztyén szabadságunkat megvédelmezzük és 
t isztábban megér t jük , valamint hogy e hamis lelket meg-
i smer jük ós meglát juk, mely vak s oktalan s ekkén t 
ki-ki tudja mihez ta r tani magát . Mert minthogy o e 
jelentéktelen dolgokhoz sem ért, sőt oly nagyot t a r t 
azokról, hogy Isten hatáskörébe nyűl, bűnt ős lelkiismeretet 
csinál ott, ahol ezekről sző sincs, megront ja a keresztyén 
szabadságot és elvonja a lelkiismeretet a kegyelem értei-
métől a külsőséges dolgokra ós látszatra, ami által 
Krisztust t agadja meg, országát pusztí t ja , az evangóliomot 
gyalázza: ki várha tná hát, hogy ő valaha valami jót 
í rhasson avagy tan í thasson? Mert biztosan ki lehet 
mutatni e cikkekből, hogy Krisztus lelke nincs azokban; 
tehát, hogy az Ördögnek keli azokban lennie, aki ott ís 
van: kkk i e szerint igazodjék hát e részben. 

Hogy már aztán a miset németül t a r t s ák a németek? 
az nekem ís te tszésemre van ; de az már szinten sok, hogy 
o ebből is kényszer t akar csinálni; mintha annak úgy kel-
lene lennie. Ez a lelek nem teke t másként , csak hogy ú j ra 
meg ú j r a törvényt, kényszert , lelkiismeretet és bűnt szerez-
zen. Én ugyan olvastam L Kor. 14, 27-28• »Hogy annak 
hallgatnia kell a gyülekezetben, aki nyelveken szól, mint-
hogy senki semmit sem ért abból." Ámde azon át akar-
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nak ugorul, ami ugyanott áll: nisi ínterpretetur qnís1} 
vagyis s z t Fái megengedi a nyelveken szólást, ha egyszers-
mind megmagyaráztatok, hogy ér tsék: épen azért o ugyan-
ott meg ís parancsolja, hogy ne akadályozzák azokat, akik 
nyelveken szőlanak s t k Nos hát mi senkinek ne adjuk a 
szentséget, hacsak nem érti a szentségre vonatkozó igéket, 
amint ezt jól tudják: úgyhogy tehát mi e részben nem 
járunk el szt. Pál ellenére, mert mi eleget teszünk az o 
akaratának. Hogy vájjon eleget teszünk-e e leieknek, aki 
a külső cselekedetekre néz ős semmibe sem veszi a lelki-
ismeretet avagy meggyőződóst, arra semmit sem adunk, 
mi az ő új hitcíkkeit számba se vesszük. 

Én örömest vennem ma a nemet misét, foglalkozom 
is vele, ámde nagyon szeretném, ha az igazi nemet fa j ta 
volna. Mert az, hogy a latin szöveget tolmácsoljuk ós a 
latin hangot és hangjegyeket megtar t juk, megtűrhető, bár 
nem hangzik se szépen, se jól. Mindkettőnek, szövegnek 
és hangjegyeknek, hangsúlynak, eljárási módnak az igaz! 
anyanyelvből ős hangból kell erednie; különben az egész 
csak olyan majomság, Minthogy azonban ez a rajongó lé-
lek azt erőlteti, hogy meg kell lennie és e miatt a lelki-
ismeretet törvénnyel, cselekedettel és bűnnel akar ja terhelni, 
halogatom a dolgot s nem igen sietek úgy vele, mint eddig-
elé, csupán dacból, szemben ezekkel a bűnmesterekkel és 
lólekgyilkosokkal, akik minket oly cselekedetekre kény-
szerítenek, mint Istentől parancsoltakra, amiket pedig ő 
nem parancsolt. 

Mert aki olyan felfogással járul a szentséghez, hogy 
szivében hordozza ez igéket németül vagyis világosan: 
„Vegyétek ós egyetek ez az ón testem stb.", amit a meg-
előző prédikációban tanul es jegyez meg és ígyen veszi 
a szentséget, az helyesen veszi azt ós nem hall merő nyelv-
beszédet, hanem igaz értelmet. Viszont, aki se nem veszi 
azokat szivébe, sem nem érti, nem is úgy fogadja a szent-
sóget, azon nem segít semmi, mégha ezer prédikátor állna 

ü Kivévén, ha valaki megmagyarázza. 
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m füléhez és kiabálná veszettül és bolondul ezen igéket. 
Ámde es őrült lélek szerint mindent a külső cselekedet 
és látszat okáért kell tenni, amibői o a maga fejétői min-
denkor szükséges dolgot és hitcikket akar csinálni Isten 
parancsolata nélkül. 

Ez a bolond szent Pál igéjét sem érti helyesen, auik 
kor ő a nyeivbeszódrői ír i. Kor, 14, 2_29. Mert szk Pál 
a gy7Lilekezet igehirdető hivataláról írja, hogy ez hallgassa 
azt és tanuljon, mondván : aki ott ak^ir fellépni ós olvasni, 
tanítani vagy prédikálni és mégis nyelveken szól, vagyis 
latinul németeknek vagy más ismeretlen nyelvet kasznál, 
az hallgasson ós csakis magának beszéljen, mert senki se 
érti, se sem hallgatja és senki nem épülhet abból, vagy 
ha nyelveken akar szólani, akkor egyszersmind magya-
rázza is meg azt vagy egyébként fejtegesse, hogy a gy(k 
lekezet megértse, ügy hogy tehát szent Pál a nyelveken 
szólást nem tiltja meg oly mereven, mint ahogy ez a 
bűnös lelek teszi, hanem meghagyja, hogy ne tiitassék 
meg az, ha egyszersmind a magyarázat ís megtörténik. 

Innét maradt fenn minden országban a szokás, hogy 
az evarigéliomot Közvetlen a prédikáció előtt latinul olvas-
sák, amit szent Pál a gyülekezetben való nyelveken szó-
lásnak nevez. Ámde minthogy a prédikáció nyomban azután 
következik és a nyeívbeszed megmagyaráztatík ős kifej-
tetik, amit szent Pál sem nem vet el, sem nem tilt meg, 
imiárt kárhoztassam én vagy bárki más? Sőt adja Isten, 
hogy szent Pál eme rendeletének mindenütt eleget tegyünk, 
hogy a latin evangéliom után semmi egyebet ne prédikál-
junk, csak ugyanannak a magyarázatát,, Ámde ez a rajongó 
lélek mindazt el akar ja kárhoztatni, amit szent Pál meg-
enged és megtilt, hogy azt ne kárhoztassuk e l ; azon felül 
nem akar megtűrni semmiféle éneket, sem a latin beszé-
det és szent Pálnak a nyelvbeszédről szőlő tanítását nem 
csupán az igehirdető hivatalra, hanem minden oly külső-
ségre vonatkoztatja, aminek semmiféle fontossága nincs, 
ahogy szokta. 

Nem mintha megakadályozni akarnám, hogy a. 
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misénéi sok német szóval é l jünk ; de nem tűrhetem, hogy 
Isten igéje nélkül pusztán a maguk mohó erőszakosko-
dásából megtiltsák a latin evangéliom olvasását és bűnt 
csináljanak ott, ahol arról ópensóggel nem lehet sző, 
nehogy ez a rabló lélek a maga rajongásával isten helyett 
mesterünkké legyen. Mert az ilyen mőkázásra nem ala-
pí that juk a mi dolgunkat, sem meg nem erősíthetjük 
azzal a pápisták ellenében, hisz különben tisztára csúfot 
vallanánk előttük. Mindannak biztos es tiszta isteni 
igének kell lennie, amire mi velük szemben építünk és 
amivel harcolunk, hogy az ellen semmi komoly érvet fel 
ne hozhasanak. Mert ha mindjárt behoznék is a nemet 
misét, mégsem lesz az elég, hogy a szentségnél németül 
beszélünk, hiszen az igéket előbb mégis csak el kell mon-
dani, mielőtt a szentséget veszik, hogy azok, akik ahhoz 
járulnak, szivükbe fogadják ós ne fülükbe. Mit változtat 
az a dolgon, ha ők azokat nem ís hallják a szentségnél, 
de előbb már nyomatékosan hallgatták ós felfogták ós 
azután bevették a prédikációban: ha csak nem aka r juk 
kinek kinek, aki ahhoz járul, ugyanazon igéket különösen 
fülébe kiáltani ős a szentséget ugyanannyiszor megáldani, 
a hányan vannak, akik azt élvezik. 

Szándékom volt egy könyvben mindenre felelni, d© 
sietek és úgy látom, nagyra nőne az. Épen azért 
sietségemben itt felbe szakítom és a szentségről mást 
kezdek, mert hisz én még nem rendelkezem, amint ők 
kórkedve mondják, minden ő móregkönyveikkeh Ne unj 
rá, ezt én ham arjába í r tam; a másik nyomon követi 
majd, ha Isten akarja. Neki legyen hála ós dicsőség mind-
örökké. Ámen. 

MÁSODIK -RÉSZ. 

A mennyei próféták ellen a szentségről. 
Épen nem kételkedem azon, hogy ez a mi perpat-

varunk a pápistáknál nagy őrömet ős reményt keltett, 
mint olyan, ami immár a nní ügyünket tönkre ju t ta t ja , 
Hosza, csak hadd kérkedjenek és hadd töltsék kedvüket 
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rajtunk* Én gyakran ős régem megmondottam, ha Istentől 
vagyon, amibe fogtam, úgy nem nyomhatja el azt senki, 
ha meg nincs Istentől, úgy védje meg más; nekem bizony 
•eszem ágában sincs megvédenie Nem veszthetek vele sem-
mit; mert nem tettem fel rá semmit. Ázt azonban jól tu-
dom, hogy senki sem veheti el azt tőlem, csakis az Isten. 
És bárha e botránkozások nékem bántásomra vannak, 
mégis örvendek, hogy az ördög napfényre kerül ós sző= 
gyent vall a mennyei próféták által, akik már régtől moz-
golódtak, de még sohasem mertek előbújni, mígnem kicsal-
tam őket egy forinttal;1) ezt ugyan jól elhelyeztem Isten 
kegyelméből ós meg nem bánom. 

Se baj, Istennek nevében, ón tudom és bizonyos 
vagyok abban, kí itt a mester, volt már vele dolgom nem 
egy hatalmas verekedésben; ott lesz ő ennél a verekedés-
nél is. Azért csak bátran és rettenthetlenül álljon meg, 
akinek az evangéliom adatott. Mi vidám bizodalommal ős 
jókedvvel viaskodunk a búskomor, bamba, csüggedt, szo-
morú lelkekkel, akik a zörgő falevéltől ís félnek, csak, 
mint ez már az istenteleneknek szokása (36. Zsolt, 1„), az 
Istentől nem félnek ós az ő igéjébe és dolgába kontár-
kodnak, Mert hát ő elrejtőzik ás nem láttat ja, sem nem 
érezteti m a g á t De ha jelenlévő, látható ember volna, egy 
szalmaszállal is kiverne őtet az országból. 

Mert igyen cselekedett ez a lélek. Először ís ide-oda 
surran az országban és titkon maga körül rondít, keres-
vén, hol találhatna olyanokat, akik hozzá csatlakoznának. 
Aztán mikor már úgy véli, hogy kővetői vannak, dacosan 
©lőront és hiszi, nyert ügye van azzal, hogy dacolását 
nem arra az Istenre alapítja, aki velük beszél, amint kér-
kedve hirdetik, hanem a csőcselék csatlakozására ós epit 
testre ós vérre. Mert, akit Isten indít arra, hogy beszóljee9 

m szabadon, nyíltan fog dolgába, meg ha magára marad 
is és senki sem csatlakozik hozzá, amint Jeremiás (2. 2-) 
t esz i Amint ón is dicsekedhetem, hogy tettem. Annak-

s) V. ö. 211. 1. Luther egy forintba fogadott Karlstadttab 
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okáéit bizonnyal az ördög az9 aki titkon és orgyilkos 
módra igyon belopődzík és azután mentegeti magát, hogy 
csak lélekben nem volt eléggé erős. Igen, Istennek lelke 
nem mentegeti így magát ; ón ördögöm, nagyon jól 
ismerlek téged* 

Az igazi Ördög meg nem is állt elő. Mert ő még 
valami mást ís forgat agyában, amit én regtől jól megszima-
toltam. Majd ez ís napfényre kerül, ha Isten akarja. Hála 
Isten, odáig ju tot t a dolog, hogy rám nínos különös nagy 
szűkség; van ember elég, aki ezzel a lélekkel megmem 
kőzhet, anélkül, hogy nekem, mert hogy élek, a játékba 
kellene keverednem. Azt is jól tudorn^ hogy Karlstadt 
dr.-n&k régtől rotyog © kotyvalók a szivében, de nem 
tudta feltálalni soha. Azt is tudtam ; nem sokkal jobban 
osínálná a dolgát, mint ahogy osínálta és hasztalan kérőd-
sík minden ő bölcs gondolatain, „Mert nincs Istennel szem-
ben sem bölcsesóg, sem okosság, sem tanács" (PéldL 2I,30„)5 

ő egy igével mindent megszógyeníthet Ő tudja, hogy az 
emberi gondolatok hiábavalók. 

Ha immár van, aki oly gyenge, hogy e döfést nemi 
tudja kiállni es kétségeskedik a szerűség dolgában, az 
hajtson a szóra es egyelőre maradjon szentség nélkül és 
egyébként gyakorolja magát Isten igéjében, a hitben és 
szeretetben, azokra hagyván azt, akik erősek lelkiisme-
retükben. Nemi ér tégedet kárhozat, ha szentség nélkül 
maradsz, A pápistáknak pedig, kik e botránkozáson örven-
deznek, legyen tudtukra adva, hogy vigyázzanak ós szivik 
ket meg ne keményítsék,, Mert az Isten már több ízben 
mutat ta magát oly bolondnak ós gyengének, mintha az 5 
Igéjének es ügyének tönkre kellene mennie, hogy ezáltal 
az istentelenek megkeményedjenek ós megvakuljanak^ ho-
lott ép ekkor mutat ta ki teljes erejét ós azok pusztultak e-1 
a legborszasztőbb módon, akik az ő bolondságán és gyeim 
gesógén keményedtek ós vakul tak meg: mint ahogy ez a 
zsidókkal törtónt a Krisztus kereszt je által (h Kor, 1,18,) 
ás a pogányokkal a vértanúk szenvedése által. 

Minthogy azonban az Ördög oly rendetlenül és vadul 
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hány^vet össze-vissza mindent és akárcsak Karlstadt 
d ívnak a feje, oly igen-igen rendetlen és esetlen az 6 
írása, hogy mód felett bosszantó azt olvasni ős bajos 
megtartani, megkísértem, tudnám-e ezt az ő csömörét ős 
mérgét valrnelyes rendbe hozni és nyomról nyomra 
letárgyalni, Először is azt az alapokot és nézetet, amire 
minden 6 dühöngése irányul, döntöm meg, hogy szövét-
neket adjak az olvasó kezébe, amelynél ezt a lelket 
tisztára meglássa és megismerje, E nézet pedig a 
kővetkező. 

Isten nagy jóságából ú j ra megadta nekünk a tiszta 
evangéliomot, üdvösségünknek e nemes, drága kincsét 
Ez adományhoz kell immár bensőkép a jő lelkiismeretben 
a hitnek ós léleknek csatlakoznia, amint ezt ő Ézsaiás 
55, 31„ ígéri: ; ;Hogy az ő igéje nem jő ki foganatlamxl" 
ős Róm. 10, 17„: „A hit a hirdetésből eredk 

Ez evangéliumnak ellensége az ördög ós nem szivek 
heti az t : ós mert eddigelé semmit sem tehetet t az ellen, 
sem erővel sem fegyverrel, immár csellel támadja meg 
(mint 8 mindenha tette) és hamis profétákkah És kérlek 
téged, keresztyen olvasó, ha kedved van oda figyelni, 
leleplezem előtted, ha Isten akarja, e prófétákban az 
Ördögöt, hogy szinte megfoghatod: hiszen neked és nem 
nekem válik javamra, amit írok. Ilyenformán áll a dolog s 

Hogy immár Isten az ő szent evangeliomát 
kibocsátotta, kétféle módon cselekszik mivelünk. Egyrészt 
külsőképen ; másrészt belsőkepem Külsőképen az evan-
géliom szóbeli igéje ós az érzéki jelek által cselekszik 
velünk, minők a keresztség és a szentség* Bensőkópen a 
Szentlélek ós hit, valamint más adományok által cselek-
szik velünk. Mindezt pedig oly módon ós rendben, hogy 
a külső dolgoknak elül kell járniok ós a bensők aztán, 
még pedig a külsők által következnek, olyanformán, hogy 
az o határozata szerint egy embernek sem adhatók meg 
a belső dolgok, csakis a külső dolgok ál tal ; mert ő 
senkinek sem akar ja megadni sem a lelket, sem a hitet 
a külső sző és jel nélkül, amit ahhoz szerzett, miként 

D. Lu the r M. művei. 2 2 
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Luk. 29= mondja : „Hallgassák Mózest és a prófétákat". 
Ezért nevezheti szent Pál is a keresztséget az újjászületés 
fürdőjének, amelyben Isten a Szentlelket gazdagon 
Monti". Tit. 3, 5, 7. : „És a szóbeli evangéliom isteni erő, 
amely mindazokat üdvözíti, akik abban hisznek", Róm. 1,16 . 

E rendre ügyelj, testvérem, ezen fordul meg minden 
tisztára. Mert bárha ez a rabló lélek teszi magát, mintha 
sokba venné az Isten igéjét és lelkét ós kérkedik az 
Isten igazmondása és igazsága iránt való égő szeretettel 
és buzgósággal, mégis az az 6 nézete, hogy ezt a rendet 
megfordítsa ós egy visszás rendet állítson fel a maga 
gonoszságából, azért ilyenformán igazítja el a dolgot: 

Először ís, amit Isten külsőképen rendel a lélekhez 
bensőkép, mint mondtuk, óh mély ócsárló és gúnyoló 
módon ereszti azt szólnék ős előbb be a lélekbe akar 
törni. Igen, mondja o, egy maroknyi víz tisztíthatna meg 
engem a bűnöktői ? Á léleknek, a léleknek, a léleknek 
kell ezt bensőkóp megcselekednie. Segíthet ra j t am kenyér 
és bor? Bevihetke a kenyérre való lehelés Krisztust a 
szentségbe ? Nem, nem! Krisztus testét lelkileg kell enni : 
a wittembergiek csak azért sem tudnak semmit, ők 
kilopják a hitet a betűből és a sok hatalmas szóból, úgy 
hogy az, aki az ördögöt nem ismeri, bizony azt gondok 
hatná, hogy őt Szentlélek van náluk. 

De- ha megkérdezzük őket, hogyan ju thatunk hát 
be ugyanazon felséges lélekhez ? úgy ők téged nem a 
külső evangélíomhoz, hanem Eldorádóba küldenek, 
mondván: ácsorogj tótlen, mint én ácsorogtam, akkor te 
Is megtapasztalod az t ; akkor megszólal a mennyei hang 
és Isten maga beszel veled. Ha meg aztán ez ácsorgás 
után tudakoződol, akkor ép oly sokat tudnak ők arról, 
mint Karlstadt dr. a görög ós héber nyelvből. Látod itt 
as Ördögöt, az isteni rend ellenséget? Hogyan nyitja ki 
szádat a „lelek, lélek, lélek" szókkal ős eközben mégis 
hidat, pallót és utat, létrát ós mindent ledönt, amelyen a 
lelek hozzád jöhetne, nevezetesen Istennek külső rendjét 
az órzéki keresztségben, jelben és Isten szóbeli igeit és 
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meg akar oktatni nem arra, kogy miként jöjjön a lélek 
hozzád, hanem, mint menj t© a lélekhez, úgy hogy a 
felhőkön utazni és a szélen lovagolni keli tanulnod ; és 
mégsem mondják meg, hogy miként, avagy mikor, hol, 
avagy mit, hanem meg kell tapasztalnod azt, mint ahogy 
•ők maguk megtapasztalták. 

Viszont, amit Isten nem külsőleg rendel, azt fennen 
lobogtatják, mintha az eszük ment volna és amint kohol-
n a k sajátos benső lelket, ugyanúgy felállítanak sajátos 
külső rendet is ott, ahol e részben Istennek sem parancsa, 
sem tilalma nincsem Teszem, hogy semmiféle képet, 
templomot, oltárt ne tűr jünk, misét ne mondjunk, szent-
séget ne mondjunk, avagy emeljünk fel, csuklyát ne 
hordjunk, hanem szürke kabátot viseljünk, kedves szom-
szédnak hívjuk egymást, az istentelen fejedelmeket üssük 
agyon, jogtalanságot ne tűr jünk és sok más egyéb külső-
séges alázatossággal és magatartással forgolódjunk, ügy 
amint azt ők maguk kieszelik és a mik Istent számba se 
veszik. Aki e részben másként cselekszik, mint ők, az 
kétszeres pápista? az megfeszíti ós megöli Krisztust ég 
írástudó a neve. Aki pedig megcselekszi, az már csizmás-
tói és mindenestől beleugrott a lélekbe és leiektol tanított 
a neve. Óh ti derék szentek ! Fia megkérded őket, ki rendel 
ilyesmit, akkor legyintenek a kezükkel : Óh, az ón Istenem 
mondja ezt nekem, a lélek parancsolja ezt nekem; igen. 
minden ő álmodozásuk merő isteni ige. Mit gondolsz e 
legényekről? Sejted már, kicsoda e lelek? 

Továbbá azt haj t ják, hogy amit Isten bensőkóp ren-
del, teszem a hitet, az nem ér semmit ós rákényszerí t ik 
az emberekre az összes külsőleges igéket és írást, amik 
a bensőleges hitre vonatkoznak, külsőleges ű j mód szerint; 
hogy megöldököljék az ó embert és kieszelnek mindenféle 
durvaságot, tanulmányt, megcsodálást, unatkozást, több 
efőle szemfényvesztő dolgot, amikről az írásban egy betű sin-
esem Azért bele kotnyeleskedik e dologba az én Karlstadtom, 
mint egy disznó, amely immár a gyöngyöket felfalta s 
mint egy kutya, aki a szentséget elnyelte, Máté 7, 6 és 

22* 
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megrontja mindazt, amit Krisztus mond és állít a benső-
séges hitről, ilyen külsőséges, koholt cselekedetek révén 
úgyannyira, hogy ő Krisztus vacsorájából sem csinál mást, 
hanemha emberi cselekedetet, hogy mi forró hévvel és (az 
o buta szavai szerint) megfeszített kívánsággal szintén ágyán 
öljük meg magunkat. Ezzel olyan ködöt ós felhőt csinál, 
hogy azokat a világos igéket se látjuk, ahol Krisztus 
mondja: „Az én vérem kíontatík érettetek bűnöknek 
bocsánatára s tk ," Máté 26,2i-? amik kétségkívül csakis hittel 
foghatók fel, nyerhetők el ós tar thatók meg és semmiféle 
cselekedettel sem. 

Most ennyit, arra való nézve, hogy tudjad, mi fa j ta 
lélek ez, amely Isten rendje ellenére egyenesen visszás 
módon jár el ős abból, amit Isten a bensőleges hitről 
ős lélekről rendel, ők emberi dolgot csinálnak, Viszont 
abból, amit Isten a külsőséges igéről és jelről ós cseleke-
detekről rendel, ők bensőleges leiket csinálnak ős a test 
megőldökiesót előre a hit ele, sőt az ige elé helyezik, tehát 
(mint ez az Ördögnek szokása) kimennek ott, ahol Isten 
be, és be mennek ott, ahol az Isten ki akar jönni. Hogy 
ón őt ördögnek mondom, azon ne csodálkozzék senki: 
mert Karlstadtra ón nem sokat adok, ón nem őt látom, 
hanem azt, aki őt megszállotta ős aki általa beszél, amint 
szent Pál mondja : „Nincsen nekünk tusakodásunk test tel 
ós vérrel, hanem lelki gonosz hatalmasságokkal a levegő-
ben" stb. Efóz. 6. l 2 . 

Tartsd hát magad én testvérem erősen Isten rendje-
hez, nevezetesen, hogy az ó embernek Krisztus példája 
követése szerint való megőldösóse, miként Péter (L 2, 2 l) 
mondja, ne legyen az első? ahogy ez az ördög sürgeti, 
hanem az utolsó: tehát hogy senki sem öldökölheti meg 
testét, hordhatja a keresztet ós követheti Krisztus példá-
ját, hacsak előbb keresztyénné nem lesz és nem bírja 
sziveben hit által Krisztust, mint egy őrök kincsek Ot pe-
dig nem nyerjük meg cselekedetek által (mint ahogy ezek 
a próféták ordítják), hanem az evangóliom hallgatása által, 
miért ís ez a dolog rendje : először minden cselekedet és 
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•dolog előtt hallgatjuk az Isten igéjét, amelyben „a lélek 
megfeddi a világot a bűnről" János Í6? 9. Ha a bűnt meg-
ismertük, hal lgat juk Krisztusnak kegyelmét. Ugyanez igé-
ben eljő a lelek és megadja a hitet ott, ahol ős akinek 
akarja. Aztán kerül a sor az öldösésre és a keresztre és 
a szeretet cselekedeteire. Aki más rendet ajánl neked, ne 
kételkedjél azon, hogy az Ördög az, amilyen ez a ka rk 
S'tadti lélek, mint ezt még jobbn meglátod, 

N o s z a , a d o l o g r a , s e g é l j e n a z I s t e n ! 
Először ís kedves gyermekeim hogyan hitványkodik 

ez a lélek a szentség szó ós név felett, itt páncélt öltött 
magára a disznó. Szégyen, hogy "erre szót kell vesztegetni. 
De mégis megtesszük, mert ez a lélek ugyan pompásan 
száll ki a síkra, állítván, hogy Krisztus és az apostolok 
nem ágy nevezték azt, ő igét követei erre nézve a bíbliábób 
Isten nevet ad teremtményeinek; nekünk, embereknek 
nincs megengedve, hogy nevet adjunk az isteni dolgoknak. 
Végre zsidóvá lesz ós elnevezi azt sekermentnek, és „Se-' 
ker Theminík" nek mondja vagyis hamis képnek, Jóllehet 
.a easchhansení héber nyelv sekermentet mond, amint itt 
látod, és a ment-bői képet csinál. Mire jó ez a szópompa ? 
Arra, hogy a dühös csőcselek száját ós orrát feltátsa és 
mondja : Valóban, ügy vélem, igen, ez valami, ez egy férfi, 
aki érti dolgát, itt a lélek. 

Ámde voltaképen ez az a íkliugcm, amely szerint, mint 
fentebb mondtam, az efajta külsőleges név ós szín, amire 
nézve Isten sem parancsot, sem tilalmat nem adott, ez 
legyen az igazi főcikk, amelyen minden megfordul, amint 
ő a mise és felemelés névvel is cselekedett fentebb. Aki 
t ehá t nem nevezi azt szentségnek, az van a lélek birto-
kában és az a szent. Aki pedig azt szentségnek nevezi, 
az a feketét fehérnek- mondja és elvonja a népet az Isten-
től, mi több, borzasztó bűnbe e j t i : szóval megtagadja 
Krisztust. Hát nem borzasztó dolog ez attól a gaz lélek-
től, aki nagy dolgot csinál abból, ami semmi ? 

Mos hát, ra j ta te lólekgyilkos ós bűnös lélek, mi be-
ismerjük, hogy Isten nem nevezte azt szentségnek, sem 
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meni parancsolta meg1, hogy szentségnek nevezzük. De-
mondd meg nekem viszont, hol tiltotta meg a z t ? Nos, csak 
egy címet, ugyan mikor? Ki adott neked arra hatalmat, 
hogy megtiltod, amit Isten nem t i l t? S hogy lehetsz annyira 
gonosz, hogy te nagy bűnt csinálsz ott, ahol Isten semmi 
bűnt nem Ismer? Hát nem te vagy az az igazi lőlekgyílkos, 
aki magát Isten helyett reánk tolja ős elrabolja a mi 
keresztyéni szabadságunkat es a lelkeket maga alá veti?' 

Igen, ti nem nevezitek azt úgy, mint Krisztus és az 
apostolok. Miért tagadod oly otrombán ? Mí ís az Űr ke-
nyerének ós kelyhenek nevezzük azt, hiszen mi is olvas-
suk az apostolt I. Kor. 11, 26. így kellene minket vádolnod 
t© -eszement lólek; ők megparancsolják, hogy szentségnek 
nevezzük ós megtiltják, hogy az Űr vacsorájának nevezzük. 
Ha ilyesmit bizonyíthatnál ránk, akkor keserű, mérges, 
gyűlölködésed elért volna valamit nálunk. Ámde ha mi 
nem tiltjuk, avagy parancsoljak azt, hanem szabad lelki-
ismerettel nevezzük szentségnek, ágy te Krisztus tagadó 
és káromló vagy, aki Isten parancsolata nélkül sa já t 
dühöngésedből tiltod, kárhoztatod ós gyalázod azt a szabad-
ságot, amely nekünk Istentől szereztetett ós adatott ós. 
a te külsőleges nevedből és színedből csinálsz egy ily 
szükséges lelki nagy dolgot. 

Nem szabad-e nekem az én Uramat, a Jézus Krisztust 
oly névvel nevezni, amely az írásban nem található ? Hát-
ha én ot az én szivem koronájának, szivem bájának, az 
én rubintomnak nevezném, amennyiben nem csinálok abból 
lelkiismereti dolgot, mintha őt csak így és nem máskép 
kellene neveznem ? Pedig hol találhatók e nevek az í rás-
ban ? Szintúgy, ha egybevéve kellene a keresztségről s 
űrvacsoráról beszélnünk, hogyan tennők meg e z t ? Nincs, 
név az írásban, amely egybefoglalná az összes szentsé-
geket avagy jeleket. Ez esetben szépen hallgatnunk kel-
lene vagy nem szólnunk róluk egybevéve; vagy megítél-
nek minket ezek a próféták, mint Krisztus tagadókat. 
Szintúgy sok hitcikk van, sok keresztyén tantétel, sok 
cikk a bibliában. Hogy bánjuk el velük ? Ezek a nevek 
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(cikk, tétel, fejezet) nem fordulnak elő a bibliában ; így kát 
nekünk sem szabad többé a Mfc cikkeiről, tantét©l©krols írá§° 
fejezetekről beszélnünk* Igen, mit tesznek ok, a mennyel 
próféták, ok ís idéznek név szerint fejezeteket az írásból. 
Hát mm Krisztus gyilkosaké ők ís saját ítéletük szerint, 
mivel az isteni dolgoknak oly neveket adnak, a mik az írás-
ban nem fordulnak elo? 

Ha farsang éjszakáján mókáznak így a bolondok, 
rendjón van a, dolog; ámde hogy ezek a fenkőlt lel-
kek, ezek a mennyei próféták bolondoznak ily komoly 
dolgokban oly gyermekmódra és hozzá oly nagyra fú j ják 
fel azt, mint aminők az összes keresztyén főcikkek, hát 
ez már épen nem jó lólek dolga. Miféle világosság lehet 
a fejekben ott, ahol ily vak sötétség van abban? Ezt azért 
mondom, hogy ©lőtted az Ördögöt leleplezzem ős kézzel-
f o g h a t ó i g megmutassam, amit fentebb mondtam. Annak-
okáért figyelj csak a gaz kópéra, mint csinál ő külső 
rendet, amit Isten nem parancsolt meg ós mint csinál 
abból lelket, amit ő .maga eszelt ki. Viszont azt a keresz-
tyén szabadságot, amit mi lélekben és lelkiismeretben 
bírunk, megsemmisíti és meggyalázza. Édes atyámfia, ne 
vedd te azt kicsibe, megtiltani, amit Isten nem tilt, meg-
rontani a keresztyen szabadságot, amely Krisztus vérébe 
került, bűnnel terhelni a lelkiismeretet ott, hol az épen 
nincs. Aki ezt teszi ós tenni meri, az minden rosszat el-
követhet, az ezzel már megtagadja mindazt, ami Isten, 
amit Isten tanít és cselekszik a maga Krisztusával, úgy-
hogy semmi csoda, ha a szentségben puszta kenyeret es 
bort akar is venni és még több veszedelmet csinál. Ugyan 
mi jót tehetne az Ördög ? 

Annakokáért hallgass ide én testvérem, te tudod, 
hogy nekünk a keresztyén szabadságnál, mint a hitnek 
bármely cikkénél óletre-halálra ki kell tartanunk ós mind-
azt megcselekednünk, amit annak ellenében tiltanak és 
mindazt mellőznünk amit annak ellenében parancsolnak, 
amint szent Pál Gah 5. tanítja. Minthogy tehát ugyanaz 
a keresztyén szabadság a szentség szócskájának és neve-
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nek hiányában szenved, köteles vagy ezentúl ez ördögi 
prófétáknak dacára és ellenére Krisztus úrvacsoráját szent-
ségnek nevezni. És ha köztlik vagy, avagy közéjük mégysz, 
szentségnek kell azt nevezned; nem mintha erre lelki-
ismereted miatt szükséged volna, hanem mert szükséges 
a keresztyén szabadságot vallani és megtartani es nem 
engedni, hogy az Ördög ott parancsot, tilalmat, bűnt avagy 
lelkiismeretet csináljon, ahol arról isten tudni sem akar. 
Ha pedig te megtűröd, hogy ily bűnt csináljanak, nincs 
úgy többe egy Krisztus sem, aki azt eltörölje. Mert az 
ily lelkiismerettel megtagadják az igazi Krisztust, aki 
minden bünt elvesz, Annakokáórt láthatod, hogy e kis 
dolgokban nem csekély veszedelem rejlik, ha azokból 
lelkiismeretben dolgot csinálnak. 

Épen úgy, mintha megtiltanák neked, hogy húst egyél 
valamely böjtnapon, akkor enned kell azt ; ha ugyanezt 
böjtnapon megparancsolnák, akkor nem keli azt enned. 
Ha megtiltanák neked a házasságot, úgy meg keli. háza-
sodnod vagy legalább úgy viselkedned, mintha azt szívesen 
megtennéd. És így tovább, mikor parancsot, tilalmat, bünt, 
jócsélekedetet, lelkiismeretet ős veszedelmet akarnak csinál-
ni ott, ahol Isten szabadságot akar és semmit sem paran-
csol avagy tilt, neked e szabadság mellett szilárdan meg 
kell állanod és mindég az ellenkezőt tenned, míg a szabad-
ságot megnyered„ Ilyenformán nem engedte Pál, hogy 
Titust körülmetéljék, Gah 2, 3., ős ő mégis körülmetélte 
Tímőtheust, Aposk Csel. 16, 3., mikor őt nem kényszerí-
tették. Ugyanígy szabadságodban áll itt szentségről beszél-
ni vagy nem. De ha ezek a próféták erre kényszerítenek 
ós megtilt ják azt, kötelességed azt szentségnek nevezni. 

Továbbá, mikor aztán be akarja bizonyítani, hogy 
Krisztus teste ős vére nincs a szentségben, bevallja ugyan 
ő maga, hogy őt az a beszéd indítja erre, amit eddig 

• hallott : Krisztus természetes teste oly nagy, szeles, vastag 
ős hosszú a szentségben, mint aminő a keresztfán vo l t ; 
és azt mondja ; hogy ő ezt nem hiheti stb. Erre őt Isten 
kényszerítette, mint Kajafást János 11, hogy magáról 



ili á s a m e n n y e i p r ó f é t á k e l l e n 345 

'beszéljen, hogy mindenki lássa, hogy 6 a maga nézetét 
nem az írásbői merítette, hanem abba belevitte ős az volt 
a szándéka, hogy ezzel az őrültséggel az íráshoz fusson 
és ugyanazt hajlítsa, tépje ós ki erőszakolja abból ezt az 
o álmát ős hogy sem a maga őrült felfogását, sem Isten 
igéjét és az írást meg ne rontsa, avagy ítélje. 

Hát igaz, ily beszédet ós képzelgést a csőcselék és 
az ész örömest hallgat ós valóban semmi szükség sem 
volna arra, hogy ők a mennyei hanggal ős ily derék, fen-
•költ lélekkel dicsekedjenek. Nincs oly hitvány esz, amely 
ne volna hajlandó arra ós öröraestebb ne hinné, hogy pusz-
ta kenyér ős bor van itt, míntsemhogy Krisztus teste ós 
vére van itt elrejtve. Nem kell ide semmiféle lélek, ezt 
bárki könnyen elhiszi. És a buta népnek nincs másra itten 
szüksége, csak hogy előálljon bátran valaki, akinek egy 
kevés tekintélye van és hirdesse azt, akad tanítványa elég, 
Ezt ón ís könnyen elhittem ós prédikáltam volna, úgyhogy 
e részben nem szükség Karlstadt dr.-nak nagy ésszel és 
tudománnyal dicsekednie. 

Ámde ha úgy akarunk elbánni a mi hitünkkel, hogy 
a mi képzelgésünket bevisszük előbb az írásba ós aztán 
ugyanazt a mí felfogásunk szerint igazítjuk és csakis arra 
nézünk, ami a csőcseléknek ós a közönséges képzeletnek 
megfelelő, úgy a hitnek egy cikke sem marad meg. Mert 
nincs egy sem, amelyet Isten az írásban az ész föle ne 
helyezett volna. És épen ez egy ok, ami Karlstadt din 
tévelygését elárulja, hogy ő a hitről s az Isten igéjéről 
úgy beszel, amint azt az ész kész örömest befogadja, 
holott az egyébkent Isten minden igéje ós a hitnek minden 
cikke ellen támad ós ő ezt a maga legkiválóbb érvei 
egyikének meri magáról írni. Ilyenformán mondhatnám ón 
ís: nem hihetem, hogy Isten fia emberré lett, ós hogy 
magát az az isteni fenség, amelyet az ég ós föld be nem 
foghat, egy asszony szűk testébe zárta be ós aztán magát 
megfeszíteni hagyta. És aztán minden Írást és isteni igét 
az én felfogásom szerint csűrnék ós csavarnék, mint 
Manikheus tette. Nos immár eléggé be van bizonyítva, 
először ís, hogy ő a maga, képzelgését belevitte az írásba 
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és nem onnét merítette, aminthogy nem ís meríthette.. 
Ezzel az érvvel bizony hallgathatott volna. De hát Isten 
akarata az, hogy a kaknk a maga nevét kikiáltsa. 

Aztán maga elé veszi az írást, amitől a borét félti és-
meg akar ja azt igézni, hogy ot agyon ne csapja és azt. 
mondja, e vers stb. Ámde, mert 5 a sötétben félve úgy 
mormog, nézetét egy kissé világosabban akarom előadni. 
Tehát o azt akar ja mondani: azon igék kőzött, ahol az 
evangélisták az űr vacsorát leírják, nevezetesen: „ Jézus 
vevé a kenyerek hálákat ada és megtőre és adá azt tanít-
ványainak, ezt mondván : Vegyetek, egyétek, ez az én tes-
tem, mely t iérettetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlé-
kezetemre;" ezen igék közt, úgymond, ez a részlet („ez az. 
én érettetek adott testem") egy egészen sajátos részlet es-
nem függ össze az előzővel („vegyétek, egyétek") hanem, 
egy egészen különös beszed ós nézet, amely hozzá csatol-
tatott, holott a beszéd anélkül is teljes volna. 

Egy szóval, Karlstadt dr. ezzel annyit akar mondani, 
hogy Krisztus ez igéket („ez az ón testem, mely érettetek 
adatott") bátran elhagyhatta volna az űrvacsorában ós az 
úrvacsora elegendőképen megszereztetett volna ezen igék-
kel : „Jézus vevé a kenyeret, hálákat ada és megtörő és-
adá azt tanítványaínak, ezt mondván: vegyétek, egyétek. 
Ezt cselekedjétek emlékezetemre." Hiszen, hogy az ő teste-
éret tünk adatik, az az írás sok más helyén jelezve van. Ő 
azonban fölös módon hozzá tette, hogy emlékeztesse őket, 
mi tekintetben kell nekik róla megemlékezniök. Hogyan, 
elgondolhatod jól, úgy a hogy a borissza Krisztus teleszopta 
magát azon este, mikor a többi szókkal megbódította a tanít-
ványokat. 

Mint tetszik néked? Hát nem vakmerő lélek az, amely 
ily gazul nyúl Isten igéjéhez ós kierőszakolja abból azt, 
ami neki tetszik ? Tehát, minthogy ezek a lelkek azzal kér-
kednek, hogy egy szót sem mondanak, hanem ok világos 
mondással sütik ki, hogy úgy kell lennie, mint ahogy ő ugyan-
azon könyvben a maga szegény Gemzerét1) minduntalan 

*) Ugyanazon „Dialógus stb." c. iratban. (L. Walch XX. 2878 1.) 
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nógatja azt mondván: add okát, mutasd az írást, neked 
ezt ki kei! sfitnöd, szorítanod, űznöd és hajtanod, hogy et 
ne szökjenek tőled stb., tehát mi ís joggal t a r t juk ma-
gunkat ezen ő szabályához és azt mondjuk: Édes lélek, te 
itt két tételt állítasz: az első, hogy ez a részlet („ez az 
én testem, amely tiérettetek adatik") egy különös részlet 
és nem füg össze a másikkal. Kórunk téged, ne tégy 
minket látó szemekkel vakokká, hanem add okát, mutasd 
az írást, süsd ki azt, kényszeríts minket, hogy azt elfo-
gadj uk0 Hej no! kit há t ? Hej az Istenért, mutass egy igócs-
kót, aisiely itt világosan beszél, vagy süsd ki, hogy a rész-
let egy különös részlet, akkor elhisszük. Nem akarod? Hol 
a t! le lketek? Hol a ti Istentek ? Alszik vagy árkon-bokron 
tói van ? No lám, édes gyermekeim, mily csendes ós néma 
itt e lélek, amely annyi könyvet ír ós csak egy igét sem 
tud bizonyságul felmutatni arra nézve, hogy ez a kifejezés 
egy különös kifejezés. 

Nosza, ha hát ez a fenkőit lélek elnémul ós semmit 
nem bizonyít, úgy kegyelemért könyörgünk,, Nekünk 
szemünkben s fülünkben bíznunk kell, hiszen lát juk és 
halljuk, hogy ez a kifejezés nem egy különös pótlók, 
amint ez a lélek erőszakolja ; hanem ott van a többi ige 
közt ós oly szorosan összefügg azokkal, hogy már 
szorosabban össze sem függhet, mert nyomban következik 
arra a kifejezésre („vegyetek és egyetek, ez az ón testem"), 
úgyhogy aki azokat egymásután hallja elhangzani, nem 
gondolhatja, hogy egy más, új kifejezés az. Épen azért 
ugyancsak hatalmas érvvel keli itt előállni es erős okot 
kell az írásból felhozni, ha be akarják bizonyítani, hogy 
ez egy új különös kifejezés és nem függ össze az előzőkkeh 
Ez okokat ós érveket, megnyugvással sejtjük és biztosra 
vesszük, hogy ez a lélek akkor fogja előhozni, ha majd 
az Ördög Isten lesz. 

Mert ha az pótlék volna, nem állhatna közbül más 
igék közt, sem nem keveredhetnék azokba, mikor az 
evésről beszél, hanem csak aztán csatolhatná hozzá, ha a 
többi beszéddel egészen végzett, úgyhogy a Karlstadt-fóle 
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felfogás szerint a szöveg így hangzanék: „Vegyétek és 
egyétek, ©zt cselekedjétek az én emlékezetemre: mert azt 
mondom néktek, hogy itt 111 az a test, amely érettetek 
adatik", így beszelt volna Krisztim, ha pótlékot akar t 
volna és Karlstadt dr. nézetét megértette volna. Mert o 
nem oly járat lan a beszédben, avagy oly zavaros f e j i , 
mint Karlstadt dm Bárha Karlstadt dr. azt véli, hogy amint 
o egyet a másba kotyvaszt ós főz minden rend nélkül, 
Krisztus is ügy jár el; est azonban előbb be kellene 
bizonyítania, mert hogy neki magának ilyen a feje és 
eljárási módja, az eléggé be van bizonyítva. 

Másodszor, be keli bizonyítania a léleknek, hogy 
szerinte ez a különös kifejezés („ez az ón testem"), azért 
van oda csatolva, hogy őket emlékeztesse és kioktassa, 
mire irányítsák emlékezetüket stb. Mossa elő vele, a lőlek 
mondta ezt, hol immár az érv ós ok, hogy Krisztus azért 
csatolta hozzá azt? Hej, Naschhausení Péter, mutass a 
szegény Geinzernek egy kis igécskét, íizd, hajtsd, kény-
szerítsd őt, hogy be kelljen ismernie ezt, hiszen Gemzer 
jól hallja, hogy te mondod azt. De nagy szégyen az, hogy 
megáll az eszed, mihelyt bizonyítanod kell. Hol va-
gyon megírva ? Melyik írás mondja? , hogy azért van 
oda csatolva, hogy az emlékezetet , útbaigazítsa ? Tudom, 
hogy Krisztus haláláról meg kell emlékezni; de hogy ez 
a kifejezés azért van oda csatolva, azt nem tudom ; hiszen 
az úrvacsora e kifejezés nélkül tökéletes ós más helyek 
elegendőkép megmondják, miért kell Krisztusról megem-
lékezni. Ha melletted lettem volna, ón Póterem, egy más 
Gemzert mutattam volna be neked, aki ennek a Rü Íz ennek 
ekéjét ugyancsak megélesítette volna. 

Ilyenformán áll tehát a dolog: ha Karlstadt dr. az a 
férfiú, akinek van hatalma, hogy hítclkket állítson ős mí 
kötelesek vagyunk neki hinni, mikor írás nélkül beszól, 
amit .összeálmod, úgy az ő írása helyes, úgy ezt 
a kifejezést kí kell kapnunk a többi közül és az egy külö-
nös értelmet csatolt és toldott az egész teljes szöveghez, 
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mint kagylót a Jakab-köpönyegre1) ős semmi köze az úr= 
vacsorához. De ha ő nem az a férfiú, úgy láthatod, mint 
lovagol ra j ta az Ördög, mikor ő Isten igéjét tépi, rakja, 
változtatja, magyarázza, gyötri kénye- kedve szerint, úgy-
hogy nem veszi komolyan dolgát, hanem elsáncolta magát, 
hogy se Isten, se emberek után ne tudakozódjék. Mert 
hogy ís vállalkozhatnék bárki valamely különös ördög 
nélkül arra, hogy a tiszta világos igéket mind szemünk, mind 
fülünk elől elragadja, hogy minden írás nélkül beszéljen 
ós állítson ahogy neki tetszik es hogy ezt az ő képzel-
gését oly nagyra fúj ja fel, mintha semmi állandóbbról sem 
lehetne már a, földön hallani, hogy ő egyszersmind ezért 
az ellenfeleket úgy káromolja es gyalázza, mintha ő teljes 
ördög volna, miként könyvecskéi bizonyí t ják? 

Olyanformán tűnik fel nekem ez az ő Isten igéjében 
való tepázása és marcangolása, mint az, amiről egy köny = 
vet olvastam, mikor még fiatal magister voltam, amely a 
Miatyánkot imigyen tépázta meg ós marcangolta szét : 
Mi Atyánk, ki vagy, a mennyben szenteltessél meg, a te 
neved jöjjön el, a te országod legyen meg stb. ős e cso-
dálatos és különös szóttagolásnak okát ís tudták adni. 
Ugyanúgy, amint egynémely zsidó bánt el h Móz. 1, 2 r t e h 
Isten teremte embert a maga képére, egy férfit ós nőt, ő 
teremte őket ós úgy gondolták, hogy Isten Ádámot úgy 
alkotta, hogy az ő maga személye volt egyben férfi és nő 
kepe. Ha meg lehetne engedni ezt a tópázást ós tagolást, 
milyen fáin bibliát állíthatnánk össze ? Különösen, ha oly 
helyeken tennők ezt, amiken súly fekszik és hitcíkk épül 
fel; más helyek nem oly fontosak. 

Annakokáert a mi álláspontunk, hogy ahol a Szent-
írás valami hitbeli dolgot alapít meg, ott az igéktől nem 
szabad tágítnunk, amint hangzanak, sem a rendtől, amint 
ott állanak, hacsak a hitnek valamely kifejezett cikke 
nem kényszerít, hogy az igéket másként magyarázzuk 

h A Jakab-köpönyeg egy kagylófaj, melyet azért neveztek el így, 
mert a zarándokok gyakran hoztak abból magukkal St. Jagc di Compo-
tella-ból. 
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avagy rendezzük, Mí lenne különben a bibliából ? Teszem 
azt, mikor a zsoltár mondja 18. Zsol t 3 : ,,Isten az ón 
kősziklám", Itt ez a sző „kőszikla' ' áll, ami különben 
természetes követ jelent. De mert a hit tanítja, hogy az 
Isten nem természetes kő, kényszerít engem, hogy ezen 
a helyen a kőszikla szót másként magyarázzam, mint 
ami annak természetes jelentése. így Máté 16., l 8 . ís : „E 
kősziklára építem az én egyházamat". 

Minthogy pedig itt egy hitcíkk sem kényszerít, hogy 
ezt a részletet elkülönítsem ós kiragadjam, vagy hogy a 
kenyér ne Krisztus teste legyen, az igéket tisztára ágy 
kell értenem, amint hangzanak és ópenséggel nem vak 
toztatnom és hely behagy no m, hogy a kenyér Krisztus 
teste legyen. 

Igen, mondja az ón Rültz Póterem, hogy ez egy 
különös kifejezés, a mellett bizonyít, hogy nagy betűvel 
kezdődik, nevezetesen („Ez az ón testem stb."}. Szintúgy 
egy nagy pont áll előtte, stb., ez esetben pedig ű j tétel 
szokott kezdődni. Mit hal lok? Én érvet ós okot kívántam 
az írásból; te meg egy ponttal és egy nagy betűvel állsz 
elő. Hát Nasohhausenben az eke mellett a pontot ős nagy-
betűt nevezik Szentírásnak ? Ugy látom, hogy te ismét a 
magad képzelgésével állsz elő az isteni írás helyett és 
sárral fizetsz arany helyett, mert minthogy te ügy kép-
zeled, hogy egy pont ós egy nagy betű valami különös 
és ű j dolgot jelez, rá akarsz beszólni engemet, hogy ón 
is írás nélkül szinten így képzeljem azt. Nem ügy, nem 
ér a képzelgés itt semmit: írást, írást, í rást ide, kény-
szeríts, szoríts, győzz meg engem Isten igéjével, hogy a 
pont ós nagy betű mindenkor valami új dolgot jelent. 
Hol mondja egy világos tétel az írásban e z t : egy pont és 
nagy betű valami különös dolgot jelent ? Nem hallod, 
Péter? Péter, nem hallod ? 

Hát nem bűn ós szegyen az ettől a lélektől, hogy o 
ily nagy dolgot ily hitvány íecsegésre akar építeni, holott 
egyébként rettentően dühöng, ha neki nem írást mutatunk ? 
Nos hátha az én könyvemben egy pont vagy nagy betű 
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sem volna és a te könyvedben mind a ke t tő? Űgy látom, 
akkor a mi hitünk a tintától ős tolltől függne, sőt az író 
•és nyomtató jóakara tá tó l ; no hisz akkor szépen állna. Mi 
•azt mondjuk ós akar juk rövidesen, hogy itt legyen a rideg 
világos tétel és szöveg, amely tiszta értelmével győzzön 
meg minket, adja Isten, legyen bár nagy vagy kis betűk-
kel, ponttal vagy pont nélkül írva. Mert ha az emberek 
'előtt inegállana is. hogy a pont és a nagy betű valami űj 
•dolgot jeient (aminthogy nem jelent), megállhat-© azért a 
Szentírásban is így az én hitem minden mondás ós ige 
nélkül pusztán egy tehetetlen ponton ós betűn, amely el-
végre semmit sem mond ós dudorász ? Hisz akkor megáll-
hatna a bunda ujján is. 

Hát hogyha egyik-másik könyvben (mert azok sem 
mind egyformák) azért tesznek nagy betűt ós pontot, hogy 
figyelmeztessenek, hogy ott valami nagy dologról van szó, 
hogy az olvasó annál jobban emlékezetébe vésse ós azt 
megjegyezze és nem azért, inert valami ű j doíog veszi ott 
kezdetét, mily fáinul állna e kétségen az én hitem, amely 
i t t azt tar tot ta volna, hogy a pont ós betű azért van ott, 
mer t valami új dolog kezdődik! Mely gyakorta i r ják Krisz-
tus nevét nagy betűvel széltében-hosszában ? Mely gyak-
ran húznak vonalat alul vagy festenek kezet, vagy egyéb 
különös jelt valamely szövegnél, ahol pedig épen semmi 
űj dolog nem kezdődik ? Hiszen a pont és betű elvégre ís 
emberi dolog és munka ós teljesen az emberek hatalmá-
ban áll, hogy azt odategyék és oda helyezzék, amint akar-
j á k ; ós az ón Karlstadtom az isteni hitet ós igét ily emberi 
ingó dologra akar ja alapítani. 

Oh, mit mondjak? Valóban nincs komoly szándéka 
ennek a léleknek. Nyilván látható, hogy ez merőben kere-
sett dolog és hogy ő nem sokat ád a hitre ós Isten igé-
jére, J a j annak a hitnek, amelyet így keli támogatni ós 
segítséget keresni és koldulni, mert az egész nagy írásból 
egy igét sem tud ő felhozni: holott egyébkent az összes 
cikkek mégis oly bőségesen ós hatalmasan megaiapítvák, 
Sőt ha Karlstadt dr, felfogása helyes es igaz volna is, meg 
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akkor sem hihetném, mert a pontokkal és betűkkel ennyi-
re komédiázik és egy igét sem hoz fel és aztán nem tesz 
egyebet, csak nemet mond a mi világos, finom, rendes 
szövegünkre. Hisz elvégre is azt kell gondolnom, oh jaj , 
komédia az egész és semmi alapja itt. 

Most mindazokhoz szándékozom itt szólani, akik 
Karlstadt dr. nézetét elfogadják ós azt mondják ? Karl-
stadt dr. legfőbb és egyetlen érve az, hogy ez a kifejezés 
(,.ez az én testem") valami különös és űj kezdet és pótlek, 
mint hallottuk. Ha ő azt be nem bizonyítja ős fesi nem 
tart ja, úgy minden ő dolga csütörtököt mond. Más egyebe 
nincs, mert mindaz, amit ő aztán a maga Tűtóiáről ós 
más dolgokról beszel, az mind azon fordul meg, hogy ez 
a kifejezés valami különös űj kezdet ; ha ez elesik ós 
marad a ml érvünk, hogy ez a kifejezés a másiktól függ, 
akkor nem segít Karlstadton sem a Tátő sem a Tatta, 
akkor írni nyertünk. Űgy ez az összefüggés erővel szorít 
és kényszerít arra, hogy a kenyér Krisztus teste. Mert 
így hangzanak az igék: „Vegyétek, egyétek, ez az én 
testem", ez erővel kényszerít, mert egymással szorosan 
összefügg, hogy ugyanaz, amit enni parancsol nekik, az 
ő teste. Ezt Karlstadt dr, is jói látta, azért azon fárado-
zott, hogy azt egymástól elkülönítse és elszakgassa es 
mégsem talált semmi egyebet, csak egy pontot ós betűt, 
amik azonban (mint hallottuk) nincsenek meg minden 
könyvben, sőt ha valamennyiben megvolnának ís, épen-
seggel nem bizonyos, ha vájjon azért vannak-e ott, hogy 
valami űj dolog kezdődjek, vagy az olvasó áhitatossága 
okáért. Sőt ez hihetőbb, mint amaz. 

A hitnek azonban bizonyosnak keli lennie ós alapját 
nem a lkothat ják pont avagy betű, hanem világos, rideg 
mondások ős egészen érthető igék az Irásbóh Nosza, i t t 
hever sárba tiporva a ti Karlstadtok, már amennyiben a 
tiétek. A ti hitetek és tudománytok egy tehetetlen ponton 
és betűn nyugoszik. Vesse erre lelkét ós üdvösségét a 
Bélfal; ón nem, Annakokáert édes uraim, én Karlstadtjaim, 
ti sok könyvet csináltok; hát tekintsetek ide az Istenért, 
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itt a ti bajotok ég arról gondolkodjatok, hogy ezt a kife-
jezést („ez az én testem") inkább igazoljátok, hogy á j 
kezdet az; ezen fordul meg minden, itt eget, édes testvé-
vóreim, itt dől el, Itt szaggat, itt oszlik. Ha annyi könyvet 
írtok ss, mint homok a tengerben, ha dolgotokon itt nem 
ígazíttok, el vagytok veszve. Mert (amint mondtam ős még 
egyszer mondom) igy hangzik a szöveg sorra („vegyétek, 
egyetek, ez az én testem"). Ha elfogadjátok, hogy az evés 
Krisztus testétől függ, úgy el van döntve a dolog, hogy 
a kenyér a test és a test az3 amit enniők kell. Ezen át 
nem ugorhattok. Állok mindnyájatok elé, csak azért ís 
állok. 

Mondd hát nekem, mit tartsunk arról a lélekről, aki 
egy ily fontos dologba mer fogni minden írás ós ige nélkül, 
csupán egy pont ós betű alapján ? Hát nem elég őrült ós 
bolond az? Gondolod tán, hogy van lelkiismerete? Mit ne 
in eme, ha tőr nyílnék neki ? Mely jámbor szív bízhatna 
rá valami jó vagy becsületes dolgot? Nos hát, ón meg-
tettem a magamét; aki még tévelyegni akar, az tévelyeg-
jen mindörökké. És vajha ezzel Karlstadt minden köny-
vére eléggé megfeleltünk volna. Mert, minthogy megáll az, 
hogy az ostya Krisztus teste, majd ő maga is bizonnyal 
rájön arra, hogy fütyülőjét zsebre kell dugnia, amellyel 
minket oly gyalázatosan káromol és kutyacsiszároknak 
mond es a gyalázkodó szavak özönével elönt. Ő a maga 
pontjával és betűjével (ez a ő egyetlen nyomorult fegy-
verzete) harcolt ellenünk, olyanformán mint mikor valaki 
tört szalmaszállal sziklára ront fel. És ha helybe hagyták, 
mért nem vált el a maga prófétáitól? 

De tovább is folytatjuk, hogy ezt a dolgot an-
nál erősebben megalapozzuk. És először ís, ha azt mon-
daná, igazoljam én is hitemet, hogy ez a kifejezés (ez az 
én testem) a közvetlen előzőtol függ, mert ő ezt tagadja 
és a magáét nem tudja bebizonyítani, hogy tudniillik 
azok egymástól elválasztandók, erre azt felelem, én azért 
hagyom meg azokat egymás mellett, mert ügy találom 
a szövegben, ha mondjuk, olvassuk ós halljuk5 hogy 

I). Luther M. művel. oq 
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a a egymással összefügg a természetes beszéd módja 
szerint és nem tudok egy okot sem, ami miat t a beszed-
nek ezt a természetes rend jé t és összefüggését meg 
volna szabad, avagy meg lehetne bontanom, Én ugy talá-
lom, hogy az egymással összefügg, ha pedig szét kell 
választani, ezt valakinek előttem meg kell okolnia. Ez 
rám nézve elég erősség épen úgy, mint hogy nekem a 
Miatyánkot igy kell meghagynom: J?Mi Atyánk, ki vagy 
a mennyekben, stb", erre nézve nincs semmiféle erős-
ségre szükségem, mint hogy a természetes beszéd igy 
foiy egymásután ós nem tudok semmi más okot, ami miat t 
ezt nekem ilyenformán kellene szétbontanom : Mi Atyánk, 
ki vagy, a mennyben szenteltessék meg stb„ Ha pedig 
szét kell bontanom, ennek okát hallani akarom es szembe-
szállók vele. 

Tehát, az a természetes beszéd („vegyétek, egyétek, 
ez az én t e s t e m h o g y ez egymással összefügg ós egy-
másra következik ós nem tudok semmi okot, ami miatt 
szót kellene bontanom, mert a Karls tadt pont ja és be tű je 
nem ér s emmi t ; az csak az övé és senki másé. De 
mégis ezután rádásul világos írásból is, nem pedig egy 
pont tal vagy betűvel bebizonyíthatjuk, hogy az egymással 
szükségszerííleg összefügg. Most legyen ez az érv ele-
gendő dacként az Ördög ellenében. 

Harmadszor előáll a maga görög nyelvével ős gyötri 
magát a Tűto szóval ; mer t görögül imigyen hangzanak az 
i g é k : %ovta) ioti %6 úwuá juor, ami mióta a görög nyelv 
megvan ós még most is, ennyit je lent : „Ez az én tes tem", 
vagy la t ínul : hoc est corpus ineum. Ez a görögöt t isztára 
visszaadja egy hajszál különbség nélkül, miként ezt misi-
den görögül ér tőnek be kell i smernie ; kivévén Rültz 
Péter t Orlamündében ; aki itt valami ú j dolgot eszelt ki 
és azzal hozakodik elő, hogy ezt nem elég jól fordí t ják, 
hanem jobb volna, ha a Tutot meghagynák és így mon-
danák, Tűto az én testeim1) Mit mondjak e r r e ? Kedvem 

a) Gemser mondja a Dialógusban: „Es wáre doch. eme feine Re de 
gewest: Tuto ist der Leib mein, als die Evangelisten alle sagen." 
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•volna nevetni ezen a majomjátókon, ha nem yolna oly 
igen komoly dologról sző. Ez a szamárfejíí a görög nyelv-
ben akar remekelni ős sem németül, sem latinul nem tud 
helyesen, a görögről és héberről nem is szólva és oly 
szemtelenül lép a világ ele, mintha itt csupa naschhausenl 
Rültz Póterek volnának, akik a göröghöz nem értenek. 

Hát ennek a rabló léleknek csak azon jár az esze, 
hogy az őrült csőcseléket felizgassa ős magához vonja 

• vagy hogyha tán akad olyan, akinek e különös ű j dolgok-
ban gyönyörűsége telik, az itt fejét rázza mondván ° ejh5 

mily derék ember ís ez a Karlstadt dr., hogy kitalálja, 
ami az egész világ előtt rej tve vagyon, pedig hát csak 
szürke kabátban jár ós posztókalapot visel nagy alázatos-
ságbői és nem akarja, hogy doktornak, hanem csak And-
rás szomszédnak hívják, itt Isten lakozik ős a Szentlelek 
tollastól és tojásostól. Mert hogy a csőcselék Karlstadttért 
rajong, ezt persze nem azért teszi, mintha az ő erveléset 
•értene, ami képtelenség; hiszen ő makog, töri ós gyötr! 
magát a szavakon és ópensóggel nem tudja kifejezni, amit 
•akar; talán Isten akadályozza őt, vagy egyébként nem 
alkalmas a német beszédre. Tudom is, hogy közülök egyik 
•sem mondhatná meg, mi a Karlstadt érve, ha mindjárt 
minden ő könyvét felfalta volna ís. Hanem azért rajon-
ganak érte, inert nagy tudománnyal, pompás szavakkal 
hetvenkedik, bátran káromol es mutogatja, mely ostoba-
ság az ész előtt, hogy Krisztus teste a szentségben legyen. 
De így kell a csőcselóket izgatni ós becsapni. Ezen fordul 
meg minden, - ha okát nem ís tudja, de nincs állandósága^ 

Annakokáert kettős feladatot kell végeznem ; az 
-egyik, hogy Karlstadt dr. érvét ős nézetet világosan elő-
adjam, a másik, hogy arra megfeleljek, Nos tehát Karl-
stadt dr. álmodozásával a maga Tuto-járől ilyenformán áll 
a dolog: a német, latin ós görög nyelv, mind a három a 
különféle dolgokról háromfele különbségtétellel beszél. 
"Némely dolgokról hímnemben és használja rá juk a der, 
clieser, jener nevelőket. A nőneműekről pedig a die, diese, 
j ene névelőket, némelyekről viszont, amelyek . sem nem 

23* 
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hímneműek sem nem nőneműek, használ ja a das5 dies, 
jenes névelőket. I lyenformán m o n d j á k : der Himmel (az 
ég), der Mond (a hold), der Stern (a csillag), der Mann (a 
férfi), der Knahe (a fi ti), der Hond (a kutya). Szintúgy : 
die Sonne (a nap), díe Erde (a föld), di© Luft (a levegő), 
die Stadt (a város), die Frau (az asszony), die Magd (a 
szolgáló), die Kuh (a tehón)0 Szintúgy : das Wasser (a víz), 
das Holz (a fa), das Feuer (a tűz), das Licht (a világosság), 
das Pferd (a lő), das Schweín (a disznó). Ázonhan a héber 
nyelvben nincs semleges nem (das), hanem csupán hím és 
nőnem. 

Most már Karls tadt i lyenformán hadakozik : a kenyér 
a görög es latin nyelvben hímnemű (der) ós nem sem-
leges (das); mer t így m o n d j á k : (der) agvoo, (der) panis, 
a német pedig azt m o n d j a : das Brod0 A tes t pedig a 
görög és latin nyelvben semleges, mer t így mondják r 
(das) (Jojíia, (das) corpus, a németek pedig úgy mondják, 
der Leíb. Minthogy pedig Krisztus azt mondja : tovtó Iotl 
tö úíüiiá fiovj „ez (das) az én tes tem" ós nem azt mondja, 
„ez (der) az én testein", így o bizony nem a „kenyérre",, 
ami a görögben hímnemű, hanem a maga „testére" mutat , 
ami a görögben semleges nemű. Ér ted immár, mit akar 
Kar ls tadt dr. ? Ez az o görög Tuto-ja, ami németül das-fc 
j e l e n t Ezzel o, akárcsak valami ű j görög, el aka r j a 
dönteni a görög nyelvből, hogy Krisztus tes te nincs- a 
szentségben, minthogy o nem azt m o n d j a : „ez (der) az 
én testem", hanem „ez (das) az ón tes tem", hiszen nem 
volna görögösen mondva a kenyérről , „ez (das) az én 
testem". 

Ilyen tudományt soha ©gy görög se látott, bárha 
görögnek született ís, Krisztus kora óta. Ámde most 
Orlamündóben megtaláltatott talán valami régi képen, 
hiszen képeket rombolnak, vagy a mennyei hangtól tanulták. 
És az a férfiú, aki alig látott görög ábécét, nem részesíti 
annyi becsületben azokat, akik görögnek születtek ós. 
neveltettek, sem azokat, akik ma a Német- ós a többi 
országokban derekasan értik a görögöt, hogy ezt ők is meg-



i r á s a m e n n y e i p r ó f é t á k e l l e n 357 

érezték és meg ís jegyezték volna oly nagy időn á t ; holott 
•semmitsem lett volna könnyebb megérezni és meg-
jegyezni ; hiszen nincs oly német gyermek, aki, ha előtte 
valamely asszonyról ilyenformán beszélnének, es az 
asszony (der Frau) szép, ez a férfi (das Mann) jámbor, 
ne nevetne és ne mondaná, te tatár vagy cigány vagy.. 
És egész Görögország s mind a világ ne érzett volna 
valami hasonlót az evangóliomban, mikor Krisztus azt 
mondja, Tuto „az ón testem", holott mind a világ tudja, 
hogy e Tuto=t a kenyérre értet tek és meg ma ís értik. Ha 
egy görög gyermek hallaná, hogy valaki azt mondja, a 
(das) kenyér, annak is mindjárt nevetnie kellene, pedig 
senki sem nevetett, mikor az egész világ azt mondta az 
oWonmői, vagy kenyérről, „ez az én testem." 

És mégis ez a bamba lélek akar most minden 
görögöt oktatni. Ámde, amint mondtam, fejet, szemét, 
•eszét ós szívet vesztette el ez az ember, hogy nem 
szógyenií magát és nem fel ós mindent mer, amint eszébe 
jut . Ő bizonnyal tudja, hogy nem tud görögül és ezt 
alaposan be ís bizonyítja, mikor ezt a görög té te l t : 
lovzó Imi to üwLiá fiov így fordítja latinra : ístud 'panis est 
hoc corpus rneum és németre : „Tuto is der Leib meina , 
és a tó névelőből névmást csinál és a panis melle teszi 
stfo. Melyik német beszól így, ndas ist der Leib mein ?-' 
És meg erre a tudatlanságára meri tudatosan a maga 
hitet építeni, ős az egész világ vele. Hiszen ha valaki a 
maga tudatos ós beismert értelmetlenségére alapíthatja a 
hitcikkét ós okta that ja a világot, mennyivel inkább teheti 
-ezt meg valamely bizonytalan képzelődés avagy kétség 
a lapján? Igen, mit ne merhetne az ilyen gaz lőlek? 
Szívem megremeg ez embernek az isteni dolgokban való 
•eme dühe és gazsága láttára, aki pedig "oly bamba, félénk 
és csüggeteg a földi emberekkel szemben. 

Nos, már megmondjuk az okát, mért mond Krisztus 
"Tuto t, avagy das-t ós nem der-t a kenyérről, Á német 
nyelvnek megvan az a szokása, hogy ha valamely előt-
tünk levő dologra mutatunk, ezt, ha különben maga a 
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dolog der vagy die volna is, egy das-szal nevezzük és.' 
m u t a t j u k meg. Teszem, ha mondanám : Das ist der Mann,. 
davon ieh rede, das ist die Jungfrau, die ich meíne, das 
Ist die Frau, die es kann, das ist die Magd, die da sang, 
das ist der Geseile, der mlr 's sagte3 das ist die Stadt, die 
es thafc, das ist der Thurm, da er aufliegt, das ist der 
Fiscfa. den ich brachte, Hivatkozom © részben az összes 
németekre, bárha ón is németül beszélek. Ez az igazi 
anyanyelv ős így beszél a közönséges ember a német 
országokban, 

Épűgy já r el a görög nyelv ís a maga Tutojával, 
hogy a kenyérről mondja, mikor arra érti, mondván : 
ez az én testem, mely éret te tek ada t ik ; e részben hivat-
kozom mindazokra, akik görögül tudnak. Ámde a latin 
nyelv nem beszélhet így, mer t nincs névelője, mint a 
görögnek ós a németnek. És különös, hogy épen így 
beszélnek a szászok közt, akik didegnek-dadognak akár 
a görögök ós majdnem megegyeznek a göröggel : tovtó 
ion tó acüuá ftovj Tut es te lif, Tut es te fruwe, Tut es 
min lif. Különben, ha Karlstadt dr. álmodozása megállna, 
azt is kellene mondanunk, hogy nem volna németül 
mondva, ha azt mondanám : das ist meín Leib, der für 
euch gegeben wird, mert Leib német nyelven „der". Hiszen 
azt mondjuk, der Leib ist gross és mégis így beszé lünk: 
das ist der Leib, der mir gefallt stb. Szintúgy: das ist der 
Leib, der für euch gegeben wird. Hanem Karls tadt dr, ezzel 
elárulja, hogy majdnem annyit tud németül, mint görögül. 

Tehát ha ón a szentségnél németül akarnók beszólni 
és egy darab zsemlye avagy ostya lenne előttem kezemben, 
noha mindkettővel die névelő jár , azt mondanám: das ist 
die Speise ós nem: die ist die Speise; .tehát ugyanazon 
zsemlyéről vagy ostyáról mondja Krisztus is: das ist meín 
Leib stbo Kérdezd immár ezután,, mórt nem mondhatom : 
das Mann és mégis mondom: das ist der Mann, Nem 
mondhatom : das Frau, das Magd, das Stadt, das Geselle 
ős mégis azt kell mondanom: das ist die Frau, das ist die 
Magd, das ist der Geselle. Nem tudok más egyéb okot , 
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minthogy a nyelv természete hozza azt magával és a k a r j a 
úgy, amint Isten alkotta . Tehát a görög sem mondhat ja ° 
clas dozoű és mégis azt keli mondania : das ist der ág%oay 

így mondja ezt Is: das ist mein Leib, der für euch gege° 
ben wírd. 

Meg egyet kedves Riiltz Péterem, kísér tse meg Gemser 
ha fel tudná-e füledet ny i tn i Azt mondod, hogy a te 
Tatodat Krisztus tes tére keli vonatkozta tni és nem a ke-
nyérre, amikor így szól: Tuto, vagyis ez az ón testem. 
Nosza, mondd édes Póterem, mire vonatkozik a másik Tuto3 

amely nyomban az után következik ? Hiszen Lukács 22, 17 

és Pál L, Kor, 11, 25 a szentség másik részét így ad ják 
elő : Hasonlóképen (vevé) a pohara t minekutánna vacso-
rá l tak volna és azt rnondá: Tuto, vagyis ez pohár az ű j 
szövetség az én véremben s t k , i t t áll világosan a Tuto 
szó ós a szövegben ar ra a pohár ra vonatkozik, melyet ő 
odanyúj t es nem a Krisztus vérére, ki ot t ü l t Mert igy 
hangzik ez görögül : tovto tv iioti)qiov f j vxavrj ŐLadrf/J] iúxív 
b sf,iw aífiazi. Ez a pohár az ú jszövetség az ón véremben. 
Hát mondd, ha a Tuto-t i t t a Krisztusra kell vonatkoztatni 
és az itt mégis a szöveg szerint nyílvánvalólag a pohárra 
vonatkozik, váj jon a ti hi te tek Krisztus vőrót avagy Krisz-
tus t magát pohárnak ta r t j a , avagy nevezi-e ? Nem oly fel-
fogás volna ez, hogy minden ti dolgotok merőben uj dolog 
legyen, hogy tí az ő vőrót nem pohárnak nevezitek, hanem 
kulcsos kosárnak vagy kanál ta r tónak . 

Hall játok ezt Péter u r a m ? Mért izzadtok anny i r a? 
Hiszen tői van ős erősen fagy? Akar tok egy izzadságtörlőt? 
Hát nem segít i t t a nagy betű, sem a pont ? Vagy nem 
akar i t t a Tuto das lenni ős a pohár der, hogy a gram-
matika segítsen ki, mer t a leiek nem tud„ Hiszen a pohár a 
görögben szintén das ós nem der, tovto noxígiov. Nem vagytok 
az az ember, aki a tiszta igazságot szereti ? És amint dicse-
kesztek, hogy kemény nyakúak vagytok a hazugsággal 
szemben, de gyengék az igazság iránt. Nosza legyetek hát 
itt is gyengék ős szívleljétek meg a szót, tegyetek tisztes-
séget az igazságnak és val l já tok be, hogy tí a Tuto-t nem 
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jól értet tétek és hogy az az ember, aki hozzátok jö t t ós 
ar t mondta nektek, nem a ti mennyei atyátok volt, mint 
ahogy ti káromolva hazudj átok, hanem a gonosz Ördög 
avagy annak anyja volt, hogy az mutat ta meg nektek az 
egyik Tutot a kenyérnél ős mellőzte a másikat a pohárnak 

Mit nyöszőgtök hát itt, hej ti Karlstadt népe mind 
egy rakáson ? Itt el keli némulnotok ós minden ti gyalázó 
irástokért és szájas hazugságtokért lakolnotok ős mint 
olyanoknak, akik nyilván ós cáfolhatlanul le vagytok győzve, 
bevallanatok, hogy valamint a Tuto a pohárnál nem az 
ott Illő Krisztusra, hanem a pohárra ős a vérre vonatkozik, 
melyet Krisztus tanítványainak nyújt és inni parancsol, 
ezt mondván : ez az újszövetség az ő vérében ; úgy be kell 
ismernetek azt is, hogy a Tuto a kenyérnél nem a Krisztus 
testére vonatkozik, hanem a kenyérre, amelyet nekik nyújt 
ős enni parancsol Yan valami elienvetóstek ? Hadd halljuk, 
íme így fogja meg Isten a bölcseket az ő bölesesógükbem, 
Mert ezek a próféták azt hitték, hogy a Tutovai a kenyér-
nél az egész világot megfordítják, de nem vettek észre, 
hogy a Tuto a pohárnál nyomban a sárba vágja őket, 
hogy többé nyikkanni se tudnak. 

Hát nem csapás ez ezen az emberen? Az evangélisták 
a Tutot épen azért tet ték oda, mert azt bizonnyal a ke-
nyérre akarták vonatkoztatni és hogy a legegyügyűbben 
szóljanak, ős a tévelygésnek ú t já t állják, amit Karlstadt 
dr, arra alapít; ós ő azt egyenesen kikapja és magához 
ragadja, hogy ezt a tévelygést azzal megerősítse. Mondd 
hát édes Rültz Póterem, ki fogja ím már a kardot pengé-
jénél avagy ki fogja markolatánál? Azt vélem, el vagy 
találva ós Gemser Téged a te Tutoddal szűrt le, amivel 
derekasan próbáltál viaskodni. Ebből már észreveheted, ki 
van közülünk a lélek birtokában és kié az igaz tudomány. 
Ha immár nekem is gyalázó szavakkal kellene téged ki-
fizetnem, oly rettentő és borzasztó módon, amint te az 
áldott szentséget, Krisztus szent testét és vérét gyalázod, 
hol találok erre elég szót ? Hisz a te bűnödnek ós károm-
lásodnak nincs határa. 
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De ha Karlstadt dr= minden dolga megáilana is az 6 
Tútojával és úgy volna, amint 6 álmodja, fentebb mégis 
csak bebizonyítottam, hogy semmi sem segít raj ta , meri 
o nem döntötte el, nem ís döntheti el, hogy ez a kifejezés 
(ez az én testem) valami különös, áj, a többiektől eikü-
lönzött, úgyhogy ez az én szegény rabló lelkem, mikor 
menekülni akar, minden bokortól messzire esik. Mert ha 
ez a kifejezés nem valami különös, hanem a másikkal 
függ össze, halomra dönti mindazt, amit Karlstadt dr, 
dídeg vagy dagog, condrít avagy rondít és csak azért is 
szilárdan áll, hogy a szentségben Krisztus teste vagyon. 
Ha pedig ez áll, úgy megvan a Szentléleknek az a hatal-
ma is, hogy így beszéljen : der Magd, das Mann ős épen 
nem változtat a dolgon, nem akadályozza, nem ís segít 
semmit, ha azt mondja : der Brod vagy das Brod; nem 
mintha itt ezt tenné, hanem ha megtenne is, hát azzal 
Karlstadt dr, semmit sem nyerne. Valami magasabb dolog-
nak kell annak lenni, mint a minők a nyelvtani szabályok, 
ami a hitet megalapítja. Hisz János ís a maga evangólio-
mában I. fej,, mikor a világosságról beszól ós azt das-nak 
mondja, nyomban azután der-nek mondja azt és igy szól : 
a világ nem ismerte őt (íhn), tehát nem mondja : a világ 
nem ismerte azt (es). Úgyhogy Karlstadt dr. e részben 
ugyancsak nevetségesen megtévedt nem csupán az ő görög 
tudományával, hanem azzal is, hogy ő a nyelvtanból akar 
hitcikket alapítani. Hát ha az én hitem a Donátuson vagy 
az Ábécén alapszik, bizony silány alapja van„ 

Hány új hítcikket kellene állítanunk, ha a bibliában 
minden helyen a nyelvtani szabályok szerint mesterkednénk 9 
Mely gyakran beszél az contra conveníentíam mumeri, 
generis, personae etc.1) Igen, mely nyelv nem teszi ezt ? Mi 
németek a „Nacht"-ot (éj) „Díea-nek mondjuk ilyenformán 
die Nacht. Mégis néha „Das"-szal ís mondjuk azt ilyen-
formán : des Nachts; p. o. es ist des Nachts stíllé und gut 
schlafem Úgyhogy bizony az én Karlstadt doktorom, ott-

*) T. i. a szám, nem és személy egyezése ellenére. 
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hon maradhatot t volna a maga nyelvtanával és ahelyett, 
amint kellett volna, az írásból idézhetett volna nekünk mon-
dásokat és szöveget, amivel meggyőzött volna, hogy az 
ő Tuto-jának Krisztus személyével és nem a kenyérrel keli 
összeilleszkedníe, Mert ha ő írást követel tőlünk ; viszont 
mi is tőle. Nosza, hajrá, csak szaporán édes Póterem, mu-
tass csak egy ígecskét az írásból, hogy a Tuto Krisztus 
személyére s nem a kenyérre vonatkozik. Melyiket há t? ' 
Mi a ti grammatikátoknak éppen nem hiszünk, ez a ta la j 
igen homokos ós ingatag, 

lm láthatod immár, édes olvasóm, hogyan áll a dolog 
ezzel a Tuto-vah Karlstadt dr. egyedül azzal dacol, hogy 
nemet mond rá, az nem vonatkozik a kenyérre és nem 
egész világos és bizonyos; erre az alapra álL Ami merő 
gaz önkény a nyelv természetes módja es folyása ellené-
ben és bebizonyítom, hogy az a kenyérre vonatkozik, így, 
bárha a beszéd módja mellettünk szól, fölösen ős hatal-
masan bebizonyítottuk a szövegből, hogy a kenyérre kell 
vonatkoznia, mert az a második részben a pohárra vonat-
kozik ; ezzel betömtük a s zá j á t Most újból is nemet mon-
dunk ós követeljük, hogy bizonyítsa be, mint vonatkozik 
a Tuto a Krisztus testére, amint ő mondja ős állítja. 
Mert aki itt állit, annak a maga igenjét azzal szemben 
igazolnia kell, aki nemet mond. Nosza csak azért is, csak: 
azért ís, mutasson egy szöveget ís a maga igenje mellett, 
mint ahogy mi mutat tunk a magunk igenje mellett. Mert 
hogy ő a mi igenünkre nemet mond, amit pedig a beszéd 
módja nem tűr meg, ős a mi nemünkre igent mond, az 
semmi; neki a mi nemünket világos mondással kell a szö-
vegből megcáfolnia ős a maga igenjét megerősítenie, épúgy 
mint ahogy mi az o nemét a szövegből világos mondással 
cáfoltuk meg ós a mi igenünket megerősítettük. Ámde 
kér jük, hogy legyen e részben kegyelmes irántunk ős fel 
ne perzselje a mi veteményünket. 

De ügy van, amint mondottam, ez a lélek a nagy 
dolgot nem veszi komolyan; az Ördög csak játékot es 
gúnyt űz abból. Nosza, hát én Karlstadt dr-t a maga görög-
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ségóvel a göröghöz értőkre bízom, hogy viszketegjón segít-
senek es jól megpírícskolják őt, hogy inaskor ne adja ki 
előbb magát görögnek, csak ha ért hozzáo Én az írással 
kezemben akarok vele elbánni ós írásmagyarázatot köve-
telek tol©. Ha ezt megteszi, akkor lovaggá ütőm őt a 
maga Tntojávah De reményiem, hogy legalább e farsang 
éjen beken maradhatunk tőle, aztán majd tovább segít 
isten. Ennyit a kedves Tutoról, amelybe ezek a nagy 
mennyei próféták oly dacosan bizakodtak. 

Most már magunk ele vesszük a szöveget, hogy 
lássuk, hogy mily finomul is vágna össze, ha ez a kifeje-
zés (ez az ón testem) valami különleges volna és Krisztus, 
személyére, nem pedig a kenyérre vonatkoznék. Mert, 
minthogy Krisztus a kenyeret kezébe veszi, hálát ad és 
megtöri, tanítványainak adja és mondja: vegyétek és 
egyétek és nyomban rá minden közvetítés nőikül így szól: 
ez az ón testem, a szavaknak módja és természetes fo-
lyása követeli, hogy ő a kenyérről mondja, amit kezébe 
vesz ós odaad és parancsol megenni. Másként ezt a tanít-
ványok nem értették volna meg ós most sem is érthetne 
azt máskép senki, aki azt tőle hallaná. Mert szemeit bizony-
nyal kezére kellett vetnie, amint a kenyeret veszi, töri, adja 
es odanyújt ja és azok fülei kellett, hogy amaz igéket 
hallják, amiket ő az odanyujtás alatt és az adáskor mond. 
Már pedig ő bizony egy más igét sem mond az odanyoj-
táskor csupán ezeket: ez az ón testem stb= 

Ha pedig nem az ő teste volt, amit odanyújt és enni 
parancsol, mikor ezt mondja : egyetek, ez az ón testein, 
ugy megcsalta ős igeivel elbolondította őket. Mint hangza-
nék, ha én valakinek egy szürke kabátot adnék és mon-
danám: vedd, húzd fel, ez az ón nyestes, bársonyos sapkáin 
stb. ós ezen szavakat a ra j tam levő ruhára vonatkoztat-
nám. Hát nem bolonditás es becsapás volna-e ez ? Ha ón, 
minekutána mondottam, vedd, húzd fel, minden közvetítés 
nélkül erre így szólanék: ez az ón nyestes sapkám? Hiszen 
közbe más szavaknak kellene esniök, amelyek figyelmét 
a szürke kabátról, amelyet ón neki nyúj tok és felhúzni 
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rendelek, az én sapkámra terelném; e szavakból o azt 
képtelen volna megérteni. Tehát hogy hangzik az, ha én 
valakinek egy darab kenyeret adok és mondom : vedd és 
edd es az odanynjtáskor és enni parancsoláskor nyomban 
reá így szólanék: ez egy font arany az ón zsebemben. 

Bizony, bizony nem szűrható itt közbe sem egy Tuto 
avagy Tatta, sem pont, sem betű, ami valami más vagy 
ű j érteimet vezetne be; ez szorosan egymásután hangzik. 
Világos, nyomatékos szavaknak kellene közbeszúrva lenni, 
amik ek szétválasztanák azt, még pedig ilyen fo rmán: 
vedd ós edd, mert nekem van avagy itt van egy font a rany 
a zsebemben. Tehát szintúgy vedd, húzd fel, van még nekem 
vagy itt van meg egy nyestes sapka. Ugyanígy Krisztus-
nak ís azt kellett volna mondania i t t : vegyetek, egyétek, 
mert ón mondom néktek, hogy itt ül az ón testein, amely 
tiérettetek adatik, különben az egész merő gúny és furfang-
lett volna. Ép úgy mintha valaki egy másiknak valamely 
italt nyújtana ezt mondván: vegyétek, igyátok, itt ülök 
én Jancsi vörös nadrágban. Vagy ez t : vegyétek, igyátok, 
a török levágta a szultánt, vagy más egyéb efajta idegen 
tréfát szőne beszédébe, ami az ivással épen nem illenek 
össze. Épen igy hangzik, mikor Krisztus mondja : vegyetek, 
egyétek, ez az én testem, mely t iérettetek adatik, ha annak 
valami űj kezdetnek kellene lennie. 

Ha ő ez igét nem mondotta volna egyidejűleg ős 
épen az odanyujtáskor és az alatt, hanem egy kevéssé 
előbb vagy az után, úgy volna némi valószínűség a dolog-
ban. Ámde minthogy ő egyidejűleg akkor, amikor adja ős 
odanyújt ja és enni paraacsolja, mondja : ez az én testem, 
senki sem értheti a nyelv természete alapján másként, 
mint hogy az az ő teste, amit odanyújt és enni parancsol; 
avagy ennekutána meg keli engednünk, hogy senki sem 
biztos az iránt, amit egyik ember a másiknak mond. Mert 
ha ezek a világos ős tiszta beszedet így szétszaggatják, 
ugy senki se beszéljen többé velem, ón másként magya-
rázom azt, vagy gondoskodnom kell arról, hogy ő értel-
mezze azt máskent. Mi szüksége lett volna Krisztusnak, 



irás a m e n n y e i p r ó f é t á k e l l e n 365 

hogy o az igéket épen igy mondja az odanyujtáskor és 
amikor az evést megparancsolja, ha más alkalma is volt arra 
és jól tudta, hogy ok nem érthetik azt meg másképen, csak 
a kenyérről, amelyet nekik odanyújt és amit enni parancsol ? 

Ánnakokáért nem igaz, amit Karlstadt dr. mond, 
hogy ő azt azért tet te oda, hogy megtanulják mire irá-
nyítsák emlékezetüket. Ezt ő a maga fejétől erőszakos-
kodva mondja és sem az írással, sem egyébkent be nem 
bizonyíthatja* Nem tanítás az, amikor nem a maga idején 
ravaszul ős hirtelen megszakít juk a beszedet és észrevét-
lenül ós váratlanul valami másba kapunk bele éppen egy 
olyan dolognak nyújtásakor, amikor ő nem arról beszél; 
ez inkább homályba burkolás, csalás ós becsapás. A tank 
tástiak egyszerűnek, értelmesnek, világosnak kell lennie 
ős egyenesen arra mutatnia, amit tanítunk, nem pedig 
valami más dolgot adni vagy mutatni fel ós akkor valami 
mást tanítani avagy nevezni meg„ Nem helyes tanítás az, 
amikor én fehéret mutatok neked ós feketéről tanítalak, 
vagy az Ördögöt mutatom neked ős Istenről tanítok. Kó-
pék és gazok vagy gúnyolódok és trófálódók já rnak ©1 
így, akik vagy félre akarnak vezetni vagy meg akarnak 
nevettetni. Jámbor ember, ki komolyan veszi dolgát, nem 
cselekszik így. 

Mi szükség volna arra is, hogy Krisztus kétszer 
mutasson magára? Egyszer a testére, másszor a verőre, 
Elég lett volna, ha azt mond ja : ón vagyok az, vagy ©z 
az ón testem, amelyről a próféták mondották, hogy éret-
tetek adatik, miként Karlstadt dr, akarja. Igy azonban 
minden az evésre ős ivásra illik; arra céloz mind a kettő, 
kezébe vesz valami szilárdabb dolgot, ami az ételhez 
hasonló, t. h a maga testét ős valami folyékonyabb dolgot, 
ami italhoz hasonló, t i a maga vérét. Mi szüksége volt 
neki e r re? Éppen úgy vehetett volna valami más dolgot, 
ami ételhez ős italhoz nem hason!ő0 Mert amint mondot-
tuk, t isztára mondhatta volna ezt is: én vagyok az az 
ember, aki érettetek adatik s ekkor ehető és iható dolog-
alakjáról szó sem lett volna. 
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Minthogy azonban ő mind a ket tőt adja, a kenyérben 
egy olyan dolgot, ami az ehető dologhoz hasonló ós a 
borban egy más dolgot, ami az iható dologhoz hasonló 
és ezt nem teszi máskor, hanem asztalnál evés közben ós 
hozzá egyenesen abban a pillanatban, amikor ő azt oda 
nynj t ja ós enni és inni parancsolja, egy lelkiismeret sem 
lehet többé bátorságos, amely ezt tagadja. És ón bizonnyal 
tudom, hogy magának Karlstadt dr.-nak lelkiismerete is 
vergődik és habozik itt, minthogy ezt a vereséget el nem 
viselheti, bárha meg oly megkeményedett és megvakított 
volna. Mert Krisztus ezt bizony máskor is taníthatta volna 
és nem várakozott volna addig, amíg ettek és i t tak ós 
míg ő azt odanyújtot ta ős enni ós inni parancsolta. 

Hasonlókép mit jelent ez? Mikor a kenyeret adta 
ós azt mondot ta : ez az ón testem stb., valami uj dologba 
fog a pohárral és ismét adja a bort mondván: ez az ón 
verem. Ha az uj kezdeményezés lett volna, amikor így 
szól: ez az ón testem ós ha ezzel az iránt akar ta volna 
őket megoktatni, amire emlékezetüket allapítaní akarja , 
ügy nem törte volna meg azt ós nem osztotta volna 
részekre, hanem testét ős vérét nyomban egybefoglalva, 
így szólt volna: ez az én testem ós az ón vérem, amely 
ti érettetek adatik és kiontatik. így helyes és egészen 
teljes lett volna a tanítás. Minthogy azonban ő azt eh 
választja ős az egyiket az evésre ta r t ja fen, a másikat 
meg az ivásra hagyja ós annyi szót szár a ket tő közé? 

nevezetesen: hasonlóképen veve a poharat, hálákat ada 
és adá nekiek ezt mondván: igyatok ebből mindnyájan, 
bizony tisztára megérthető, hogy az Űr az evést es ivást 
t a r t j a szem előtt ezt mondván: ez az én testem, ez az 
ón vérem. 

Igen, láthatod mely finoman teszi csúffá magát ez 
a lélek a maga okosságával. Azzal áll elő, hogy ez a 
kifejezés : ez az ón testem, amely érettetek adatik, nem 
függ össze szorosan az előzővel, nevezetesen ezzel: 
vegyetek, egyétek, hanem magában véve valami sajátos, 
u j dolog és mégis be kell ismernie, hogy ez az utolsó 
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-kifejezés: ezt cselekedjétek az ón emlékezetemre, az 
•elsőhöz tartozik, t. I : vegyétek, egyétek; hát nem ön-
kényes erőszakoskodás az, mikor valamely beszédben három 
kifejezés következik egymás után és függ össze egymás-
sal és mégis elő mer valaki állani azzal: hogy az első es 
utolsó összetartozik, ámde a második ós középső egyikhez 
sem tartozik, hanem valami különös szó és teszi ezt a 
maga fejőtől minden írásbeli alap nőikül? Hogy enged-
hetne meg azt a józan esz, hogy a harmadik ős az utolsó 
összefügg az elsővel, ős a második, ami a ket tő köze esik, 
a kettő közül egyikkel sem függ össze. 

Ez őppen annyit tenne, mintha ón e mondásról : 
Krisztus mondá (Mátó 7, 5.) tanítványainak: ,, őrizkedj etek 
a hamis prófétáktól, akik hozzátok jönnek juhoknak 
bőrében", állítanám, hogy a középső kifejezés: őrizked-
je tek a hamis prófétáktól nem függ össze sem az első, 
sem' az utolsó kifejezesse!, hanem magában véve valami 
új, sajátos dolog, úgyhogy ez a szöveg immár ilyen formán 
hangzanék: Jézus mondá tanítványainak, akik hozzátok 
juhoknak bőrében jönnek, mert őrizkednetek kell a hamis 
prófétáktól. Csak vakmerő önkény beszélhet így, de senki 

'sem oly bolond, hogy ezt el ís hígyje neked. Egészen 
hasonló az ís, amit ez a gaz lelek e helynél erőszakol, 
noha látja, hogy ez a kifejezés: ez az ón testem stb. 
közvetlenül az első után következik, tehát hogy ott ós 
hozzá két kifejezés közt áll, ami pedig össze tartozik. 

Mikor pedig Karlstadt dr. itt valami magyarázattal 
takargatva magát azt mondja, ez éppen annyi, mintha 
Krisztus mondani akarná : kedves tanítványaim, hallottátok, 
hogy a próféták valami oly testről jövendőinek, amelynek 
a bűnért oda kell adatnia; tehát azt mondom nektek, 
hogy ez ugyanaz a test. Feleletem először ís : ki mondotta 
ezt ? Kí parancsolta meg neki, hogy e faj ta magyarázatot 
csatoljon ide ?' Mi biztosít bennünket, hogy e magyarázat és 
pótlás helyes? Hol erre nézve az írás ós érv? Hol követel 
ilyesmit a szöveg ? Igen, hol jelezi ezt csak egy betűvel 
Is? Karlstadt dr. mondja ez t : ha ez elég, ugy még inkább 
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elég, hogy én máskép mondom, én. akinek bizonyságom 
a világos szöveg és a nyelvnek a természete. Nem volt 
Krisztus oly okos, mint Karlstadt dr., hogy o maga ezt 
hozzá tet te volna, mert hogy annyira szükséges vala, 
hogy itt ezt az értelmet állapítsuk m e g ? Hol vannak 
azok a jeles próféták, akik az úrvacsorát sem nevezik 
szentségnek, hanem nevet követelnek a bibliából ? Viszont 
az enim szócskát nem akar ják megszí vélni, Mondj im= 
már csak egy szócskát vagy nevet (ami semmi vesze-
delmet nem rej t magában), hogy oda tegyem, akkor ok a 
legrettenetesebb bűnnek kiál t ják ki azt. De mikor ok 
tesznek oda egy egész mondókát és magyarázatot, ami 
mindent megront, ez megbocsátható. Látod itt újra az 
Ördögöt? aki abból, ami semmis ós szabados dolog, törvényt 
csinál ós az Isten igéjét, amelyen minden megfordul, 
semmivé teszi. Ez az o szokása tisztára. 

Én édes Istenem, hiszen ha nekünk szinte világos ós 
biztos írásbeli mondásaink vannak ís, mégis nagy fárad-
ságba kerül, hogy nyugton maradjunk az Ördögtől. És ez 
a hazug lelek a maga sa já t szavait sózza nyakunkba, 
hogy semmi egyéb támaszunk ne legyen, csak a mondás: 
Karlstadt dr. állította ezk Óh, mely derekasan állnánk meg' 
ez volna hát, úgy vélem, a népnek Krisztushoz, igen 
az Ördöghöz le a poklok fenekére vezetése. No de föl-
fedem szándékát Azt gondolta ez a ravasz lelek, hogyha 
engem e világos mondásokkcl támadnak meg, mit ís teszek 
én akkor? Előállók és majd azokat magyarázatokkal homá-
lyosítom ós tompítom eh De nem vette észre az örült 
bolond, hogyha valamit ami saját magyarázatunkkai homá-
lyosítunk és tompítunk meg írás nélkül, semmit sem erünk 
el azzal, legfeljebb, hogy annál szilárdabb leszen az. Hiszen 
láthatjuk, hogy mert ő neki nem áll az írás rendelke-
zésére és hogy csakis a saját koholt magyarázatával 
ront elő, neki magának éreznie kellett, hogy a szöveg 
rá nézve nagyon is eros és világos volt Űgy hogy 
tehát az ő tagadása ép annyit ért, mint kétszeres be-
ismerés és az o foltozgatása ép oly rossz, mint ket tős 
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•szakadás* Nem úgy foltozunk édes hazug lelkem, írással 
és szöveggel kell előállanod. 

Másodszor én ís nagyon szeretnek valamely szöveget 
hallani ama prófétákból, akik oly testről és vérről jöven-
dőinek, amiknek a bűnért odaadatníok kell, mint ahogy 
ez a hazug lélek bohóckodik. Igen ők beszelnek az egész 
személyről, hogy annak szenvednie kell, de nem a testről 
ós vérről. Minthogy tehát Krisztus it t világosan a testet 
ós vért nevezi meg és ezzel a prófétákra utal, amint ez 
a lelek mondja, tehát az igenek: test és ver, a próféták-
nál Krisztussal egyeznie ós legalább egy helyen megtalálható-
nak kellene lennie, hogy 6 a tanítványokat helyesen emlékez-
tethesse és hogy azok őt megérthessék ? Ej te hazug lélek, 
aki egy oly igét sem szívelsz, amit Isten igéjéhez csatol-
nak. Mutasd meg nekünk, hol beszélnek a próféták test-
ről avagy vérről? Hol halották ©zt a tanítványok csak 
egyetlen prófétánál ís ? Ebből látod újból, hogy ennél a 
leieknél merő dicsvágyról, koholt dologról és pótlékról 
van szó ? Áz egész Krisztusnak kellett szenvednie ; ámde 
ő az asztalnál úgy osztja meg azt, hogy a testet enni ős 
a vert inni adja. E megosztásra nem volt szükség, nem 
ís történhetet t meg az a szenvedésben. Épen azért a 
próféták ís a szenvedésről és nem © megosztásról vagyis 
az űrvacsoráróí szóltak. 

Harmadszor, ha ez a nagy pótlás itt helyén való 
volna ís, hogy illik össze azzal, ami nyomban utána követ-
kezik : ezt cselekedjétek az ón emlékezetemre? Ami-
nek az evéssel kell összevágnia, mikor is ezt m o n d j a : 
vegyétek, egyétek. Avagy talán annyi szón és hosszú be-
széden át vissza kell annak ugrania, hogy oda kerüljön, 
ahova tartozik? Mely nyelvnél található efóle beszédmód, 
hogy két szó közé, amik egymáshoz tartoznak, a szavak 
ily tömegét ős egy ily beszédet dobjon? Bizony be keli 
látnunk, hogy ez önkényes erőszak. És mégis, amint mond-
tam, be kell bizonyítania, amit el ís várunk. 

Ennyit azokra az érvekre és okokra, amiket Karlstadt 
dr. az írásból a maga három faj ta álmodozására felhoz. 

D. Luther M. művei. 24 
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Az ©lső9 hogy itt némely könyvben, nem mindenikben, 
nagy betű á l l t A másik, hogy itt pont vo l t A harmadik, 
a kedves Túfcó. Oh szent, jeles érvek, milyenekkel senki 
sem állhat elő kivevőn azokat a mennyei prófétákat, akik 
Isten hangját hallják, Á negyedik, hogy ő maga mellett 
az írásból egyetlen egy mondást sem hozhat elő. És ez 
az érv a legerősebb, ez bizony őrökké megmarad, ós nem 
akarom azt megdönteni, hanem segítek megerősíteni. 

Ezután kioktat minket az iránt, amit Hulda1) asszony, 
a természetes ész mond © dolgokhoz; ép úgy, mintha mi 
nem tudnók, hogy az esi az Ördögnek kurvá ja és semmi 
egyébre nem képes, mint hogy káromolja ós gyalázza 
mindazt, amit Isten mond ős tesz. De mielőtt mi ennek a 
főkurvának és az Ördög menyasszonyának megfelelnénk, 
előbb beigazoljuk ami hitünket ós nem nagy betukkel5 sem 
ponttal, sem Tűtőval, Tatőval? hanem rideg, világos mon-
dásokkal állunk elő, amiket az Ördög meg nem dönthe t 

Először ís senki sem tagadhat ja hogy Mátó, Márk, 
Lukács evangélisták, azonkívül Pál ís L Kor. 11, mikor a 
szentség első részéről egyezőleg írnak csaknem ugyanazon 
szókkal, hogy Krisztus vevé a kenyeret, hálákat ada, meg-
szege ós tanítványaínak adá mondván °„ vegyétek ós egyé-
tek, ez az én testein, amely ti óretettek töretik : mind egy 
ugyanazon dologról akarnak beszelni, úgy hogy amit Máté 
evangélista beszéde alatt e helyen értünk, azt kell érte-
nünk Márk, Lukács evangélisták és Pál beszéde alatt ís. 
Nem bizton ugy van-e ez a dolog ? Állunk elébe annak, aki 
mást mond! Ugy hát tiszta dolog, hogy mind a négynek 
a véleménye, hogy Krisztus itt a tanítványoknak nem azt 
parancsolta, hogy táncoljanak, avagy fütyüljenek, hanem 
hogy egyenek, amaz igék szerint : vegyétek ős egyétek, ez 
az ón testem sah 

Nos hát akkor ellenmondás nélkül be kell ismerni 
azt ís, hogy ezek négyen, mikor a szentség második részé-

*) Luther a természetes észt, anam ennyiben a lelki dolgokban jog-
talanul ítélkezni akar, gyakran nevezi Hulde vagy Hulda asszonynak. A 
szó azonos az ónémet istennő Hulda vagy Holie nevével. 
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ről írnak, egyazon véleményen is vannak és mind a négyen 
egyazon dologról akarnak ís © kelyen beszelnie Állunk 
elébe annak, aki itt ís mást mer mondani 1 Épen azért, 
mikor Máté azt mondja : ez az u j szövetség vére, amely 
sokakért kíontatík bűnöknek bocsánatjára, ez épen ugyan-
azt ős annyit akar, mint mikor Márk mondja : ez az új-
szövetség vére, amely sokakért kíontatík. Szintúgy, mikor 
Lukács és Pál azt mondják, hogy ez a pohár az újszövet-
ség az ón véremben, amely kíontatík, szintén kell, hogy 
ugyanaz legyen és ugyanazt akarja , amit Máté ős Márk 
ez igékkel a k a r : az az ón vérem, amely sokakért kionta-
tott. Kí mondhat avagy gondolhat mégis itt mást ? Mint-
hogy tehát Lukács ós Pál ez igéket: ez ania pohár, nem 
Krisztus látható testére avagy látható vérére vonatkoz-
ta t ják, hanem a látható pohárra, amint ezt az igék feltét-
lenül követelik ős világosan itt állnak, mondván : ez ama 
pohár ; Krisztus teste avagy vóre pedig sem nem pohár, 
sein nem korsó, sem nem tál, sem nem tányér ; nekem ís 
azt kell mondanom, hogy Mátó es• Márk egyenesen ugyan-
azon látható pohárról szőlanak és nem a Krisztus látható 
véréről, amikor azt mondják : ez az ón verem; úgyhogy 
ez az Igécske „ez" mindegyik evangélistánál nem akar soha 
egyebet, néni ís vonatkoztatható másra, kivévén egyedül 
arra, amit Krisztus odanyújt, nevezetesen a pohárra vagy 
italra és amit nekik inni parancsok Vagy azt kell mon-
danunk, hogy ez evangélisták nem értenek egyet, nem 
is ír tak egy azon dologról a szentség második részeben. 

Ezzel most elég ennyi, hogy, mint fentebb mond-
tuk, Karlstadt didegéset és dadogását tőnkre tegyük ós 
szilárdan álljon, hogy az evangélisták és Pál nem Krisztus 
látható véréről beszélnek, hanem a pohárt avagy bort 
kell értenünk, amikor ezt mondják : ez az ón vérem, az 
újszövetség vóre. Hasonlókép: ez a pohár az újszövetség 
az ón véremben. Ha pedig amellett megmaradunk, hogy 
a szentségben a Krisztus vére valósággal meg van, amint 
ez igók követelik, úgy egyszersmind annak is szilárdan 
állnia kell, hogy a szentség második részében a Krisztus 

24* 
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teste is valósággal meg van. És így meg van döntve mind-
az, amit Karlstadt ez ellen mond ős tiszta dolog, hogy ez 
semmi egyéb, mint az ő saját álma, amit egész óvatlanul 
be akar csempészni az írásba ós amire azt kell monda-
nuiik sta forísk) 

Hogy már annyi csúfos ős gúnyos szót szór amiatt, 
hogy Krisztust a kenyérbe és borba akarják bevinni, fütyüljön 
bár ki minket ís, mikor ezt akarjuk, hozzá ehhez hasonló 
még utálatosabb káromló szavakkal, ebből tisztára látható, 
hogy egy könnyelmű léleknek avagy ördögnek szavai 
esek, amik csak arra jók, hogy a nekivadult csőcselóket 
felizgassák és azokat felingereljék, akik a hitre és lelkk 
ismeretre nem sokat adnak, de ahol jámbor szivek vannak, 
akik adnak valamit a lelkiismeretre ós hitre, azok bizony-
nyal nem érik be az efajta tréfával, gyalázó.szókkal és táma-
dásokkal Ők Isten igéjét keresik ezt mondván: mí kőzöm 
Karlstadt álmodozásaihoz, gűnyolodásához ós káromlásá-
hoz? Itt látom Isten tiszta, világos, hatalmas igéit, amelyek 
annak vallására kényszerítenek, hogy Krisztus teste és vére 
a szentségben van. Ezt kell rá felelni és eközben a gúnyo-
lódással nem törődni. Miként vihető be Krisztus a szent-
ségbe, avagy hogy milyen nótát kelljen nekünk járnunk, 
azt nem tudom; ámde azt jól tudom, hogy Isten amaz 
igéje nem hazudhat, amely azt mondja, hogy Krisztus teste 
és vére van a szentségben, 

Itt még nem akarok arra a furfangos és nyomorúságos 
kis magyarázatra felelni, melyet itt Karlstadt dr. a 
pohárhoz tód és főd. Óh, inkább azt keli megmondani, 
amivel ezt a szöveget nemikép megcsonkítani szükséges. 
Karlstadt szavai azt nem teszik meg; azok karlstadttosok 
ós semmi egyéb. Ámde ezután kimutatom az ő hamis 
okoskodását. Most legyen elég, hogy alaposan be van 
bizonyítva, hogy az evangélisták és Pál ez igéket: ez az 
én testem, ez az ón vérem, ez a pohár, nem Krisztus 
látható testére és vérére vonatkoztatják, mint Karlstadt 

l) Vagyis: ki vele! 
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álmodja, hanem arra, amit a tanítványoknak odanyújt s 
enni es inni parancson Ezt a dolgot ágy megalapítottuk 
és helybehagytuk, hogy sem Karlstadt, sem az összes 
ördögök nem dönthetik meg minden o hamis okosko-
dásukkal ezt bizonnyal tudom, Ámde ez a lélek ter-
mészete, amint mondtam, Isten külső igéjére és jeleire 
semmítsem ád; azt sebtíbe megragadja és ugy bán azzal, 
amint akar ós azután elénk tálalja a maga saját fejétől 
kieszelt hitványságait minden írásbeli alap nélkül; ezt kell 
hát igazi leieknek neveznünk. 

Másodszor van még nekünk e négy hatalmas mon-
dáson kívül egy más mondásunk ís, I. Kom 10. l 6 , amely 
így hangzik: „A megáldás pohara, amelyet megáldunk, 
nem a Krisztus verőnek közössége-e ? A kenyér, amelyet 
megtörünk, nem a Krisztus testének közössége-e Ez 
bizony, ügy tartom, mondás, igen, menykőcsapás Earh 
stadfnak ős az ő egész bandájának fejére. Ez a mondás 
egyszersmind az ón szívemnek éltető balzsama volt e 
szentség miatt való vívódásomban. És ha nem volna egy 
más mondásunk sem, csak ez, mégis meg tudnánk azzal 
elegendőképen minden lelkiismeretet erősíteni es minden 
ellenséget hatalmasan, elegendőkepen leverni, Óh, hogy 
félt Karlstadt dr, e mondástól és kezdett építeni e meny-
kőcsapás ellen egy nagy, erős boltozatot maga felett, 
Ámde mikor ő kő ós mész után nyúl, pókhálót és tör-
meléket fog meg, amint majd meglátjuk, ha az ő szellemes 
és írástalan fejének erős magyarázatára kerítjük a sort. 

Jegyezd meg azonban itt először, hogy Pál itt sem 
nem cl ideg, sem nem dadog, nem áll elő kis avagy nagy 
b©tűkkel; hanem világosan kimondja: a kenyér, amit meg-
törünk, És nyomatékosan mondja: amit mi megtörünk, 
nem csupán, amit Krisztus tőrt meg az úrvacsora alkalmá-
val, úgyhogy ezzel Karlstadt dr, hazugsága sárba hull, mikor 
ezzel áll elő: Ha Krisztus az úrvacsora alkalmával a 
maga testét ós vérét adta volna ís eledelül, azért nem 
következik, hogy ezt azután a keresztyének avagy mi is 
megtehetjük. Erre ezzel a mondással felelünk: a kenyér, 
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amit mi megtörünk, mí, mí, m l Kik ezek a mí? Remélem, 
Karlstadt dr, még talál a görögnyelvben még más Toto-t, 
ami arra tanít minket, hogy ez a „mi" egyedül magát 
Krisztust jelenti ős aztán majd az ő Rültz Főtere eldicsek-
szik vele, hogy a görög nyelv más magyarázatot meg 
nem tűr. 

Jegyezd meg másodszor, hogy bizony Pál a szentség 
kenyeréről beszel, amit Krisztus megtör ős azután az apos-
tolok ís megtörtek: ez a törés semmi más, mint darabokra 
szedés avagy felosztás héber módon, Essaíás 58, „Törd 
meg az éhezőnek a te kenyeredet," Siralmak 4, 4 : „A 
kicsinyek kenyeret kérnek és senkísem töri meg azt nekik" 
stb. Hogy ezek a rabló lelkek, mint Krisztus elárulóít új-
ból ne szidalmazhassanak, hogy mi azt nem ujjunkkal 
aprózzuk avagy tőrjük, hanem sok rószletben ós ostyában 
vesazük Mert azt nevezik ők törésnek ős nem érik be 
azzal, hogy az egyébként darabokra van osztva, már. akár 
kézzel, késsel vagy egyébként, amint ezt héber módon 
törésnek mondják Arról se feledkezzél meg, hogy ő azt 
nem nevezi a kenyér színének, mint a pápisták, hanem 
friss és igazi kenyérnek, hogy tudjuk, hogy e részben mi 
sem vetkezünk, ha azt szent Pált követve kenyérnek ne-
vezzük és tartjuk, noha ezt a pápisták eretnekségnek 
bélyegzik 

Jegyezd meg harmadszor, hogy ő világosan és tisz-
tán kimondja: ugyanaz a kenyér, amelyet mi megtörünk. 
Krisztus testének közössege. Hallod ón édes testvérem? 
A megtört vagy darabokban kiosztott kenyér Krisztus 
testének közössége; .az, az, az (mondja ő) Krisztus testé-
nek közössége. Űgyde: mi a Krisztus testének közössége ? 
Nem lehet más, mint hogy azok, akik a megtört kenyeret, 
kiki a maga darabját, veszik, ugyanabban a Krisztus testét 
veszik, hogy az a közösség annyit tegyen, mint részesedni, 
hogy a Krisztus közős testét kiki a többivel egye, amint 
o ugyanott mondja: mi mindnyájan egy test vagyunk, 
akik egy kenyérben részesedünk I. Kor, 10, 17. Innét ős 
időktől fogva communio, vagyis közösség a neve. 
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Itt aztán már niesterileg megfeneklik Karlstadt dr. 
és igen szeretné ezt a mondást is eltompítani és elhomá-
lyosítani, hogy senki ne vehesse észre, mint találta őt az 
szíven ős előveszi annak az o lelkének fonák eljárás mód-
ját, aki mindazt, amit Isten külsőképen és testileg rendel, 
lelkivé és bensővé teszi; ós viszont, amit Isten, mint benső 
és lelki dolgot akar, azt külsővé ós testivé teszi, amint 
fentebb mondtam. Tehát maga ele ránt ja itt a közösség 
szót és be akar hatolni azzal a lélekbe ós lelki közösséget 
akar abból csinálni és előáll azzal, hogy azoké a Krisztus 
teste közössege, akik megfeszített kívánsággal emlékez-
nek meg Krisztus szenvedéséről ős vele együtt szenvednek 
stb. Aminthogy ők a maguk u j fajta beszédet ily uj 
értelem okáért eszelték kh 

Ha pedig azt kérdezzük, hol az alap és az írás e 
magyarázat bebizonyítására, avagy hol a szöveg, amely 
azt követeli ? ügy a kóménylyukba utasít minket avagy 
a'taoz a férfiúhoz, aki hozzá jöt t ós azt mondotta neki. 
Mit ís tehetne mást? Ama mondást nem szívelhette és 
mégsem tudta út já t állani. Épen azért, semhogy helyben 
hagyja, azt gondolta jobb elcsavarni, úgy ahogy tudom ; 
ha nem segít az írás, segít az én bolond furfangos fejem, 
ez teli van lélekkel, ami épen ©lég erre, az még ráadásul 
többet ís mond nekem, nevezetesen, hogy a Krisztus szen-
vedésének közössége ós a Krisztus testének ős vérének 
közössége egy azonos dolog. Hát nem pompás dolog ez? 
Oh igen, egészen pompás. Hiszen csak ©gy betűn fordul 
meg a dolog, hogy a (Leid) wB-"vé (Leíb) változ-
tassuk, akkor a szenvedés (Leid) szóból test (Leíb) sző 
lesz és viszont. Nesze, itt van az angolna farkánál fogva; 
írásra nincs szükség. 

Óh manóba ezzel az őrült lélekkel. Mí az o magya-
rázatára ezt feleljük: először, hogy a Krisztus szenvedé-
sének közössege nem lehet a Krisztus vérének ós testének 
közössege. Mert aki Krisztussal szenvedni, vagy az o szen-
vedésének részese akar lenni, annak kegyesnek, lelki ós 
hivő embernek keii lennie. A bűnös, érzéki ember ezt nem. 
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tesz i Amole a Krisztus testének a méltatlanok ís részesei, 
amint Pál I. Kor, 11, 29 mondja : „Aki méltatlanul eszi a 
kenyeret, ítéletet eszik magának", amint ez JudássaL az 
árulóval tőrtónt az úrvacsoránál, aki a többi tanítványok-
kal együtt Krisztus teste és vére közösségében ós annak 
részese volt, Máté 26, 23. Mert vevé azt, eve és ivá velük 
együtt épen úgy, mint a többi tanítványok, 

Plogy pedig Karlstadt dr. a Krisztus teste és vére 
közösségéből lelki közösséget csinál ós ellenzi, hogy az a 
testnek ős vernek vétele legyen a kenyérben ós pohár-
ban, erre majd megfelel itt szent Pál, aki így szól: „A 
kenyér, amelyet megtörünk, a Krisztus teste közössege" 
L Kor. 10, l 6 . Nos, hát a kenyér megtörése bizony jeles 
külső dolog, ezt senki sem tagadhatja, Ők maguk ís azt 
mondják, hogy a külsőleges megtörés avagy evés semmit 
sem ér, Krisztus testet lelkileg kel! enni stb. Hogy lehet 
hát a külsőleges kenyórtörós ős evés lelki közösség, amint 
Karlstadt din mondja ? Szintúgy a kenyeret megtörik és 
megeszik a méltatlanok ós istentelenek is, mint Iskáriőtes 
Júdás ós némely korinthusiak cselekedtek, 3L Kor. 11. 
Ugyanők már most Krisztus teste közösséget bírják - és 
annak részesei, amint ez a mondás követeli, hogy a kenyór-
törós Krisztus teste közössége. Mert ezt a mondást hatá-
rozottan érvényben kell hagynunk, hogy : ahol ezt a ke-
nyeret megtörik, ott Krisztus teste közössege van, 

Ebből itt szükségszerüleg foly, hogy Pál itt nem a 
lelki közösségről beszél, amelyben egyedül a szentek 
vannak, mint Karlstadt dr, álmodja, hanem a testiről, ami-
ben úgy a szentek, mint az istentelenek reszt vesznek, ép 
úgy, mint a kenyér megtörésében: hogy nyílván lássuk, 
miszerint Karlstadt dr. álma hazugság, aki talán ilyen-
formán gondolkodott: én csupán a közösség szócskát 
ragadom meg és csűröm-csavarom és azt számba sem 
veszem, hogy itt áll ©lőtte : a kenyér, melyet mi megtörünk 
stb. Különben az ón magyarázatom nem állhatna meg. Ha 
hát én azt számba sem veszem, úgy nincs senki, aki azt 
számba vegye avagy a közösség szócska ellenébe állítsa; 
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úgy aztán nyert ügyem van, semmi másra nincs immár 
gondom, csak hogy azt gondoljam, hogy az emberek mind-
annyian vakok. 

Miért nem mondja hát szent Pál egyenesen: a kenyér, 
melyet mi megtörünk az Űr teste, hanem ezt teszi hozzá: 
az Űr testének közössége, mint az evangélisták és o maga 
L Kor, 11, ; hanem oda teszi: amit mi megtörünk ? Ezt 
mindketten kétségkívül azért tették oda, mert o a legvi-
lágosabban és legérthetobb módon akart beszélni, amint 
mindig teszi ős Karlstadt dr, tévelygésének teljes erővel 
ellent állni. Hisz ő a szentség kenyeréről akar beszélni; 
ezt pedig épen nem tehette, csak ha a megtört kenyérről 
szőh Hasonlóképen ő azt akarta mondani, hogy kíkí a 
maga kenyérdarabjában Krisztus testet veszi, épen azért 
nem csupán Krisztus testét akarta megemlíteni, mint vala-
mely egész kenyérben valót, hanem azt a testet, amely a 
gyülekezetben kiosztatik ós a kenyér megtörése által min-
deneknek közösen megadatik, ágy hogy ez a kenyértörés 
nem csupán a Krisztus teste, hanem a Krisztus testének 
közössége vagyis kiosztott és mindenektől élvezett test a 
gyülekezetben. Világosabban és határozottabban nem is 
beszélhetett volna arról, mert ő ez igékkel a kenyórtörós, 
kiosztás és élvezés dolgára tekint, úgy a mint az foly, 
amikor a kenyeret megtörik, odanyújtják és élvezik, ezt 
mondván: e megtört kenyér a Krisztus teste közössége, 
úgy hogy kíkí általában és egyben Krisztusnak egyazon 
testét veszi es annak testileg részesévé lesz. 

Ebből láthatod és őszreveheted, hogy ennek a futó 
Ördögnek nincs más menedéke, csak az az egy, hogy ő 
lelkivé teszi (a maga módja szerint), amit Isten testivé 
tesz, és mégsem mutatja meg, sem nem adja okát, sem 
alapját ennek az ő eljárásának, hanem csak úgy mondja 
ezt, mintha neki szinten hatalma volna hitcikket állítani 
a maga kénye-kedve szerint. Tehát itt a Krisztus testének 
testi közösségét lelki értelemben kell venni, amint ezt 
utóbb a méltatlan evessel és ivással is cselekszí; "úgyszin-
tén a Krisztus teste megkülönböztetésével, amint majd 
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látni fogjuk. Ámde hogy csakis az ördögre figyelhess és 
őt megtanuld ismerni, majd szépen bemutatom neked őt. 

Jeles, finom fogás az, hogy majdnem magam ís kapnék 
rajta, ha rendelkezésemre állna egy oly mondás, mely a test 
szerint való cselekvésről szól ós homlokomra csapnék, 
hogy szinte agyam megrázkódik belé, ón előhoznám és 
mondanám: Ő nem talált el engem; ő lelek szerint való 
eljárásról beszól ős akkor aztán szabadságomban állna, hogy 
e magyarázatot épen semmi érvvel se bizonyíthassam, 
könnyű dolog volna mennyei prófétává lennem. Ha meg 
kényszerítenének a megokolásra, oda kellene állnom, mint 
vajnak a napra ős kissé izzadva mondanom: feltette rólam, 
hogy oly jeles és derek vagyok, 

így immár Pálnak ez a mondása, mint szikla megáll 
és feltétlenül követeli, hogy mindazok, akik ezt a kenye-
ret megtörik, eszik és élvezik, a Krisztus testét vegyék 
és annak részesévé legyenek. És ezt nem lehet lelki érte-
lemben, hanem mint mondottam, testi értelemben kell 
magyarázni. Mert a Krisztus testének nem lehetünk más-
kép részesei csakis kétféle módon, lelkileg vagy testileg. 
Szintúgy ez a testi közösség nem lehet látható, sem érez-
hető, különben épen nem maradna ott kenyér* Szintúgy, 
nem lehet az merőben csak kenyér, különben nem volna 
Krisztus testének, hanem a kenyérnek testi közössége. 
Épen azért minthogy az megtört kenyér, valóságosan ós 
testileg Krisztus testének kell lennie, bárha látatlanul. 
Itt megáll a mondás: aki vasfaló, az harapjon le abból 
egy darabot; én majd nézem. 

Harmadszor itt van ez a mondás I. Kor. 11 , 2 4 : „Aki 
méltatlanul eszik e kenyérből, avagy iszik az Űr poha-
rából, az vétkezik az Űr teste és vére ellen." Itt megint 
előront a rablóiélek ós lélekről beszél ott, ahol Pál testről 
szól és méltatlan evésnek mondja, ha valaki Krisztus tes-
tének helyes emlékezetével ós ismeretével nem bir0 ' De 
ha újból kérded: hol az í r á s? hol az érv? hol a szöveg? 
úgy mérgét ontja reád és nem bizonyít be egyebet, csak 
hogy neki az ily mondások égő fájdalmat okoztak és 
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Igen szeretné azokat előbb tönkresílányítanL Épen ágy, 
mintha ón valakit rá akarnók beszólni, aki meztelen kard-
dal hadonáz fölöttem, hogy elhígyje, hogy szalmaszál az, 
csakhogy ne csapjon ráim Ámde nem használ semmit a 
haláltői való rettegés. Te tehetetlen lélek, meddig vona-
kodol még, hogy az írással avagy szöveggel állj elő ? Meni 
szégyenled magad, hogy addig lőkdösteted magadat, míg 
mérgezett hazugságaidat, álmadozásaidat az írásba bevi-
szed ? 

Nohát, mikor Pál itt azt mondja : „Aki méltatlanul 
eszik és iszik" stb., ez nincs helyesen mondva, hanem így 
kellett volna mondani: „Aki méltatlanul emlékezik meg, 
avagy nem ismeri meg az Urat stb,, hogy a méltatlan 
evés ós ivás épen annyit jelentsen, mint az Űrnak méltat-
lan ismerete ós emlékezete. Kivéve, ha Karlstadt din lelke 
itt téved. Űgyde kí hiszi ezt neked ? Azt gondolod, hogy 
szent Pál az este részeg volt, hogy mikor méltatlan eves-
ről ős ivásról beszólt, megfeledkezett arról ős megbicsak-
lott a nyelve. Mert neki a méltatlan megemlékezésről kel-
let volna beszélnie. Ámde Karlstadt dr. a maga józan 
eszével eltalálta az igazságot ós szent Pál igejet immár 
szépen helyreigazította, amiért neki Rültz Péter ós az orla-
Hiündei menyasszony méltán hálás köszönetet mond. 

De hogy a mí véleményünket is megmondjuk; szent 
Pál itt a kenyeret ós az Űr testét egybeköti ügy, ahogy 
fentebb cselekedte, amidőn ezt monda: A kenyér, amit 
megtörünk, az Űr kenyerének közössége, ahogy Karlstadt 
dfc előtt ugyancsak kedvesen hangzott volna. Tehát ő itt 
azt sem akarta mondani: Aki méltatlanul eszi ezt a kenye-
ret, az bűnt követ el vagy vétkezik az Űr teste ellen, 
amint ezt Karlstadt dr. ís szeretne, hanem vétkezik az Űr 
teste ellen, hogy mindkét helyen azt az értelmet nyerje, hogy 
az Űr kenyere az Űr teste. Mert ha nem azt akarta volna 
mondani, ügy kellett volna szólnia, mint fentebb: Aki 
méltatlanul eszi ezt a kenyeret, az vetkezik az Űr kenyere 
ellem Hogy járulna az evéshez az Űr teste ellen való 
bűn, ha az az evésben avagy a kenyérben nincs jelen'? 
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Yagy est kellett volna mondania: Aki méltatlanul eszi 
ezt a kenyeret, az vétkezik az úrvacsora ellen vagy Isten 
ellen vagy a parancsolat ellen vagy az Űr rendelete ellen, 

így már a beszéd természete és módja követeli, hogy 
ugyanaz, aki méltatlanul eszik, vetkezik az ellen, amit 
eszik, Épen azért nem elég, hogy Karlstadt dr, nemet 
mond és egy magyarázatot ránt elő, hanem, minthogy itt 
világos szöveggel állunk szemben és a nyelvnek termé-
szete ós módja hozza magával: Aki méltatlanul ezt eszi a 
kenyeret, az vétkezik az Űr teste ellen, hogy itt a kenyér-
ben az Űr testét egyék ós a bűn az evesnél és ivásnál 
történjók, bizony hatalmas mondással és szöveggel kell 
előállania, hogy mi neki hígyünk. Mert a szöveg feltetlenül 
követeli, hogy a bűn az evésnél, ivásnál történjék, mint-
hogy ezt mondja: Aki méltatlanul eszik ós iszik; ós mégis 
azt mondja, hogy ugyanez a bűn az Űr teste és vére ellen 
történik. Hatalmasan hangzik az, hogy ő evesnél és ivás-
nál sertette meg Krisztus testet ós veret es gonoszul 
bánt azzal. . 

Mert az, hogy nem emlékezünk meg helyesen az 
Űrről, egy egészen külön bűn a méltatlan evés mellett és 
erről Pál itt semmit sem mond. 

Ugyanúgy az összes igék is bizonyítják ott az egész 
fejezetben, amikor őket a méltatlan eves miatt korholja, 
hogy a bűn tisztára az evesnél ós ivásnál történik. Épen 
azért megrettenti őket szent Pál ós akarja, hogy ne gon-
dolják, hogy puszta kenyér vagy bor az, amit ők esznek 
és isznak ós hogy igy méltatlanoknak bizonyítsák magokat, 
hanem hogy a Krisztus teste ós vére az, amely ellen ezzel 
a méltatlan evéssel vétkeznek. Ezt követeli, mondom, 
a beszéd természete ós módja az összefüggés szerint, úgy 
hogy belátható, miszerint merőben mesterkélt, erőszakolt 
és gonoszul kieszelt dolog az, amivel Karlstadt dr, ennek 
ellenében mókázik; abban sem a lelkiismeret, sem a hit 
meg nem nyugodhat. 

Hiábavaló dolog az, ha azt a hunt, amit szent Pál 
az evéshez csatol, a mi erőszakos eljárásunk az emléke-
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zésre ruházza, mikor Pál erről egy szót sem szóh Mert ő 
nem arról beszól, hogy miként tartják méltatlanul az Űr 
emlékezetet, hanem hogymint esznek és isznak méltatlanul. 
Már pedig épen nem valószínű, nincs is semmi alapja annak, 
hogy méltatlan eves által az Űr teste ellen és méltatlan ivás 
által az Űr vére ellen vétkeznénk, ha nem volna ott az 
evésben a test és az ivásban a vér. Mi szükség volt arra, 
hogy ő ezt így épen két részre ossza, hogy a méltatlan 
evésben az Űr teste ós a méltatlan ivásban az Űr vére 
sértessek meg? 

Mért nem mondja ő azt igyen: aki méltatlanul eszi 
ezt a kenyeret, az vetkezik az Űr vére ellen; aki mél-
tatlanul iszik abból a pohárból, az vétkezik az Űr teste 
ellen ? Hiszen e kettő közül az egyik ís elég lett volna, 
hogy Karlstadt dr, véleménye megálljon. Igen, elég lett 
volna, ha ezt mondja vala: A ki méltatlanul ©szik és 
iszik, az vetkezik a Krisztus ellen vagy Krisztus halála 
ellen, minthogy'Karlstadt dr. a méltatlan eves által való 
ama bűnt érti, hogy nem helyesen becsüljük meg es 
gyakoroljuk Krisztus szenvedését ós halálát stb. Űgyde, 
minthogy Pál a ver ellen való vétket egyenesen a pohár-
nak méltatlan ivásával ós a test ellen való vétket a 
kenyérnek méltatlan evesével köti össze, a természetes, 
világos beszed követeli, hogy a test az evesben és a vér 
az ivásban benne legyen és ez ellen senki sem hozhat fel 
csak egyetlen valószínű okot sem. 

Be? egy sző mint száz, ez ama lelek, aki, mint ezt 
fentebb mondottam róla, mindazt bensővé teszi, amit Isten 
külsővé tesz,* Épen azért itt ís úgy kell eljárnia és azt a 
vétket, amit szent Pál a testi eveshez ós iváshoz kőt, a 
lelki evéssel és ivással kell kapcsolatba hoznia. Mert amit 
mórgében hánytorgat, hogy azért esznek ós isznak mél-
tatlanul, mert nem ismerik bensőkepen Krisztus testét, 
sem nem emlékeznek meg arról helyesen, megértjük jól, 
tudva, hogy ő azt az evest ős ivást, amit Pál külsőkép 
gondol, a leiekbe viszi be. Mert a lelki eves Krisztus 
testének helyes ismerete és emlékezete, Itt újra láthatod 
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az Ördögöt a maga nagy szellemeskedésével, amelyet 
minden alap, írás és ok avagy csak néhány bizonyíték 
néikíil a maga fejétol eszel ki. 

Negyedszer ujből mondja szent Pál ugyanazon a 
helyen: Próbálja meg magát az ember ős úgy egyék e 
kenyérből és úgy így ék e pohárból, mert aki méltatlanul 
eszik ós iszik, az ítéletet eszik ós iszik magának, mivel-
hogy meg nem különbözteti a Krisztusnak testek Itt 
megint előáll Rültz Póter a maga tarantantarájával1) és újra 
görög emberré lesz, ezt mondván: Ez a sző „díaxQlvcoi'" 
megmagyarázva annyi, mint „aki megkülönböztet", szintén 
az emlékezetre tartozik, hogy Krisztus testet lelkileg 
élesen megkülönböztessük ós a Krisztus szenvedését meg-
feszített vággyal ós kívánsággal kövessük stb. Mindent 
Krisztus lelki emlékére kell vonatkoztatnunk, amit itt ez 
a lélek tanít. Rültz más nótát nem tud fújni. És adná 
Isten, hogy jól értene ahhoz ős ne használná fel csak 
takarónak, hogy mérgét öntse kh 

Kedves Péterem, kérlek titeket, tegyetek fel orrotokra 
a pápaszemet ós fújjátok ki azt kissé, hogy fejetek 
könnyebb ós agyatok tisztább legyen. Jobban nézzétek 
meg velünk együtt a szöveget. Ti azt mondjátok, a 
különbségtétel taz emlékezésre vonatkozik, Pál pedig azt 
mondja, hogy ez az evésre ós az ivásra vonatkozik. Mert 
ő nem ezt mondja: aki méltatlanul emlékezik meg az 
Űrről, az méltó az ítéletre, mivelkogy meg nem különböz-
teti az Űrnak testét, hanem ezt : aki móltatlnnul eszik és 
iszik, az íteletet eszik ós iszik magának, mivelhogy meg 
nem különbözteti az Űrnak testét. Halljátok ezt Péter 
uram ? Nem a méltatlan evésben ós ivásban van a különb-
ségtétel, ami miatt ítéletre méltókká leszünk. Nem elég 
világos-e ez ? Nem ezt követeli a szöveg ? 

Én adnék Karlstadt dr.-nak még két forintot, csakha 
már egyszer mindez ügyben nem az ón, hanem az ő maga 

*) A tárogató szavának utánzása. Ismeretes latin vers: At tuba 
horribili sonitu taratantara dixit. = Ámde a tárogató szörnyű taratant a-
rat ordít. 
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dolga érdekében, e kettő közül egyet megtenne, neve-
zetesen, ha vagy az írásból ídéme mondásokat, vagy az 
elővett szövegből mutatná ki, hogy az ő eljárása helyes. 
Most azonban nem tesz egyebet, mint kikap egy szócskát, 
rákeni arra a maga mérgét, amint jónak látja, és eközben 
nem veszi őszre, hogy ugyanazon szócska mellett ott áll 
egy más szöveg, amely úgy a kenegetőn, mint a feneke-
dőn nagyot lök, hogy szinte tótágast áll bele. Teszem, 
mikor nagy mérgében szüntelenül azt a nótát fájja, hogy 
ama megkülönböztetés az Űr emlőkezetere vonatkozik, 
nem veszi őszre azt, hogy ott áll a szöveg, mely világosan 
azt mondja, hogy az történjék a méltatlan evésben es 
ivásban. Amint fentebb ís, amikor az Űr testének közös-
séget lelkivé akarja tenni, nem veszi észre, hogy az érzéki 
kenyértörős nyakát szegi neki. 

Űgy jár ő, mint a strucc, amely oly bolondos madár, 
hogy mikor nyakával valami ág alá kerül, azt hiszi, hogy 
jól be van takarva. Yagy a kis gyermekek, a mikor 
kezüket szemük elé tar t ják ós senkit nem látnak, azt 
hiszik, hogy őket se látják. így tesz ez a lelek is, kikap 
egy szócskát, azzal feldíszíti magát és azt az egész szöveget 
ott hagyja, mely őt leleplezi és megszégyeníti 

Nem tudom, elhitette tán magával, hogy már egy 
biblia avagy ember sincs többé a földön. És bizony leg= 
kevósbbé velem szemben kellene neki ezt cselekednie, 
aki őt Jenában híven intettem, hogy kíváltkép arra 
ügyeljen, hogy eltalálja a dolgot, ón nem fogok neki 
hibázni. Ámde ő az én beszédemet űgy értette meg, amint 
a bibliát érti, űgy találta el a dolgot, hogy ő engem őrült 
zofistának, vérengző disznónak, kétszeres pápistának ős 
efélének mond. Én pedig űgy értettem, hogy ő a dolgot 
vegye jól észre ős találja jói eh Majdnem azt mondanám: 
Űjra elő, lólekmíse, a fillér rézből van. No de amaz Isten-
nek dolgai ezek, aki Fáraó szívót megkeményítette ős 
megvakította, a maga igazságának és igéjének dicsőségere 
minden hívő ellenére ós minden kevély félelmére, 

Űgy áll tehát a dolog, hogy e különböztetésnek az 
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evésnél és ivásnál kell történnie, ép úgy, amint fentebb 
a véteknek és bűnnek az ü r testénél, hogy aki méltatla-
nul eszik ós iszik, ítéletet eszik ős Iszik magának. Miért? 
Azért, mondja Pál, hogy meg nem különbözteti az Űrnak 
testét. Nosza, mondd meg hát nekem, hogyan kell meg-
különböztetni az evesnél és ivásnál az Űr testét ? A görög 
sző ÖLav.oíveiv. latinul: discernere, annyit tesz, mint valami 
különbséget tenni, vagyis hogy az egyik dolgot nem 
tart juk olyannak, mint a másikat, hanem az egyiket 
nemesebbnek, jobbnak, drágábbnak, mint a másikat. Úgy-
hogy tehát Pál ezt érti: Aki méltatlanul eszik ós iszik, 
as bizonnyal méltó az ítéletre vagy alapos büntetésre, 
mert a maga méltatlan evésével ós ivásával nem külön-
bözteti meg, non discernit, a Krisztus testét, hanem 
olyannak tartja ós úgy bánik el az Űr kenyerével ós 
borával, mintha az tiszta merő kenyér és bor volna, 
holott pedig az az Űrnak teste ós vére. Mert ha ő azt 
egészen komolyan az Űr testének tartaná, nem bánna ugy 
vele ós oly méltatlanul, mint egyéb kenyérrel, hanem 
félelemmel, alázatossággal és tisztességgel enne, mert 
hogy az Űr testétől félnie kel l 

Ha ez a felfogás nem helyes, adj elő mást és mondd 
meg te, mit tesz Krisztus testét megkülönböztetni. Mert 
a szó természete nem enged meg mást, csak azt, hogy 
Krisztus testét valami jobbnak, drágábbnak ós különösebb-
nek tartsuk más dolgoknál Ezt a nyelv természete elég 
határozottan követeli. Minthogy tehát szent Pál ezt a 
megkülönböztetést mutatja fel ós akarja az Űr kenyere 
ős pohara evésénél es ívásánál, hát ez elég nyomós ok s 
a szövegnek ís követelménye, hogy a Krisztus testét 
jobbnak és különbnek tartsuk, mint a kenyeret es 
poharat. Ebből pedig szükségkép következik, hogy a 
Krisztus teste és vére íme itt van a kenyérben és pohár-
ban, mert íteletet esznek azok, akik a méltatlan evessel 
a Krisztus testót meg nem különböztetik és akik azt 
méltóképen eszik, helyesen különböztetik meg. 

De Karlstadt dr.-t mégsem kárhoztatjuk. Mert mint-
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hogy az o lelkének az a törekvése, amint mondtam, hogy 
lelkivé tegye azt, amit Isten testinek akar, úgy kell neki 
itt a kilömbségtétellel ís eljárnia és lelki megkülönbözte-
tésről bensőleg lélekben, az ismerei és emlékezés szem-
[pontjából beszelnie, ahol Isten testi megkülönböztetést 
akar a kenyér ós Krisztus teste k ö z t Hogy pedig annak 
alapját és okát is megadja, vagy a szövegből kimutassa, 
édesem, ezt ne követeld tőle, inert látod, hogy ő egyéb 
dolgokkal van elfoglalva Érd be vele, hogy ilyen ember 
mondja. Ha meg nem akarsz neki hinni, akkor hát hígyj 
legalább az ő szürke kabátjának és posztó kalapjának, 
hiszen azokban benne keli lennie a Szentléleknek, amint 
ezt jói megértheted. 

Egészen úgy tűnik fel nekem Karlstadt dr.-nak ez a 
jeles tudománya, mint azoké, akik allegorizálnak és akiket 
szent Jeromos1) a prologusban szemfényvesztőkhöz hason-
lít, teszem, mintha én Berni DietrichbőT2) Krisztust akarnék 
csinálni és abból az óriásból, akivel ő viaskodik az Ördö-
göt ós a törpéből alázatosságot, fogságából Krisztus halá-
lát, vagy ha valamely lovagjátékot avagy históriát vennék 
elő, hogy azzal gondolataimat foglalkoztassam és hogy 
azzal játsszak, miként ezt az cselekedte, aki Ovidius Me-
tamorphosisait egészen Krisztusra alkalmazta.3) Vagy, ne 

h Paulinus presbiterhez intézett levelében „de omnibus divinae his-
tóriáé libris," másként „Prologus a bibliához'- is a neve, azt mondja az 
allegóriákról: Quasi non legerimus homerocentonas et virgiliocentonas ac 
non sic etiam Maronem sine Christo possimus dicere christianum, quod 
scripserit: Jam redit virgo, redeunt Baturnia regna. Jam nova progenies 
coelo demittitur alto. Et patrem loquentem ad filium: Nate, meae vires, 
mea magna potentia solus Et post verba salvatoris in cruce, et alia 
praestabat memorans: íixusque manebat. Puerilia sunt haec et circulato-
rum ludo similia. 

2) Berni Dietrich valószinüleg N. Theoderich a keleti gót király 
(455—526). Szerepel a Niebelungenlied-ban. Etzelhez fut, legyőzi nagybátyját 
Ermerichet Revennánál s király lesz. A Niebelungenliedban sok oly harc-
ról van szó, melyet ő a szüzek védelmére vitt meg, p. o. harca Wiegram 
óriással, Albrich törpével stb. 

3) Sok e fajta játék fordul elő. Maga Hieronymus utal erre Proló-
gusában. 

D. L u t h e r M. m ű v e l . 9 R 
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hogy ezek az ón lelkeim megharagudjanak, mivel én az 
o dolgukat így világi mesékkel hasonlítom össze, ha én 
szent György1) legendáját venném elő és azt mondanám: 
Szent György a Krisztus, a szűz, akit ő megvált, a keresz-
tyénség, a sárkány a tengerben az Ördög, a ló a Krisztus 
embersége, a lándzsa az evangélíom stb. Szintúgy ha én 
arról, amikor Péter a tengerbe sülyed ős Krisztus segít 
rajta, azt mondanám: A tenger az üldözés és a nyomorúság 
a világon, Péter bármely keresztyén, mikor kételkedik és 
Krisztus Isten kegyelme stb. 

Ebben a haszontalanságban nyilvánul ama prófétáknak 
minden tudománya, ezzel foglalkoznak ők; és mert ők az őtes= 
tamentomban is sok más ilyes értelemre találtak, sőt napról 
napra többet találnak azokból ős sok mindent tanítanak 
a hót meghintesrol2) es megtöltik könyveiket e fajta tudo-
mánnyal, mintha az valami drága dolog volna és senki sem tud-
ná azt magyarázni, csakis ők, pedig bizony közönségesen oly 
bolondos, ostoba dolgot magyaráznak kí, hogy hányás fogja 
el az fogja el az embert attól, különösen a hétszeres meghíntés 
dolgától. Arra nem ís gondolnak, hogy az ily magyará-
zatot az írásból kellene igazolni és hogy az semmítseiu 
őr, ha csak valami más helyen világosan kí nincs jelentve, 
amint erről a tíz bélpoklosról szóló beszédben írtam. Szerin-
tük azonban, ha csak kí eszelték, az már elég, akkor már 
be van bizonyítva. 

Ilyenformán jár el Karlstadt dr. ís; minekutána ő 
ilyesmit tanult az ő prófétáitól és neki a természettől 
olyan csodálatos feje van, amely mindig valamely különös 
dolgot hajszol, amit előbb senkisem tudott, neki fog ég 
itt szent Pál igéjével ís ilyenformán játszadozik és amint 
ezt o az ótestamentomnál szokta, allegóriákat csinál azok-

ü Szt. György állítólag kappodociai. keresztyén fejedelem lett volna 
Diocletian római császár uralkodása alatt. (280 Kr. u.) Aj a királyleányt a 
sárkánytól megmentette, sok csodát tett, s végre vértanú halált ha l t Szentté 
s egész rendek s népek patronusává tették. Fehér lovon ülő s dárdájával 
sárkányt ölő ifjúnak ábrázolják. 

2) V. ö. IV. Móz. 1 9 , s köv . III. Móz. 16 , 2 8 . 
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bői. Ez az oka annak, hogy szerinte itt szent Pál lelki 
és nem testi közösségről, lelki ős nem testi megkülönböz-
tetésről, lelki, és nemi testi evósheli méltatlanságról, lelki 
ős nem testi vétekről beszél az Úr testénél, ős a buta, 
tehetetlen ördög azt hiszi, hogy ot nem, látjuk, klem úgy 
barátom, jól látunk mí téged, nem jól mázoltad be maga° 
dat, neked még több és más színeket is kell használnod. 

Mondhatnád azonban: Ej, d© hiszen mégis csak igaz, 
hogy a tenger üldözést jelent ős a Krisztus Isten kegyek 
inét ós a sülyedes a gyengeséget vagy kétségbeesést, 
ügy az ís igaz, hogy Isten kegyelme az üldözésben segít. 
Tehát az se helytelen dolog, sem nem hamis, hogy lelki 
közösségünk legyen, hogy lelkileg megkülönböztessük a 
Krisztus testet, hogy lelkileg méltatlanul együnk ós lel-
kileg vétkezzünk a Krisztus teste ellen, és közönségesen 
ezek az allegóriák vagy magyarázatok mind igazak és 
igen szépek és finomak. 

Feleletem: Én most nem vitatom azt, vájjon azok 
mind hamisak-e, vagy sem* Azt azonban jól tudom, hogy 
azok gyakran tévednek és merő-álomképek, inert minden 
írásbeli alap nélkül adatnak elő; épűgy, amint e próféták 
meghífitósei tisztára semmik, bármint mókázzanak azok-
ka l Azt vitatom ón, hogy Karlstadt dr. mindezt nem 
csupán minden írásbeli alap ós szöveg nélkül állítja itt, 
hanem hogy ő az ily jeles lelki színlelés által az igazi 
írásbeli értelmet erőszakkal akarja elfojtani, megtagadni 
ós meggyalázni, amit pedig a szöveg természetszerűleg 
követel és nem tűri meg az 5 mőkázását. Ha ő ezt az 
értelmet épen meghagyná nekünk, ón ugyan nem bánnám, 
allegőrizáijon ós lelkileg értelmezzen, mókázzék ős játsza-
dozzék, míg csak belefárad. Teszem, ha valaki meghagyná 
nekem azt az értelmet, hogy Péter az írás szerint a 
tengeren já r t ós sülyedett, stb., épen nem törődném aztán 
azzal, hogyan magyarázza 5 azt azután: csak a hitnek kára 
nélkül tegye. 

Tehát ha Karlstadt dr. itt meghagyná a Krisztus 
teste testi közösségét, a testi megkülönböztetést, a testi 

25* 
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méltatlanságot az evésnél, a testi vétket a méltatlan 
evésnél, stfa»5 ón viszont hagynám, hogy tegyen, amit akar, 
mert szent Pál Is azt mondja Róm, 12. 7=: „A jövendölé-
seknek a hittel egyezeiők kell", hogy kiki ne magyarázzon 
úgy, amint épen neki tetszik és aztán a lelkiismeretet 
ahos kösse, Mert az voltakép az igazi szemfényvesztés, 
mikor valamely dolgot úgy tüntetünk fel, mintha az meg-
történnék és igaz volna, holott pedig semmi nincs mögötte. 
Épen úgy, mint ahogy Karlstadt dr.mak ezen szellemi 
magyarázatai szent Pálra vonatkozólag., szerinte és övéi 
sserint, drága és pompás dolgoknak látszanak, Pia pedig 
a világosságnál és szőszerint megtekintjük, igazi szem-
fényvesztő játék, mert sem alapja, sem igazsága ninc§? 

mert maga- eszelte ki és a szövegre ráerőszakolta. 
Ha már az efajta szemfényvesztő já ték érvényét el 

kellene Ismernünk, ugy e részben Karlstadt doktort minden ő 
prófétáival együtt legalább három évig szeretném iskolába 
fogni, hiszen ón csaknem olyan járatos vagyok abban, 
amennyiben első ízben tíz óv előtt kezdtem a bibliát tanul-
mányozni, mielőtt az igazi alapra rájöttem. Én ís könnyen 
mondhattam volna : „Kezdetben teremtő Isten az eget ós 
a földet" (L Mőz, 1, „Ég" (vagyis az angyalok ós lelki 
teremtmények), „föld" (vagyis a testi teremtmények) ; 
nem gondolod, hogy ez finomul ós egészen jól volt volna 
mondva ? Igen, de hová lett eközben a szöveg ? Hogyan 
bizonyítom be, hogy ezen a helyen az ég és föld nem a 
természeti eget ős földet jelenti, amint azt a nyelv ter-
méssete hozza magával ? Édesem, a természetes nyelv 
császárnő, aki felüláll minden finom, fogas zoflstíkus 
koholmányon: attól nem térhetünk el, ha csak nem 
kényszerít erre a hitnek nyilvánvaló cikke. Különben egy 
betű sem maradna meg az írásban ezek miatt a lelki 
szemfényvesztők miatt. 

Ezen módon bolondoskodott a nagy Origines1) ís és 
í) Hieronymus mondja Prológusában in explanationem decem visi-

omim Jesaiae: s>Originis liberis allegorii spatiis evagatur et iníerpretalis 
nominibus singulorum ingenium suum facit ecclesiae saeramenta^. 
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magával ragadta szent Jeromost es sok másokat, úgy-
hogy régebb időben az ő könyveit ezen lelki szemfény-
vesztő játék miatt tiltották és kárhoztatták el, mert 
veszedelmes dolog így játszani Isten igéjevei, ami által a 
lelkiismeretet ős hitet szükséges kormányozni. Ép azért 
legyen az világos és biztos ős bírjon szilárd, biztos, jő 
alappal, amire nyugodtan bízhassuk magunkat. 

Ezek a fomondások e cikknél, ezzel Isten hegyei-
méből minden jő lelkiismeretnek eleget teszünk, hogy 
hitüket megerősítsük,. Ha pedig ezekkel a megkeményedett 
Karlstadtokat nem térí t jük meg, kőt dolgot velük szem-
ben azok által mégis kivívtunk. Az egyik, hogy ők a 
maguk dolgát sem az írással nem igazolhatják, sem a 
szövegből be nem bizonyíthatják, hanem merőben a 
maguk képzeletét és gondolatait adják elő, amikkel a 
világos mondások el h o m ál y o sí t ás ár a vetemedtek, de azért 
mégis hibáztak, Mert hogy ő a mi nézetünkre nemet mond, 
nem mi követeljük ennek okát, hanem nekik kell okát 
adniok, amint mi megcselekesszük. Ámde, hogy ő valami 
mást állít és semmi okot nem hoz fel, őh ez nagyon 
csúnyán hangzik egy ilyen fenkölt lélektől 

A másik, hogy mindaz, amit ők ellenünk felhoznak, 
nem bizonyíték, nem is állja kí a próbát es elvégre ís 
csak azért ís dacolunk velük, hogy még jobbal álljanak 
elő; mi semmi mással, hanem ezen mondásokkal akarunk 
megfelelni nekik, űgy az ő korábbi, mostani, mint jövendő 
tudományuk és okosságuk ellenében, nem vehetik ők 
azokat el így tőlünk. Mert Karlstadt dr. egyetlen erőssége, 
hogy ő mindazt, amit az evangélisták és apostolok világos 
mondásokkal az evésre ős ivásra vonatkoztatnak, ő a 
maga kópzelődésével minden alap nélkül az Űr emléke-
zetére vonatkoztatja. Más álljon elő, aki jobban érti ezt 
a dolgot ! 

Még ha szinte megállna is Karlstadt dr, dühöngése 
és a mi hitünk minden tekintetben hamisnak bizonyulna 
(ami lehetetlen), hát ugyan mit őrt volna el ? Az ő hite 
azért nem volna helyes, sem bizonyos, mert ő nem bi= 
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zonyít semmit, hanem csak beszél, mint ahogy a mese 
beszél, semmi érvet, írást, avagy okot nem hoz elő, úgy-
hogy egy lelkiismeret sem. támaszkodkatik, vagy bizhatja 
magát arra, ha csak nem akarja magát Karlstadt dm 
puszta szavára bízni. Úgyhogy aki Karlstadt dr. nézetét 
követi, annak kőt szék közt a földre kell ülnie és ág és 
foki közt lebegnie, ós teljességgel semmit sem fogadnia 
el a szentségből, mert ő elpártol a mi hitünktől és azt 
nem ragadhatja meg, mint olyan, akinek egyetlenegy 
alapja avagy mondása sincs a maga számára. És ez sz? 
amit mindig mondtam, hogy az Ördögnek végső célja 
az egész szentségnek ós nnínden külső isteni rendnek 
megszüntetése, hogy csakis szívvel, bensőkép bámészkod-
junk a lélekre, amint ezek a próféták tanítják. 

Most már kíkí (úgy tartom) jő! láthatja, hogy Karl-
stadt dr. lelke olyan lélek, amely az embereket ezzel a 
szóval „lelki" bolondítja és mindent megkísért, hogy lelkivé 
tegye, amit Isten testinek akar, csakhogy a maga mérgét 
tetszetős színbe és külsőbe burkolja. De ha legalább okát 
adná és nem csupán azt mondaná: így, így van az , hanem 
bebizonyítaná a szövegből, hogy annak úgy kell lennie, 
akkor derek leiek volna az. Ámde minthogy ő csak a 
maga nótáját fájja, reá mondhatjuk: hasudol, édes lélek. 
Mert minden ember hazug" 118. Zsoltár Ik Á pápa is 
így hazudott ; de az ő lelke meg többet tett, hogy a lelki 
dolgot testivé tegye, aminthogy a lelki keresztyenséget 
testi, külső gyülekezetté teszi. Ez a rabló lélek viszont 
inkább arra törekszik, hogy lelkivé tegye azt, amit Isten 
testivé ós külsővé tesz, Épen azért mi a kettő közt 
középúton járunk ős semmitsein teszünk sem testívó 
sem lelkivé, hanem lelkinek tart juk, amit Isten lelkivé és 
testinek, amit isten testivé tesz. 

Ha már immár egyesek e tévelygésben és a Karl-
stadt-fél-e szentségnél megmaradnának, és kitartanának is, 
vagy még beleesnének, mi lenne akkor ? Igen, ha szinte 
az egész világ elpártolna a mi nézetünktől: mit keli tenni 
az evangélíommal, amelytől minden függ ? Hát nem pártolt 
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el az egész világ attól ős nem kiizd-e ellene ? Mily 
kövesen vannak, akik igazán ragaszkodnak ahoz ? kle 
tévesszen meg tehát, ha a szentséggel kevesen bánnak el 
helyesen, avagy hisznek. Menjen a maga útján, ami itt 
megy, te lásd meg, hol állass. Nem csoda az, hogy sokan 
tévelyegnek. Az a csoda, hogy vannak, akik nem 
tévelyegnek, bármi kevesen legyenek is. Maga Krisztus 
mondja: „Gondolod, hogy az embernek fia hitet talál, ha 
majd oljő kuk. 18,8, Ámde aki e részben tévelyeg, as 
az én vétkem nőikül tévelyeg; én elég híven óvtam és 
oktattam. 

Hulda asszonyról^ Karlstadt ch\ bölcs eszéről 
e szentségnél„ 

Minthogy immár az írásból alapot vetettünk ós hitün-
ket beigazoltuk, Karlstadt dr. érvelését pedig megdöntők 
tük, meg akar juk vizsgálni, mely finoman beszól ő erről 
a dologról, mikor az észt hívja segítségül, az mondja meg 
csak neki az igazi okot, mert Karlstadt dr. immár sokkal 
vakmerőbbé vált, mint aminők a pápisták valaha voltak. 
A pápisták mégis csak mindenkor arra törekedtek, hogy 
az írásból időzzenek mondásokat, bárha hamisan használ-
ták is fel azokat. Ámde Karlstadt dívnak csak Tuto-ja és 
Tatto-ja, pontja ós betűje ós a maga fejőtől kieszelt sajátos 
magyarázata van, de nincs egyetlenegy írásbeli mondása 
sem. így a pápisták vallják, hogy a szentségnél nem az 
ész, hanem Isten igéje után kell indulni. Karlstadt dr. 
azonban neki szedkelődzik ós összehord mindent, amit e 
részben az ész felmutathat, taníthat, ál l í that; hát nem víg 
próféták ős mennyei lelkek ezek ? 

Eme hires észnek első fogása, mikor ígyen követ-
keztet : Ha a szentségben Krisztus teste ós vére volna, 
szükségképen következnék, hogy a kenyér feszíttetett 
meg ós adatott érettünk ős nem maga Krisztus, mert a 
szöveg azt mondja: „ez az ón testein, mely tiórettetek 
adatik." Ez igéket Hulda asszony így magyarázza: ez épen 
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annyit tesz, mini: a kenyér adatik érettetek. Szintúgy, annyit 
is tesz mint: az én testem nem adatik előbb oda érettetek, 
csak ha kenyérré lett stb* Mit tartasz erről a bőlcsesógrői r 
Csak azért is azt mondom immár, hogy ezek nem mennyei 
próféták. Ha pedig azt kérded, hol tanulták ezt a nyelv-
tant, avagy mi alapon magyarázzák így Krisztus igéjét, 
akkor talán meghallod a mennyei hangot. 

De menjünk tovább, Merő kópóság az, amivel az 
Ördög foglalkozik. Mondd meg nekem Hulda asszony, aki 
különben annyira tiszta vagy, hogy részünkről meg nem 
tűröd, ha csupán egy igécskóvel pótoljuk vagy csonkítjuk 
ís meg az Isten igéjét, mórt vagy hát itt oly tisztátalan 
ás miért csatolsz ahoz annyi szót, mondván: Az ón testem 
nem adatik od'a előbb érettetek csakis, ha kenyerré lett ? 
Szintúgy, miért csonkítjátok meg a másik reszt mondván: 
A kenyér adatik oda éret tetek? Mutassátok meg nekem, 
melyik nyelvnek van olyan természete, hogy ezt a tételt: 
„ez az én testem, mely érettetek adatik", így értse vagy 
fejezze k i : a kenyér adatik oda érettetek; vagy ígyen i. 
az én testem nem adatik oda előbb érettetek, csak ha 
kenyérré le t t? Hát hogyha az összes nyelvek természete 
szerint e tételnek nem volna más értelme csak ez : 
„Ez az én testem, mely érettetek" stb. Nincs más 
test, amely érettetek adatik, csak az, amelyet ón itt a 
kenyérben enni adok. Ebből nem következik, hogy azt 
egyszersmind megeszik és megfeszítik, hanem hogy az, 
amit most ez órában megesznek, ugyanaz adatik majd 
érettetek akkor, amikor nem fogják enni. 

Hivatkozom e részben Keresztelő János példájára, 
aki Krisztusra mutatva így szól: „ímhol, ez az Istennek 
báránya ; aki elveszi a világ bűnét"; János 1, 20. Hallgass 
ide, te rablólélek, itt azt mondja János, Krisztus hordja 
avagy elveszí a világ bűnét, pedig még nincs kereszten. 
Édesem, eredj és mondd: Ebből következik; hogy Krisztus 
nem feszíttetett meg érettünk, mert az igék úgy hangza-
nak, hogy Krisztus nem előbb, csak amikor János reá 
mutat és Isten bárányának nevezi, akkor hordja a világ 
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bűnét es hogy érettünk egy más Krisztus sem feszíttetik 
meg, sem pedig más időben ós helyen, csak ott, amikor 
János a Jordánnál rámutat. Mert ott hordja ő a bűnt, 
mielőtt megfeszíttetik, őp űgy, mint ahogy itt a kenyérben 
érettünk adatik. 

Szintúgy, János 10, l 2 . azt mondja Krisztusról : „Én 
vagyok a jő pásztor ós eletemet adom az ón juhaimert." 
Hej, édes rabiólélek, hadd tanuljuk itt meg főietek, hogy, 
mert Krisztus itt magára mutat, ő adja életét érettünk, 
tehát ebből következik, hogy ebben az órában a zsidó isko-
lában, amikor ő ez igéket magára és magáról mondja ős 
nem a kereszten történik az, hogy ő érettünk nem azután 
feszíttetik meg, mert az igék nem másképen mondják azt, 
amidőn Igy szól: „ón életemet adom/ Nem azt mondja : 
én eletemet fogom adni; ép úgy, mint ahogy itt mondja: 
„amely érettetek adatik" ; ós nem mondja: amelynek éret-
tetek adatnia kell. Szintúgy, igy kellene értenünk azt ís, 
amikor ő maga mondja: „ón adom nekik az őrök életet", 
ós nem mondja: ón fogom nekik adni. Szintúgy, mikor 
János 17, l 9 . mondja : „Én szemtelen magamat érettetek", 
nem mondja: ón fogom szentelni magam érettetek. Óh 
szegyeijétek magatokat ti nagy otromba szamárkoponyák, 
akik ily nagy tudománnyal ős prófétasággal dicsekesztek 
és ilyesmit kürtöltök világgá, amiből meglátható, hogy ti 
nagy gonoszságtok vagy nagy tudatlanságtok miatt nem 
tudtok sem helyesen beszélni, sem a beszedet megérteni. 

Ha pedig az Ördög makacsul ragaszkodik az igéhez, 
amely azt mondja itt, „amely adatik", mint most jelen-
való es nem mondja, amelynek érettetek oda adatnia kell 
a jövendőben, hát mi épen az ő saját szavait fojtjuk tor-
kába, ezt mondván: Ha ez az ige : „Ez az én testem stb." 
Krisztus ott ülő testére vonatkozik, úgy következik, hogy 
Krisztus nem érettünk feszíttetett meg, mert az igék az 
ott ülő Krisztusra vonatkoznak, aki nem érettünk feszít-
tetett meg; hiszen ő nem függhetett a kereszten es nem 
ülhetett egyszersmind az úrvacsoránál. Igy tehát ő érettünk 
nem adatott előbb, csak amikor ő ott ült es magára mu-



•'394 ix lutheb márton 

tátott-. Hát nem annyit tesz ez, mini okosságunkban szépen 
összerondítani magunkat ? 

Hát ha szerintetek, mennyei próféták szerint Krisztus 
egyszerre ott ölhet és mondhatja magáról: „amely érette-
tek adatik'4 es nektek ez igét („adatik") így keli magya-
ráznotok : akinek érettetek oda kell adatnia vagy akire 
nézve el van határozva ós rendelve, hogy érettetek oda 
fog adatni és más-más időt keíi kijelölni az ő ülésére és 
mutatására és más-más időt az ő megfeszítésére és oda-
adatására: úgy kérünk titeket, ne tiltsátok meg azt sem, 
hogy az ő teste most a kenyérben legyen és azután a 
kereszten és nem a kenyérben, hogy mí ís mondhassuk 
a kenyérről: ,,ez az én testem, amely tiérettetek adatik,u 

vagyis, amelynek tiérettetek keli odaadatnia, mintha már 
odaadatott volna. 

Hol 'vagy immár Hulda asszony okosságoddal? Igen, 
hol vannak a ti belső bizonyságaitok, hogy semmi szük-
ség tek a küíső bizonyságra ? Ezt azért mondom, ón édes 
olvasóm, hogy te ezt a nyomorult Ördögöt, aki Karlstadt 
dr3-ban léleknek adja ki magát, niegismerhesd. Hiszen az 
észnek ezen első fogásánál nagyon ís fennen dicsekszik 
az ő Rültz Pótere a maga lelkével ós pompásan beszél a 
dologról a mennyei próféták módjára, amely is abban áll, 
mint mondtam, hogy ők nem a küíső ige által jutnak a 
lélekhez, hanem a lélekből előbb a külső igéhez és idevá-
gólag hivatkoznak Krisztus mondására, János 15, 2fi : „Az 
igazságnak lelke bizonyságot tesz és ti is bizonyságot 
tesztek ;a mintha bizony az apostolok a lelket Krisztus 
külső igéje nélkül közölték volna. Ezért dicsekszik Rültz 
Péter azzal, hogy ő magára nézve tele van belső bizony-
sággal ; a külsőt elfogadja másokra nézve, hogy őket ta= 
nítsa ós büntesse. 

íme, itt hallod az ő theologiáját, mások tanulják azt 
az ő igéje által külsőképen, amit ők külső bizonyságnak 
neveznek: ámde ok maguk jobbak ós különbek, mint az 
apostolok ős külső igék ós minden eszköz nélkül akar ják 
azt lélekben tanulni, ami pedig az apostoloknak sem ada-
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tot t meg; hanem egyedül az egyetlen fiúnak. Jézus Krisz-
tusnak, Ebből láthatod az Ördögöt, amint neked fentebb 
mondottam, hogy ő a külső igét semmibe sem veszi ós 
épenséggei nem akarja azt a lőlek űtegyengetője gyanánt 
bírni. Ettől ugyan őrizkedjél és légy bizonyos abban, hogy 
ezek a próféták tele vannak ördöggel; amint itt is az ő eszük 
első fogásánál láthatod és ínég majd jobban meglátod. 
Ás ily fenkölt léleknek, aki az apostolokon is felül áll, 
valóban nagyobb jeleket is kellene felmutatnia, hát fel is 
mutatják a maguk lelket és benső bizonyságát jelekkel; 
egyik ördög olyan, mint a másik. 

De ha Karlstadt dr. ós az ő bandája le tudna mon-
dani az ő zofistaságáról és eszéről, minthogy oly hevesen 
támadja, hogy Krisztus a kenyérről mondja : „ez ez én 
testem" ős nem akarják vagy nem tudják megérteni, hogy 
aiiképen lehessen kenyér a test, kettő közül egyet meg-
cselekednének, vagy megadnák Istennek a dicsőséget ós 
az o igéinek helyes és igaz voltát elismernék, bárha nem 
ís értik, hogyan van, hogy azok helyesek ős igazak ős 
eleget tennének azoknak ós hinnék, mivel hallják, hogy 
Isten úgy beszel és azt akarja: vagy oly okosak lennének, 
hogy az írás szokásához ós a nyelvek természetéhez al-
kalmazkodnának és felhagynának a maguk finom ós fogas 
gondolataivah 

Mert ha a nyelv egyszerű módját vesszük tekintetbe, 
mondhatjuk a tüzes vasról: ez tűz vagy így : a vas, amely 
itt nyugszik, csupa tűz; ha pedig itt egy veszekedő zo-
fista előállna, hogy a maga fogas okoskodását kimutassa 
ós szembeszálljon az egész világgal, vitatván, hogy a vas 
és a tűz kétféle dolog ős sohasem lehet igaz, hogy a vas 
tűz, mondd meg nekem nem aféle eszement bolond volna-e 
az, aki a népet a maga együgyű beszédmódjától az ő fogas, 
éles zofistikus beszédmódjára szeretné terelni? Hiszen az 
együgyű nyelv semmi mást nem akar ezzel a mondással, 
(a vas csupa tűz), csak jelezni akarja, hogy a vas és a tűz 
egyesültek, úgy hogy ahol vas van, ott tűz ís van. És nincs 
oly dőre, akinek szüksége volna itt nagy zoíisztikus okos-
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kedásra, hogy a fa nem kő, a tűz nem vas, .a víz nem-
főid. 

Amint tehát a vas tűz és a tűz vas a nyelv együgyű 
módja szerint ós ez a kétféle dolog egyesül ós szinte egy 
dologgá válik, bárha mindegyik megtartja a maga lényegét,, 
ágy itt ís könnyen megalázhatták volna ők magukat és 
felhagyhattak volna a maguk fogas okoskodásával és 
Krisztussal és az egész világgal a nyelv egy ügy ti tiszta 
módja szerint mondhatták volna a kenyérről: „Ez az én 
testeim" Hiszen ezzel csak annyi van mondva : itt a kenyér ős 
test egy dolog avagy egyesülve van, mint tűz és vas ős 
azért mégsem oly bolond senki, hogy azt kellene mondania, 
hogy a test ós kenyér nem kót különböző lényeg. 

Épenűgy, mint ahogy mi az ember .Krisztusról mond-
j u k : ??ő Isten," ős viszont; „Isten ember." És mégis senki 
sem oly bolond, hogy ne tudná, hogy istenség és ember-
ség kót különböző természet, amelyek közül egyik sem 
változott át a másikká, hanem az együgyű beszéd annyit 
akar mondani és jelezni, hogy itt Krisztusban istenség és 
emberség egymásban van, mint egy dolog, ugy hogy ahol 
az ember, ugyanott van Isten is valósággal, amint Pál 
Kol. 2j5. mondja, íme a nyelv együgyű módja így könnyen 
útba igazíthatta volna őket, akik a maguk eszének fogas 
ős keresett elméssége által önön maguknak ós másoknak 
annyi haszontalan fáradtságot es munkát okoznak. 

És meg kell látnod, mert ők azon az úton haladnak, 
hogy Isten igéjét nem akarják hittel megtisztelni avagy a 
nyelvnek együgyű módja szerint befogadni, hanem zofis-
tíkus ésszel ós fogas elménckedésekkel mórcsíkólík ós 
bírálgatják, úgy hogy egész szépen tisztára oda jutnak, hogy 
tagadni fogják azt ís, hogy Krisztus Isten, mert- az ész 
előtt ez : az ember Isten, ép oly bolondul hangzik mint: 
a kenyér test. És mert az egyiket tagadják, hamarosan 
es gyorsan tagadni fogják a másikat is. Erre törekszik 
az Ödőg ís, aki őket az írásból a maguk eszére terelte, 
hogy minden régi eretnekséget újra becsempésszen, mert 
csodát keli látnod, mely okos lesz az ész különösen 
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a a örült csőcseléknél és fejedet ráznod és mondanod: Igen, 
istenség és emberség kétféle dolog, mérhetetlenül külön-
böző egymástól, ép ügy, mint az örökkévaló es a halandó : 
hogy lehessen tehát az egyik a másik, vagy hogy mond-
hatja valaki: az ember Isten ? Hisz űgy azt is mondanod 
kellene: az ideigvaló örökkévaló, a halandó halhatatlan 
és ehez hasonlókat, mint az (ész) itt Karlstadt fejében a 
szentség ellen is mókázik, itt az hát finomul eltalálta azt. 

Yagy ha a nyelvnek ez a módja nekik nem tetszik, 
az írás módja szerint igazodhatnának, ahol sok hasonlat-
ban van az az alakzat, amelyet synecdochenak neveznek, 
vagyis mikor az egészet említi ős mégis csak egy reszt 
gondok Amint cselekszi, teszem, a mikor az izraelita népet 
a maga tulajdonának mondja ós Isten különös nópónek 
Ih Móz, 19,5., holott annak nagyobb része mindenkor as 
ördögé ós a kisebb rósz volt csak az Istené, Amint Pál 
ís a galáciabelieket, korínthusbelieket ős más városokat 
Isten gyülekezetének mond L Kor. 1 , h o l o t t csak a 
kisebb rész volt azokban igazán Isten népe; Igen, L Kor, 10, l 7 . 
ő mindazokat egy kenyérnek és egy testnek nevezi, akik 
egy pohárból részesednek, holott azok közül sokan a poharat 
méltatlanul vették, amint ő maga mondja. 

Igy ezek a zofista ós fogas okoskodők ezen a helyen 
az egész tételt, mint azt a kenyeret és testet, amiről 
Krisztus beszól, szintén vonatkoztathatták volna egyedül 
a testre, a mikor azt mondja: „Ez az én testem", a ke-
nyeret tekintetbe sem véve, Nem, mintha a kenyérnek 
nem kellene ott lenni, hanem mert a beszédben a testre 
oly nagy súly van fektetve, hogy ő arról űgy beszól, 
mintha merő test volna ott és mintha mindaz, ami ott van, 
legyen bár kenyér vagy szín, semmi egyéb, csak test 
volna. Olyanformán, mintha valamely anya ís arra a böl-
csőre, amelyben gyermeke fekszik, mutatna és mondaná: 
ez az én gyermekem ős egy zofista kigúnyolná őt: hogyanig 
hát a bölcső a te gyermeked ? Nem gondolod, hogy ő ezt 
bolondnak vagy trófaüzőnek tartaná ? mint aki önkény-
kedve nem akarja a beszédet megérteni, mikor . o mind-
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kettőre, a bölcsőre ós a gyermekre mutat ós mégis kivált-
képen a gyermeket érti, mintha a bölcső nem ís volna ott. 

Szintúgy szent Pál Rom, 1, 16. a szóbeli evangóliomot 
Isten erejének nevezi Hadd jöjjön hát valami okoskodó 
zofista? aki az Isten erejét (mint amely örök) meg tudja 
különböztetni a hangnak szóbeli zeegésótol, amely egy 
pillantás alatt elenyészik. Sz majd kimutat ja a maga 
tudományát és előáll szintén egy Tutoval avagy egy 
Tattovai és ilyenformán következtet i érzéki hang nem 
lehet Isten ereje, tehát Pálnak hazudnia kell, a mikor ezt 
a szóbeli, érzéki beszédet Isten erejének nevezi. Szintúgy 
hasonló támadásnak kell érnie Pétert, mert Ö k Pét. 1= 23, 
azt mondja: „Az istennek igéje megmarad örökké/" a 
mint Ézsaiás is (48) mondja , pedig ugyanazt az igét érti. 
amely közöttünk hirdettetik. Hogy lehessen igaz itt, hogy 
valamely örökkévaló dolog mulandó legyen ? 

A zoflsta ezt nem hiszi; de aki ismeri az írásnak 
közönséges beszédmódját, azt az ilyesmi épen nem téveszti 
meg, sőt rá nézve ez egészen könnyen érthető. Mert a 
synecdoche alakzat mindent igen szépen eligazít és nem 
csupán az Írásban, hanem minden könyvben igen nagyon 
szerepel. Ebből láthatod immár, hogy ez a gonosz lélek 
még az anyanyelvét sem tudja beszélni avagy megérteni 
és Karlstadt dr,, aki a görög ós a héber nyelvben nagy 
tudománnyal kérkedik, bizony megérdemelné, hogy őt a 
inaga prófétájával újra az anyjához vagy a német iskolába 
vinnék, hogy előbb németül tanuljon meg érteni és be-
szélni. 

A felséges esz másik fogása, hogy Karlstadt dr, elő-
ront, mintha már eldöntötte volna, hogy semmi sincs a 
szentségben, csakis kenyér ós bor, mondván : Hol paran-
csolta meg Krisztus, hogy az o testét vegyük, holott meg-
mondta: „Vegyetek a kenyeret és egyétek? Ezért kellett 
a vénasszonyok prédikátorainak1) (mely szép kifejezés ez!) 

*) Az eredetiben: Hutzelprediger vagyis a hiszékeny vénasszonyok 
prédikátora.' Hutzel = vénasszony. 
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prédikálniok, hogyan egyék méltóképen az Űr kenyerét,, 
amint Pál hirdeti. Ha pedig én újra megkérdezem ezeket a 
nagyságos lelkeket: Hol van megírva, hogy Krisztus mondja, 
hogy: „Vegyetek a kenyeret és egyétek" ? ugy ok talán 
hivatkoznak előttem az ő belső bizonyságaikra; de annak 
higyjen a kakuk1) ón nem. Én épen nem tudok arról, hogy 
Krisztus megparancsolná nekünk, hogy a kenyeret vegyük 
és együk, hanem azt mondja: ; ;Vegyétek, egyetek, ez az 
én testein/- Azt mondja itt nekem, hogy az ő testet 
vegyem és egyem és ne a kenyeret, Ámde ennek a lélek-
nek megvan az a hatalma, hogy mindent állítson, hozzá-
tegyen és elvegyen, amint akarja, hogy tévedhetne o? 

Hogy az esznek ezt a fogását megerősítse, sok nagy 
gonosz dolgot, vétket ken a pápára. Az első, hogy az 
Isten dicsőségét tolvaj módra megrabolja, azért mert meg-
parancsolja nekünk, hogy a kenyér színének mondjuk: 
Én istenem, légy nekem irgalmas. Á másik, hogy ellent-
mond az igazságnak, tanítván, hogy a kenyérről kell meg-
emlékezzünk ós megengedi, hogy Krisztus testéről meg-
feledkezzünk, A harmadik, hogy megrontja Pál tanát, a 
kenyér színét ugy felmagasztalván, hogy az Űr emlékeze-
téről megfeledkezünk. A negyedik, hogy a népet dőrévé 
teszi, arra oktatván minket, hogy a kenyeret tisztesseggel 
együk, bárha Krisztusra soha nem gondolunk. Az ötödik, 
hogy a Krisztus szenvedését haszontalanná teszi, tanítván, 
hogy Krisztus a kenyér színében a bűnt megbocsátja és 
minket megváltott, mert így hiába halt volna meg a 
kereszten. Nesze neked pápa, ne kergess többé engem, 
úgy vélem, el vagy találva. Ezt az őt tételt oly vadul 
hányta egymásra, hogy belekeseredtem, míg ily rendbe 
hoztam. 

Mit tegyek ? Ha felelek rá, úgy pápista vagyok. Ámde 
Karlstadt dr. azt gondolta, hogy a pápa szörnyűségeit előt-
tem mások hozták napfényre. Nos hát én ís örömest sze-

*) Az eredetiben: Kolkryb = Kolkrabe, Rabe = holló. 
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reteék a halott Hektornál1) lovaggá lenni. De ha azt írom, 
amit mások írtak ós semmi á j dolgot nem hozok elő, úgy 
az reám nézve, mint valami ily nagy mennyei prófétára 
nézve, szégyen. Nosza állok elébe, ha mero hazugságot 
kell ís róla írnom. Igaz, hogy a pápa az o hadával nekem 
sokkal több fájdalmat okozott, mint Karlstadt dm ós okoz 
még most ís. Sőt ok eleddig Karlstadt dr.-t gúnyosan kine-
vettek, De azért mégsem akarok oly örült lenni, hogy a 
pápát azzal támadjam meg, amiről én magam tudom, hogy 
az nyilvánvalólag kieszelt hazugságé A pápa a maga hadá-
val semmit se ad arra, hogy én őket nyilvánvaló igazság-
gal és világos írással találtam el; mibe vegyék hát, ha 
Karlstadt dr. oly kézzelfogható hazugságokkal támadja 
őket, amiket ő maga tud ? 

Mert legyen bár a pápának és az ő hadának élete 
olyan, a milyen (mi most az ő tanáról beszélünk, non de 
moribus, sed dogmatibus papae E részben, azt mondom 
Karlstadt dr, nem téved, hanem az ő lelkiismerete tudja, 
hogy ő nyilvánvalólag, a pápát rágalmazza. Mert ő is zofista 
volt és a főiskolákat és a pápa theologiáját egyformán 
tanulta ős tanította. Nos hát a pápa seholsem tanítja, hogy 
a kenyér színéről mondanunk kellene: Én istenein, légy 
nékem irgalmas, amint ezt az egész világ tudja, Szintúgy 
ő nem tanítja sehol, hogy a kenyérről meg kell emlékezni 
és Krisztrs testéről meg kell feledkezni Szintúgy nem ta-
nítja sehol, hogy a kenyér színét úgy felmagasztaljuk, hogy 
az Ur emiékezetőről megfeledkezzünk; szintúgy nem ta-
nítja sehol, hogy a kenyeret tisztességgel együk, ugy hogy 
e közben Krisztusról épen ne emlékezzünk meg. Szintúgy 
nem teszi azzal hiábavalóvá Krisztus szenvedését, ha ta-
nítja, hogy Krisztus a kenyér színében megbocsátja a bűnt 
ós megvált minket, sőt ő ilyesmit nem ís tanít. Ezt az öt 
tételt Karlstadt dr. a saját maga lelkiismerete ellenőre 
fogta rá a pápára, ezt tudja ő maga ős az egész világ, 

h Hektor, Priamos trójai király fia. A trójai háborúban Trója vé-
dője volt. Achilles elégtette s holttestét s a város körül hurcolta, 

2) Nem a pápa erkölcséről; hanem dogmáiról. 
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Épen azért, mikor a pápát azzal vádolja, hogy az 

Isten, dicsőségét tolvajmódra megrabolja, hogy ellentmond 

az igazságnak, hogy szent Pál tanát megrontja, a népet 

oktalanná teszi és a Krisztus szenvedését hiábavalóvá 

teszi, e részben neki más tételeket és érveket kellene elő-

hoznia, inert ezek a tételek inkább azt bizonyítják, hogy 

Karlstadt dívnak hazug, gaz lelke van, amely a népnek 

tisztességét nyilvánosan megrabolja, a maga saját lelkiis-

meretének ellentmond és őt magát, mint eszement bolondot 

az egész világ,előtt bűnbe és szégyenbe beveri. Mely finom 

lélek lehet az, amely az ördögöt az ördöggel akarja kiűzni 

és nyilvánvaló hazugsággal a nyilvánvaló igazságot meg-

gyalázni ! 

Ugyan mit akart Karlstadt dr. e szemtelen hazugsá-

gokkal ? Ügy vélem kettőt; egy azt, hogy a csőcselék 

ilyenformán gondolkodjék: óh az semmi, amit Luther avagy 

mások a pápával cselekedtek! Qk mindannyian hízelegnek 

neki: Itt az igazi férfiú, Karlstadt dr,, majd elvégzi ő a dol-

got, o tudja a pápát igazán gúzsba kötni! Mint tetszik neked 

édes Andrásom és édes Péter sógorom ? Más azt, hogy o 

Luthert a pápával egybegabalyította ás a maga Rültzeivel 

és parasztjaival elhitette, hogy Luther ugyanazt tanítja, 

mint a pápa, sot hogy o kétszeres pápista, amint el is 

nevez engem. Ezt pedig Karlstadt dr.-nak ördöge nem azért 

cselekszi, inert o a pápa ördögének ellensége, aki ot 

Karlstadtba küldte, hogy a pápaságot ravasz módon újra 

talpra állítsa, hanem, hogy ő mindazt tönkre tegye, amit 

Isten mi általunk az evangéliom dolgában eddig munkált, 

megmentvén annyi sok lelket; ez bors az Ördög orrának. 

Nosza tudja meg hát újra az én kedves olvasóm, 

minthogy Karlstadt lelke oly szemtelen és gaz, hogy cuda-

rul rágalmazza a népet nyilvánosan a saját lelkiisme-

rete ellenére, e nagyságos, jeles dologban, ahol minden 

tévelygést és kétkedést ( ne mondjam nyilvánvaló hazug-

ságot is), mint a mérget kerülni kell, hogy az ily lélek 

nem egyéb, mint gonosz dühöngő Ördög, akinek eszeágá-

ban sincs ezt az ügyet komolyan tárgyalni, hanem igen 
I). Luther M. művei. oa 
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nagyon szeretne rajtunk Karstadt irigy gyűlölködése revén 

bosszút állani ég a mi evangéliomunkafc semmivé tenni 

Hiszen ml nem tanítjuk azt, hogy a kenyér színét imádni 

felni, avagy tiszteletben kell tartani, sem hogy az Úrnak 

haláláról ínég keli feledkezni, hanem hogy Krisztus testét 

és vérét tiszteljük a kenyérben, mint ezt ő maga jól tudja, 

és mégis ránk támad ezen egész könyvben, hogy mi azt 

nem tartjuk merő kenyérnek, sem a kenyér színének és 

ennek ellenére vétkül rója fel nekem, hogy mi a mero 

kenyeret tiszteljük, mint olyan, akinek esze ment ós aki 

maga ellen beszél 

Épen azért bizony nagyobb joggal mondhatnók, hogy 

Karlstadt dr. rabolja meg Istent a maga dicsőségétol, mond 

ellent az igazságnak, rontja meg szent Pál tanítását, teszi 

hiábavalóvá Krisztus szenvedését, inert o a világos, hatal-

mas szöveg ellenére tagadja, hegy Krisztus teste és vére 

a szentségben van és magyarázatokkal áll elő a maga., 

fejéből ott, ahol sem valószínűségről, sem érvről, írásról 

és okról szó sincs ós végtére azt sem tudja bebizonyítani, 

hanem jó kövér, erős hazugságokat ereszt szélnek, ráadá-

sul, mint egy eszement, önőnnoaga ellen beszél íme itt van 

a kedves esznek másik finom fogása, amivel ugyan finomul 

tudja magát ez isteni dolgokban kicicomáznl De hogy mi-

ként állunk annak igazságával, hogy Krisztus a szentség-

ben a bűnt nekünk megbocsátja, arról inkább hallgatunk, 

hiszen e részben a lehető leghitványabb módon jár el 

Hulda asszony harmadik fogása, amivel bizonyítja, 

hogy Krisztus teste nincs a szentségben, az, amikor Krisz-

tus mondja: „a test nem használ semmit", Ján* 6, 63. 

Szintúgy J ó nektek, hogy elmegyek; ha el nem mennék, 

nem jönne el a vigasztaló, Ján„ 16, 7. Hol parancsolta meg 

(mondja o) Krisztus, hogy az o testét vegyük? Ezt a 

kérdést oly gyakran rántja elő a maga Tutó-jával, mintha 

bizonyos volna, hogy nyert ügye van. Hát újra azt feleljük, 

mint olyannak, aki teljes szégyennel elveszett, hogy Krisztus 

megparancsolta nekünk, hogy az ő testét vegyük, midőn 

ezt mondja: „Vegyétek, egyétek, ez az én testem/5 Ezt 
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mondjuk egyszer, úgy mintha ezerszer mondanók az ilyen 

kérdésre, mert a Tutő ós a nagy betű és a pont, miként 

fentebb mondottak, hiteiét vesztette. 

Hát nem finom tudomány és hatalmas következtetés 

ez : „a test nem használ semmit" ; azért nem vehetjük Krisz-

tus testet a szentségben. Eredj te szövetséges bakkancs!1) 

Miért nem még inkább ugyanúgy ezt? Karlstadt dr. nincs 

többé Orlamündóben, azért Krisztus teste nincs benne a 

szentségben; hiszen egyik ép oly finom következtetés, 

mint a másik. Ugyan mivel járulhat hozzá, vagy mennyi-

ben akadályozhatja az a szentséget, hogy Krisztus teste 

nem használ semmit? Mit használ, hogy ő ott fii az asz-

tálnál, és a Tuto rá mutat, az 5 álmadozása szerint. Éde-

sein, hadd éljek a ti tudomány tokkal, tí lelkek: Krisztus 

teste nem használ semmit, azért nem ül o az asztalnál és 

a Tuto nem mutat rá. Nem ép annyit ér-e ez. mint a ti 

következtetésiek ? Mondjátok meg nekem, hol használ a 

Krisztus teste? A kereszten ? Az égben? Az anyatestben ? 

Hol hát ? Ilyen formán, ha jól hallom, neki sehol sem 

kell lennie, mert ő sehol sem használ semmit, hiszen ez 

bizonynyal a következtetés : Krisztus teste nem használ 

semmit; azért nincs a szentségben r ilyen formán követ-

kezik az is, hogy sehol Mert hogy használjon, oda épen 

ugy szükséges a lélek, ha a kereszten vagy az égben van, 

mint, ha a szentségben van. Mint tetszik neked ? Ezek 

aztán a mennyei próféták, így kell a szentséghez nyúlni, ha 

azt leakarják rombolni. 

Továbbá mondjátok meg nekem, a ti szentségtek, a 

kenyér és bor mit használ ? Ha nem használ, úgy nincs 

az űrvacsorában sem. s igy nem is veszi azt senki Mert 

ami semmit sem használ, az nincs jelen; amint ti magatok 

mondjátok, hogy Krisztus teste nem lehet ott, mert az ő 

*) A szövetséges bakkancs a sváb parasztoknál egy bizonyos fajta pak-

kancs volt. A sváb és rajnai parasztoknak 1502-ben Miksa császár alatt kelet-

kezett szövetsége egy e fajta bakkancs után, melyet zászló helyet egy 

rúdra tűrve hordozott, bakkancs-szövétség nevet viselt. Luther itt e név-

vel a rajongók és lázadók összeköttetésére akar ráutalni. 

2G* 
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teste nem használ semmit Hova lesz hát az úrvacsora? 

Mert természetes; hogy soha semmi sem oly szent, nem 

is less, ami itt használj minthogy Krisztus teste semmit 

sem használ ami pedig a legszentségesebb. Ha ez nem 

rajongás ős őrjöngés, mi akkor a rajongás és őrjöngés ? 

Árré! nem is szólok, hogy ez a vak ós szemtelen lélek 

Krisztus igéjét bírálgatja és kiforgatja. Mert Krisztus nem 

azt mondja: „Az én testei nem használ semmit" ; hanem 

ezt: „As én testem Igazi étel/ Ján0 8, 55. 

Nagyon is különböző dolgok a test és Krisztus teste. 

Szintúgy egész más dolog: „Krisztus teste nem használ 

semmit" és Krisztus teste neked vagy nekem nem hasz-

nál semmit. Azt kell továbbá kiemelnem, bebizonyítandó, 

hogy ezek a lelkek, akik Isten külső igéjét megvetik, 

semmit sem értenek helyesen az írásban. „Isten jő, 

Luk. 18, 19« és mind az is jő, amit 6 teremtett," L Móz. 1,4. 

Ami pedig jő5 az hasznos is. Ámde az istentelen embernek 

semmi sem jő, sem nem hasznos, semmi sem tiszta, sem 

nem üdvös, hanem minden ártalmas, tisztátalan és kárho-

satos, maga Isten is, nem Isten és a teremtmények, hanem 

az ő istentelensége miatt, amely mindezzel vissza él. 

Annakokáért nem mondhatjuk, hogy a Krisztus teste 

nem használ semmit, hanem a test nem használ semmit, 

amint Pál mondja: „Test és vér nem öröklik a mennyek 

országát," i Kon 15, l0., hogy „a test" itt érzéki gondol-

kodást, akaratot, értelmet jelent, amint Pál Rőiil 8, mond-

ja : „A test szerint való gondolkodás halál.(< Tehát mikor 

Krisztus Jám 65. a maga testéről mondja: „hogy az 

igazi eledel" korholja a zsidók felfogását, amely azt érzé-

kileg értette, mondván : ezek az igék lélek és élet; a test 

pedig nem használ semmit, vagyis az ily lelki igék érzéki 

felfogása semmi más, mint halál. 

Igen, mondják ők, az Űr kenyere és pohara hasznos, 

ha méltóképen eszik és isszák, ami Krisztus ismeretében 

történik, mikor őt szív szerint és vágyódással megismer-

jük és Ízleljük. Édesem, mit mondjunk erre? A ti kenye-

retek és borotok használ, ha azt Krisztus vágyó ismere-
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tével eszik ós ízlelik. Miért ne használna a mi szentsé-

günk, ha azt igazi hittel vesszük és esszük? Yagy a 

Krisztus teste ós vére nem oly hatalmas, ha azt igazi 

hittel élvezzük a szentségben, mint a ti tehetetlen kenye-

retek ős borotok ? Avagy az igazi hit nem ér annyit, mint 

Krisztus vágyó ismerete? Mondd meg hát nekem, te hazug 

lelek, hol, avagy mikor olvastuk, hogy a szentség (bárha 

az magában véve mindig hasznos ós üdvössége és jó) 

hasznos volna valakinek, ha csak azt nem hitben. Isten 

abban foglalt igéje által veszi? 

Csupa igazi ördögi fogás, amivel Karistadt dr. éh 

Először is előáll jeles, pompás szókkal (sziv szerint, vágyó-

lag, Ízlelés, Krisztus ismerete) hogy azt gondolják, komoly 

a dolga; mert ő jól látta, hogy a kenyér és a bor puszta 

dolgok, azért fel kellett azt neki ereszteni ilyen pótlékkal, 

ámde sem a módját, sem az utat nem mutatja meg, amely 

szerint arra el kell jutnunk. Másodszor nem használja a 

„hit" szót, hogy olyba vegyék őt, mint aki sokkal maga-

sabb és más dolgokat tanít, mint mi és mintha az igazi 

hit a vágyó ismerettel szemben semmi volna, pedig ő ép 

oly jól tudja, mi a Krisztus ismerete, mint a hit, avagy a 

jó lelkiismeret. Harmadszor orgyilkos módjára döf és ránk 

fogja, mintha mi azt tanitanók, hogy csupán szentséget 

veszünk ige és hit nélkül, holott egész másként tudja a 

dolgot, de újra tagadja mérgesen ős önkényesen. Nos hát 

fentebb megmondtam, hogy e dologban nyilvánvaló hazug™ 

sággal élni, nem jó lélek dolga, hanem a boszűvágyó 

Ördögé, amely Karistadt dr.=t megszállotta. 

Azután a sakramentalíter szóra tér át ős azt mondja, 

hogy Krisztus teste szentségileg épen semmit sem hasz-

nál, épugy, amily kevéssé hasznos termeszetileg, mert 

abban sem a halált, sem a feltámadást nem láthatni stb. 

És eldicsekszik itt, hogy e tétellel fülön csapta a pápát 

úgy, hogy az egész arca belekékült, igen, úgy az új, mint 

a régi pápistákkal együtt. Csak dicsekedjél, te hernyó, 

káposzta féreg volt az apád! Még nem tudom, ha vajon 

a lélek önkényesen mutatja-e be magát, mint eszementet 
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és őrültet, avagy hogy az Isten veri=e ily borzasztó módon. 

Ö minden alap nélkül a maga fejétol ide dob egy puszta, 

tehetetlen szót, hogy Krisztus teste szentségíleg semmit 

sem használ §tb= És azt hiszi, hogy ezzel a szóval a pápát 

és minket mindnyájunkat levert. 

Fentebb gyakorta mondtam, hogy nem helyes dolog 

az, hanem Isten káromlása, mikor azt mondják, Krisztus 

teste nem használ, ahogy ez örült lélek ordítozza* Az 

mindenhol használ, ahol jelen van, bárha az én hitetlen-

ségem miatt nekem nem használ is, A nap mindenha süt, 

bárha a vak nem ís látja és az Isten igéje is üdvös, bár-

ha az istentelenre nézve méreg és „halálnak illata halálra" 

IL Kor. 2, 16 ; és Krisztus teste mindig jelen van a szent-

ségben, bárha ezen őrült, vak lelkekre nézve nincs jelen 

abban, akik még csak annyit sem tanultak meg a maguk 

fenséges mennyei lelkétol, hogy tudnák, hogy test és 

Krisztus teste nem egy azon test, hanem az egyik az élet 

teste, a másik a halál teste, ele hát mit is törődnek ezek 

a próféták ugy az élettel, mint a halállal? Csak meg 

volna az a dicsőségük, hogy ők szent lelkek volnának, 

©z már elég volna. 

Hogy pedig azt mondja, hogy a szentségben nem 

látható Krisztus halála és feltámadása, azért nem használ 

itt Krisztus semmit; édesem, igaz ez ? Oh, ezek a felséges 

próféták ! Hát mondd meg nekem újból, hogyan látható annak 

a Krisztusnak testében a halál és feltámadás, aki ott ül az 

úrvacsoránál, akire a Tuto mutat ? Talán a homlokára van 

festve ? Nem ? Ej, hisz akkor nektek sem használ semmit. 

Hogy rondítja össze magát ez a lélek minden ő szavá-

val? Semmit sem tud mondani, amit újra a fejéhez ne 

lehetne vágni, és amivel el ne lehetne találni úgy, hogy 

nem csupán bele kékül, hanem támolyognia kell, mint 

valami részegnek. Ha már Krisztus szavai megmutatják 

nekem, és megtanítanak ana, hogy az ott ülő Krisztus-

ban az ő halálát és feltámadását megismerjük, miért ne 

tennék ezt meg azok a testben és vérben is a szentségnél. 

Mert nem a Krisztus teste, üljön bár asztalnál és legyen 
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a kenyérben, hanem azok az igék, amelyeket mond • „amely 

érettetek adatik," ezek tanítják nekünk a Krisztus halá-

lát és feltámadását. 

De ha ez az 6 Krisztusra vonatkozó ismeretük és 

emlékezésük szinte merő vágy, merő szív, mer6' hév, merő 

tűz volna is, úgy hogy ezek a rabló lelkek attól el is olvad-

nának és Qr£ az o elméskedésük ezerszer fellengzöbb szók-

kal pöffeszkednék is, mi lenne abból ? Mit nyernénk vele ? 

Semmit, csupán csak új barátokat és képmutatókat, akik 

nagy áhítatossággal és komolysággal szembe helyezked-

nének a kenyérrel és borral (ha ugyan sikerülne), amint 

eddigelé szembehelyezkedtek a buta lelkek a szentséggel. 

Épen oly aggodalom ós gyötrődés támadna ezen ismeret ós 

emlékezés felett, aminő támadt eddigelé afelett, hogy Krisztus 

testét méltóképen akarták venni. Mert az az ismeret, ami-

vel ok előállnak, nem ér semmit; hiszen az Ördög is jól 

tudja ós elismeri, hogy Krisztus teste érettünk adatott ós 

mégsem segit az rajta. 

De az ismeret hasznos, ha nem kételkedem, hanem 

igaz hittel szorosan ragaszkodom ahoz, hogy Krisztus teste 

és vére „én érettem, én érettem" (mondom én) adatott, 

hogy az ón bűnömet eltörölje, amint az igék a szentség-

nél hangzanak („ez az a test, amely érettetek adatik"). 

Ez az ismeret teszi vidámmá, szabaddá és bátorságossá a 

lelkeket. Erre gondol Ézs. 53, 3. : Az o ismerete által soka-

kat megigazít o." E tannak Karlstadt dr. lelke annyira 

ellensége, mint a halálnak és igen nagyon szeretné azt 

semmivé tenni és azért mókázik a Krisztus teste vágyó, 

szívbeli komoly ismeretével, mintha komolyan venne a 

dolgot, pedig: inkább agyoncsapja, nem gondolva meg, hogy 

látják, mikép csinál ö Krisztus igéjéből merő parancsot 

és törvényt, ami semmi egyebet nem tesz, mint hogy ne-

künk meghagyja ós megparancsolja, hogy róla megemlé-

kezzünk és őt megismerjüko Azonfelül ez az ismeret semmi 

egyebet nem szerez mmt cselekedetet, amit mi végre-

hajtunk és e közben nem ma»t csakis kenyeret és bort 

kell vennünk. Erről i onban lentebb még többet. 
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Én azonban leleplezem előtted e lelket. Ezekkel a 

pompázó szókkal annak a lármának akarja elejét venni, 

hogy ne mondhassák, hogy o a szentséget teljesen tőnkre 

akarja tenni, mivel merő kenyérré és borrá teszi azt; azért 

hetvenkedik és cicomázza fel magát ily nagy szavakkal, hogy 

gondolják, hogy ő a szentséget nagyba veszi, Ámde volta-

képen az az Ördög törekvése, hogy azt teljesen tönkre 

tegye és egy olyan jó lakomát rendezzen, ahol vég-

tére is leülnek, esznek, isznak, és a korsókat és kan-

nákat a falhoz csapdossák; azonfelül dulakodnak és vere-

kednek ; mert ha eddigelé nem hatotta át féleleni őket, 

amikor hitték, hogy Krisztus valóságos teste jelen van: 

micsoda félelem marad ott, ha hiszik, hogy puszta kenyér 

és bor van ott ? Ej, mily derék pajtásokká leszünk mi 

Itt; torkig isszuk magunkat, hogy a föld is meginog 

alattunk. 

Ebből újra nyilvánvalólag megláthatod az Ördögöt, 

aki azt, amit Krisztus igér, parancsolattá teszi és a hit 

helyett cselekedetet szerez, amint fentebb mondtam róla. 

Mert mind az az okádék, amit Karlstadt dr. a Krisztus 

teste ismeretére vonatkozólag e részben kiadott; onnét 

ered, hogy ő a maga Tutó-ját Krisztus ott ülő testére 

vonatkoztatta a maga fejétől, amint hallottuk. Mert ezzel 

a Totóval, úgy véli ő, semmi más nincsen megparancsolva 

nekünk, mint hogy ebben a szentségben Krisztus ismeretét 

gyakoroljuk; holott Krisztus ilyes ismeretről, parancsról 

avagy cselekedetről ugyanott egy szót sem szól; ő sem 

tud semmi alapot, írást avagy okot megjelölni, kivévén a 

maga veszett Tuto-ját és a maga saját képzeiődesét, ami-

nek higyjen, aki az Ördög nek hinni akar; és ezen felül 

azt az ismeretet merő cselekedetté teszi, hogy azzal mind-

kettőt, Krisztus hitét és igéretét megrontsa. 

Ebből megértheted, hogy Karlstadt dr„ theologiája 

nem jutott tovább, csak hogy tanítja, mikép kövessük 

Krisztust és Krisztusból csakis egy példaadót és paran-

csolót csinál, akitől semmi egyebet, hanemha cselekedete-

ket tanulunk. De nem ismeri és nem tanítja Krisztust úgy, 
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amint o a mi kincsünk ós Isten ajándéka, amibői a hit 

folyik, a mi a legfontosabb dolog' ós véli, hogy mindezt 

felékesíti ős betakargatja ezekkel a szókkal: „vágyó is-

meret, iiő emlékezés" ős ehez hasonlókkal És így újra 

szépen átcsap a hittől a cselekedetekhez úgy, hogy miként 

ezt regtől jól megfigyeltem, elvégre is az o tana és tudo-

mánya ismét oda lyukad ki, hogy a szabad akaratnak 

isteni dolgokban és a jó cselekedetekben van valami értéke. 

Azon felül ez az őrült lőlek .oly értetlen az írásban, 

hogy az emlékezet szót, mikor Krisztus mondja; „ezt 

cselekedjetek az én emlékezetemre," nem értelmezi más-

ként, csakis amint a zofisták, a szív benső gondolataira 

vonatkoztatva, úgy, mint mikor valakire gondolunk, mert 

ennek a léleknek be kell hatolnia és lelkileg bensővé tennie 

azt, amit Isten külsőnek akar, itt semmi más nem lesz 

abbóh Ámde az még gonoszabb és őrültebb dolog, hogy ő 

ennek az emlékezésnek azt a hatalmat tulajdonítja, hogy 

megigazít, mint a hit és ezt ígyen okolja meg. Mert meg 

van írva (mondja ő), hogy ők azt az „én emlékezetemre" 

cselekedtek, azért az ily emlékezés megigazít. Ebből meg-

értheted, mily finomul érti Karistadt dr. az urvacsorájának 

emlékezetét ós a megigazítást, nevezetesen, hogy az ördög 

csak játékot és gúnyt űz e dologból 

Te azonban tudd meg és jegyezd meg, hogy Krisztus-

iiafe ez az emlékezete külsőleges emlékezet, amikor vala-

kitől beszelünk és mondjuk, mint ahogy a írás szokta, 

lö Zsolt. 4 : „Fel sem veszem az ő nevüket ajkamra." 

Szintúgy 9. Zsolt. 7 : „Az ő emlékezetük oda veszett". 

Szintúgy: „Hogy Izrael neve többé ne is említtessék". 

82 Zsolt. 6- Szintúgy 112 Zsolt. 6 : „Az igaz emlékezete 

örök", úgyhogy tehát Krisztus ez igével („ezt cseleked-

jétek az én emlékezetemre") épen annyit akart, mint Pál 

ezzel: „Az Űrnak halálát hirdessétek stb." Azt akarja 

Krisztus, hogy őt hirdessük; mikor a szentséget élvezzük 

ős az evangéliomot mondjuk, a hitet erősítsük, hogy ne 

üljünk ott csak úgy szívünkben gondolatokkal játszadozva 

és ne csináljunk jó cselekedeteket ezen emlékezésből, amint 
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Karlstadt dr. álmodja. Óh bár előbb jobban tanulmányoz-

nák a dolgot ezek a próféták, mielőtt könyveket adnak kii 

Ebből jól megláthatod, hogy az ily emlékezés nem 

igazít meg, hanem előbb meg kell igazíttatniok azoknak, 

akiknek itt prédikálni, hirdetni és az Űr külső emlékeze-

tévei foglalkozni kell, amint írva vagyon, Róm, 10, l 0 : „Ha 

szívvel hiszünk, megigazíttatunk, ha pedig szájjal vallást 

teszünk, üdvözülünk/' Az a megigazítás pedig, amit Karl-

stadt dr, az ismeretből vezet le, szintén semmi és attól 

őrizkedjél, ő hazudik és megcsal téged, mert ezt az isme-

retet nem teszi úgy lelkivé, amint annak lennie kell Mert 

Ézsaiás (53, n ) lélekről és lelki ismeretről beszél, amit a 

Szentlélek munkál mi bennünk és nem magmik. S ez is-

meret, úgy tudom én, bizonyos vagyok abban és nem ké-

telkedem, hogy Krisztus érettünk adatott. Ámde Karlstadt 

emberi, érzéki alázatosságot csinál abból és valami vágyó, 

heves cselekedetet a szivben; ámde nem különbet, csak-

hogy tudjuk és megismerjük, mikép adatott Krisztus értünk, 

amit az Ördög és a képmutatók is tudnak. Scientiam do-

cet, usum scientiae non potest docere.1) Ő ugyancsak sok 

mindent hord össze az ismeretről, ámde nem szedi és adja 

elő azt helyesen, hanem merő cselekedetet csinál abból; 

vagyis érzéki és nem lelki ismeret az nála. Hiszen az ő 

lelke nem is szíveli meg azt egyébként, ami lelki, azt-neki 

érzékivé kell tennie. 

Hulda asszony negyedik fogása, hogy maga elé rántja 

szent Pálnak I. Kor. 11,24. mondását: „Vegyétek, egyétek, 

ez ama test, mely érettetek megtöretik," és ezt akarja 

bírálgatni. Isten engem, hogy elsáppad és megremeg a 

lélek ettől a mennydörgéstől! De azért mégis össze szedi 

magát ezt mondván: Óh te szegény ember, hát te azt 

véled, hog\ Krisztus teste megtöretik, mint ahogy a kenye-

ret megtűrik stbo Óh. édesem, halld csak, hogy fojtogatja 

és gyötri itt magát. Mondd meg nekem (mondja ő) meg-

törte* e magát Krisztus a kenyérben ? Hiszen nem volt a 

1) A tant tanítja, de a tannal való élést nem tudja tanítani. 
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kenyérben, mikor azt megtörte; így nem tudsz mutatni 

egyetlen apostolt, aki Krisztus testét a kenyérben meg-

törte volna. Végre oda lyukad itt ki, hogy Krisztusnak 

egy csontja sem töretett meg; épen azért ezt a törést az ő 

szenvedésére kell vonatkoztatni, tehát: „ez ama test, mely 

érettetek megtöretik," vagyis: „amely érettetek megfeszít-

tetik" lm, látod édesem, hogy ül itt a lélek a tojáson, 

hogy vergődik, gyötrődik, hogy szedi tele száját kásával 

és makog, mint egy félholtra vált, kétségbeesett ember. 

Nem, édes lelkecském, nem menekülsz meg tőlem így! 

És bárha nekem ezt a mondást fentebb a többi közé kellett 

volna illesztenem, mégis ennek a könyvnek rendetlen boglyája 

és kuszált írása megakadályozott abban. Először is nem 

használ semmit, hogy 6 a törés alatt a szenvedést és meg-

feszítést akarja érteni, mert az írás nem úgy beszél és ő 

azt nem tudja bebizonyítani; tehát az ő álma és magya-

rázata nem ér semmit. Előfordul ugyan, hogy az írás a 

megszomorodott lelket megtört szívnek és léleknek mondja, 

de testi szenvedésnek nem, És ha megcselekedné is, azért 

még sem biztos, hogy itt is úgy kell annak lenni; jobban 

szükséges azt beigazolni Ugyanígy semmit sem változtat 

a dolgon, hogy Krisztusnak egy csontja sem töretett meg. 

mert nincs köztünk oly őrült, aki azt mondaná, hogy Krisz-

tus a szentségben láthatóan töretik meg, mint ahogy a 

tolvajokat kerékbe törik. Tehát bebizonyítjuk, hogy Krisz-

tus apostolai a testet megtörjék, ezen mondás szerint: 

„Ez ama test, amely érettetek megtöretik" ós hogy a 

törésben benne kellett lennie, különben Pál hazudnék. 

De ragadjuk torkon ezt a gaz kópét. Fentebb ala-

posan és hathatósan bebizonyítottuk, hogy Karlstadt dr. 

Tutójának a kenyérre kell vonatkoznia, amikor ezt 

mondja: „Vegyétek, egyétek, Tuto vagyis ez az én tes-

tem, amely ti érettetek adatik." Minthogy tehát szent Pál 

itt is a a Tutó-t használja, ezt mondván: „Ez ama test. 

amely érettetek megtöretik," ezt is a kenyérre kell vonat-

koztatni. Így a szöveg követeli, hogy ez a kenyér legyen 

ama test, amely megtöretik, tehát, hogy röviden mindenké-
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pen meg kell maradnia ennek a törésnek az űrvacsorában és 

az asztalnál az evésben és semmi egyéb az (mint fentebb 

mondtam) mint, hogy a test kiosztatik a gyülekezetben, 

ahogy egyébként a kenyeret megtörik, avagy kiosztják a 

gyülekezetben, ugy, hogy semmi szükség itt arról álmo-

dozni, mikép töretik meg a Krisztus teste épen a kenyér-

ben, hanem elegendő, hogy megtöretik, vagyis kiosztatik 

a kenyér minden egyes darabjában és részecskéjében 

egészen és teljesen. 

Tehát megáll itt az a tétel, hogy Krisztus teste és a 

kenyér egy, és hogy ahol a kenyér megtöretik, az épen 

annyit tesz, mint Krisztus testét megtörni avagy kiosztani, 

hogy sokak közt osztassák ki és vétessék. Mert ha szent 

Pál nem azt akarta volna, hogy a kenyérben Krisztus 

teste legyen, úgy ő a megtörést (ami voltaképen a kenyérre 

vonatkozik az írás szokása és módja szerint) a Krisztus 

testével nem egyesítette volna. Minthogy azonban ő mind 

a kettőt egybe foglalta, ugy, hogy a kenyérre mutat és 

azt Krisztus megtört testének nevezi, hogy a törésben 

mind a kettő, a kenyér és a test megtöretik, senki sem 

tekinthet el ettől, hanem be kell ismernie, hogy Krisztus 

teste a kenyérben jelen van; és valamint a megtörés áltai 

a kenyér azért nem veszti el a maga lényegét avagy nevét, 

hanem egyszersmind kenyér marad és annak mondatik, 

bárha feldaraboltatik is ; ugyanúgy megmarad ott a Krisz-

tus teste is, bárha sok darabban, sokak közt kiosztatik,, 

Még egy dolog van hátra. Szent Pál a kenyérről 

mondja: ez az én testem, mely érettetek megtöretik, 

Édesem, hogyan törethetik az meg érettünk ? Kőztünk 

megtöretik, így jobb volna. Oh, mily könnyű lába van itt 

ennek a léleknek, mily ügyesen ugrik itt át ezen a szón : 

„érettünk" ! Édesem, miért ? Azért, mert feltette magában, 

hogy tagadja, hogy a szentségben a bűnök bocsánata 

vagyon; de ez az ő feltevése kutyát sem ér, mikor ott van a 

sző : „érettünk megtöretik", ami semmi más nem lehet, mint, 

hogy ez a kenyér- vagy testmegtörés azéit történik és azért 

rendeltetik, hogy hasznunkra váljék, hogy minket a bűn-
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tol megváltson, Mert Krisztus a mag-a szenvedésének erejét és 

hatalmát a szentségbe helyheztette, hogy azt ott keressük 

és találjuk meg, emez igék szerint: ez az én testem, mely 

érettetek megtöretik bűnöknek bocsánatára, amint majd 

legott most hallani fogjuk ; azért nem kellett volna érin-

tenie ez igét ennek a léleknek, 

Hulda asszony ötödik fogása kiváltképen Luthernek 

szól, aki azt tanította, hogy akinek lelkiismerete nehéz a 

bűntol, járuljon a szentséghez és keresse a vigasztalást 

és a bűnöknek bocsánatát. Itt válik be csak Rültz Péter 

derék legénynek, vigan kiáltván : óh, ti hamis próféták, 

ti a népnek Isten országát ígéritek egy darab kenyérért; 

én tudom, hogy ti titkos lehel letetek és szuszogássok által 

a kenyeret nem teszitek különbbé ; miért mondjátok hát, 

hogy az a bűnt megbocsáthatja, ha ti reá fujtatok? Miért 

nem vesztek inkább egy teli marók árpát stb. ós eszitek 

meg azt Isten nevében, hogy a bűntől megszabaduljatok ? 

Itt nekem magával Karistadt dr.-ral kell szóba állanom I 

Én édes Karistadt dn-om, ha ti ezt a cikket nem 

akarjátok vagy nem tudjátok másképen megtámadni, 

csak így, miért nem maradtatok odahaza? Ha száz keze-

tek volna is, volna mindeniknek dolga, ha engem 

írásokkal és érvekkel meg kellene győznötök és ti elő-

álltok és csupán gúnyolódó szókkal és nyilvánvaló 

szemtelen hazugságokkal támadtok meg. Azt hiszitek, 

hogy én a hazugságoktól megijedek, mikor magatok is 

tudjátok, hogy hazudtok? Ha valaki egy más valakit világi 

dologban támadna meg így hazugságokkal az ö becsületében, 

nem azt kellene-e mondani: hazudok akár csak valami 

fo-fokópé és becstelen gonosztévő ? Ámde mit mondjunk 

itt, mikor isteni dolgokban hazudnak, lelkiismeretük 

ellenére, szemtelenül ? No hát, aki meg nem hiszi, hogy 

ezek a próféták ördöggel vannak teli, az hallgasson ide, 

én bebizonyítom ezt az ő szemtelen hazugságukkal. 

Először is mondd meg nekem, te hazug lélek, mikor 

tanítottuk mi azt valaha, hogy egy darab kenyér a bűnöket 

megbocsátja! Hej, Rültz Péter ős Knébel Victus, in utas-
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satok e részben csak egyetlen egy betűt, avagy pontot* 

hiszen ti ezekkel szoktátok a ti dolgotokat bebizonyítani. 

Minthogy tehát ti tudjátok, hogy mi azt nem cselekesszük, 

miféle lélek lehet az, amely nektek parancsolja, hogy 

gyalázatos módon hazudjatok ? Ha pedig feledékenységből, 

avagy tudatlanságból hazudtok, ez esetben emberszámba 

vehetnélek titeket. Ámde, minthogy ti ily komoly dolgok-

ban oly önkényesen, tudva ós mérgesen hazudtok, senki 

sem láthat bennetek mást, hanemha gonosz lelket. No de 

szokásuk ezeknek a prófétáknak így csúfolódva s gúnyo-

lódva beszélni az isteni dolgokról, az őrölt csőcseleket 

felizgatni, amely az efajta szókra elhiszi, hogy merő 

győzelem ós diadal van itt, bárha egyetlen ervet sem halL 

Másodszor mondjátok meg nekünk, mikor sziszegünk 

vagy fújunk mi a kenyérre? Hej, no, mutassátok ki ezt? 

Szintúgy, mikor tanítottuk mi valaha, hogy a mí szisze-

gósiink és fújásunk által a kenyér jobbá lesz. Ej, no. 

Nos mikor? Nosza, én is esküdni akarok. Ha Karlstadt 

doktor hiszi, hogy egyáltalán van Isten az égben ós a 

'földön, ne legyen irántam a Krisztus, az ón Urain soha 

kegyelmes ós irgalmas, ez bizony erős egy eskü. A meg-

okolás ez r Karlstadt dr. tudja, hogy mí a kenyér ós bor 

felett sem nem fújunk, sem nem sziszegünk, hanem 

elmondjuk az isteni, mindenható, mennyei szent igéket, 

amiket Krisztus maga elmondott az Úrvacsora alkalmával 

az ő szent szájával és mondani parancsolt. Hallgatok a 

gonosz ós bűnös papokról; azt mondom ón, hogy ha 

ezeket az igéket egy szamár, olyan, amilyen Bálám szamara 

volt, sőt ha egy ördög mondaná, mégis csak Isten igéi 

azok és ilyeneknek tartandók teljes tisztelettel, amint illik. 

No mondja meg hát, aki itt biztosan tudja, hogy ez 

Isten igéje és mégis tudva emberi sziszegósnek és fújás-

nak meri azokat kikiáltani, kigúnyolni és kinevetni és a 

szegény népet ilyen hazugságokkal ós méreggel megron-

tani és rádásul semmi félelmet, sem borzadást, sem meg-

bánást emiatt nem erez, hanem örvendez ós az efajta 

gazságban kedvet találja, mintha az ily káromlásért és 
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népámításért ráadásul az Isten őt meg ís koronázná és a 

kegyelem lovagjává tenné; hogyan hihetné vagy gondol-

hatná az5 hogy talán Isten is van? Az ilyennek nem egy 

ördögtől kell megszállottnak lennie. De hadd menjen, 

Karlstadt dr. majd megtalálja, ha már meg nem találta; 

ha neki ajándékozza azt az Isten, úgy ón is azt mondom, 

hogy nincs Isten. Én azonban barátilag intem Karlstadt 

doktort, hogy térjen meg, túlon túl is megkísértette már 

az Istent, elég soká ís tartott az, hamarosan meg fog és 

meg kell változnia annak. Adja Isten, hogy e részben hazug 

és hamis próféta legyek, Óh édes Istenem, mit teszünk, 

ha te elhagysz minket! 

Te nyomorult lélek, miért nem támadod meg te az 

igaz ügyet? Miért nem bántalmazod a mi tanításunkat? 

Te nálunk egy idegen tanítást ostromolsz, amit te ránk 

fogsz és ránk kensz, ami nem a mienk. Mit könnyebb 

megtenni, mint kigondolni egy hazugságot és ráfogni 

valakire és afelett vitázni és lovaggá lenni? Űgyde a mi 

tanításunk, hogy a kenyér és bor semmit sem használ, 

sőt hogy a kenyérben és borban a test és vér sem használ 

semmit; sőt még tovább megyek, Krisztus a keresztfán 

minden szenvedésével és halálával sem használ semmit, 

még ha a legvágyóbban, leghőbben, legfelségesebben meg-

ismerjük és észre vesszük ís azt, amint te tanítod; mind 

ehez még valami másnak kell járulnia. Ugyan minek? Az 

igének, az igének, az igének is, hallod te hazug lelek? 

Az ige cselekszí azt. Mert ha a Krisztus ezerszer odaadatik 

is értünk és megfeszíttetik is ertünk, mindez hiábavaló 

volna, ha Isten igéje nem jönne és osztaná ki azt, aján-

dékozná nekem azt, mondván: ez a tied, vedd és bírd. 

Szintúgy, ha én a Karlstadt-féle tanítást követve 

Krisztus emlékezetét és ismeretét oly vágygyal és komoly-

sággal gyakorolnám, hogy vért izzadnék és elégnék belé, 

mindez semmi és tisztára veszendő dolog. Mert itt merő 

cselekedet és parancsolat volna, de semmi ajándék vagy 

Isten igéje, ami nekem Krisztus testét és vérét ide nyúj-

taná vagy adná és olyanformán történnék velem, mint ha 
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egy szekrény tele forinttal és nagy kincsesei valami 

helyen el volna ásva avagy tartva, ez esetben halálra 

gondolkodhatnál és merő kéjjel ismerhetnék, nagy vágy 

és epedés tölthetne be az ily ismerésben ós gondolko-

dásban ama kincs iránt, amíg csak bele betegedném; 

de mit segítene mindez én rajtam, ha ugyanaz a kincs 

soha fel nem tárulna, meg nem adatnék és elő nem hozat-

nék és hatalmamba át nem adatnék ? Ez bizonnyal annyit 

tenne, mint szeretni ós nem élvezni, illattal jól lakni, 

és a pohár nézésétől lerészegedni, amint Ézsaiás (26, 8.) 

mondja: hogy valaki álmodja, hogy eszik és iszik, ha 

pedig felébred, az ő lelke üres stb. 

Épen ilyen álmodozás Karlstadt dr. egész tanítása. 

Mert ő velünk, ezekkel a hatalmas szókkal, Krisztus szen-

vedésének vágyó emlékezete, hő ismerete, eleven meg-

ízlelése,mókázik és nem viszi többre a dolgot, csak hogy 

o nekünk a szentséget üvegen át mutatja avagy edényben, 

ott nézhetjük és szemlélhetjük, míg jól lakunk vele, igen9 

álomban; de nem adja ide, nem tárja fel és nem engedi, 

hogy az a mienk legyen; igen, ilyen pompás szókkal akarja 

előttünk az igét elhomályosítani, amely nekünk ezt a 

a kincset adja, amidőn azt montja: „Vegyétek, ez ama 

test, amely érettetek adatik." Ez az „érettetek14 neki 

méreg és keserű halál Ámde az a ml vigasztalásunk és 

életünk, mert az tárja fel a kincset és nyújtja nekünk, 

mint sajátunkat. 

De hogy ezt a mi tanításunkat minél jobban meg-

értsük, egész világosan és nyersen akarok arről beszélni. 

A bűnök bocsánatáról kétféle módon tárgyalunk. Először, 

hogy inaiként nyerjük és szerezzük meg azt; másodszor, 

hogy miként osztatik az ki és ajándékoztatik nekünk. 

Megszerezte azt Krisztus a keresztfán, ez igaz; ámde nem 

osztotta 5 azt ki avagy adta meg a keresztfáin Az úr-

vacsorában avagy szentségben nem szerezte ő meg azt, 

ámde ugyanott az ige által kiosztotta és megadta ő azt, 

miként az evangéliomban is, ahol az prédikáltatik. A 

megszerzés egyszer a keresztfán történt, ámde a kiosztás 



ILIÁS A MENNYEI PRÓFÉTÁK ELLEN 417 

gyakran megtörtént előbb és utóbb a világ kezdetétől 

fogva annak végéig. Mert, minthogy o elhatározta, hogy 

azt egyszer megszerzi, nála az épen annyit ért, mintha kiosz-

taná o azt előbb vagy aztán Igéje által, amint ezt könnyen 

bebizonyíthatjuk az írásokkal, de erre most nincs szükség, 

s© időo 

Ha immár azt akarom, hogy az én bűnöm meg-

bocsáttassák, nem szikség a keresztfához futnom ; inert 

azt ott még nem találom kiosztva, nem szükség nekem a 

Krisztus szenvedése emlékezetéhez és ismeretéhez ragasz-

kodnom, mint Karlstadt mókázik; mert ott se találom 

meg azt, hanem a szentséghez avagy evaogéliomhoz, ott 

megtalálom az igét, amely nekem ezt a keresztfán meg-

szerzett bocsánatot kiosztja, ajándékozza, odanyújtja és 

megadja. Épen azért Luther helyesen tanította, hogy 

akinek rossz lelkiismerete van, az a bűn miatt járuljon a 

szentséghez ós keressen vigasztalást, nem a kenyérben és 

borban, nem a Krisztus testében és vérében, hanem az 

igében, amely nekem a szentségben a Krisztus testét és 

vérét, mint érettem odaadottat és kiontottat odanyújtja, 

ajándékoa/a «s adja. Nem elég világos ez ? 

Ha pedig <ez, az őrült lélek vitatná velünk szemben 

és mondana; 0 ti hamis préféták, nincs nektek egy igétek 

sem a szentségben, amely nektek a bűnök bocsánatát adná 

ós ajándékozná; újra mondom, az igét kellett volna a szent-

ségben megtámadnia, amelyen mi állunk, amellyel dacolunk 

és be kellett volna bizonyítania, hogy mi azt abban nem 

bírjuk, úgy derék lovag lett volna. Mert ha szinte puszta 

kenyér ós bor volna is, mint ők mondják, de mert az ige 

is ott van: vegyétek, ez az én testem, amely érettetek 

adatik stb. hát épen ezen ige miatt mégis csak meg volna 

a szentségben a bűnök bocsánata; épen úgy, mint a hogy 

a keresztsegben puszta vizet ismerünk; de mert Isten 

igéje van abban, amely a bűnt megbocsátja, bátran mond-

juk szent Pállal (Tit. 3, 4), a keresztség az újjászületés és 

a megujulás fürdője; minden az igén fordul meg. 

Itt van immár előtted Karlstadt dr. ördöge, én olva-
D. Luther M. i e 27 
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sóm és láthatod, mint tette fel magában, hogy.Isten külső 

igéjét semmivé teszi, amit 5 sem nem becsül, számba sem 

ís vesz és szissegésnek, lehelesnek ós fájásnak -nevez. 

Színtügy, mint akarta o a szentséget tisztára megszüntetni, 

még pedig úgy érzékileg, mint lelkileg, hogy érzékileg 

Krisztus teste és vére ne legyen ott és hogy a bűnök 

bocsánata lelkileg meg ne történjék ott, hogy sem a szent-

ség, sem annak gyümölcse meg ne maradjon ott és hogy 

ezen isteni rend és ige helyett a maga emlékezéséről és 

ismeretéről való álmodozásait építse fel De nem értett 

hozzá* Immár tudod, mit tarts róla. 

Itt kell előadnom, hogy ő majdnem a könyv végén 

nagy ésszel 'és okossággal kiköpi és mondja: Krisztus 

teste az űrvacsorában halandó volt: most azonban ő hal-

hatatlan és nem adathatik oda miérettünk úgy, ahogy az 

igék mondják.: ez ama test, amely tiérettetek adatik. Mint-

hogy azonban ő most nem adatik, nem is adathatik oda 

érettünk és az igéknek immár végük, ós helytelen dolog, ha 

azokat a halandó testről mondják, ugyanúgy helytelennek 

kell lenni annak ís, hogy a halandó test a kenyérben és 

borban volt, mert mi épen azt az úrvacsorát tartjuk Krisz-

tus halála után, mikor immár ő -halandó és -nem adatik 

oda, amint Krisztus tartá, amikor halandó vala, Mint 

tetszik neked? Hogy keresi Hulda asszony a rést és 

lyukakat! 

Erre először ís azt feleljük, hogy Krisztus vére nem 

Gábor avagy Mihály vérévé lett, amikor az'halandóvá lett, 

hanem ugyanazon Krisztus vére maradt. Mert mi hisszük 

és ©z igaz, hogy Krisztus vére, amely ma az Isten jobbján 

öl, érettünk egyszer ontatott ós semmi más. Ha immár 

a tényt nézzük, amelylyel o a bűnök bocsánatát meg-

szerezte, úgy az • nem történt meg az úrvacsoránál; most 

azonban már megtörtént ós elmúlt. De ha a bocsánat kiosz-

tását nézzük, úgy időről szó sem lehet, hanem a világ 

kezdetétől fogva történt, amint János Jel. 13,8 mondja, hogy 

az Istennek báránya a világ kezdetétől fogva megöletett. 

Minthogy immár mindazoknak, akiknek még megbocsá-
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tan dó bűneik vannak, a Krisztus testere ós vérere szükségük, 

van, még mindig igaz az, hogy o érettük adatik. Mert bárha 

ama tény elmúlt, mindaddig, míg az nekem kl nem oszta-

tik, olyan az, mintha rám nézve még meg nem történt 

volna, úgyhogy Hulda asszonynak ez a zofisztikus furfangja 

semmit sem ér, mint ami nem azt veszi tekintetbe, hogy 

minden a.kiosztás érdekében végzendő ős Krisztus a meg-

szerzést a kiosztás végett cselekedte ős a kiosztásba 

helyezte. Azért mondja szent Pál is, mint fentebb erin-

tettük : Krisztus teste érettünk töretik meg, A bocsánatot 

itt épen nem akadályozza, se nem mozdítja elő, hogy ha-

landó avagy halhatatlan, hogy megtörtént vagy megtörté-

nendő-e ; elég, hogy az ugyanazon vér. Mert nekem ontátik 

ki az, mikor nekem az kiosztatik és megadatik, ami érettem 

ontatott ós ez még naponként történik ás keli történnie. 

Körülbelül Hulda asszonynak ezek a legjobb és leg-

szebb fogásai ebben a dologban, amikből látható, hogy o 

az Ördög menyasszonya és hogy ő azt mondja, amit az 

neki súg. Hogy aztán Karistadt dr, még tovább mókázik 

és azt mondja, Krisztus nem jön le az égből, mert Pál így 

szól ő „hirdessük az Űrnak halálát, míg el nem jön," ég 

hogy gúny tárgyává.teszi újból az Isten igéjét, mintha 

Krisztusnak fel kellene ugorni helyéről egy részeg pap 

büdös lehelete miatt ós mintha mi őt az égből leránt-

hatnók és száműzhetnek? Szintúgy, hogy Krisztusnak a 

maga helyét, ahol ült, el kellett volna hagynia, ha be akar 

vala mászni a kenyérbe ős .most is el kellene hagynia az 

eget, hogy bemehessen a- kenyérbe és több - efóle sokkal 

gyalázatosabb káromló szók: ezek mind olyan gyerekes, 

buta, szégyenletes gondolatok ós hazugságok egy.rakáson, 

hogy nem-is érdemesek a feleletre. . 

Hiszen mi nem mondjuk, hogy ő az,égből jön és el-

hagyja helyét, különben ennek a léleknek is azt kellene 

mondania, hogy Isten .fia, mikor, az ő anyjának, testében 

emberré lett, szintén elhagyta az eget ós mindazt, amit 

Karistadt gúny tárgyává tesz a testet illetőleg a .szent-

ségben,- gúny. tárgyává -kell tennie Krisztus istenségét lile-

27* 
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tőleg ís a testben, amit idővel még majd meg is cselekszik. 

Szintúgy, mikor szent István Jézust látta, Apóst. Csel 7,56 

nem azt mondá. hogy az égből jön, hanem az Isten jobb-

ján ü i És Pál Apóst, Csel 9, 4, szintén hallja őt beszélni, 

pedig nem jött 1© a mennyből Szóval, ez az őrült lélek 

gyermekes gondolatokkal bibelődik, mintha Krisztus te-

és felutazhatnék. Nem érti Krisztus országát sem? hogy 

az minden helyen van és hogy, mint Pál mondja: betölt 

mindeneket Efez. 1, 2S. Nincs az nekünk megparancsolva, 

hogy kutassuk, miként megy az véghez, hogy a mi kenye-

rünk Krisztus testévé lesz és hogy valóban az. Isten igéje 

itt van, az megmondja, a mellett maradunk és hiszünk; 

ezen rágódjál, te szegény ördög ós kutass utána mindaddig, 

míg megérted, hogy megy az véghez. 

Hasonlóképen, hogy minket gúnyol, mintha azt mon° 

danók, és tanítanék, hogy a kehely a vérben van és mó-

kázik amiatt, hogy egy csepp vért sem láthatni ott és 

fülét szüntelenül elfordítja Isten igéjétől és puszta szem-

mel néz a kenyérre és borra. Mert ez a lélek nem akarja 

hinni, amit Isten igéje mond, hanem amit o lát és érez. 

Oh mely szép hit ! Nos teháfe azt feleljük ennek a gonosz 

Ördögnek, hogy ezeket az igéket. Lukács 22,2o.o „Ez ama 

pohár, az újszövetség az én véremben", nem szabad és 

nem lehet úgy érteni, hogy ez az ige: az én véremben, 

ahoz az igéhez tartozzék: ez ama pohár, miként ezt ez a 

lélek nagy, merő önkényes gazságból állítja, hanem ezen 

igéhez: ez amaz újszövetség, amint azok egymásután, ter-

mészetes rendben sorakozva következnek, úgyhogy tehát 

annyi van itt mondva: ez a kehely az újszövetség nem 

magamaga által, mert hiszen az talán valami üveg vagy ezüst, 

hanem azért, mert az ón vérem van ott; ugyanazon vér 

által újszövetség az. Mert aki a kelyhet úgy fogadja, hogy 

abban Krisztus vérét, amely érettünk ontatik, veszi, az 

veszi az újszövetséget vagyis a bűnöknek bocsánatát és 

az örök életet. 

De megmondom neked, mert kellett Karlstadt dr »ak 

e helyen káromolnia, mókáznia és gúnyolódnia. A mondás 
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nagyon világos volt és hatalmas és nem tudott arra sem-

mit sem mondani. Mert az teljes erővel és majdnem hatal-

masabban követeli, mint bármely más fentebb, hogy Rrisz= 

tus ver© a szentségben legyen; épen azért ágy gondolta, 

hogy egyéb bohósággal tömi teli a csőcselék fölét ós el-

fordítja, hogy eközben Lukács igéjére ne is figyeljenek, 

És nekem ágy is látszik, ezen a helyen észrevehető, hogy 

Karlstadt dr0 a maga lelkiismerete ellenére tagadja, hogy 

Krisztus teste és vére a szentségben van és o Istennek 

ellensége az o szívében ós neki hántására ós bosszantására 

akarja az o szent igéjét a szentségben káromolni és gya-

lázni; nekem úgy látszik, mondom még egyszer, hogy Karl-

stadt dr. elszánta és eltökélte magát, hogy Istennek nyil-

vánvaló ellenségévé lesz, és hogy inkább nyargalva, mint 

ügetve akar a pokolba jutni. Adja Isten, hogy tévedjek és 

hazudjak. 

Mert Lukácsnak és Pálnak az a mondása világosabb, 

mint a nap és hatalmasabb, mint a mennydörgés. Először 

is senki sem tagadhatja, hogy 5 a pohárról beszél, mint-

hogy azt mondja: ez ama pohár. Másodszor, hogy ő a 

poharat újszövetségnek nevezi; ez hatalmas beszéd0 Mert 

lehetetlen, hogy az puszta bor által ós borért legyen 

újszövetsége Édesem, mi más az újszövetség, mint bűnök-

nek bocsánata ós örök élet, amit nekünk Krisztus szerzett 

és rendelt a szentségben? Ha pedig a pohárnak újszövet-

ségnek kell lenni, úgy kell abban és annál valaminek 

lenni, ami annyit érjen, mint amennyit az újszövetség ér. 

Ha ez nem Krisztus vére, amint ö mondja: az én vérem-

ben, mondd meg, mi az hát akkor. Épen azért nagyon 

szeretnők ezeknek a lelkeknek azt mondani: óh ti hamis 

próféták^ kik az újszövetséget a népnek egy ital borért ós bor-

ban Ígéritek : hiszen akkor a szövegnek is úgy kellene hang-

zania: Ez ama pohár, az újszövetség a borban. Úgyde 

már az igék így hangzanak: ez ama pohár, az újszövet-

ség az én véremben, ezzel pedig Karlstadt tudománya, 

írása, könyvei, úgy azok, a miket csinált, mint amelyeket 

meg csinálhat, mind tönkre vannak silányítva és úgy meg-
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cáfolva, hogy az ellen meg sem ís mukkanhat, ha pedig 

uiegmukkan, akkor majd még gonoszabbul csinálja dolgát. 

íme itt van immár a mi szövegünk, rágjátok, faljá-

tok, gúnyoljátok, káromoljátok csak bátran, legyetek 

gonoszok, édes mennyei próféták; a pohárnak bókét kell 

hagynotok, hogy az az újszövetség, ha szinte egy Tuto sem 

volna itt, ami arra mutat ós minden Tuto ti mellétek áll-

na. Békén kell hagynotok azt, hogy az az újszövetség nem 

a maga lényege által avagy lényegében, hanem a Krisztus 

vére által és vérében. Á Krisztus vére, igen, vére teszi 

azt, hogy az a pohár újszövetség, amit nem érthetünk 

az ott ülő Krisztus véréről; mert a kehely nem lehet 

azon vérnél fogva újszövetség, ami nincsen benne, ami 

azt épenséggel nem is érinti, sem köze nincs hozzá, 

hanem kehelynek ós vérnek itt egy azon dolognak kell 

lennie, amint fentebb mondtam, hogy aki a kelyhet bírja 

vagy veszi, az a Krisztus vérét is birja és veszi. Hogy 

vágjátok ki immár magatokat, édes rablólelkek ? Ha immár 

ezer esztendeig engedem ís írni és-kiabálni őket, soha nem 

tartok ellenükbe ez egyetlen igén kívül mást: ez a pohár, 

az újszövetség; óh ez ige: újszövetség, hogy morzsolja 

szét apróra ezeket a prófétákat ós lelkeket mind, akár a 

göröngyöt. 

Hallom azt ís (mert én e inéregkönyveket mind se 

nem láttam, se nem olvastam), hogy azzal segítenek ma-

gukon, ahol Krisztus Máté 16, 18. Péternek mondja : „Te 

Péter vagy és erre a sziklára építem az ón egyházamat." 

Itt, mondják ők3 valami hasonlót látunk, amennyiben 

Krisztus Péterről kezd beszélni, akit sziklának nevez ; és 

mégis nyomban rá egy más sziklára fordítja a beszedet, 

mondván: És erre a sziklára építem az ón egyházamat. 

Ugyanígy cselekszik ő itt is, mikor azt mondja: Vegyetek, 

egyetek, ez az ón testem, és ezzel a beszédet a kenyérről 

a maga ott ülő testére fordítja, íme, hogy kapkod, segít-

sen rajta, ami segíthet, egy hazugság mindenkor hét más 

hazugságot szül, hogy az igazsághoz hasonló legyen és 

valószínűséget nyerjen. 
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Erre azt feleljük: Ha mindjárt úgy volna is, hogy 

Krisztus ilyenmódon szóit Máté 16,18o meg akkor sem elég 

az, "hogy hiteikket alapítsunk ós lelkiismeretet nyug-

tassunk arra, hogy ennek itt ís úgy kell lennie, hanem 

világos szöveggel kellene bebizonyítani, hogy ezen a helyen 

Is úgy kell annak lennie. Épen azért semmit sem segít az, 

mikor ezek -a lelkek azt mondják: Krisztus Máté 16, l8. 

beszédét egyik szikláról nyomban a másikra fordítja, épen 

azért az itt ís ugyanúgy a kenyérről a testre fordítandó, 

Ki biztosít ós nyugtat meg minket az iránt, hogy itt ís 

úgy keli annak lennie ? Te ugyan ezt mondod, de hogyan 

higyjünk neked, mikor te azt be nem bizonyítod ? Neked 

a beszéd hasonlóságát írással kell kimutatnod és nem 

magadtól előrántanod. Mert a hit, miként ezt gyakran 

mondtam, nem éri be a puszta beszéddel avagy énekkel: 

az az Isten igéjét követeli, amely határozottan kimondja, 

úgy van és nem máskép, Mert nem akar nád lenni, amit 

a szól ingat Máté 11,17. 

Másodszor nem igaz, hogy Máté 16,l8. hasonló beszéd. 

Mert ott áll e szócska „ős" mindkét mondás közt és meg van 

ismetelve a szó „szikla", meg egyszer, ezt mondván : Te 

Póter vagy ós erre a sziklára stb., úgyhogy itt, amikor 

ezt mondja: Te Péter vagy, az egyik tételnek vege és 

aztán egy új kezdődik, nevezetesen: És erre a sziklára 

stb, Egy ilyen „és" szó és a „test" szónak megismétlése 

nem fordul elő itt az úrvacsoránál, hanem egyenesen 

mondja: Vegyétek ós egyétek, ez az én testem. Ha 

Máté 16, 18= így hangzanék: te Péter, vagy szikla vagy? 

akire vagy amelyre az én egyházamat építem, úgy igenis 

hasonló beszed volna az, vagy ha az úrvacsoránál ez 

állana: vegyetek, egyétek a testet ős ez az ón testem, 

úgy ez Máté 16.18°a! hasonlatos volna. 

Minthogy azonban Máté 16,18-ban egy „és" és ott 

semmiféle „és" nem áll közben ós Krisztus „a szikla"-szót 

Máté 16,18o még egyszer megismétli, ezt mondván: ezen 

sziklára, az úrvacsoránál pedig a „test" szót nem ismétli 

meg, a beszédből foly, hogy ő a „szikla" szóval magára 
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vagy az o Igéjére, amit Péternek mond és a „test" szóval 

a kenyérre mutat ; úgyhogy ez a két mondás épen any-

nyira hasonló, mint víz és tűz. Az evangélista Máté 16, l8-

ban ©zt a különbséget és uj kezdetet maga is jelezte, 

gondosan megkülönböztetvén a sziklát Mert 6 Pétert 

hímnemben, a másik sziklát azonban nőnemben nevezi 

meg, hogy megértsék, hogy Péter, mint hímnemű nem 

azonos a másik sziklával, amelyet o nőneművé tesz ós 

amelyre Krisztus a maga egyházát építi és ezt a két nemet 

két egymástól elválasztott beszédben alkalmazza, ami az 

úrvaesorában nem történik, amennyiben ott a semleges 

névelőt („das") mindkettőre, a kenyérre ós testre, egy 

ugyanazon beszédben alkalmazza, ezt mondván: Ez az én 

testem, 

Végre, hogy mégse beszeljen mindenfelet írás nélkül, 

Istennek legyen hála, idéz egyszer egy mondást is, talán 

utóljára és ez Máté 24,23° „Ha azt mondják nektek, itt 

vagy amott van a Krisztus, ne higyjétek," Nos tehát mi 

azt mondjuk, Krisztus az ostyában van, ezzel pedig annyit 

mondtunk, itt és ott van a Krisztus, azért ez nem igaz. 

Itt, itt el találta, Nosza ezeknek a prófétáknak én is 

ezennel Élit1) éneklek és szent estét szerzek. Oly vakká 

teszi a gyűlölet ezeket a lelkeket, hogy nem is látják, 

ami az igék előtt ós után van, hanem neki esnek ugy, 

amilyennek azt első pillanatra gondolják; épen azért meg 

kell azt nekik újra világosan magyaráznunk. 

Egészen más dolog, ha én Krisztusról és Krisztus 

testéről vagy véréről beszélek. Mert mikor az evangélista 

azt mondja : itt vagy amott a Krisztus és ehez hasonlót, 

ez az egész Krisztusról vagy Krisztus országáról van 

mondva; miként ezt a szöveg határozottan követeli, Lu-

kács 17, 20-5 ahol is igy szól: „Az Isten országa nem jön 

el külsőleg észrevehető módon és nem mondják ezt: ime 

itt vagy ime amott vagyon," amit a többi evangélisták igy 

*) Célzás a hamis magyarázatra, melyet a zsidók Krisztus felkiál-

tásának tulajdonítottak, midőn a keresztfán igy szólt: Éli Éli stb. 
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fejeznek ki: itt vagy ott van a Krisztus. Mindez annyit 

akar mondani: Krisztus országa nem áll külső dolgokban, 

helyekben, időkben, személyekben, cselekedetekben, hanem 

amiként o ugyanott mondja: Isten országa bensokópen ti 

bennetek vagyon. Ebből pedig nem az következik, hogy 

Krisztus nincs sehol, hanem, hogy mindenütt van és min-

deneket betölt. Efez, 1,23. Ő azonban egy helyhez sincs 

különös módon kötve, hogy ott kellene lennie és egyébkent 

sehol, mint ezt azok tetszik, akik a mí lelkiismeretünket 

nem hagyják szabadnak, hanem külön helyekhez, csele-

kedetekhez, személyekhez kötik, 

Amint immár ö maga, Krisztus és az ö országa, nincs 

egy helyhez avagy külső dologhoz sem kötve, ugyanúgy 

mind az is, ami az ő országához tartozik, szabad ős nincs 

semmihez kötve, mint teszem az evangéliom, a keresztség, a 

szentség és a keresztyének. Mert az evangóliomnak min-

denütt szabadnak kell lennie és egy különös helyhez sem 

kötözöttnek. Mert az nem csupán Rómában van, avagy 

itt avagy ott és egyébkent sehol. Ugyanúgy a keresztség 

és szentség is. Hiszen nem feltétlenül szükséges, hogy a 

templomban és egyébként seholse prédikáljanak, keresz-

teljenek, úrvacsorázzanak, hanem minden helyen, ahogy a 

szükség hozza magával. Ebből pedig nem következik, hogy 

Krisztus a szentséghez, mint valami helyhez van kötve, 

itt vagy ott, hanem o a maga szentségével együtt szabad 

minden helyen vagy az lehet. Ezért ezek a próféták nem 

vonatkoztatják a szentségre helyesen azt a mondást, amely 

Krisztus országáról beszól. 

Mert ha ez megállna, úgy azt is kellene mondanunk, 

hogy az evangéliom ós szentség ós keresztség sehol sincs. 

Hiszen az evangóliomban Krisztus szintén jelen van és 

annak mégis szóbelileg ós érzékileg a városokban ós hely-

ségekben kell lennie. Szintúgy Krisztusnak nem kellene az 

égben az Atya jobbján sem lennie, mert ez esetben erre 

is mondhatnák: íme itt a Krisztus. Szintúgy szent István-

nak azt lehetett volna mondani, mikor Krisztust állni látta 

Apóst. Csel 7, 3 G Hazudo l , hiszen a Krisztus sem itt, sem 
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ott nincs, ha ezeknek a prófétáknak érzéki- gondolatai be-

válnának,, Sőt, az ok Krisztus ismeretére és emlékezetére 

vonatkozó saját tanításuk sem érne semmit, mert nekik ís 

bizonyos helyen kell azzal lenniük. 

Ánnakokáórt ezt a mondást: itt és ott, először is 

érzéki, külső helyekről ós dolgokról kell értenünk. Másod-

szor oly érzéki helyekről, amiket ezek a hamis próféták 

különösen ís kivesznek a többiek közül ós szükségessé 

tesznek az üdvösségre, hogy ne maradjon szabadnak min-

den hely, amint ez eddigelé velünk a pápaság alatt törtónt. 

Ámde mi nem tanítjuk, hogy Krisztus teste és vére külső 

helyeken láthatólag van, hanem hogy el van rejtve a szent-

ségben, Szintúgy nem mondjuk azt, hogy neki különös 

helyen ós nem minden helyen kell szabadnak lennie, ha-

nem hogy ő a kenyérrel és borral együtt lehet ós kell ís, 

hogy szabad legyen minden helyen, időben, személyekben, 

Hogy pedig ő azt mondja: ez az ón testem ós nem: 

ez a Krisztus, ez azért van, hogy a szentségnél ne az 

egész Krisztust vagyis az ő országát, hanem világosan és 

sajátlag az ő testet érzékileg és valósággal értsek, mini 

az ő országának és az egész Krisztusnak egy részét, ép 

ágy, mint ahogy az evangelíomot sem nevezik Krisztusnak 

avagy Krisztus országának, hanem szóbeli, érzéki hirde-

tésnek, mint az egész Krisztusnak avagy az ő országának 

egy részét, pedig az is az egész Krisztus természetével 

bír, úgy hogy mindenütt szabad ós nincs szükség különös 

helyhez köttetnie; épen azért ez Krisztusról van mondva, 

mint egészről; de az ő testerői, mint az egésznek részéről. 

Itt ez alkalommal abbahagyom a dolgot Mert amit 

Karlstadt dr. vitat, hogy honnét van nekünk hatalmunk, 

hogy Krisztus testét ós vérét a szentségbe vigyük, azt 

fentebb eléggé kimutattuk és bizony meg ís kell azt neki 

engednie, ha mi azt eldöntöttük, hogy a kenyér, amit mi 

megtörünk. Krisztus teste, Hát a „mi" bizony birja a 

hatalmat épen emez igék alapján, ahol Krisztus maga az 

úrvacsoránál azokat említi. Szintúgy, ahogy ő az elhalás 

igazságáról mókázik," hogy az a lelek-igazsága előtt ben-
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sőkép van meg, ez az o koholmánya és annak semmi 

alapja. Hiszen fentebb hallottad az igazi rendet, hogy a 

kezdet és az első dolog a hit a szívben, a lélek igazsága, 

aztán következik az ő embernek megöldosóse és halála. 

Róm. 8; 13 : „Ha ti lélek által a testnek cselekedeteit meg-

öldösi tek, élni fogtok". Lelek által, mondja ő, tehát annak 

előbb kell meglennie. 

Ezzel megfeleltem Karistadt dr.-nak a szentségről szóló 

összes könyveire; amiket ő három óv alatt csinált és köl-

tött, azokra ón neki ez alatt a három hót alatt feleltem 

ós adok neki iijra három évet és ráadásul még hármat, 

hogy hat legyen, hogy azok nekem alaposan megfeleljenek 

ós még egyre intem őket, hogy utána lássanak ős elta-

lálják a dolgot, mert erre nagy szükségük van. Én ugyan 

a magam részéről teljes szivemből köszönetet mondok 

nekik és nincs oly nagy dolog, amiért becserélnem azokat, 

oly jól megerősítették e cikk dolgában lelkemet, Mert 

immár látom, hogy ezen cikk ellen épenseggel nem lehet 

semmit sem felhozni. Én pedig oly behatóan ós részletesen 

szólottam arról, hogy tisztára megvilágosítottam, amit 

Karistadt dr. homályosan és össze-vissza írt ős azt tartom, 

hogy Karistadt dr, ebből a könyvből fogja majd meg csak 

magát igazán megérteni. Mert nem kételkedem a részben, 

hogy eddigelé ő maga sem tudta, mit csinál, avagy hogy 

hová visz az ő tanítása. Hiszen ő semmi rendes dolgot 

nem tud felfogni avagy megérteni, meg kevésbbó kifejezni 

avagy leírni 

Végezetül mindenkit híven és atyafiságosan intek, 

hogy Karistadt dr.-tól ós az ő prófétáitól két különös ok-

nál fogva őrizkedjenek. Az első, hogy ők hívatlanul fut 

károznak ós tanítanak, amit Isten Jeremiás által korhol 

mondván: ők futkároztak ós én nem küldtem őket; ők be-

széltek ós én nem bíztam rájuk semmit Jer. 23, Ezért 

bélyegzi őket Krisztus is Ján 10, 1 tolvajoknak ós gyilko-

soknak, akik nem az ajtón át mennek be, hanem máshol 

hágnak be, Ők ugyan nagyon dicsekesznek a lélekkel, 

jobban mint az apostolok, pedig immár több mint három 
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eve titkon lopództak be és rondítottak Ha igazi leiek lett 

volna az, akkor tüstént fellépett volna ós hivatását jelek-

kel és igékkel igazolta volna; de ez egy orgyilkos, alat-

tomos Ördög, aki a szegletekben ólálkodik, amíg kárt 

okoz ós mérgét kiönti 

A másik, hogy ezek a próféták a keresztyen tanítás 

focikkét mellőzik, kerülik ós elhallgatják. Mert ok sehol-

sem tanítják, hogyan szabadulhatunk meg a bűnöktől, 

hogyan nyerhetjük meg a jó lelkiismeretet és a békessé-

ges, vidám szívet Isten irányában, amitől minden függ. Ez 

az igazi ismertető jel, hogy az ő lelkük az Ördög, aki 

különös űj szókkal felizgatja, megijeszti és megtéveszti 

ugyan a lelket, de le nem csillapítja, se meg nem békél-

teti, nem is teheti, hanem előront és tanít egynéhány kü-

lönös cselekedetet, hogy azokban gyakorolják ós azokkal 

gyötörjék magukat. De hogy miként tegyenek szert jó 

lelkiismeretre és mint tegyék magukat alkalmatosakká, 

azt épen nem tudják. Mert ők ezt soha nem érezték ós 

soha nem ismerték meg; de hogyan is tudhatnák avagy erez-

hetnék, mikor hívatlanul maguktól j önnek ós tanítanak: 

ebből semmi jó sem származhatik. Isten kegyelme legyen 

mindnyájunkkal. Amen. 

* * 

LEVÉL A STRASSBURGI PRÉDIKÁTOROKHOZ. r) 

1525. nov. 5. 

Kegyelem és békesség Krisztusban ! Az Úrban szeretett 
testvérünk, Chaselius ujra hozzatok megy drága uraim ! 

És 
ugyan mi nagyot kérjek ? Könyörgök Krisztushoz, hogy Chase-
lius által adja tudtotokra lelkében, amit mi nektek kívánunk. 

Zwingli Ulrich (szül. 1484. jan. 1. Wildhausenben) zürichi pap, 
első sweizi reformátor és barátja Oekolampadius (szül. 1482. Weinsberg-
ben) baseli pap és tanár, Karlstadttal egyetértettek az úrvacsora dolgában, 
amennyiben a szerző igék eme kifejezését : „ez az én testem" így értel-
mezték : ez jelenti az én testemet, szóval tagadták Krisztus teste és vére 
valóságos jelenlétét a szentségben; de helytelenítették Karlstadt eljárását 
és érvelését. Több strassburgi prédikátor, így nevezetesen Capito és Bucer 
közvetíteni akartak a sweiziak és Luther között s ép ez okból Wittenbergbe 
küldték Chaselius György tanárt egy írással, amelyben arra kérték Lut-
hert, hogy hallgasson. Luther erre ez itt közlött levélben felelt. 
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Ezt az ügyet röviden és hamarosan kell elintéznünk: legyetek 
okosak, drága uraim, a Sátán épen nem ember, nem is világ, 
hanem e világnak istene és fejedelme. Hogy Oekolampadius és 
Zwingli szentségét és az ő egyházukat magasztaljátok, ki ne 
őrülne annak? Ámde meglássátok, mit céloz Zwingli az ere-
dendő bűnnel1) Amit pedig ti szentségnek és egyháznak nevez-
tek, azt nem értem eléggé, oly csodálatosnak tűnik fel előttem 
a ti leveletek. Mi nem mernénk magunkról ilyesmit mondani 
De vajha adná Isten, hogy ti nélkülünk uralkodjatok. Azzal 
azonban bátran dicsekedhetünk, hogy Krisztust mi ismertettük 
meg először, Zwingli pedig kisüti rólunk, hogy mi őt meg-
tagadjuk. Mi tévedhetünk; de hátha ti is tévedtek ? Node majd 
elmond mindent Chaselius. Az Űr pedig cselekedje, amit ő jó-
nak lát, Ámen ! 

Wittenberg 1525. 
Luther Márton. 

A STRASSBURGI EVANGÉLISTÁK KIOKTATÁSA. 

Jelentsd Ghaseliusom az uraknak és testvéreknek, amit 
láttál es hallottál: L minthogy ők maguk megjegyzik, hogy ez 
az ügy nagy vihart támaszt, a léleknek ez intésére hagyják 
békében azt és tartsák tiszteletben, hogy utóbb majd hiába ne 
szorongjanak és sóhajtozzanak lelkiismeretükben amiatt, hogy 
a lélek intését megvetették. 

Nem akarunk mi mást, mint békességet, azt, amit eddigelé 
is nemcsak tanítottunk, hanem, amint tőlünk tellett, meg is 
tartottunk és amelyre teljes gondot fordítottunk; aminthogy 
a te lelked is tanu. hogy nem mi fogtunk először ebbe a 
játékba, hanem rank erőltették azt. 

Ámde mindég hallgatni, nem tanácsos, minthogy ők (t. i. 
Zwingli és Oekolampadius) kibocsátott irataikkal2) a lelkeket 
megtevesztettek : hisz különben az ige hivataláról és a lelkek 
gondozasarol is le kellene mondanunk. Mert azt nem tűrhet-
jük, hogy ok beszeljenek es mi hallgassunk, hogy ők az egy-
házat megzavarjak es a mi tekintélyünkét aláássák: hiszen ha 
ők szorgosan vigyáznák a maguk tanítói hatalmára és nem 
engedik, hogy az bármiben csorbát szenvedjen, úgy gondolják 
meg, hogy mi sem mondhatunk le a miénkről. 

Jónak látták a gyalázó szóktól való tartózkodást; úgyde 

*) Zwingli felfogása az eredendő bűnre vonatkozólag igen eltért a 
Lutherétől, amennyiben 6 azt csak gyarlóságnak, nem pedig véteknek tartotta. 

2) Zwingli munkája: Commentarius de ver a et falsa religione; Oeko-
lampadiusé: de genuina significatione verborum domini : hoc est corpus stb. 

• 
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hogyan lehessen felelni avagy ellentmondani, ha nem kárhoz-
tathatunk és ha a kárhoztatást gyalázkodásnak tekintik ? Hát 
az nem gyalázkodás, mikor ők, e szerény emberek, azt mond-
ják, hogy mi hűsfalók egy étekistent, egy kenyérré vált istent1) 
tisztelünk és minket iratokban csepülnek, mint a keresztfán 
tőrtént váltság megtagadóit ? Náluk merő szerénység az, mikor 
minket durván káromolnak. És mi ezt mégis mindeddig eltűr-
tük, holott ők nem sziveihetik el, ha mi azt mondjuk, hogy ők 
tévednek. Vagy őket mindenben csak dicsérni kelljen ? Ezt 
éppenséggel nem türjük. 

Az a tanács sem ér semmit: tereljük el egészen a hivő™ 
ket minden, a test és vér jelenlétére vonatkozó [kérdéstől2) és 
csak az igében és hitben gyakoroljuk őket. Nálunk az ige és 
hit nem tárgy nélkül való, amiben ők bizakodnak, mert maguk 
az igék magukban foglalják azt az értelmet, ha vájjon a test 
és a vér jelen vannak-e. És nem lehet a népet többé e dolog-
tól elterelni, minekutána ők már annyi iratot adtak ki és ter-
jesztettek el. Nekik kellett volna először liallgatniok. Most már 
későn követelik tőlünk a hallgatást. 

De mit félnek ők, ha (amivel annyira kérkednek) a hit-
nek tapasztalata által biztosak: ha ők sem nem csalnak, sem 
nem csalatnak meg, kik vagyunk mi, hogy ne engedjünk nekik ? 
Akik annyira biztosak ugyanazon hitben, azok csak álljanak 
elő bátran és kárhoztassák el a mi tévelygésünket, hogy ama 
lelkiismereteket és lelkeket, akiket mi félrevezettünk, útbaiga-
zítsák : ez tartozó kötelességük. Ámde. minthogy ők e részben 
is csak vergődnek és rést keresnek, intjük őket, hogy immár 
a lélek másik intésétől féljenek és meglássák, mit cselekesznek. 
Mert akik a hit tapasztalata által biztosak, azok nem keresgél-
nek és gyámoltalankodnak így. Mert a lélek nem így remeg 
avagy viaskodik. 

Aztán mi nem is mondtuk soha, hogy a Krisztus teste 
és vére semmi (neutram rem) vagy hogy üdvösséget nem sze-
rez, hanem azt mondottuk: az igét kell hirdetni, akkor az a 
léleknek valóságos eledele. Itt harmadizben inti a lélek őket, 
hogy vigyázzanak, ha oda jutnak, hogy a szükséges dolgot 
valami haszontalanná és semmivé teszik és hamisul ezt reánk 
fogják. 

Röviden a kettő közül egyik okvetlen a Sátán szolgája : 
vagy ők, vagy mi. Azért nincs szükség itt se tanácsra, se köz-
benjárásra, a kettő közül az egyik félnek vallást kell tennie 

1) Carnivoras, esculantum deum inpanatumque. 
2) Ez alapon kérték a strassburgi prédikátorok Luthert, hogy hall-

gasson. 
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arról, amit hisz. És azért kérjük mert oly biztosak, hogy a 
nép előtt ne tagadják, hogy velünk nem értenek egyei Ez eme 
lélek negyedik intése, aki nem így képmutatóskodik. Ha pedig 
ők továbbra is igy képmutatóskodnak, úgy a mi kötelességünk 
vallást tenni, hogy mi egymás közt nem értünk egyet, mert a 
lelkek egymás ellen törekesznek. Hiszen hogy illik össze Krisz-
tus és Bellái? A békességet örömest elfogadjuk de csak úgy, 
ha azt az Isten iránt való békességet, amelyet nékünk Krisztus 
megszerzett emellett, el nem veszítjük. 

Az érvek sem érnek semmit. Nem fogadunk el semmiféle 
képies beszédet, amit ők nem-is igazolnak. És így kérem, hogy 
ők a lélek ez intésének engedjenek. Az volt bebizonyítandó, 
hogy ez a szócska „van" ugyanazon helyen annyit teszen, 
hogy „jelenti"? Ámde ők csak azt bizonyítják, hogy az az 
írás némely helyén annyit tesz. Ki tagadja ezt? - Ámde ők attól 
féljenek, hogy, mert más helyeken nyilvánvalókig vakok, 
hasonló tévedésbe és vakságba e helyen se essenek. 

Ők mindenesetre vakok ezen a helyen: „a szikla volt 
Krisztus". Mert Pál itt nem a testi (földi) szikláról, hanem 
a lelkiről beszél. Hiszen így van megírva : ,,ők pedig ittak a 
lelki sziklából, aki követte őket; a szikla pedig Krisztus volt" 
Hát nem Krisztus volt ez a, vagyis a lelki szikla? Hogy tenne itt 
a „volt" annyit, mint Jelenti" ? Nem nyilvánvaló tévedés ez? 

Szintúgy : „a húsvéti bárány az Urnák átmenetele"; ez 
merő tévedés. Hiszen hol van ez az írásban ? Mózes csak ennyit 
mond : sietve egyétek azt, mert ez az Úrnak át (vagy el-) 
menetele, vagyis, mindezt azért kell tennetek, mert ama nap a 
pascha vagy az Úr átmenetele. Mintha mondanám; egyél sültet, 
mert vasárnap van. Szóval ez az időre vagy napra vonatkozik, 
nem a húsvéti bárányra. Ennél többet abból a helyből épen 
nem lehet kimagyarázni. 

Szintúgy az is: „e pohár az újszövetség" megállna, ha 
ott megszakítás vagy megrövidítés (apocope) fordulna elő; 
ámde ez van itt mondva : „ez a pohár az újszövetség az én 
véremben." A pohár (kehely) magában véve semmi, ámde az 
én vérem által uj szövetséggé lesz, mert vért pohár nélkül nem 
nyújhatott volna. És ugyan miféle jel (symbolum) lehetne az, 
hogy a kehely szövetséget vagy a bor vért jelent? Hol van 
ilyesmi az írásban? Nem a képzelődés merő bohóságai és köl-
teményei ezek, mintha elég volna azt mondani: nekem úgy 
tetszik, hogy a kehely (már t. i. ez az aranyból vagy ezüstből 
való) e ti érettetek ontott vér jele, holott pedig ez kemény és 
tömör és nem ontható, ha pedig épen bort teszesz hozzá, hát 
a bor meg csak inni való és épen nem ontatik. 
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Mennyivel inkább lehetne az ó-szövetségben a boráldozat 
(az ital áldozatban) a kiontott vérnek képe5 mert azt kiöntötték! 
Ámde ez nem ér semmit. Egyszóval: Ha mindjárt bebizonyíta-
nák, hogy a „van" máshol annyit tesz, mint jelenti": még-
sem bizonyítható be, hogy itt is annyit tesz: alap és írás nél-
kül pedig erőszakot követni el az igéken, a Szentnek meg-
gyalázása 

Azért kérjük a testvéreket Krisztusért és mindazért, a mi 
nekünk Krisztusban kedves, hogy attól a tévelygéstől, amely 
oly sokféle okból elidegenít a lélektől és a melynek semmiféle 
igaz hitalapja nincsen, őrizkedjenek és szűnjenek meg a lelke-
ket elámítani: mert itt a végső lelki veszedelemről . van szó-. 

Ha pedig ők ezen kérlelés után sem akarnak vagy nem 
tudnak felhagvni dolgukkal, úgy ezt nekünk az áriusi idők 
dühöngéséhez kell hasonlítanunk és mindaddig, mig az Istennek 
haragja a mi hálátlan Ságunkat sújtja, munkálkodnunk, miglen 
megkönyörül rajtunk. Ők bizony sok kárt tesznek, de mégsem 
fognak győzni. 

Hogy Zwingli avagy ők megbotránkoztak szavamon, mikor 
azt mondtam : kell hogy helyes legyen, amit én írok, az fáj 
nekem. Mert ez annak jele, hogy rossz indulattal viseltetnek 
irántam. De hát miért kérkednek ők az ő hitök tapasztalatával ? 
Hát ez nem nagyképűsködő szó, ha a testet vesszük tekin-
tetbe ? Pedig mégis igen üdvösséges szó az, ha igaz; hiszen 
Péter azt akarja, hogy mi úgy beszéljünk, mint akik biztosak 
vagyunk, hogy Isten igéjét beszéljük. Ha volna bennök valami 
ebből a bizonyosságból, úgy nem kárhoztatnák az én bizonyos-
ságomat és örömemet. Mi az ő hittapasztalatuk és a lélek bizony-
sága, ha ilyesmivel mi magunk dicsekszünk, de másoktól e-
dicsekvést nem hallhatjuk ? No de maga a dolog majd többre 
vezet, ha mi azt tárgyaljuk. Mi biztosak vagyunk abbanT 

hogy ők tévednek; ők lássák, mely biztosak abban, hogy nem 
tévednek Adja Isten, hogy valóban ne tévedjenek vagyis: meg-
térjenek ! Ámen. 

A többit, én Chaselem, szóval mondd el, hisz látod, hogy 
nem egy avagy két dolog terhe nehezedik reánk. 

1525. Luther Márton.. 
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BEVEZETÉS. 

Luther ezen munkájának előzményei a következők. 
A reformáció elvei hovatovább mind nagyobb tért hódí-

tottak s az istentisztelet terén uj reformokat követeltek. A 
nagy reformátor e téren meg is tette a kezdeményező lépé-
seket, amennyiben mindjárt a reformáció kezdetén, 1523. 
pünkösd táján egy iratot tett közzé, amelyben megjelölte volt 
azokat az alapelveket, amelyeken az evangelikus istentisztelet-
nek nyugodnia kell. Ez az az irat, melyet a leisnigiak fel-
kérésére készített volt s melyet „A gyülekezeti istentisztelet 
rendjéről" cim alatt már fentebb bemutattunk. Ezt az iratot 
nem sokára egy másik követte „Formula missae et commtmionis" 
cim alatt, melyet ugyanazon év december havában tett közzé 
latin nyelven s melyben a régi istentiszteleti formán az evan-
géliom szellemének megfelelően némi átalakításokat eszközölt, 
amennyiben a latin énekeket megrövidítette, a szentek segít-
ségül hívását eltörölte s kiküszöbölte az istentiszteletből mindazt, 
ami annak áldozati jelleget kölcsönzött. 

Ezen két irat megjelenése után lefolyt legközelebbi két 
esztendőben aztán az istentisztelet reformálásának eszméje 
tovább érlelődött s mind jobban érezhetővé vált annak szüksége, 
hogy az istentisztelet alaposan reformáltassék s a szokásos 
latin mise helyére németnyelvű istentisztelet állittassék be, 
különösen az egyszerű nép érdekében, amely a latin misét 
nem igen értette. Luthernek paptársai és barátai többször 
kifejezték erre vonatkozó óhajaikat Luther előtt s ő az anya-
nyelven való istentisztelet szükséges voltát maga is érezte, de 
mint bölcs s mélyretekintő ember felismerte azokat a nehéz-
ségeket is, amelyekkel az ilyen mélyreható reform jár. Azért 
irja. egy helyütt: „Nagyon szeretném már én is a német misét 
s foglalkozom is vele, de azt is szeretném, hogy az azután 
igazi német is legyen. Mert hogy a latin szöveget egyszerűen 
csak lefordítsuk s a latin dallamokat, illetve hangjegyeket át-
vegyük : az nagyon könnyű, de sem jól nem hangzik, se nem 
igazi újitás. Úgy a szövegnek, mint a dallamnak, előadásnak 

23* 
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és szertartásnak az anyanyelvből s a néplélekbe! kell fakadnia, 
mert különben az egész dolog csak a fele majom-utánzat"l) 

1525 év őszén aztán nagy buzgalommal látott hozzá a 
német istentisztelet formájának a kidolgozásához. Magához 
hívta a fejedelem udvari karmesterét: Jiupf Konrádot és egy 
akkoriban hírneves muzsikust: Walier János torgaui kántort 
s ez utóbbit három hétig magánál tartotta, hogy vele az isten-
tisztelet zenei részét feldolgozza. Ennek a munkálkodásnak az 
eredménye az az istentiszteleti űj rend, amely jelen, fordítá-
sunkban olvasható s amelyben ő részletes útmutatást nyújt 
az istentisztelet egyes alkatrészeit illetőleg, valamint a lelkészek 
által éneklendő oltári liturgiára nézve is. 

Mikor Luther ezzel a munkájával elkészült, bemutatta azt 
a fejedelemnek s 1525, október 29-én, a Szentháromság utáni 20-ik 
vasárnapon próbát tett vele a vittembergi városi templomban. 
A bemutatás után való vasárnapon pedig így szólott róla a 
szószékről gyülekezete előtt: . Sokáig késtem a német misével, 
hogy a rajongóknak tápot ne nyújtsak, akik oktalanul össze-
visszadúlnak mindent, nem törődvén azzal, mi légyen az Isten aka-
rata. Most azonban,hogy minden országból iratokban és levelekben 
sokan kéréseikkel ostromoltak s a világi hatalom is sürgetett, 
nem tudtunk tovább ellentállani s mentséget találni, hanem 
Isten akarata gyanánt kellett azt vennünk és tekintenünk. Ami 
a mienk e munkában, az veszszen és pusztuljon el, ha mindjárt 
olyan szép lenne s nagy tekintélynek örvendene is ; de a mi 
az Istené benne, annak fel kell virágoznia, ha mindjárt bolond-
ságnak látszanék is . . . Azért arra kérlek titeket, könyörög-
jetek az Úrhoz, hogy ha igazi az a mise, virágozzék fel az Ö 
dicsőségére !" 

Miután pedig a próba jól sikerült, Luther ezen munkálatát 
nyomdába adta s 1526 január havában meg is jelent Wittem-
bergben „Deutsche Messe und Ordnung des Gottesdienstes" 
cím alatt. <» 

Ezen munkájában Luther az istentiszteletet evangéliomi 
alapra fekteti s kiindulván abból az elvéből, amelyet már előbb 
is hangoztatott, hogy t. i. az istentisztelet közép és csúcspontja 
az igehirdetés legyen, melynek alapján a hivek összesége a 
a keresztyén hitre és erkölcsre neveltetik: ezen elvét igyekszik 
érvényre juttatni az ál tata itt körvonalozott űj istentiszteleti 
rendben is. Ismervén azonban az emberi természetet, amely 
nem bir el nagy ugrásokat, lassan és tapintatosan lépked előre; 
sok dolgot és alakiságot meghagy a régi istentiszteletből, de 

*) L. „A mennyei próféták ellen" szóló iratot, e kötet 832-ik lapján. 
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azokat úgy igyekszik átformálni s egyszerűsíteni, hogy azok az 
evangéliom szellemének is megfeleljenek s a népet Is kielégít-
sék s ami fő: az Ige minél hatásosabb kifejezésre jusson az 
istentisztelet keretei között. 

A keresztyén szabadságnak általa többszőr hangoztatott 
elvénél fogva tartózkodik attól, hogy ezen rendtartásból olyan 
bálványt csináljon, amelynek mindenki föltétlenül köteles meg-
hódolni ; ő csak jóakaratú útmutatást kiván adni a híveknek, 
hogy. istentiszteleteiket miként rendezzék be, hogy azok az 
evangéliom szellemének megfeleljenek. Kifejezi ugyan azt ís, 
hogy szeretné, ha legalább egyes nagyobb körökben, talán 
fejedelemségekként, egyforma lenne az istentisztelet, de a maga 
véleményét senkire rá nem erőszakolja, sőt megengedhetőnek 
tartja, hogy ha valaki nálánál okosabbat talál fel s az jobban 
megfelel a helyi viszonyoknak, az minden aggály nélkül alkal-
maztassák. Szerinte úgyis minden szabály, törvény vagy rend-
tartás csak addig bir értékkel, csak addig érdemes arra, hogy 
figyelembe vétessék, aniig a gyakorlati élet követelményeinek 
megfelel s a hit és az erkölcsiség előmozdítására alkalmas. 

Luther ezen munkájában az istentiszteletnek háromféle 
alakját különbözteti meg. Az egyik a régi latin alak, melyet a 
tanuló ifjúság kedvéért gondol fentar tandónak, hogy a diákság 
ennek segedelmével a latin nyelvben gyakoroltassák. A másik: 
a német vagy anyanyelvű istentisztelet, — melynek ebben a 
munkájában rakja le alapjait, — a latinul nem értő nagy-
közönség részére. Ezen két formája az istentiszteletnek létráúl 
szolgál ahoz a harmadikhoz, amelyet ő ideálként állít a keresz-
tyén hivek elé, amikor is nem külső szertartások és nem for-
rnák kőzött, hanem „lélekben és igazságban" imádják az Istent, 
evangéliomszerű kegyes érzelmek és tettek által. Ez az az 
ideál, amely felé törekedni kell s amelynek érdekében történik 
minden az egyházban. 

Ezen munkájához Luther hangjegyeket is csatolt. E hang-
jegyek túlnyomó részben a lelkészek által éneldendő oltári 
liturgiának a hangjegyei. Ő ugyanis a régi egyháznak ama bevett 
szokását, mely szerint a lelkészek az oltár előtti imát, antifonát 
s bibliai szent leckét énekelve mondották el, érthető okokból 
nem törölte el, csak egyszerűsítette. Az általa komponált dal-
lamok a régi római liturgia alapján készültek és pedig^a közép-
korban divó Gergely-féle éneklés modorában. Az Úrvacsora 
szereztetési igéinek dallamát Luther önállóan komponálta, mivel 
az eddig nem volt meg, de természetesen azon is meglátszanak 
az ő idejében dívó éneklési modornak a nyomai. Ugyancsak 
eredeti alkotása Luthernek az az ének is, amelyet ezen mim-
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Icájában a régi latin Sancíus helyére „német Sanctus" cimen 
illesztett. 

Az itt következő forditásban a dallamok hangjegyeit ős-
őseredeti alakjukban közöljük a weimári kritikai kiadás kliséi 
szerint. A régi forma, amelyben Luther dolgozott, nem ismerte még 
sem az ötös vonalrendszert,sem a manapság ismert Dur és Moll 
hangnemet, sem a mai tojásdad alakú hangjegyet. A német mise 
eredeti kéziratában a négyszögletes hangjegyek négyes vonalrend-
szeren állanak, részint C, részint F. kulcsokkal ellátva. Luther 
ezen munkájának későbbi kiadásai a hangjegyeket mellőzték, 
csak az erlangeni kiadás közli azokat újra e munka melléklete 
gyanánt 

E dallamrészek átdolgozásánál nem csekély nehézségekkel 
kellett megküzdenünk különösen azért, mert a magyar szöveg 
sokkal terjengősebb, szó-szaporitóbb, mint a német, amelyre 
Luther a dallamokat irta s azért itt-ott, —- ahol kénytelenek 
voltunk vele —, a magyar szöveget szavak tekintetében kissé 
devalváltuk, hogy beférjen a rövidebb német szövegre irt hang-
jegyek keretébe. Ezen összevonás azonban úgy történt, hogy 
az értelem miatta csorbát nem szenvedeti 

Luthernek ezen munkája eddigelé magyarban nem jelent 
meg. A munka egyes részei, tételei az idők folyamán elavultak, 
sőt Luther életében sem tudtak a gyakorlatba átmenni, de azért 
a munkát nem kicsinyelhetjük. Első nagyobb codexe az az evan-
gélikus istentiszteletnek. Iránytű akart lenni s megmaradt annak 
a múló századok folyamán mindég, A nagy reformátor által 
gonddal megkomponált liturgikus alkatrészek is lassanként át-
alakultak s eredeti alakjukban kimentek a divatból, de azért 
ezeket a liturgikus alkatrészeket kell a mai evangelikus liturgia 
atyjáúl tekintenünk, mivel ezek adták meg hozzá az alaphangot 
s jelölték meg annak irányát is. 



A német mise és az Istentisztelet rendje*. 
L u t h e r M á r t o n e l ö l j á r ó b e s z é d e . 

Mindenek előtt barátságosan és az Isten szerelmére 

kérném mindazokat, akik ezen rendünket az istentiszte-

leten látni és követni akarják, hogy abból semmi kény-

szerítő törvényt ne csináljanak, sem vele senkinek a lelki-

ismeretet körül ne hálózzák vagy meg ne fogják, hanem 

a keresztyen szabadságnak megfelelően tetszés szerint 

alkalmazzák, amint, ahol, amikor s ameddig azt a körül-

inények megengedik és kívánják. Mert mi sem azon cél-

zatból bocsátjuk azt ki, hogy általa bárkinek is leckét 

adjunk vagy bárkit is meg rendszabályozzunk, hanem 

inkább azért, mivel mindenfelől sürgetik a német miséket 

s istentiszteleteket ós sok panasz s megbotránkozás esik 

az uj miséknek sokfélesége miatt, hogy mindenki maga 

csinál magának külön ilyeneket, egyesek jó hiszemben, 

mások ellenben hiúságból, hogy ők is csináljanak valami 

ujat, feltűnjenek s megmutassák a világnak, hogy nem 

holmi közönséges mesterek; amint az általában történni 

szokott a keresztyén szabadsággal, hogy azt többen hasz-

nálják saját kényük-kedvükre és hasznukra, mint az Isten 

dicsőségére s felebarátjaik javára. 

Amint azonban mindenkinek lelkiismeretére van bizva, 

hogy ezt a szabadságot miként használja ós senkitől sem 

szabad azt elvonni vagy megtagadni, úgy tekintetbe veendő 

másrészről az is, hogy a szabadság a szeretetnek s a fele-

barátnak a szolgája s annak is kell lennie. Ahol azonban 

az történik, hogy az emberek megbotránkoztatnak s meg-

tévesztetnek az ilyen többféle szokások által, ott igazán 
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kötelességünk a szabadságot korlátozni s amennyire lehet-

séges megtenni ós elhagyni, hogy az emberek jő példát 

vegyenek rólunk, nem pedig hogy megbotránkozzanak. 

Mivel pedig ez a külső rend Istenhez való lelkiismeretben 

viszonyunk tekintetében lényegtelen, s a felebarátnak mégis 

hasznára válhatik, a szeretetnél fogva, amint szi Pál 

tanít,1) arra kell törekednünk, hogy egy értelemmel legyünk 

és a mennyire csak lehetséges egyféle eljárást és külső 

szokást kövessünk, amikópen az összes keresztyeneknek 

is agy a keresstsógük, egyféle a szentségük ós senkinek 

semmi különleges nem adatott az Istentől. 

Ezzel azonban nem azt kívánom, hogy azok, akiknek 

már van megfelelő rendjük, vagy akik azt Isten kegyel-

méből jobban megtudják csinálni, hogy azt ami kedvün-

kért elvessék.2) Mert nekem nem az a felfogásom, hogy 

az egész Nemetország épen a mi wittembergi rendünket 

vegye át. Hiszen mostanáig sem volt az soha, hogy az 

összes szerzetek, kolostorok ós parochiák mindenben egy-

formák lettek volna* Mindazonáltal d e r é k d o l o g lenne , 

ha m i n d e n f e j e d e l e m s é g b e n a z i s t e n t i s z -

t e l e t e g y f o r m a l e h e t n e s a k ö r ü l f e k v ő 

k i s e b b v á r o s o k ós f a i v a k a v á r o s s a l egy-

f o r m á n j á r n á n a k e l ; hogy azután más fejedelem-

ségek szintén megtartják-e azt, vagy külön liozzátesznek-e 

meg valmífc, az szabad tetszésre bizassék s büntetés alá 

ne essék. Mert hogy kereken kimondjam, mi az ilyen 

rendet nem azok kedvéért csináljuk, akik már keresz-

tyéneké Mivel ezek semmi ilyesfélékre egyáltalában nem 

nem szorulnak, amiknek kedvéért különben nem mí vagyunk, 

hanem azok vannak ami kedvünkért, akik még nem vagyunk 

keresztyének, hogy minket keresztyénekké tegyenek; nekik 

megvan a magok leiekben való istentisztelete. 

Luther itt Róm. 15, 5. és Filippi 2,2. verseire céloz. 

- 2) Azért pl. egy 1526. jan. 4-én kell levelében Alber Mihály reut-

lingeni lelkészt, aki templomába egy önalkotta új istentiszteleti rendet vitt 

volt be, arra kéri Luther, hogy csak maradjon meg annál, nem kell épen 

a vittenbergi alakhoz alkalmazkodnia. 
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De azok kedvéért kell behoznunk ilyen rendet, akik-

nek ínég ezután kell keresztyénekké lenníők, vagy a 

keresztyónségben erősödníök, valamint a keresztyennek a 

keresztségre, az igére s a szentségre nem mint keresz-

tyénnek van szüksége, mivel mint ilyen már bírja azt, 

hanem mint bűnösnek. Főkép az együgyűek és a fiatalság 

kedvéért van ez, amelynek az írásban s az Isten igéjében 

kell és szükséges gyakoroltatnia és neveltetnie, hogy az 

írásban otthonos, ügyes, jártas és tájékozott legyen, hité-

ről számot adni tudjon, idővel másokat tanítani s Krisztus 

országának terjesztését előmozdítani képes legyen. Az 

ilyenek kedvéért szükséges olvasni, énekelni, prédikálni, 

írni és költeni s ahol az a dolgon lendíthetne s rá 

szükség volna, erre a célra meghúzatnám az összes 

harangokat, megszólaltatnám az összes orgonákat s min-

dent hangzásba hoznék, ami hangot ad. Mert azért olyan 

átkosak a pápás istentiszteletek, mivel azokból törvényt, 

cselekedetet s érdemet csináltak s általuk a hitet elnyom-

ták, s azok nem az ifjúságnak s az együgyűeknek az 

írásban, ós Isten igéjében való gyakorlására irányultak, 

mint inkább ők magok tapadtak hozzájuk,1) úgy tekintvén 

azokat, mint nekik magoknak hasznos ós szükséges dolgot 

az üdvösségre. Ez az ördögi a dologban. Nem ilyen cél-

zattal rendezték s alapították azokat a regiek. 

Háromféle alakját különböztetjük pedig meg az isten-

tiszteletnek s a misének. A z e l s ő a l a t i n , amelyet már 

korábban tettünk közzé F o r m u l a M í s s a e 2 ) cím alatt. 

Ezt ezzel nem akarom sem eltörülni, sem megváltoztatni, 

hanem ahogy eddig megtartották, ágy kell annak szabad 

folyást engedni továbbra is, hogy használjuk, ahol s amikor 

1) Nálok nem az istenige gyakorlása, hanem maga az istentisztelet, 

a külső forma a cél. 
2) Már az előszóban emiitett irata Luthernek, melyet ő 1523 decem-

ber havában adott volt ki s melyben egyik barátjának, Hausmann zvikai 

lelkésznek feleletet ad azon kérdésére, hogy Wittembergben miként alaki-

tották át a pápista misét egy az Urvacsorával összekötött főistentiszteletté. 

Az irat teljes cime ;,F o r m u 1 a m i s s a e e t c o m m u n i o n i s.u (A 

mise . s az úrvacsora formulája.) 
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tetszik vagy a körülmények megkívánják. Mert én a latin 

nyelvet semmiesetre sem akarom az istentiszteletből egészen 

kiküszöbölni, mivel én mindenben az ifjúság erdekét nézem, 

S ha módomban volna s a görög ós héber nyelv oly köz-

keletű volna, mint a latin, — s olyan kitűnő zenéje s 

énekei volnának, mint a latinnak: az esetben vasárnapon-

ként felváltva mind a négy nyelven, németül, latinul, 

görögül ós héberül volna mise, éneklés és olvasás. 

Én egyáltalán nem tartok azokkal, akik csak egy 

nyelvért rajonganak s a többieket megvetik. Én bizony 

szeretnék olyan ifjúságot és népet nevelni, amely idegen 

országokban ís hasznára tudna lenni a Krisztusnak s idegen 

emberekkel ís tudna beszélni, hogy úgy ne járjunk, mint 

a waldensek Csehországban/) akik hitüket annyira nyelvük 

korlátai közé zárták, hogy senkivel sem tudják magukat 

megértetni, ha csak előbb a nyelvüket meg nem tanulja, 

A Szentlélek azonban nem így járt el kezdetben;2) nem 

várt arra, amíg az egész világ Jeruzsálembe jő s megtanul 

héberül, hanem különféle nyelveket kölcsönzött az igehir-

detésre, hogy az apostolok, bárhova kerültek is, beszelni 

tudtak. Én inkább ezt a példát követeim S kívánatos ís, 

hogy az ifjúságot sok nyelven gyakorolják, mert ki tudja, 

hogy az Isten idővel hol s mire fogja őket felhasználni?! 

Ezen célra vannak alapítva az iskolák is„ 

A második: a n é m e t m i s e s i s t e n t i s z t e l e t , 

amiről most akarunk szólani, amelyeket az együgyü nép 

kedvóért kell létesítenünk. Ezt a két alakot pedig úgy kell 

szerveznünk ós gyakorlatba hoznunk, hogy a templomok-

ban az egész nép előtt nyilvánosan tartassanak. Ennek 

soraiban sokan vannak olyanok, akik még nem hisznek; 

*) Luther nemcsak műveltségi, hanem egyenesen ker. vallási szem-

pontból is annyira fontosnak tartja a nyelvismeretet, hogy a waldensieknek 

e tekintetben való hanyagságát s zárkozottságát e helyütt már másodszor 

hozza szóba s megrója. „A v á r o s o k t a n á c s a i h o z * a ker. iskolák 

ügyében intézett s 1524-ben kiadott iratában emliti először a valdensieket 

elriasztó példaképen. 
2) Luther itt a pünkösdi hires nyelvekre gondol. (Ap. Csel. 2, 4.) 
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vagy nem keresztyenek, sőt nagyobb része csak úgy áll 

ott s bámészkodik, hogy valami ujat lásson, akár csak 

a törökök vagy pogányok között nyilt piacon vagy mezon 

tartanánk istentiszteletet; mivelhogy itt ínég nincs rende-

zett ós tndatos gyülekezet, amelyben az evangéliom szelle-

mében lehetne a keresztyéneket kormányozni, hanem csak 

nyilvános buzditás folyik a hitre ós a keresztyónségre. 

A h a r m a d i k a l ak p e d i g , a m e l y n e k a z 

e v a n g é l i o m ! r end i g a z t e r m é s z e t é v e l k e l l e n e 

b í r n i a , nem szükséges, hogy nyilvános helyen minden-

féle nép előtt folyjék le, hanem azoknak, akik komolyan 

törekesznek a keresztyónségre, s az evangéliomról szóval 

ós tettel tesznek tanúságot, kellene névszerint összeirat-

kozniok, s valahol valamely házban magok kőzött össze-

gyülekezniük imára, olvasásra, keresztelésre, a szentség 

élvezésére s más egyéb keresztyén cselekedetek gyakor-

lására, Ezen a renden belül lehetne mindazokat, akik nem 

keresztyeníleg viselkednek, megismerni, büntetni, javitani, 

kizárni vagy kiközösíteni. Krisztusnak Máté ev. 18. iP)-ben 

foglalt rendelése értelmében. Ebben lehetne a keresz-

tyénekre egy általános alamizsnálkodást kiróni, amelyet 

önként gyakoroljanak s osszanak ki a szegények kőzött 

Szi Pál nak II. Kor. 9, i_ 12 ós következő verseiben feljegy-

zett példája szerint. Itt nem volna szükség sok és hossza-

dalmas éneklesre. Itt rövid s megfelelő módon a kereszt-

séget, illetve a szentséget is ki lehetne szolgáltatni s min-

den súlyt az igére, az imádságra ós a szeretetre helyezni. 

Itt egy jó s rövid kátéra volna szükség a hitről, a tíz-

parancsolatról s a Miatyánkróh Szóval, ha meg volnának 

az emberek ós személyek, akik komolyan törekesznek a 

keresztyénségre, a rendeket ós szabályokat könnyű volna 

megcsinálni1) 

v) Ezen soraiban szép ideálképet fest egy tökéletes keresztyén 

gyülekezetről, amelynek az egyes egyházközségekből kellene kifejlődnie s 

amely a Krisztus szellemétől teljesen áthatva nem szorulna külső forma-

ságokra, hanem lélekben és igazságban imádná az Istent. Erre vonatkozó 

szavai mutatják, hogy az általa látott ev. egyházközségek nem feleltek 
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Én azonban nem tudok s nem szeretnék még ilyen 

egyházközséget, illetve gyülekezetet rendezni vagy szer-

vezni. Pá i v e 1 n i n c s e n e k m é g m e g a h o z z á v a l ó 

e m b e r e i m és s z e m é l y e i m ; amint nem is látok soka-

kat olyanokat, akik arra törekednének, De ha rákerül a 

sor, hogy megtegyem s a körülmények kényszerítő hatása 

alatt a dolog elöl nyugodt lelkiismerettel többe ki nem 

térhetek : az esetre szivesen meg fogom tenni a tekintet-

ben a magamét, amennyire csak tőlem telik. Addig azon-

ban a két emlir.ett alaknál maradok s a nép között nyil-

vánosan a prédikáció mellett olyan istentiszteletet segitek 

szorgalmazni, amelyen az ifjúság gyakoroltassák s a többi 

hívek hitre hivogattassanak s buzdíttassanak, mig azok a 

keresztyenek, akik az igét komolyan veszik, nem állnak 

elő s magok nem sürgetik, nehogy a dologból pártviszály 

legyen, mint lenne esetleg, ha csupán a magam feje után 

indulva kezdeményezném. Mert mi németek vad, durva és 

dühös nép vagyunk, akikkel nehéz valamit kezdeni, ha 

csak nem a végső szükség eseten. 

Rajta hát az Isten nevében 1 Először is a nemet isten-

tiszteletnél egy közönséges, világos s egyszerű kátéra van 

szükségünk. Káté alatt pedig tanítás értendő, amelynek 

segítségével tanítsuk és kioktassuk a keresztyénné lenni 

szándékozó pogányokat arra, mit kell hinniök, tenniök, 

elhagyniok s tudniok a keresztyónségben, minél fogva 

hajdan katechumenusoknak neveztek azon növendékeket, 

akik ily tanításra felvetettek ós a hitben oktatást nyertek, 

mielőtt megkereszteltettek volna. Ezen tanítást, illetve 

útmutatást én nem tudom világosabban ós jobban meg-

csinálni, mint ahogy azt a keresztyénség kezdete óta 

csinálták és mostanáig is divatban van, t. i. e. három 

meg az igaz ev. gyülekezet eszméjének s az még csak mint megvalósí-

tandó ideál él lelkében. Sokan Luthernek ezt az ideálképét félreértették, 

s amit ő csak lassú és kitartó fejlődés által vélt elérhetőnek, máról 

holnapra akarták megvalósítani, azért gyűlt meg aztán a baja a különféle 

rajongókkal, akik gondolatait félre értve, minden külsőséget kezdtek ki-

szórni az egyházból. 
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tétel .alatt: a tízparancsolat, a Hiszekegy, és a Miatyánk. 

Ebben a három tételben benfoglaltatik csaknem minden, 

amit egy keresztyénnek tudnia kell. Ennek a tanításnak 

— miután még öntudatos1) egyházközségünk nincs •—• úgy 

kell történnie, hogy az időközönként vagy naponként, 

amint a szükség magával hozza, a szószéken elpródikál-

íassók s otthon a családi hajlékokban reggel és este a 

gyermekeknek ós cselédeknek, akiket keresztyénekké 

akarunk nevelni, elmondassák, vagy felolvastassák, Nem 

csak amúgy, hogy a szavakat tanulják meg könyvnólkül, 

amint eddig történt, hanem hogy őket tételrol-tótelre ki-

kérdezzük s megfeleltessük, hogy minden egyes tétel mit 

jelent s ők hogy értik azt.. Ha nem lehet mindenből egy-

szerre kikérdezni, az esetben vegyünk elő csak egy tételt 

s másnap ismét a másikat. Mert ahol a szülők vagv az 

ifjúság vezetői ezt a fáradságot — közvetve vagy közvet-

lenül — elvállalni nem akarják, ott sohasem lesz módunk-

ban a kátét létrehozni, hacsak arra nem kerül a sor, 

hogy egy olyan öntudatos gyülekezet nem kel életre, ami-

nőről már előbb szólottam; 

A leckóztetóst pedig így kell végezni: mit szoktál 

imádkozni? Felelet: A Miatyánkot. S mit jelent az, mikor 

azt mondod: Miatyánk, ki vagy a mennyekben? Felelet: 

Hogy Isten nem földi, hanem mennyei atyánk, aki minket 

a mennyben akar gazdaggá tenni és üdvözíteni. S az mit 

jelent: Szenteltessék meg a te neved? Felelet : Hogy mí 

az ő nevét tiszteletben tartsuk ós kíméljük, hogy az meg 

ne gyaláztassák. S hogy gyaiáztatik s szentsógtelenittetik 

az meg? Felelet: Ha mi, akiknek gyermekeinek lenni 

hivatásunk, gonoszul élünk, hamisan tanitunk és hiszünk. 

És igy tovább, amint következik: Mit jelent az Isten 

országa, az Isten akarata, a mindennapi kenyér stb. 

Ugyanígy kell eljárni a Hiszekegyre vonatkozólag is. 

Miben hiszesz te ? Felelet: Hiszek az Atya Istenben. — Mind-

*) t. i. olyan, a minőről fentebb beszélt, amely önként egyesül a 

keresztyén fegyelem s keresztyén erények gyakorlására. 
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végig. Azután tételről tételre, a hogy az idő engedi, egyet 

vagy kettőt egyszerre. Ilyen f o rmánm i t jelent a minden-

ható Atya Istenben hinni? Felelet: Azt jelenti, ha a 

szív benne teljesen bízik, s minden kegyelmet, áldást, 

segítséget és vigasztalást bizton ő tőle vár, ideig és őrökké. 

Mit jelent hinni a Jézus Krisztusban, az ő Fiában ? Felelet: 

Jelenti a szívnek azt a hitét, mely szerint mi mindnyájan 

elvesznénk, ha a Krisztus nem halt volna meg éret-

tönk stb. 

Ugyanígy kell kikérdezni a tízparancsolatból is, mit 

jelent az első, második, a harmadik parancsolat. Ilyen 

kérdések vehetők a mi „ i m á d s á g o s k ö n y v e c s -

k é n k b ő l , 1 ) amelyben ez a három tétel röviden megvan 

magyarázva; vagy ha valaki máskép akarja csinálni, csinál-

hatja mindaddig, míg az ember a keresztyén igazságok 

ezen summáját, hogy úgy mondjam, két zacskóba foglalva 

a szívébe nem zárja, amely zacskók: a h i t s a szere-

te t . Hogy a hit zacskójának két rekesze van; az egyik 

rekeszben az a tétel foglaltatik, amely szerint hisszük, 

hogy Ádám bűne által mindnyájan megromlottunk, bűnö-

sök ós kárhozottak vagyunk. (Róm. 5, l2. Zsolt 51, 7.) 

A másikban pedig az a tétel ke rejlik, hogy mi mindnyájan 

a Krisztus által ezen romlott, bűnös, kárhozatos állapo-

tunkból megváltattunk. (Róm. 5, l8. János 3, 16.) Hogy a 

szeretet zacskójának szintén két rekesze van. Az egyik-

ben az a tétel rejlik, hogy mi mindenkinek szolgálni s 

mindenkivel jót tenni tartozunk, miként Krisztus tett 

velünk, (Róm. 13, 8); a másikban pedig az a tótelke rejlik, 

hogy minden roszat szívesen kell elviselnünk ós eltűrnünk. 

Ha pedig a gyermek kezdi megérteni az ilyesmit, 

szoktassuk arra is, hogy a prédikációból az írásnak egyes 

1) Luthernek egyik 1522-ben megjelent munkája, amely később 

német és latin nyelven több kiadást ért. Német cime : „B et b ü c h 1 e i n.u 

(Imádságos könyvecske.) Tartalmazza a 10 parancsolatot, a Hiszekegyet, 

egy beszédet az imáról, a Miatyánkot, A ve Máriát, néhány német zsoltárt, 

Luther beszédeit Krisztus kínszenvedéséről, tartalmazza továbbá a kereszt-

ségről, gyónásról. úrvacsoráról s a halálra való készülésről szóló tanítást. 
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mondásait haza vigye s a szelőknek felmondja, étkezős-

kor az asztalnál (a hogy hajdan a latint szokták felmon-

dani) § azután a mondásokat a zacskóba ós az erszénybe 

dugja, mint a hogy a filléreket és garasokat, illetve forin-

tokat szoktuk zsebre dugnL Nevezetesen, a hit zacskója 

az aranyakra való erszény; első rekeszébe az a mondás 

jöj jön: „Egy ember bűne által mindnyájan bűnösök lettek 

ős elkárhoztak" (Róni. 5, l2.) és az 51 Zsoltár 1 : „Ime ón 

álnokságban fogantattam ós az ón anyáin bűnben melegí-

tett engem az o méhében Ez két rónes forint az erszény-

ben, A másik erszénybe jönnek a magyar forintok, neve-

zetesen ezen mondás: „Krisztus meghalt a mi bűneinkért 

és feltámadott a mi megigaz i tásunkór t (Rom. 4, 25.) 

hasonlóképen János 1, 29 : 23Ime, ez az Istennek ama báránya, 

aki elveszi a világnak bűneit. Ez lenne két jó magyar 

forint az erszénybe." 

Hogy a szeretet zacskója az ezüstnek való zacskó. 

Első rekeszébe jöjjenek a jótékonyságról való mondások, 

mint pl. Gah 5, 13.: Szolgáljatok egymásnak szeretetben! 

Máté 25, 40. : Amit egygyel tesztek az ón kicsinyeim közül, 

azt velem cselekedtétek. Ez lenne két ezüst garas az 

erszénybe. Á másik erszénybe jönne ez a mondás : Bol-

dogok lesztek, ha titeket üldöznek ón miattam, (Máté, 5, n . ) 

Akit az Űr szeret, azt megdorgálja ós megostoroz mindent, 

kit fiává fogad (Zsid. 125 6.). Ez a két schreckenbergi1) 

az erszénybe. 

És itt senki felette ne bölcselkedjék s le ne nézze 

az ilyen gyermekjátékot. Krisztusnak, embereket akarván 

nevelni, emberré kellett lennie. Ha mi gyermekeket aka-

runk nevelni, nekünk is velük gyermekekké kell lennünk. 

Adná Isten, hogy az ilyen gyermekjátékot helyesen intéz-

nők; akkor rövid időn belül a keresztyen embereknek 

bőségét láthatnék; hogy az írásban és az Isten ismereté-

ben gazdag lelkek támadjanak, hogy ezeket az erszénye-

1) Egy kicsi, ezüst pénzdarab, amely a szász Érchegységben fekvő 

s ezüst bányáiról hires Schreckenbergről neveztetett igy. 
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ket, mint L o c i s c o m m u n í s o k a t 1 ) szaporítanák és 

az egész Írást azokba foglalnák. Különben napról-napra 

úgy mennek a prédikációra s mennek el ismét róla, mint 

a hogy oda mentek : mivel azt hiszük, hogy nincs egyéb" 

roi sző, ni hit csak hogy az időt eltőltsók; senki sem gon-

dol arra, hogy abból valamit tanuljon és megtartson. így 

esik meg aztán, hogy némelyik ember három-négy éven 

át is hallgatja a prédikációkat s ínég sem tanul meg annyit, 

hogy a hitnek csak egy tételére is feleletet tudna adni, 

amint azt naponként tapasztalom. Elég minden meg van 

irva a könyvekben, de még nem ment át minden a szivekbe. 

Az istentiszteletről. 
Miután minden istentiszteletnek legfontosabb s leg-

lényegesebb része az Isten igéjének hirdetése ós tanítása, 

a prédikációra s olvasásra vonatkozólag véleményünk a 

következő. Az ünnepeknek, illetve vasárnapoknak meg-

hagyjuk a szokásos epistolákat és evangélíomokat s 

háromféle prédikációt különböztetünk meg. Reggel öt vagy 

hat órakor néhány zsoltár éneklendo, mint a niatutinu-

mon.2) Azután prédikáció tar tátik a napi epistolából, fő-

képen a cselédség kedvóért, hogy az szintén részesüljön 

lelki gondozásban s hallja az Isten igéjét, ha netán a 

többi prédikációkon jelen nem lehetne. Ennek utána jön 

egy antiphona ós a Te de i im l a u d a m u s 3 ) vagy a 

B e n e d i c t u s 4 ) felváltva egy miatyánkkal, coliectával5) 

ós a B e n e d i c a m u s D o m i i i o-val.6) 

1) Ez volt a Melanchthon által írt első lutheri hittannak cime: 

Loci communes (Közhelyek). 
2) Reggeli istentisztelet a régi pápás egyházban (officium matutinum). 
3) Antiphona a lelkésztől és a gyülekezettől felváltva énekelt ének. 

Ezeket igen korán, a latin egyházban már Ambrosius vezette be. Az ..Isten 

téged dicsérünk." Ambrosius milánói püspöknek (340—397) egy általán 

elterjedést nyert hires dicsérő éneke. 
4) „Áldott az Izraelnek Ura, Istene" — kezdetű ének, amely Lukács 

ev. 1, 68 s következő versei alapján készült. 
5) Rövid oltári imádság. 
6) „Adjunk hálát az Úrnak", — szintén régi róm. katholikus ének. 



A NÉMET MISE S AZ ISTENTISZTELET RENDJE 449 

A mise alatt/) nyolc vagy kilenc órakor, prédikálnak 

az evangéliomból, m év időszakainak megfelelő sorrend-

ben.2) Délután a veesernyón, a M a g n í f i c a t 3 ) előtt, 

prédikáció tartalik az ó-testámentomból, sorban a mint 

következik, Hogy pedig az epistolákat ós evangéliom okat 

eddigi szokás szerint, az évnek időszakaihoz mért sorrend-

ben tartjuk meg, annak az az oka, hogy ©bben m eljárás-

ban semmi különös kivetni valót nem találunk. Witten-

bergben ez időszerint így járnak. ©1, lóvén itt sokan 

olyanok/) akiknek prédikálni kell tanulniok oly helyeken, 

amelyeken az epistolák és ©vangélíomok ©zen sorrendje 

még szokásban van s talán szokásban is maradó Miután 

ezeknek ezáltal hasznára lehetünk s jó szolgálatot tehe-

tünk, a magunk kára nélkül, a dolgot így hagyjuk. Ezzel 

azonban nem helytelenítjük azt, ha egyesek talán az evan-

gélisták könyveit veszik sorra. 

Ezzel, azt hisszük, a prédikációból, Illetve tanításból 

elég kijutott a köznépnek; ha azonban valaki többet 

kivan, az vágyát kielégítheti más napokon. így nevese-

zetesen, hétfőn és kedden reggel német lecke folyik a tíz-

parancsolatról, a Hiszekegyről és a Miatyánkról, a keresz-

telesről ós a szentségről, hogy ©zen a két napon a káté-

ból nyerjenek oktatást s azt jól megértsék. Szerdán reggel 

német lecke; arra Máté evangélista egészen alkalmas, 

hogy ez a nap neki legyen szentelve, miért Ő kiváló 

evangélista a gyülekezet oktatására s közli Krisztus-

nak a hegyen tartott két prédikációját s nagyon buzdit 

a szeretetre s a jó cselekedetek gyakorlására. János 

evangélistának pedig, aki kivált a hitre tanit hathatósan^ 

*) M i s e alatt itt is mindenütt az Úrvacsorával egybekötött fő-

istentisztelet értendő. 
2) A régi egyházban ugyanis minden vasárnapra és ünnepnapra 

a szentirásból egy bizonyos szakasz volt kitűzve szentleckéül, az ú. n. 

perikopa. Ezeket érti itt Luther. 
3) Régi róm. katholikus ének. „Magasztalja én lelkem az Urat/ 

Máriának Lukács ev. I., 46 - 55 foglalt hálaéneke alapján készült. 
4) A hittanhallgatók. 

D. Lutlier M. művei. 29 
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gslntén megvan a maga napja, a szombat délutáni vecser-

síje, hogy így a két evangélistát napi renden tartsuk. 

Csütörtöknek, pénteknek, korán reggel9 szintén megvan 

a napileckéjfik az apostoli levelekből § az uj-tesfcamen-

tomnak egyéb kőnyveibőL Ezzel a leckékből ós a prédi-

kációkból elég van felvéve arra nézve, hogy az Isten igéje 

lendületben tartassék, eltekintve meg azon leckéktől, ame-

lyeket a főiskolákon1) a tudósok számára tartanak, 

Á fiúknak ós tanulóknak a Bibliában való gyakorlása 

©képen történik. Hétköznapon a leck© előtt2) néhány 

zsoltárt énekelnek latinul, ahogy eddig a matutínumon 

szokták. Mert amint mondottuk a Bibliában az ifjuságot 

latin nyelven akarjuk oktatni ós gyakorolni Á zsoltárok 

után a fiuk, ketten vagy hárman felváltva, latin nyelven 

egy fejezetet olvasnak az uj-testámentomhől, a szerint 

a milyen hosszú, Erre egy másik Hű ugyancsak a fejezetet 

német nyelven olvassa fel, gyakorlatképen, vagy ha eset-

!©g valami laikus hallgató volna jelen. Ezután egy anti-

fonával átmennek a német leckére, amelyről fentebb 

szólottam. A lecke után az egész csapat3) egy nemet 

éneket énekel, utána rendben egy Miatyánkot mondanak 

el, ennekutána a lelkész vagy a káplán egy collectát mond 

s befejezik — amint szokás a B e n e d i c a m i s D o-

m i n o~val 

Ugyanilyen módon a vecsernyén néhány vecsernye 

zsoltárt énekelnek, mint eddig énekeltek, szintén latinul 

egy antifonával együtt, azután egy hymnust, ha van 

ilyen. Ennek utána újra ketten vagy hárman olvasnak 

felváltva, latinul az ó-testámentomból egy egész vagy fél 

fejezetet, a szerint, a milyen hosszú. Ezután egy fiú ugyan-

^ A főiskolákon tudvalévőleg előadásokat tartottak a Szentirásról 

s egyeb hittudományi tárgyakról. 
2) Nem az iskolai tanitás megkezdése, hanem a reggeli istentisz-

teleten tartatni szokott szentirási-lecke előtt, amelyen az iskolás növendékek 

rendszerint megjelentek. 
3) Luther eredeti szövegében „H a u f eu ; az egész templomi gyüle-

kezet értendő alatta. 
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azt németül olvassa fel, ©rre jön latinul a M a g n i í i c aí ? 

©gy aatlfoeával vagy énekkel, azntán csendes miatyánk 

ás a collecta a B ©nedicamus-szal . 

Ebből áll a hétköznapi istentisztelet azokban a váro-

sokban, amelyeknek iskolái vannak 

Vasárnapi iséeniiszíeleí a nép számára. 

Itt ni egy hagyjuk még egyelőre a misemondő-ruhákat, 

az oltárt, a gyertyákat, amíg el nem fogynak vagy jónak 

látjuk azokon változtatni. Ha azonban e tekintetben valaki 

változtatni óhajtana, megengedjük neki De az igazi miséit 

csupa keresztyének között az oltárnak nem kellene űgj 

maradnia s a papnak állandóan a közönség felé kellene 

fordulnia, amint azt kétségkívül Krisztus Is tett© az Úr-

vacsoránál De hát várjunk, mig ennek is eljön a maga 

ideje* 

Bevezetésképen pedig énekeljünk egy vallásos éneket 

illetve német zsoltárt az első hangnemben/) kővetkező-

képen :2) 

N ; -. Jk JL • 

, . V v N / 0 • 
• w 

f 
V V 

Á l d o m az U r a t m i n d e n k o r o n ; az o dicse-

• Jk a / 

ur 

i 'üte . m i n d e n h a a j k a m on l e g y e m D i c s e k e d j ók én 

•*) Az eredeti * szövegben „in p r i m o t o n o " ; régi zenei hangnem, 

aminőt a régi egyházi zene nyolcat ismert: első, második, harmadik 

stb. — nyolcig. Az itt emiitett elsőnek hanglétraja: d e f g h a c d . 
2) Példaképen a 34-ik Zsoltárt közli. 

30* 
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- / 
. í 

l e l k e m az Ű r b a n , H o g y a s z e g é n y e k ha l l-

j á k s ö r ö l j e neko D icsé r j ük az Urat és 

magasz t a l j á t ok .velem együtt az o s z e n t 

Jk A A A A/" 

o 0 0 \ 
t -

••JR 

n © v é t. K e r e s v é n az Ura t , o m e g h a l l g a t o t t 

- o — — ^ + + 

és m i n d e n én f é l e l m e m t o l m e g m e n t e t t engem . A 

t 
k i k ő r e á n é z n e k , f e l v i d u l n a k , És a-

• • *f ± 
z o k n a k o r c á j o k m e g nem p i r u 1. Es a sze-
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•";•, V-

gémy k i á l t v á n , h a l l á as Ur, És k i m e n te-t t e ' ő t 

- Z 

— 

m i n d e n b a j á b ó l . A a Ű r n a k a n g y a l a t á b o r t 

• > A 
v-

H S _______ 

j á r az o t e t f é l ő k k ö r ü l , És k i m e n t i 

- > ' 

őke t . L á s s á t o k , m i l y e n j ó az U r ! 

t 
- - - w 

B o l d o g , a k í ö b e n n e b í z i k . Fé l j é-

t e k őt, t i s z e n t e i , M e r t az ő t fé l 5 k n e k , n i n c s 

Jk „4k Jk • /%s 
,> 6 v 0 0 

A v v V V 
A • 

2 
w 

f o g y a t k o z á s u k •A- ga ; zdag ' éhez ik-
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ss í i ko l köc i í ko De a k i k az U r a t k e r e s i k . 

'' — — 

s e m m i j ó n é l k ü l nem s z ű k ö l k ö d n e k . Jer , 

t 
4 * 

h a l l g a s s a t o k reám , M e g t a n í t l a k az Űr 

<t> 

f é l e l m é r e . K i s z e r e t i az é l e t é t és 

i 
4 4 

k i k i v á n j ó n a p o k a t l á t n i ? T a r t ó z t a s d n y e l v e -

de t g o n o s z t ó l és a te a j k a d a t a c s a l á r d b e-

i ~ — 

s z é d t o L H a g y d » g u u u s z t ós t é gy j ó t , K e r e s d 
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-o-

b e k é t és k ö v e s d . Az Ű r n a k s z e m e i 

\ \ 
V W V V £ ^ V 

az i g a z a k r a n é z n e k , és f i g y e l m e z k i á l t á-

r 

# w w w w v ^r 

r v 

s u k r a. Az Űr r e á t e k i n t a g o-

n o s z t e v ö k r e i s, h o g y k i i r t s a e m l é k ü k e t 

— • 

a f u l t í r o I. Ha k i á l t a n a k az i g a z a k , 

f 

h a l l j a a z Ű r s m i n d e n b a j u k b ó l k i m e n t i o k é i 

A z Űr köze l v a g y o n a m e g t ö r t s z í v ű e k h e z 



4 5 6 L>. LUTHER MÁRTON 

— — '" : ™ ' 

/ v̂ .. A / 
• * <t> é ^ ^ 

és meg1 s e g í t i a m e g s e b z e d t l e i k 11-

Jk A. ^ A / 

-

e k e i S o k b a j a v a n az : i g a z n a k , de az 

\ . \ • . a / 
/ 

V • 

Ű r m i n d e n t ő l m e g m e n t i . M e g ő r i z i an~ 

t 
i á k m i n d e n o c s o n t j a i t , § egy sem t ö r i k m e g azok-

b ó I. A g o n o s z t m e g ö l i g o n o s z s á g a és 

- 0 — V -

í 
a k i k g y ű l ö l i k a z i g a z a t , m e g l a k o l á n d n a k . 

f 
-(>0—0—'v'K>-

A z U r m e g m e n t i o s z o l g á i n a k l e l k e t és a k i k 
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... • , . . _ _ ; . _ • . . 

o b e n n e b í z n a k , a z o k b ó l s e n k i n e m l a k o l . 

Erre jön a Kyrie elefson, ugyanazon hangnemben, 

háromszor és nem klienczszer,1) a mint következik: 

* • ' \ \ ' V ^ ^ .. — —i 
V w ^ z 

jr "" - -

K y r i e E 1 e i s o n. C h r i s t e E 1 e i B o n 

K y r i e © 1 e í s o i 

Ennek utána a pap egy kollektát olvas, F-ből egy 

hangon9
2) amint következiki 

Mindenható Isten, ki mindazoknak oltalma vagy, akik 

tebenned bíznak s kinek kegyelme nélkül senki semmitsem 

tehet, sem előtted meg nem állhat, áraszd reánk gaada-

gon kegyelmedet, hogy a te szent ihletésed által meg-

tudjuk, mi jé, — és a te erod által azt végbe is vlhessük 

ami Urunk Jézus Krisztusért. Ámen, 

Ezután jön az ©pistola a nyolcadik hangnemben,8) 

1) A régi miséken ezt t i. egymásután kilencszer énekelték. 
2) Az eredeti szövegben: „i n F-f au t, in un is o no." Tudniillik 

a bassus kulcs negyedik vonalan álló F hangon minden hangváltoztatás 

nélkül énekelni végig a szöveget. 
3) Luther eredeti szövegében „in o c t a v o í o no " , amely ugyan 

szintén D-en kezdődött, de az alaphangja G—G volt s melyet, ha a kollek-

tát F-bol énekelte valaki, ugyancsak úgy kellett énekelni, hogy az alap-

hang F maradjon. 
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hogy as egyhangúban a kollektával egyenlő magasságba® 

maradj 0B0 

Ennek szabályai a kővetkezők:*) 

P e r l ő d n e a m o n d a t vége. 

C o l o n a m o n d a t közepe, , 

A c o m m a p e d i g a o o i o n n a k t a g j a v a g y 

r é s z e . 

Ezen melódia szabályai:2) 

K e z d e t V o n á s 

A 

M á s i k v o n á s M o n d a t ° k ö ^ é p 

• j ^ ' O v v " 
y V V ^ 7 

• 

y 
V e r s z á r a d é k K é r d é s B e f e j e z é s . 

a) Luther ezeket a szabályokat latinul közli: 

C u j u s r e gu 1 a e s u n t i s t a e : 

P e r i ó d u s est f i n i s s e n t e n t i a e . 

C o l o n est m e m b r u m p e r i o d i . 

C o m m a est i n c i s i o v e i m e m b r u m co l i . 

2) Az eredeti szövegben latinul: R e g m l a e h u j u s m e l ó d i a e. 
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Példa,}) 

— 

Í g y i r s z e n t P á l a p o s t o l a k o r i n t h ű -

f 
s í a k h o z : T e s t v é r e i m á g y í t é l j e n f e l ő l ü n k 

A. A. A . V 
- y v ^ w 

az e m b e r , M i n t K r í s z t n s n a k s z o l g á i és az 

CK- v C—<• f- * ;-

t 
I s t e n n e k s á f á r a i f e l ő l . T o v á b b á a 

— * 

f 
— -

s á f á r o k b a n az k i v á n t a t i k meg, h ogy m i n d e n 

i) Az eredeti szövegben: E x e m p l u m . Példa arra, hogy a fel-

állított szabályok szövegéneklés közben mikép alkalmaztassanak. Az alkal-

mazás nem mindenütt felel meg a szabálynak. Példaképen az Advent 

3-ik vasárnapi epistolai szent lecke (X Kor. 4, 1-5=) van választva, amelynek 

szövegét némi tekintetben összébb kellett vonnunk, hogy az adott kották 

alatt elférjen. 
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> _ A ^ - " . A / 

- • • : -

h i f i é t t a l á l t a s s á k . É n p e d i g k e v e s e t g o n d o -

v \ v 1 v v v 

l o k a z z a l , h a t i t ő l e t e k , v a g ) e m b e r i i té-

^
 V # „Ák ^ ^ # ^ A / 

l e t t ő l Í t é l t e t e m , s ő t én s e m t ó l e m ni a g a-

_ " - . __ v. _ - \ \. . ^ Jk. Jk/ 
„ • 

/ y 

# 
m a t. Me r t sem mi. ben nem 

A 

v á d o l az ón 

A V V \ \ A A ÁJ ( y v y V V £ V 

l e l k e m , de ez nem i g a z í t meg. H a n e m az 

A -A A V • # A A A ^ • • • A / 

••A v y wy V W -w w 

• 
Űr az, k i m é g i t ól. A z é r t ne Í t é l j e t e k 
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y -
_ 

— 

i d ő é l ő t t, m í g n e m e I j o az Űr , k i v i l á go s-

_ 

- 4 — 

s á g r a h o z z a a s ö t é t s é g n e k t i t k a i t , 

A /\ ' . ^ ¥ 

és a szívek t a n á c s i t m e g j e l e n t i . É s a k k o r 

— * — 

T * *** n 
l é s z e n m i n d e n n e k d i c s é r e t e I s t e n tol1 ) . 

Az epistolát pedig arczczal a nép felé fordulva kell 

olvasni; a kollektát azonban arczczal az oltár felé fordulva. 

Az epistola után egy német ének éneklendo : Oh 

Szentlélek téged kéríink? vagy egy másik és pedig az 

egész kórussal együtt. 

Ennek utána a lelkész olvassa az evangélíomot az 

ötödik2) hangban, szintén a nép felé fordulva* 

*) E szakaszban a „lészen" szónál a zenei kulcs érthetlen okoknál 

fogva egyszerre C-ről F-re változik át. Ennek a jelenségnek határozott ma-

gyarázatát magok a tudósok sem tudják megadni. 
2) Az itt jelzett ötödik hang (Luthernél : i n q u i n t o t o n o), 

amelynek az alaphangja F s hanglétrája: f g a h c d e f. 
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Ezen dallamnak következők a szabályai:1) 

- - _ 
" • 1 

..v v / 

i 

K e z d e t V o n á s 

V e r s z á r a d é k B e f e j e z é s . 

Az evangéliomh&n beszélő személyek hangja ;2) 

- > > 

V o n á s M á s i k v o n á s V e r s k ö z é p 

-C>V 

V e r s z á r a d é k K é r d é s B e f e j e z é s . 

f) Az eredetiben latinul: Cujus mel o d i a e sunt istae regulae. 
2) Az eddig közölt hangjegyek csak az evangélistának, mint előadó-

nak a szavaira vonatkoznak; ha azonban az evangehsta elbeszélő szöve-

gén belül más személyek szólalnak meg. azoknak beszéde egész más 

hanghordozással reprodukálandó. Krisztus szavainak reprodukálására pedig, 

amint lejebb látni fogjuk, egész kulon hanghordozast ír elő. 
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Krisztus hangja,: 

— - - > -

V o n á s V 9 r b k 8 2 é p Y e r s a á r a d é k 

• 
_ _ _ _ _ _ 7 Z L J 

A 

K é r d é s B e f e j e z é s 

Példa. Advent negyedik vasárnapi evangéliom, a mint 

következik i1) 

Nf 
\ .A A .A, A / 

V ^ V 

Ígyen ír szent J á n o s az o e v angé l i -

- > 

'WlfW 

o i a á b a n , Ez a Ja ii os b i z o n y s á g a f l 

M i k o r a z s i d ó k k ü l d e n é k h o z z á p a p o k a t 

f) Az eredetiben latinúl emígy : E x e m p l u m . Ev a n g e l i i 
D o m i n i c e q u a r t e i n a d v e n t u, u t t e q u i t u r. János ev. 

1, 19-28. versel 
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s l e v i t á k a t, h o g y m e g k é r d e z z é k : K i v agy t e ? 

^ V • A ' - ,' _ ^ # a A I V 

/ W W 'W i 
- 1 

És i n e g v a l l á s nem t a g a d á s m e g v a l l á : 

- y -

Nem v a g y o k K r i s z t u s . És m e g k é r d é k : N o s 

»—— 

h á t ? I l l é s vagy-e? M o n d a : l e m vagyok. 

c 
— V IBI 

Pró fé t a v a g y t á n ? És f e l e l e : N e m ! Mond-

w n 
t á k a z é r t n e k i : K i v a g y t e h á t , h o g y tud-

S E 
j u n k f e l e l n i n e k i k , k i k m i n k e t k ü l d t e k ? M i t 
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t z i h l ^ W 

m o n d a s z m a g a d r ó l ? M o n d a : Én k i á l t ó 

szó vagyok a pusz t ában : Egyengessétek meg 

az Ur ú t j á t , m i n t m o n d a É z s a i á s p r ó f é t a . A 

k i v e t e k p e d i g v a l a i i a k a f a r i z e u s o k b ó l 

— — 

• • • 

és m e g k é r d e k és m o n d á n a k n e k i : Mé r t 

A .. 

• • • • • • • * 
keresztelsz hát, ha nem vagy a Kr isztus , sem 

D. Luther M. művei 80 
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; _ _ 
I l l y é s , sem egy p r ó f é t a ? ! Fe l ele n é k i k 

e - 4 -

János, mondván: Én keresz te lek v í z ze l , de t i 

A 
_ — - ; 

k ö z t e t e k van , a k i t t i n 6 m ís i s m e r t e k , 

> ^ ^ y - í A ) 

ez az, a k i u t á n a m j o, a k i én 

e l ő t t e m l e t t , k i n e k n e m v a g y o k m é l t ó 

— - — : 7 
4 — # h — 4 4 — 

a s a r u j á t m e g o l d a n i . Ez B e t h a b a r á -

ban tör tónt , a J o r d á non túl, a hol J ános keresztel t . 
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' • Az evangéliom -után az egész gyülekezet a "hitvallást 

énekli németül: Mi hiszünk mind egy Istenben,1)- ' - - ' ' ;; 

Ennek utána • jön a. prédíkáezió az Illető vasárnapi, 

illetve ünnepnapi evangéliom felett 8 nekem úgy tetszik, 

hogyha megvolna az. egész évre szőlő Postilla,2) legjobb 

lennne az illető napi Postillákat behozni, s ezen könyvből 

a népnek egy egészet vagy csak egy részt felolvasni, 

nemcsak a prédikátorokra nézve volna ez jő, • a ;kik a 

dolgot ennél jobban úgy sem tudnák megcsinálni •-hanem 

a rajongóktól és sektáktól való őnmegóvás érdekében is ; 

a mint azt a matutinumi homiliákon3) látni és érezhetni, 

hogy ezekkel szintén iiyesféleképen- jártak el. Egyébiránt, 

a hol nem a vallásos ihlet s nem maga a. Lélek szól a 

prédikátorokból, (a minek elé én ezzel távolról sem. 

akarok korlátokat állítani, mivel a Lélek minden. Postii-

láknál és homiliáknál jobban megtanít beszélni), .— ott 

végül oda jut a dolog, hogy mindenki azt prédikálja^ 

a mit akar, s az evangéliom s annak magyarázata helyett 

ismét tficsköMbogarat fognak összepredikálnL Mert annak 

egyik inditó oka, hogy mi az epistolákat s az evangéliomo-

kat a postillákban megállapított sorrendben tartjuk meg, 

az is, hogy kevés a száma az olyan szellemdűs prédiká-

toroknak, a kik egy egész evangélistát, vagy más ilyen 

könyvet hatásosan és hasznosan tudnának fejtegetni. 

A prédikáczió után következnék a Miatyánknak egy 

nyilvános körülírása4) és egy intelem azokhoz, a kik a 

szentséghez járulni akarnak, és pedig így,;'vagy ehhez 

. *) A régi latin. C r e d o -nak Luther által, való átdolgozása, amely 

1524-ben. jelent meg. . ,, 
2) Mikor Luther ezt irta, Postillájának még csak az első fele, az 

Advent-Húsvétig szóló volt meg, másik fele 1527-ben jelent meg. 
3) A reggeli istentiszteleteken hajdan a régi egyházatyák hömiliái-

ból vagy irásmagyarázásaiból szokás volt egyes részeket felolvasni. 
4) Az eredetiben: P a r a ph r a s is. A Miatyánknak bizonyos, 

magyarázó szavakkal való kibővítése, amely kísérlete Luthernek nem' 

aratott valami nagy tetszést, jóllehet az egyházi utasításokba felvétett, 

a gyakorlatból csakhamar kiszorult. • • 

30* 
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hasonló módon? Édes barátai a Krisztusnak! Miután e 

helyütt az Ur nevében azért gyűltünk össze, hogy az o 

szent hagyatékát élvezzük, azért első sorban arra intelek 

titeket, hogy sziveiteket az Istenhez emelj étek, elírnád-

kozván velem a Miatyánkot, a hogy arra Krisztus Urunk 

tanított s annak meghallgattatásárót vígasztalólag bizté-

sitott: 

Hogy Isten, a mai mennyei Atyánk, reánk, gyarló, 

földi gyermekeire irgalmasan tekintsen s kegyelmet nekünk 

kölcsönözze; hogy az ő szent neve közöttünk és az egész 

világon megszenteltessék, az ő igéjének tiszta, helyes 

tanítása s a mi életünkben megnyilvánuló mélységes 

szeretet által Távolitson el tőlünk kegyesen minden 

hamis tanítást és gonosz életet, mely által az 5 drága 

neve káromoltatnék s meggyaláztatnék. 

Hogy az ő országa Is eljöjjön és növekedjék; minden 

bűnösök, elvadultak és az Ördög által ennek birodalmába 

ejtettek a Jézus Krisztusban, az o Fiában való igaz hit 

ismeretére vezettessenek s a keresztyének számát szapo-

rítsák, 

Hogy az o akaratának követésére és elviselésére az 

o Lelke által is erősíttessünk, úgy az életben, mint a 

halálban, úgy a jóban, mint a rosszban és saját akara-

tunkat mindenkor korlátozzuk, alárendeljük és öldököljük. 

Adja meg nekünk a mi mindennapi kenyerünket is, 

megóván minket nemcsak a fösvénységből és a megélhetés 

aggodalmaiból, hanem áldásainak reményét is táplálván 

mibennünk. 

Bocsássa meg a mi vétkeinket is, miként mi is meg-

bocsátunk az ellenünk vétkezőknek, hogy nyugodt lelki-

ismeretünk legyen Ő előtte és semmi bűn miatt ne kelljen 

soha félnünk és reszketnünk. 

Ne vigyen minket kísértetbe, sot abban támogasson, 

hogy lelke által a testet legyőzzük, a világot minden 

dolgaival megvessük és az Ördög minden cselvetésein 

győzedelmeskedj unk 
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S végül szabadítson meg minket minden gonosztól, 

úgy a testitol, mint a lelkitol, úgy az ideigvalőtól, mint az 

örökkévalótól 

Akik mindezt komolyan óhajtják, mondjanak rá szív-

ből Áment, minden kételkedés nélkül tiivén, hogy az igy 

van s az égben meghallgattatik, Krisztusnak ezen ígérete 

értelmében: V a l a m i t i m á d s á g t o k b a n k é r t e k , 

fai g y j é t e k , h o g y m e g n y e r i t e k és meg l é s z e n 

n é k t e k , (Márk, 11, 2á.) Amen0 

Másodszor arra intelek titeket a Krisztusban, hogy 

Krisztusnak hagyatékát hittel fogadjátok s különösen azon 

szavait, a melyekben Krisztus az o testét és vérét adja 

nekünk bűneink bocsánatára, jól a szivetekbe véssétek. 

Hogy megemlékezzetek s hálásak legyetek azon végtelen 

szeretetért, amelyet Irántunk tanúsított, amikor vére által 

megszabadított s ennek külső jele gyanánt a kenyeret és 

a bort, vagyis az o testét és vérét biztosítékul és zálogul 

veszitek. Ennek utána az o nevében és kifejezett parancsa 

értelmében hagyatékát ekként fogadjuk és élvezzük. 

Ha netán valaki az ilyen körülírást és intelmet a 

szószékről nyomban a prédikáció után, vagy talán az oltár 

elöl kívánná intézni, azt mindenkinek tetszésére hagyom, 

ügy látszik, hogy a régiek azelőtt a szószékekről tették 

ezt; innen maradt fel az a szokás, hogy a szószéken 

közönséges imákat mondunk vagy elmondjuk a Miatyán-

kot Az „intelem" pedig „nyilvános gyónássá" alakult á l 

Ez által ugyanis a miatyánk rövid magyarázatával együtt, 

a népnek meg maradna és emlékezés történnék az Úrról, 

amint ő azt az ő szent vacsorájánál megparancsolta. 

Az volna azonban a kérelmem, hogy ez a körülírás 

és intelem formulázott, vagyis előre megállapítot szavak-

kal,1) illetőleg egy bizonyos határozott formában történjék, 

a nép érdekében, hogy az egyik ne csinálja ma így, hol-

nap meg a másik máskép s ne mutogassa a maga ügyes-

Az eredetiben latinul van kifejezve : c onc eptis, se u prae 

scriptis verbis. 
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gégét senki a nép megtévesztésére, hogy az végfii az 

egészből semmit ne tanuljon s meg ne tartson. Mert hisz 

az a cél, hogy a népet tanítsuk és vezessük ; szükséges 

azért, hogy e tekintetben a szabadság korlátoltassek s as 

Ilyen körülírás "és intelem" terén egy eljárást kövessünk, 

kiváltképen egy és ugyanazon egyházban és gyülekezetben, 

ha netán, szabadságukat fent&rtva, mást nem ís akarnának 

követni 

Ezután következik a szertartás1) s a megáldás,2) 

következőképen: 

Példa. 

A A, A A ...A & J 
\ A V v f A 

U i u i i k J é z u s K r i s z t u s , az é j szakán , melyen 

• 

A zlk W A A. í A Á / 
W V V V "JL W 

V" 
1 

e l á r u l t a t i k , v é v é a k e n y e r e t , m e g á l d á, 

- n 
:— .— 

z — 

m e g s z e g é , s t a n í t v á n y a i n a k a d á m o n d v á n : 

*) Az eredetiben „Amt", t. i. az Úrvacsorának kiszolgáltatása, 

megfelelőbbnek tartottam „szertartás" szóval adni vissza ezen kifejezést. 
2) C o n s e c r a t i o , az Urvacsorai jegyeknek: a kenyérnek és a 

bornak megszentelése, ami a Miatyánknak es a szereztetési igéknek elmon-

dasaval történik, miközben a lelkész a kenyér és pohár emlitésénél a 

kenyér es bor felé kezével áldólag int kereszt alakjában. 
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-A-

V e g y é t e k , e g y é t e k , ez az én t e s t e m , m e l y ér-

- - ~ " - " - — 

t e t ek a d a t i k . E z t c s e l e k e d j é l 

az én e m l é k e z e t e m re. 

_ 
y N-- V NT ^ wy ^f V V " 

V a c s o r a u t á n p e d i g v e v é a p o h a r a t 

- v 

m o n d v á n : I g y a t o k e b b ő l m i n d n y á j an5 e 

p o h á r a m a z á j t e s t á m e n t o m az én v é r emben , 
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H f 
• • 4 -4-4-

ü 

m e l y t i é r e t t e t e k k i c n t a 15 k, b ű n ök-

- -

4 4 

n e k boc s á i a a t á r a . E s t c s e l e k e d j é t e k az 

1 : : ~ 

én e m l é k e z e t e m r e , 

Nekem azonban úgy tetszik, hogy az megfelelne az 

Úrvacsora szellemének, ha a szentséget nyomban a kenyér 

megszentelése után nyújtanák és osztanák ki, mielőtt a 

kelyhet megáldanánk.1) Mert úgy Lukács, valamint Pál 

is értesítenek: H a s o n l ó k é p e n , m i n e k u t á n a va-

c s o r á l t v o l n a , v e v é a p o h a r a t stb. S e közben 

énekelhetnék a német S a n c t u s-t2), vagy azt az éneket: 

f) Luthernek azon kívánsága, hogy a kenyeret mindjárt megálda-

tása után osszák ki a hivek között, kevés helyütt talált visszhangra. 

B u g e n h a g e n vittenbergi lelkész felvette volt ezt ugyan az 5 1528-ban 

megjelent braunschweígi egyházi utasításába^ de már pl. az 1533-iki 

vittenbergi egyházi rendtartásból kimaradt. 
2) Luthernek lejebb következő munkája, melyet 6 a szokásos latin 

S a n c t u s helyett költött. A latin s a római katholikus egyházban ma 

is használatos Sanctus szövege a következő: „Sanctus, Sanctus, Sanctus 

Dominus Deus Sebaoth! Pleni sunt coeli et terra Glória tua; Hosanna 

in excelsis." Ez a régi alak. Egy újabbi ez: „Cantemus: Sanctus, Sanctus, 

Sanctus est Dominus; non eminus est sanctus Deus nec commmus, quam 

sit hic; benedictus, qui venit Domine, nostram carnem amictus in tuo 

nonine" . . . A róm. kath. rituálék két melódiáját is ismerik ezeknek a 

Sanctusoknak. 
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„Isten dicsértessék"1) vagy Húsz János ©zen énekét: 

„Jézus Krisztus üdvözítőnkbe2) Ennek etánna megáldatnék 

s nyújtatnék a kehely, s énekelnék a fentemlített énekek 

hátralevő verselt vagy az A g n u s De i-t.3) S hogy az Űr-

vacsorához való járulás szép rendben § fegyelemben tör-

ténjék, a férfiak és nők néni egyszerre, hanem a nők a 

férfiak után járulnának oda, a miért is külön kellene álla-

mok is. Hogy pedig a titkos győnásnál mikép viselkedjenek, 

azt már ©léggé kifejtettem s arra vonatkozó véleményem 

megtalálható az „ I m a k ö i y f e c s k é b e n". 

Á felemelést4) nem szándékozom eltörölni, hanem 

megtartani, miután az a német S a n c t u s-sal Sgen jól 

összeülik s Krisztusnak azt a parancsát, hogy ő reá em-

lékezzünk, jelképezi Mert a hogy a szentséget testileg 

felemeljük s abban Krisztus teste és vére még sem lát-

ható : úgy Idézzük fel s mutatjuk meg a prédikáció igéje 

által az o emlékét Is iránta a szentség vétele által ragasz-

kodásunkat s nagyrabecsülésünket fejezvén ki, s mindezt 

mégis csak a hitben fogjuk fel és nem látjuk, hogy Krisz-

tus mint áldozta fel testét és vérét miérettünk s miként 

mutatja be s áldozza fel Isten előtt még ma is naponként, 

hogy számunkra kegyelmet eszközöljön k i 

1) Egy régi róm. katholikus ének, melyet Luther dolgozott volt 

át németre s megjelent 1524-ben az első evangelikus énekes könyvben. 
2) A cseh reformátor-vértanú, Husz János: J e s u s C h r i s t u s, 

no stra salus" cimü énekének német átdolgozása, amely szintén 1524-ben 

jelent meg. A magyarban: „Jézus Krisztus Üdvözitőnk, örökéletre segitőnk." 
8) Középkori latin ének. Csak 1531-ben jelent meg először német 

átdolgozásban.Később s ma is D eci u s M i k l ó s stettini lelkész (f 1541) 

átdolgozásában ismeretes: „0 Lamm G-ottes unschuldig" — „Krisztus, 

ártatlan bárány." 
4) Az u. n. e 1 e v a ti o. A róm. katholikus misében az volt 

ugyanis szokásban, hogy a kenyeret megszenteltetése után, vagyis az ő 

felfogásuk szerint: Krisztus testévé való átváltozása után felemelték s a 

gyülekezetnek bemutattak a benne lévő Krisztust. Ez a szokás egy kevés 

ideig fenállott a lutheri gyh zban is, de már Vittenbergben is 1542-ben 

teljesen eltöröltetett. 
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Á német Sanctus.l) 

, 

•fM>~ -s 

j e l e n t a j ó s az Ű r e l ő t t , F é n y e s , m a g a s 

^ 1 A A 

-

V ^ I V" 

„ . \ 
K i r á l y i s z é k e n ii 11, 

P r é m e s p a l á s t j a 

é^ i k # ^ 1 A . 

A I . 0 _ z 
^ V 1 V V V 

m e s s z e e l t e r ü l t . J o b b s b a l f e l ö l e g y - e g y 

*) A fentebbi jegyzetben közölt latin Sanctus helyébe költötte 

Luther és pedig Ézsaiás 6, rész 1—4 versei alapján. Úgy a vers, mint a 

dallam Luthertől származik. Mikor Luther megmutatta Walthernek ezt 

a munkát, az csodálkozását fejezte ki annak sikerülte felett s mikor kér-

dezte Luthertol, hogy hol vette azt a költői s zenésitő ügyességet, Luther 

azt felelte „Virgilius poéta tanitott meg rá, aki az ő verseit és szavait oly 

ügyesen alkalmazza az általa megirt történetekre; így kell a zenének is 

alkalmazni a maga hangjegyeit és dallamait a textushoz." A magyar 

szöveget rímes versbe Dr. Yietoris József szedte. Amint Bugenhagen 

irja egyik levelében, ezt az éneket magában Yittembergben is ritkán 

énekelték. 
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- -

• 
• 

A 

szeráf ja ál l t , Hat szárny je lentvén az Űr angya lá t 

_ _ . 

V v 

_ . 
- — 

Kettő védőn ha jo l t arcuk felé, A második 

— i 

p á r l á b u k a t fedé , L e b e g v e a, 

f en t a h a r m a d i k , És a j k uk r ó l e szózat 

r z m z z í r " 

4 4 

ha l l a t i k : S ent, szent az Isten, a M indenha tó ; 

m m 
-

44 
Szent, szent az isten a Mindenható. Szent, szent az 



476 I>. LUTHER MÁLtTON 

h : 

J E 

Isten, a Mindenható i Dicsőségéhez nincsen fog-

U K 
•4-

h a t ó i É g s f ő i d b e t e l v e Ő t m a g a s z t a l á , 

í l i g r á j a l a s s a n f e l h ő s z á l l t a l á . 

Ezntán következik a kollekta az áldással: 

Hálát adunk néked, mindenható Úristen, hogy minket 

ezen üdvös adományokkal felüdítettél s kérjük irgalmas-

ságodat, gyümölcsöztesd azt a benned való szilárd hit s 

egymás iránt való mély szeretet javára a Jézus Krisxtus 

érdeméért Ámen. 

Az Űr áldjon meg és őrizzen meg tégedet! 

Az Űr világosítsa meg az ő oic aját terajtad s legyen 

néked kegyelmes! 

Az Űr fordítsa az ö arcáját tereád s adjon néked 

békességet!l) 

Exercitaíio, vagy begyakorlása a dallamoknak. 

Hogy jól belejöjjenek a dallamokba s jól megszokják 

a kettőspontot, vonást s egyéb szűnj el eket, egy példát 

csatolok még ide. Más másikat választhat. 

f) IV. Móz. 6, 24-26. verseiből átvéve. 
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EpisioM. 

477 

í g y í r s z e n t P á l , J é z u s K r i s z t u s a p o s t o l a 

. . . 

A 

. .Jk 
v v * * 

a k o r i n t h u s i a k h o z : Ű g y í t é l j e n f e l ő l ü n k az 

-

e m b e r , m i n t K r i s z t u s n a k s z o l g á i és az I s t e n 

W • A / 

1 • • ^ 

t i t k a i n a k s á f á r a i f e l ü l A s á f á r o k b a n 

. i* ... ._ . .. . • A A / 
w • - "W^ 

~ " " 

p e d i g az k í v á n t a t i k meg , h o g y m i n d e n 

^ v • 
• -

ük • JL . 
• • • Hf 

• 
h í v n e k t a l á l t a s s é k . E n 1 e v e s é t g o n d o l o k 

I. Kor. 4, i—8. 
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azza l , h o g y t ő l e t e k m e g í t é l t e t e m , v agy 

r s : 
: 

+ 

b á r m e l y e m b e r i Í t é l e t t ő l ; én sem Í t é l e m 

. . J l -m / 

m a g a m , m e r t s e m m i v e l nem v á d o l az én 

- - " 

JL. 
-4-

l e l k e m . Ez a l tu l azonban nem i gazu lok meg. 

- - — 

A k i m a j d m e gi t é 1, az a z 'Ur . " i z e r t s e m m i t 

ne í t é l j e t e k i d ő e l ő t t , m í g nem e 1 j ő 

a z Űr , k i v i l á g o s s á g r a h o z z a a s u í e t s é g 
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t i t k a i t és a s z i v e k n e k t a n á c s i t megje lent i ; 

• r~ - - - - — — — 

• — - '"Z 
s a k k o r l é s z e n m i n d e n n e k i s ten tő l dicsé-

Jl 
re te, M i n d e z t p ed i g . T e s t v é r e i m , p é l d á u l 

a l k a l m a z t a m ön m a g a m r a és Á p o l l o s r a , 

é r e t t e t e k , - h o g y t i m i- r a j t u n k 

t a n u l j á t o k m e g nem g o n d o l n i f e l j e b b 

- f - t — — » » — * f ; 

- — » ¥-

a n n á l , a m i m e g v a n i r v a , h o g y e g y m á s é r t 
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Éf% A "A 
^ A 

; \ 

•: _ v # - « 
ii8 f u v a l k o d j á t o k f e l a m á s i k e l l en . Mer t 

Í Z 

k i k ü l ő m h ő z t e t m e g t é g e d ? Mid v an p e d i g 

T z r z r z z z z z 3 z z - — 

a m i t n e m k a p t á l . És ha k a p t a d : m i t di = 

, -A 
V \ / ^r v w • v • • • mj 

c s e k s z e l , m i n t h a nem k a p t a d v o l n a ? I m m á r 

- • • — * 

e l t e l t e t e k , m e g g a z d a g o d t a t o k , n é I k ü l ü n k 

,\ A. 

• • 1T 

u r a l k o d t o k , a d n á Isten, hogy u r a l k o d n á t o k 

• • • • 
s m i í s v e l e t e k . 
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Evangéliom.3) 

z± : i z z í t s . 

H a l l g a s s á t o k m e g a z © v a n g é l l o m o ' 

Z . 

± —; ;—c— 
i g y s z ó l a t a n í t v á n y a i h o z : S e n k i 

A . A , A 

A . A / 

* w w 

nem s z o l g á l h a t k é t á r n a k , m e r t V A G Y 

A ' . • • • • • 
• • A V V Í R Y 

i 

e g y i k e t g y u l w i i a m a s i k a t s z e r e t i v a g y 

e g y i k h e z r a g a s z k o d i k , a m á s i k a t m e g v e t i . N e m 

t t 
1 # 

s z o l g á l h a t t o k I s t e n n e k s a M a m m o n n a k . M o n« 

s) Máté ev. 6, 21-34. 

D. Luther M. művei. 31 
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H 
— 

• : - : — • : . — -
£ 

d o m h á t n é k t e k : Ne a g g ó d j a t o k é l e t e t e k e n . 

m i t , ©gyetek^ vagy m i t. ,ig„y at-o k-; .s-em-. í-es-

A. -- 0 ' ' . ' _ _ _ 
* V 

/A. 'A A/''" 

t e t e k e n , h ogy m i b e ö l t ö z k ö d j e t e k , , Nem több-

A, — 
aJ 

# 0 t * • 

é az é let , h o g y sem az e lede l , és a tes t , h ogy 

— 

sem az ö l t ö z e t ? N é z z é t e k az ég i m a d a 

r a k a t , ok nem v e t n e k , nem a r a t n a k , sem a 
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jr . . . ... 

csűvh e n.e;m 

/ 

t''áka:Fnak? m é g i s , ég i a t y á t o k 

_ 
• • • • . • - A ' 

. . . . 

# # 0 v 
<r 

e l t a r t j a 6;ke*t0 l e m t ö b b e k v a g y t o k - e t i n á l u k ? 

O &Jí Í 1 M M 1 I M . 

K i az p e d i g / a k i b á r m e l y a g g ó d á s s a l " 

4 - 4 

• w 
é l t e 

f 

hos-szát c s a k ara-sz oy i v a l , 

4 — 4 

1 f . • 

is m e g n ö v e l h e t n é ? Az ö l t ö z e t e n is m i t 

t 
a g g ó d t o k ? T e k i n t s e t e k a m e z e ! l i l i o m o k -

4 4 — 4 - 4 

r a, . m i k é n t ; . n , n .-e m m u n k á l k o d n a k 

31* 
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t 
s© nem f o m i a f c S m o n d o m n é k t e k , h ogy Sa= 

A Jk 
-

l a i o n m i n d e n d i c s ő s é g é b e n nem öl tő-

5 * 
z, o t t úgy , m m t ezek k ö z fii © gy0 Ha az 

1 s t ü ii a m e z ő f ü v é t í g y r u h á z z a m e l y 

í 
• • » • F 

egy n a p v a g y o n , m á s n a p a k e m e u c z é b e vet-

A A A A / 
• • 0 . . 

9 < 
• • • 

t e t i k : nem s o k k a l i n k á b b - é t i t e k e t ? 

t 

• • • 

4 w 

Ó k i c s i n y h i t ű e k tv Ne aggód j a tok hát, m o n d 
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• Jk/ 

I — H f -
A Jk • 

• • 
— 

váns mit e s t i n k , mi t i s z u n k és m ibe 

- h - M 
4-4- d : 

ö l t ö z k ö d ü n k ? A pogányok szokták ezt kérdeni . 

í 
T u d j a m e n n y e i A t y á t o k , h o g y m i n d e z e k r e 

-: -. — ; — 4 

t o — o -
B E 

s z u k s é g t e k van . K e r e s s é t e k e l ő s z ö r az Is ten-

£ • • • 

n ek o r s z á g á t és a n n a k i g a z s á g á t és e zek 

^ A / 

• 

* • nr 

m e g a d a t n a k n é k t e k . Ne a g g ó d j a t o k 



86 
L>. LUTHER MÁRTON 

á z éfí a h o I n ap o n, m"e ti a' h o l n a p g o n dos 

k'ö'di'k a-z o cl o ' lga 1 :í ó 1 E l é g ' - m i ri d e ri 

nap n a k a' m a g a b a j a 

Ennyit a naponkénti istentiszteletről s az istenige 

tanításáról, főkép bogy az ifjúságot neveljük s az együ-

gyűeket buzdítsuk Mert azok3 akik kíváncsiságból és szó-

rakozásból az újdonságon hapva kapnak, az 5 ilyesfélét 

könnyen megelégelik és megunják. "Ahogy eddig is tettek 

a latin istentiszteleten, amikor a templomokban naponként 

áldoztak s olvastak és mégis a templomok puszták és 

üresek maradtak s már így kezdenek tenni a német isten 

tisztelettel is. Azért legjobb, ha az ilyen istentisztelet m 

ifjúságra és az együgyüekre irányul, akik véletlenül azon 

megjelentek. Hiszen a többinek se törvény, se rendszabály, 

se bu üitás, se erőltetés nem használ; az ilyeneket enged-

jük hogy önként és szabadon hagyják abba az istentisz-

teletet, amelyet kelletlenül s nem' szívesen látogatnak : 

Istennek kierőszakolt szolgálat úgy sem kell s az hiába 

való és kárba veszett. . 

De az ünnepeken — mint pl. ;,:;a karácsony, húsvét, 
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pünkösd, . Mihály .'napja, Mária-./-tisztulása'.s-e^ekhez 

hasonlék.— úgy menjen^ mini. Mi ig , .latinul, amig ele-

gendő/német" éneklink . nem lesz,/Ez. a munka ugyanis a 

kezdetén áll s nincs még. azért ̂ mindén készen, a mi arra 

szükséges, csupán annyi ,hogy lás'sák, hogy egyöntetűen 

miként ,menjen s mehetne';a dolog, hogy .a mostani sok-

féleségben utat. és módot keressünk',annak; korlátozására. 

-A;; bojtot, virágvasárnapot és •a • nagyhetet. hagyjuk 

meg.; nem, hogy talán valakit-.böjtölni-kényszérítsüíik, 

hanem hogy az ezen időszakra rendelt, passiók es,evangé-

liomok megmaradjanako De nem úgy, hogy* az... óhségtaka-

róval,2) a pálmákkal,3) képletakarással,4); vagy más; e 

nemű szemfényvesztéssel játékot, űzzenek, - négy- -..passiót 

elénekeljenek, vagy a-nagypénteki passió alkalmával nyolc 

órán át prédikáljanak,5) hanem hogy a nagyhét, egyforma 

legyen a többi hetekkel, kivéve,, hogy ott a passiót- prédi-

kálják naponként,egy órában' az/egész- héten -át,- vágy a 

hány napig kedvük tartja, és hogy a szentséget veheti, 

aki akarja. Mert hiszen keresztyének kőzött az istentiszt 

teleten mindennek az ige és a szentség érdekében kell 

történnie. 

Szóval ezen ős minden más rend akként használandó, 

hogy ahol belől© visszaélés származik, ott az nyomban 

eltöröltessék s helyére más készítessék, mint ahogy Eze-

kiás6) király szétrombolta és eltörölte a rézkigyót, — 

1) Mihálynap szept. 29-én, Mária tisztulása (Parificationis Mariae) 

febr. 2-án. 
2) Az a kékszínű takaró, amelylyel a pápista templomokban Ádvent 

és böjt idején az oltárképeket szokták volt letakarni. 
3) Arra a szokasra céloz itt Luther, amely a középkori pápista 

egyházban volt elterjedve s amely szeriut virágvasárnap Krisztus Jeruzsá-

lembe való bevonulásának emlékére s symbolizálására körmeneteket rendez-

tek, mely körmeneteken Krisztust egy szamáron ülő fabábu jelképezte; 

ennek eléje aztán galyakat s virágokat szórtak. 
4) A már fentebb emiitett képelfedés. 
5) Nagyhéten a szerdai, csütörtöki és nagypénteki istentisztelet a 

délutáni 3 órától késő éjszakáig tartott. 
6) Az eset el van mondva II. Kir 18 r. 4. versében. 
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jóllehet maga Isten parancsolta megcsimáltatását, — miután 

Izrael fiai azzal visszaéltek. Mert a rendezőteknek a hit 

és a szeretet előmozdítására kell szolgálnfok s nem a 

hitnek hátrányára. Ha erre többé nem alkalmasak, ágy 

már is halottak és érvénytelenek s haszontalanok, ópűgy, 

mintha egy jó pénzdarabot valaki meghamisít s ezen vissza-

élés miatt az a forgalomból kivonatik s átalakíttatík5 — 

vagy mintha egy űj cipő ócskává lesz s szorít, nem hord-

ják tovább, hanem eldobják s helyette ujat vesznek. A 

rendezet külsőség s bármennyire jó legyen is, visszaéléssé 

fajulhat. Ez esetben azonban többé nem rend, hanem ren-

detlenség. Azért semmiféle rendezet nem önmagáért van 

és bír érvénnyel, mint ahogy eddig a pápai rendezőteket 

tekintették, hanem minden rendezetnek életet, méltóságot 

erőt és értéket a helyes használat kölcsönöz; egyébként 

nem ér s nem használ semmit. 

Isten lelke és kegyelme legyen mindnyájunkkal Ámen. 

Luther Márton. 




