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BEVEZETÉS 

Libellus de militarí christianismo, könyvecske a katonáskodó 
keresztyénségről, így nevezi Luther egyik levelében (Stiefl 
Mihályhoz, 1527 jan. 1-éről, De Wette 3, 149 1.) ezt az 1526. 
végén kiadott művét. 

Az az aggodalom, hogy keresztyén embernek szabad-e 
Istennek parancsolatja ellenére, mely az öldöklést tiltja s melyet 
Krisztus urunk a hegyi beszédben (Máté 5,2i,) oly nyomatékosan 
ismételt, kardot forgatnia, nem kockáztatja-e üdvösségét a 
keresztyén ember, ha hadi szolgálatot vállal, már ez időben is 
élénken foglalkoztatta az evangéliom alapján álló embereket. 
Különösen a lezajlott parasztháború, mely magával hozta a 
polgárháború minden iszonyatosságát, kelthetett a nemesebben 
gondolkodók szívében valóságos undort a katonai hivatás és 
életpálya iránt. 

Közvetlen állásfoglalása Luthernek e kérdésben annak 
köszönhető, hogy a parasztháború befejeztével a választófejede-
lemnek Wittenbergbe való bevonulása alkalmával a fejedelem 
egy hadi óbestere, Kram Assza (Aszkániusz) lovag, beszélgetést 
folytatott Lutherrel e kérdésről és igéretét vette, hogy az 
aggodalmas lelküeket e kérdésben egy könyvecskével fogja 
kioktatni és megnyugtatni. 

A könyvecskét, mely az 1526-ik év vége felé jelent meg, 
ugyancsak Kram Assza lovagnak ajánlotta. 

A katona hivatását Luther, épugy mint minden más 
emberi hivatást vagy életpályát, magában véve helyesnek és 
üdvösségesnek tartja. A felsőbbség Istennek rendelésén alapszik ; 
a felsőbbségnek pedig Istennek eme rendeléséből kifolyólag az 
a tiszte, hogy az alattvalók békességét megóvja, a gonoszságot 
irtsa és büntesse. Valahányszor tehát a felsőbbség a béke-
megóvására és a gonoszság megtorlására szólítja harcba alatt-
valóit, az alattvalóknak polgári kötelessége e hívő szózatot 
követni. Ily értelemben aztán a háború, de csakis a jogos 
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védelmi háború^ bármennyi vérontással és pTisztulással járjon 
is, a szeretetnek műve. 

Luther esküdt ellenségének György hercegnek is kezébe 
játszották egy példányát e könyvecskének^ melynek címlapjáról 
a szerző nevét és megjelenése helyét eltávolították A herceg 
aztán Kranaeh Lukács festő előtt nagy elismeréssel szolt erről 
as iratról és nagyon bosszús voltv mikor Rranach felvilágosította^ 
hogy az Luthernek müve, 

Kiadásai, A legrégibb kiadás Wittenbergben i526-baQ 
jeleni meg e címmel : Ob kriegsleutte anch |j ynn seligem 
stan- || de seyn knenden. [| Mar, Luther. [[ Gedrnckt zu Witten-
berg. [| M« D, XZVX. [| A többi kiadás nagyobbára ennek a 
kiadásnak utánnyomata. A fordítás a weimari kiadás szövege 
alapján történt. 
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Letiet-e üdvösséges a k&ímiMí hivatása ts ? 

Nemes ás vitézlő l írain Ásskamus Io¥agimfes 
kegyes jő u r a m n a k és barátomnak^ 

L u t fa e r M á r t o n. 

Kegyelem és békesség a Krisztusban, nagy jő uram 
ós barátom l Midőn a választófejedelemnek Wittenbergbe 
való legutóbbi bevonulása alkalmával köztünk szó esett 
a katonák hivataláról mely beszélgetés közben felmerült 
több a lelkiismeretet illető kérdés ís5 Kegyelmességed is, 
mások is, tőlem Írásban való nyilvános oktatást kívántak, 
mert hogy igen sokan vannak, akik restellik ezt a hiva-
tásukat és állapotjükat, egyesek kétségeskednek, mások 
oly annyira vakmerők, hogy mitsem törődnek Istennek és 
lelkikről , lelkiismeretükről mitsem akarnak tudn i Ámint-
hogy magam ís hallottam m ilyen fickóktól ilyetén beszédet: 
ha lelkűkre akarnának gondolni, sohase kellene háborúba 
menniök. Mintha csak olyan pompás dolog volna a háborús-
kodás, hogy se Istennel, se lelki üdvvel nem kell az embernek 
törődnie, ha van háború. Holott pedig épen ekkor, halálos 
félelmekben és veszedelmekben kellene leginkább gondolni 
Istennel s a lélek üdvösségével 

Hogy tehát, amennyire ra j tam múlik, a gyenge, 
együgyű és kétkedő lelkek tanácsban ne szűkölködjenek, 
a gonoszok pedig kioktattassanak, megszívleltem kérését 
és megígértem ezt a könyvecskét. Mert aki a helyesnek 
tudatában lévő jó lelkiismerettel hadakozik, annak küzdelme 
is jó lészen ; mivelhogy máskép nem is lehet, mint hogy 
ott, ahol jó a lelkiismeret, ugyanott nagy a bátorság és 
merész a szív is ; ahol pedig merész a szív és rettenthetlen 
a bátorság, ott az ököl is annál keményebb, lovas és ló 



6 I). LUTHER, MÁKTON. 

bátrabb ós minden jobban sikerül, minden körülmény es 
eshetőség biztosabban vezet a győzelemre, melyet aztán 
az Isten meg ís ad. Viszontag, ahol a lélek együgyű ős 
Ingatag, ott a szív sem lehet elég bátorságos. Mert lehetet-
lenség, hogy a rossz lelkiismeret ne tenné az embert gyávává 
és remegővé, Mózes is azt mondja az o zsidó népének, 
V. Mőz. 28, 25 : Ha nem engedéndesz a te Uradnak, akkor 
o néked gyáva szívet fog adni, hogy ahol egy úton mész 
ki ellenségeid ellen, hét utón fogsz megfutamíttatni és 
nem less szerencséd. Így történik aztán, hogy mindaketto. 
lovas és lő, csüggeteg és ügyetlen lesz, és hogy egy 
haditerv sem sikerül, hanem végre is bekövetkezik a 
bukás. 

Ámi pedig azt a durva, gonosz lelkiismeretű tömegét 
a hadi népnek illeti, azokat az úgynevezett nyakatörő vakme-
rőket, ezeknél minden a véletlenségtől függ. Amilyen a 
sorsa a jó, illetőleg a gonosz lelkiismeretüeknek, ugyanolyan 
lesz a sorsa ennek a durva állatias tömegnek is. Ő érettük 
nem adatik semmiféle győzelem, ők a hadinépnek a külső 
héja, nem pedig igazi magva. 

Itt küldőm tehát Kegyelmednek ezt az én tanításomat 
Istennek jóvoltából, hogy Kegyelmed iss meg mások is, 
akik szeretnének ügy hadakozni, hogy el ne veszítsék 
Istennek kegyeimét és az őrök életet, tudják, hogyan keli 
rá készülni és benne eligazodni. Istennek kegyelnie maradjon 
velünk. Ámen. 

Először is figyelemmel keli lenni arra a különbségre, 
hogy más a hivatal és más a személy, vagyis hogy más a tett 
és más a végrehajtója. Mert valamely hivatal vagy tett magá-
ban véve igenis lehet jó és helyes, de azért mégis rosszá és 
helytelenné válik5 ha a személy, vagyis az, a ki végrehajtja, 
nem jó s nem já r el helyesen. A biró hivatala fenséges, 
isteni hivatal, szolgáltasson bár igazságot akár szóval, 
akár tettel, mint a hóhér. De ha olyasvalaki gyakorolja, 
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akire nincsen bizva5 avagy ha az, akire bízták^ haszonleséssel, 
részrehajlással gyakorolja, akkor az a birőí hivatal már 
ge nem jó, se nem helyes, A házasság ís fenséges és isteni 
intézmény, mégis sok a gazfickó a házas állapotnak között. 
Így vagyunk a katonarenddel, vagy hivatallal vagy mester-
séggel is : magában véve helyes és isteni, de arra kell ügyelni, 
hogy a katonaszemély ís arravaló és derekas legyen, 
amint, azt a kővetkezőkben hallani fogjukc 

Másodszor pedig kikötöm magamnak azt, hogy ezúttal 
iicm arról az igazságosságról szólok, mely m embert 
Isten előtt Igazzá teszi, Ezt a megigazulást egyesegyedil 
a Jézus Krisztusban való hit adja meg, minden mi hozzá-
járulásunk és érdemünk nélkül, tisztára csak Istennek 
ingyenvaló kegyelméből, ahogy ón azt már oly sokszor 
és oly sokféleképen megírtam és megmagyaráztam. Én itt 
a külsőleges igazságosságról szólok, úgy ahogy az a 
hivatalokban és tettekben megnyilatkozik, vagyis, hogy 
világosan beszéljek, én ezúttal erről szólok: vájjon a 
keresztyén hit, mely által Isten előtt megigazulunk, meg-
tűrheti-e maga mellett azts hogy katona legyek, harcoljak, 
öldököljek, raboljak, gyújtogassak, ahogy azt háborús 
időkben ellenséggel szemben tenni szokás, avagy hogy 
vájjon az ilyen tet t vétek-e, igazságtalanság-e, mely miatt 
lelkiismereti aggodalmakat kell érezni Isten előtt és 
keresztyen embernek a katonai tet tek egyikét sem szabad 
végeznie, csak jót kell tennie, szeretnie, nem pedig öldö-
kölnie és másokat károsítania ? Ilyformán értem én azt, 
hogy hivatal vagy tett, amely magában helyes és isteni, 
mégis gonoszszá és helytelenné válhatik5 ha a végrehajtó 
személy gonosz és istentelen. 

Harmadszor pedig e helyen nem szándékom a katonai 
rendről ós hivatalról, hogy az magában véve helyes ós 
isteni, hosszasabbari írni, mert e kérdést részletesen 
tárgyaltam a világi felsőbbségről irott könyvemben. Majdnem 
hogy azzal mernék dicsekedni, hogy a világi hatalmat ós 
felsőbbséget az apostolok ideje óta senki oly világosan 
meg nem magyarázta, oly fenségesnek nem magasztalta. 
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mint a h o g y azt ón tettem. Ezt még ellenségeimnek is el 
kell ismemiök. És ezért becsületes jutalmam EZ lett, hogy 
tanításomat lázítónak szidták ós kárhoztatták, mint olyat, 
mely a felsőbbség ellen irányuk Hála az Istennek! Mert 
minekutána a kardot az Isten rendelte, hogy a gonoszokat 
hintesse, a jókat védelmezze és a bekét biztosítsa. Rómabel. 
13, l s Pót I. 2, 13, ez erős bizonyítók arra nézve is, hogy a 
háborúskodás ós öldöklés és mindaz, ami háborús időkkei, 
háborúi joggal együtt jár, Istennek intézménye. 

Bál más a háború, mint az igazságtalanságnak ós 
gonoszságnak megtorlása? Miért háborúskodnak emberek, 
ha csak nem azért, hogy békesség és engedelmesség legyen ? 

Ha már most az íg a látszatja, hogy öldöklés és 
fosztogatás nem a szeretet műve, úgyhogy együgyű 
észszel valaki azt gondolhatná, hogy nem keresztyéni 
dolog, nem is illik keresztyen emberhez : való igazában 
azért az mégis a szeretet műve. Mert valamint a jó orvos, 
ha a kórság oly nagy és veszedelmes, hogy kezet, lábat, 
fület, szemet kell elmetszenie vagy feláldoznia, hogy a 
testet megmentse, ha az ember csak a levágott tagot 
tekinti, szörnyűségesen kegyetlen embernek látszik, de 
viszont, ha az ember azt a testet tekinti, melyet ily 
módon meg akar menteni, igaz valónak bizonyul, hogy 
derék, hűséges ember s hogy, amennyiben ra j ta múlik, 
keresztyéni művet cselekszik : faasonlatosképen, ha a 
katona munká já t nézem, ahogy a gonoszokat bünteti, az 
igazságtalanokat pusztít ja ós szörnyű nyomorúságnak 
okozója, úgy gondolom, mintha nagyon is nem keresztyéni 
cselekedet volna és épensóggel nem a szeretetnek műve ; 
de ha azt nézem, hogy mikóp védelmezi a jókat , megment 
feleséget, gyermeket, házat, jószágot, becsületet ós békes-
séget, akkor kitűnik, hogy mily fenséges ós isteni ez a 
munkásság és belátom, hogy itt is azért metszenek le 
egy-egy lábat vagy kezet, hogy az egész test el ne 
vesszen. Mert ha a kard meg nem védelmezné ós meg 
nem tar taná a békét, a békétlenség által kellene minden 
földi dolognak el pusztulnia. Ezért hát az ilyen háború 
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ne ím egyéb, mint egy kis, ideíg-odáig tartó békétlenség, 
mely elejét veszi egy örökös végtelen békétlenségnek^ 
kis csapás, mely nagy csapásnak állja ú t j á t 

Hogy mármost sok szó és irás esik arról, hogy mily 
nagy csapás a háború, az mind szent igaz, de arra ís 
kellene figyelemmel lenni, hogy hányszorta nagyobb az a 
csapás, melyet a háború elhárít. Igen ám, ha az emberek 
jámborak és békességszeretok volnának, akkor a hábo-
rúskodás a legnagyobb csapás volna e világon. De számításba 
veszed-e azt, hogy a világ gonosz, hogy az emberek 
nem akarnak békében élni, hogy rabolnak, lopnak, öldö-
kölnek, megbecstelenítőnek nőt, gyermeket, elvesznek 
becsületet, jószágot ? Ilyen általános, világra szóló békét-
lenségnek, melytői senki sem maradhatna ment, kell út-
já t állania annak a kis békétlenségnek, melynek háború 
vagy kard a neve. Azért t a r t j a az Isten ís oly nagyra a 
kardot, hogy azt a maga rendelésének nevezi és nem 
akarja, hogy azt mondják vagy higyjék, hogy az emberi 
találmány vagy intézmény. Mert az a kéz, mely azt a 
kardot forgatja, már aztán nem emberi kéz, hanem az 
Istennek keze és nem az ember, hanem az Isten az, aki 
akaszt, kerékbe tör, lefejez, öldököl és hadakozik; mindez 
az ő műve, az ő ítélete. Egyszóval: a katona hivatalában 
nem szabad arra nézni, hogy miképen öldököl, gyújtogat, 
üt és kerget stb, így járnak el a szűk látókörű, együgyű 
gyermekek, csak azt látják, hogy az orvos kezet vesz le, 
vagy lábat fűrészei le, de azt nem veszik észre, hogy ott 
az egész test megmentése forog szóban. Azért hát a 
katona h i v a t a l á t vagy mesterségét is férfias szemekkel 
kell nézni, hogy miért öldököl és sújt oly borzasztó 
módon, és akkor magától be fog bizonyosodni, hogy a 
katona hivatala egy magában véve isteni hivatal, mely 
ép oly szükséges és hasznos az emberiségnek, akár az 
evés és ivás, vagy más cselekvés. 

Ha mégis egyesek evvel a hivatallal visszaélnek, ok 
nélkül, merő könnyelműségből öldökölnek és háborús-
kodnak, az nem a hivatalnak, hanem az embernek a bűne. 
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Mert hol a' világon van az a hivatal, cselekedet vagy 
bármily dolog, bármilyen jő legyen is3 amellyel köny-
nyelmű, gonosz emberek vissza nem élnének? Ezek 
hasonlatosak a bolond orvosokhoz, akik oktalan módon 
akár az egészséges kezet is levágnák csupa könnyelmű-
ségből. Igen5 ez az az általános békétlenség, melynek 
becsületes háborúval és karddal kell ú t já t vágni és a 
békességet kényszerrel helyreállítani. Aminthogy mindig 
úgy is történik és történt is, hogy azokat verték meg, 
akik ok nélkül kezdtek háborút. Mert elvégre is nem 
kerülhetik el Istennek Ítéletét, mert utoljára mégis csak 
megtalálja és lesúj t ja őket, Így j á r t ak most a parasztok 
is az ő lázadásukkal 

Ennek bizonyítója a legnagyobb mester ós tanító 
Krisztus mellett, t. i. Keresztelő János, aki Luk, 3, l 4 l 

szerint, mikor a vitézek hozzá jöt tek és megkérdezték, 
hogy mitévők legyenek, hivatalukat nem kárhoztatta, nem 
is bíztatta őket, hogy hagyják abba, hanem ellenkezőleg 
elismerte hivatalokat mondván : Megelégedjetek a ti zsoldo-
tokkal és senkit meg ne rontsatok erőszakkal vagy 
igazságtalansággal Evvel a vitézi hivatalt magában véve 
dicsérte, mindamellett a vele való visszaélést tiltotta és 
helytelenítette. A visszaélés ugyanis nem magát a hivatalt 
terheli, Hasonlókép Krisztus is, mikor Pilátus előtt állott, 
elismerte, hogy a hadakozás nem helytelen dolog, mikor 
azt mondta Ján. 18, 3 6 : Ha e világból való volna az én 
országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy ne adassam 
át a zsidóknak. Ide tartozik minden régi hadi történet is 
az ó testámentomból, mint Ábrahám, Mózes, Jósué, a bírák. 
Sámuel, Dávid és Izrael népének minden királya. Pedig 
ha a harc és hadviselés magában véve helytelen és Istennek 
nem tetsző dolog volna, el kellene kárhoztatnunk Ábrahá-
mot, Mózest, Jósuét, Dávidot és a többi szent atyákat, 
királyokat és fejedelmeket egytől-egyig, akik pedig e 
hivatalukban az Istent szolgálták és az írás szerint 
ugyancsak e hivatalukkal szereztek nagy hírnevet Ezt 
mindenki jól tudja, aki csak kevéssé is járatos a Szent-
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írásban. Azért ezt bővebben bizonyítgatni nem is szük-
séges. 

Azt mondhatná azonban itt valaki, hogy másképen 
volt az a szent atyákkal, akiket az Isten kiválasztott a 
pogányok kőzöl, meghagyván nekik azt, hogy harcoljanak. 
Az o példájuk nem elegendő az új tesfcámentom alapján 
álló keresztyén embernek, inert míg ők hivatkozhattak 
Isten parancsolatjára és Isten iránt való engedelmességből 
harcoltak, nekünk nincsen istentol parancsolatunk, hogy 
harcoljunk, hanem inkább, hogy tűr jünk és mindenről 
lemondjunk. Erre eléggé világos feleletet adtak Péter ós 
Pál apostolok, akik mindketten az á j testámentomban ís 
meghagyják a világi rend iránt ós a világi hatóság 
rendeletei iránt való engedelmességet. Fentebb ís hallottuk, 
hogy Keresztelő Szent János a vitézeket, mint keresztyén 
tanító, keresztyéni módon oktat ja ós mégis megparancsolja 
nekik, hogy vitézek maradjanak s csak arra az egyre 
figyelmezteti, hogy hivatalukkal vissza ne éljenek, senkivel 
igazságtalanságot vagy erőszakot el ne kövessenek, hanem 
hogy zsoldjukkal megelégedjenek. Így tehát az új testá-
mentomban is el van rendelve Isten szava és parancsolatja 
által a kard ós akik a kardot helyesen forgat ják ós Isten 
iránt való engedelmességgel harcolnak, azok ebben a 
hivatalukban is Istennek szolgálnak ós az ő parancsának 
engedelmeskednek. 

És csak gondoljuk meg magunk ís : ha megengedjük 
azt, hogy a háborúskodás magában véve helytelen, akkor 
kénytelenek vagyunk minden egyébre is megengedni, hogy 
helytelen. Mert ha a kard forgatása helytelen volna a 
harcban, akkor az esetben ís helytelen volna a használata, 
mikor vele gonosztévőket büntetünk, vagy a békét meg-
óvjuk. Egyszóval minden cselekedetet helytelennek kellene 
tar tanunk. Mert mi más a háborúskodás, mint a gonosz-
tévők megbüntetése ós a béke megóvása ? Ha egy tolvaj^ 
gyilkost vagy házasságtörőt büntetünk, az egy egyetlen 
gonosztevőn végrehajtott büntetés. De ha helyesen háborús-
kodunk. egyszerre egy egész nagy csapat gonosztevőt 
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sújtunk, akik annyi bajt okoznak, amekkora a csapatjuk. 
Ha tehát a kardnak egy cselekedete helyes ós jó, akkor 
valamennyi cselekedete is az; hiszen kard az, nem pedig 
rókafark1) és Istennek bosszúja, RómabeL 13, 4. 

Árra az ellenvetésre, hogy a keresztyéneknek nincsen 
parancsolatjuk a háborúskodásra, a példákra való hivat-
kozás pedig nem elégséges, mert nekik Krisztus azt 
tanította, hogy a hajnak ne álljanak ellent, hanem mindent 
tűrjenek, már elegendoképen megfeleltem könyvecskémben, 
mely a világi felsőbbségről szói. Mert persze hogy a 
keresztyenek nem háborúskodnak maguk közt, nincs is 
maguk közt világi hatóság, az ő kormányuk lelki kormány 
és lelkileg senkinek sincsenek alávetve, hanem csak a 
Krisztusnak. De testlikkel, vagyonukkal a világi hatóság-
nak vannak alárendelve ós ennek tartoznak engedelmes-
séggel. Ha tehát a világi hatalom harcra szólítja őket 
kell harcolniok engedelmességből, nemi mint keresztyén 
neknek, hanem mint testük után ós földi vagyonuk után 
az ország polgárainak és engedelmes alattvalóinak. Annak 
okáért ha harcolnak, nem a maguk javára vagy a maguk 
kedvere teszik, hanem a felsőbbség parancsára és szol-
gálatjára, melynek alája vannak rendelve, ahogy azt Pál 
apostol Titusnak írja, 3, t : Legyetek engedelmesek a 
felsőbbségnek. Erről bővebbet olvashatsz a világi felsőbb-
ségről írt könyvemben. 

Summa summarum: a dolognak a veleje ez : a kard 
hivatala magában véve helyes, isteni ós szükséges intéz-
mény, amely nem megvettetóst, hanem félelmet,-tiszteletet 
és engedelmességet kiván, mert különben a' bosszúnak 
megállója lesz, mint azt Pál apostol mondja, Róm. 13, 
Mert kétféle felsőbbsóget rendelt az Isten az emberek 
között, az egyiket lelkinek rendelte igéjével és kard 
nélkül, hogy ez által az emberek jámborakká és igazakká 
legyenek és ezzel az igazságossággal elnyerjék az örök 
életet. Ezt az igazságosságot az Isten az ő igéjével szol-

1) A rókafark e hasonlatban valami gyengéd fegyelmi eszközt jelent. 
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gáltatja, melynek hirdetését a prédikátorokra bízta. A 
'másik felsőbbség világi, eszköze a kard, hogy azok, akik 
igéje által nem akarnak jámborakká és igazakká lenni az 
örök életre, azok ily világi hatalom által kényszeríttessenek 
arra, hogy a világ előtt jámborakká és igazakká legyenek, 
'Ezt az, igazságosságot 5 a karddal szolgáltatja, És bár 
ezt az igazságosságot ő nem akar ja az örök élettel jutal-
mazni, mégis azt kívánja, hogy a békesség az emberek 
közt megmaradjon és földi j avakat ád jutalom fejében. 
Az Isten azért ád a felsőbbségnek annyi földi jót, tiszte™ 
letet, hatalmat, ami őket jogosan megilleti a többiek 
fölött, hogy neki segédkezzenek ennek a világi igazságnak 
szolgáltatásában. így maga az isten a megalapítója, ura, 
mestere, előmozdítója és jutáim az ója mind a kétféle 
igazságosságnak, a lelkinek is meg a világinak is és ezekben 
nincs semmi emberi intézmény, hanem tisztán csak isteni 
rendelés. 

Minthogy tehát, ami magát a vitézi rendet illeti, 
kétségen felöl van, hogy az helyes ós isteni intézmény, 
a következőkben ennek a rendnek a személyeiről és 
szokásairól fogunk beszélni. Mert az a legfontosabb, hogy 
az ember tudja, mi képen kell ezt a hivatalt gyakorolni. 
És itt ki tűnik az is, hogy ha az ember bizonyos szabá-
lyokat és törvényeket akar megállapítani, annyi különös 
és kivételes eset fordul elő, hogy nagyon bajos dolog, 
mindent pontosan és szabatosan összefoglalni, ügy van 
ez minden jogi szabálynál í s ; lehetetlen egészen pontosan 
ós szigorúan szavakba foglalni-; előfordulnak esetek, 
amelyekre nézve kivételt kell tenni. Sőt ha az ember a 
kivételt meg nem engedné, hanem szorosan az igazsághoz 
ragaszkodnék, akkor ez volna épen a legnagyobb igaz-
ságtalanság, ahogy azt a pogány költő Terentius mondja : 
A legfőbb igazság a legfőbb igazságtalanság.1) És bölcs 
Salamon. azt tani íja a Prédikátor könyvében, (10, r.) hogy 

Summum ius, summa iniuria. Terentius Heautontimorumenos 
(Az önkinzó; c. darabjában. 
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az ember ne legyen nagyon igazságos, hanem hogy néha 
akarjon nem bölcs is lenni. 

Hogy erre példával szolgáljak ; a legutóbb lefolyt 
parasztlázadás alkalmával lehetett bizony egyeseket látnis 

különösen a jobbmódűak közül, akik nem szívesen vettek 
részt benne. Mert a lázadás a gazdagok ellen is i r ányu l j 
ép úgy mint a felsőbbség ellen és joggal lehet feltételezni, 
hogy egy gazdag ember se nézte a lázadást jő szemmel 
íme itt egyeseknek kénytelen-kelletlen részt kellett venniök. 
Mások meg maguk ju t ta t ták magukat ebbe a kényelmetlen 
helyzetbe azon hiszeinben, hogy a megvadult tömeget 
fékezhetik és jó tanácscsal gonosz terveikben meggátol-
hatják, hogy legalább annyi gonoszságot el ne kövessenek. 
Ezzel a felsőbbségnek javát , de a saját magukét is elo 
akarták mozdítani. Megint mások főuraiknak engedelmével 
vettek részt a lázadásban, akikhez előbb kérésekkel fordul-
tak. Még más hasonló esetek is fordulhattak elő, de 
lehetetlen mind kigondolni és szabályba foglalni 

Nos hát, előáll a jog és így szól : Minden lázadó 
halált érdemel, ezt a háromfajta embert pedig friss tetten 
érték a lázadók tömegében. Mi történjék hát velők ? Ha 
itt nincs helye kivételnek, hanem a merev, szigorú jog-
szabálynak kell érvényesülnie, ahogy az általában a tett-
ről szól, akkor ezeknek épúgy meg kell hainiok, mint a 
többieknek, akiknek amel le t t hogy a tettben bűnösek, 
bűnös szivük és szándékuk is volt, holott emezeknek 
ártatlan szivük és a felsőbbség iránt jó szándékuk volt. 
Valóban így is j á r t el egyik-másik lovagocskánk, különösen 
a gazdagabbakkal szemben, mikor azt hitték, hogy vala-
mit elharácsolhatnak tőlük, ha csak azt mondhatták 
nekik: Te is ott voltál a lázadók tömegében, neked is 
veszned kell. Ily módon sok emberrel szemben nagy 
jogtalanságot követtek el, ártatlan vért ontottak, sokakat 
ju t ta t tak özvegységre, árvaságra, amellett javaikat is 
elvették és mégis úgy hivják őket, hogy a nemesekből 
valók. Az ám, a nemesekből, a sasokból Hanem a ganéj 
is a sasokból való és bátran dicsekedhetik avval, hogy a 
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sasokból kerül ki, pedig hát bűzlik ós semmire se jőc 
Ily értelemben lehetnek az ilyenek ís a sasokból, & 
nemesekből valók.1) 

Mi németek németek vagyunk, nemetek maradunk, 
azaz disznók és oktalan bestiák! Én tehát azt mondom: Oly 
esetekben, amelyekre példát szolgáltat az említett három 
ember, tágítson a jog ós érvényesüljön helyette a méltá-
nyosság, Mert a jog mereven azt mondja: A lázadás halált 
érdemel, mint crimen laesae majestatis2), mint vétség a 
felsőbbség ellen, De a méltányosság így szól; dó, jó, kedves 
jog! úgy van az, ahogy te mondod, de lehetséges, hogy 
ketten ugyanazt cselekszik, de egészen más szívvel ós 
szándékkal Júdás példának okáért megcsókolja a kertben 
Krisztus urunkat, Máté 26, 49„ Külsőleg ez jó cselekedet,, 
de szíve gonosz volt ós elárulta urát evvel a jó cseleke-
dettel, melyet pedig Jézus tanítványaival egyébkor jó 
szívből szokott gyakorolni. Péter viszont Annás szolgáival 
a tűzhely melle ült és együtt melegedett az istentelenekkel, 
Luk. '22, 555 ami nem volt jó cselekedet. Ha mármost a 
jognak mereven kellene érvényesülnie, akkor Júdásnak 
derék embernek, Péternek hamisnak kellene lennie. Azonban 
Júdás szíve gonosz volt, Péteré jó, azért a méltányosságnak 
itt le kell győznie a jogosságot. Hasonlóképen akiknek a 
lázadók közt jó volt a szándékuk, azokat a méltányosság 
nemcsak hogy felmenti, hanem még kétszeres kegyelem re is 
méltóknak tart ja. Mert ők olyanok, mint az Árkea városából 
való jámbor Khúsai, aki a lázadó Absalonhoz szegődött 
és nagyon engedelmesnek mutatta magát iránta, még pedig 
mindezt Dávid parancsára, abban a hiszemben, hogy ezáltal 
Dávidnak segít, Absalonnak árt, amint az szépen meg 
van írva Sámuel második könyvében a 15. fejezet 32 ós 
következő, valamint a 16. fejezet 16 és következő verseiben. 
Látszatra Khúsai ugyancsak fellázadt Absalonnal Dávid 
ellen, 17. fej. 5, de örök időkre nagy dicséretre és tiszteletre 

') Itt L. egy nem fordítható szójátékot alkalmaz; az Adel szót 
egyenértékűnek veszi az Adler szóval. 

2) Crimen laesae majertatis -- felségsértés. 
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méltó Isten és a világ előt t Ha mármost Dávid ezt a 
Ehúsait mint lázadót hóhér kezére ju t ta t ta volna, az csak 
'olyan dicséretes cselekedet lett volna, mint aminőket most 
fejedelmeink és lovagocskáink az amolyan ártatlan, sőt 
érdemes emberekkel szemben elkövetnek. 

Azt az erényt vagy bölcsesóget., mely a merev igazsá-
gosságot ilyetén módon irányítja ós korlátozza ós ahogy 
az esetek előadják magukat, egy és ugyanazon cselekedetet 
a szándóknak ós érzületnek különböző volta szerint itólí 
meg, görögül szus/Wa-nak, latínul aequitas-nak hívják, én 
méltányosságnak nevezem. Á törvénynek, mert szárazon 
és könnyen érthető módon rövid szavakba foglaltnak kell 
lennie, nem is lehet minden eshetősóget ós kivételt magában 
foglalnia. Azért az uraknak és bíráknak okosaknak ós 
jámboraknak kell lenniök és józan észszel a méltányosság 
szempontjából kell minden ügyet mérlegelniök ós e szerint 
a törvényt vagy alkalmazni, vagy mellőzni. Példának okáért 
valamely házigazda szabályt ád cselédjeinek, hogy egyik-
másik napon mit dolgozzanak. Erre nézve áll a törvény, 
hogy a kí 0 szabályt meg nem tar t ja , a kiszabott munkát 
nem teljesíti, büntetést szenvedjen. De inost valamelyiket 
a cselédeknek betegség vagy önhibáján kívül más körülmény 
akadályozza, akkor már a törvény ereje megszűnik. Nagyon 
gonosz házigazda volna az, aki cselédjét ilyen mulasztás 
miatt büntetni akarná. Azért mindazokat a törvényeket, 
melyek valamely cselekedetre vonatkoznak, alá kell rendelni 
a méltányosságnak, mint mesternek, a sokféle, megszámlál-
hatatlan, meg nem határozható eshetőség miatt, amely 
•előadhatja magát, amelyeket előre senki el nem képzelhet 
ós. egybe nem foglalhat. 

Ezért mondjuk mi most a katonai jogszolgáltatásról, 
vagy a hadi gyakorlatról, ami a személyeket illeti: először, 
hogy a háborúskodás folyhat háromféle személy közt. 
Tudniillik egyenlők küzdenek egyenlők ellen, azaz egyik 
fel sem esküdött fel a másiknak, egyik sem alattvalója a 
másiknak, ha az egyik fél nem is oly nagy és hatalmas, 
mint a másiké Továbbá, a fölöttesek küzdenek az ő 
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alantasaik ellen, végül, az alantasok az o feljebbvalóik 
ellen harcolnak. -

Vegyik csak elő először ezt a harmadik esetet. Itt 
megszólal a törvény és azt mondja, hogy senkinek sem 
szabad az ő felsőbbsége ellen küzd.enie, mert a felsőbbség 
iránt mindenki engedelmességgel, tisztelettel és félelemmel 
tartozik. Rom. 13, Mert aki. a feje fölött vagdalkozik, 
annak a szemébe huil a forgács, vagy ahogy bölcs Salamon 
mondja, Péld= 26, 2 7 ; Aki felhajít ja a követ, "annak az a 
fejére esik. Ez úgy általában véve a törvény, melyet az 
Isten rendelt és az emberek elfogadtak. Mert az nem fér 
össze, hogy valaki engedelmes legyen és mégis háborús-
kodjék, hogy valaki alattvaló legyen és mégse akar ja 
eltűrni urát. De mi már azt . megmond,ottuk, hogy az 
igazságnak a méltányosság legyen a mestere és ez irányítsa 
esetről esetre az igazságot és engedje meg, hogy ellenére 
is cselekedhessék az ember. Itt tehát az a kérdés : váljon 
méltóképen lehetséges-e, vagyis előfordulhat-e oly eset5 

hogy az ember joggal megtagadhat ja az engedelmességet 
a felsőbbség iránt, hogy ellene harcolhat, a felsőbbséget 
leteheti, fogságba vetheti ? Mert. van bennünk emberekben 
egy rossz tulajdonság, a neve fraus, azaz hamisság vagy 
álnokság. Ha ez meghallja, hogy a méltányosság az igazság 
elé való, ahogy mi azt mondtuk, akkor menten az igazság 
ellen fordul és éjjel-nappal azon töprenkedik, hogy mikép 
kerülhetne a méltányosság neve és színe alatt a piacra, 
hogy.-magát kínálja, hogy az igazságnak teljesen vége legyen 
s hogy ő legyen az-édes ' .kedves , aki helyesen já r t el. 
Innen j á r j a a közmondás: Inventa lege inventa est fraus 
legís1): Ha valamely törvényt hoznak, mindjárt ott terem 
mellette Hamisság kisasszony Is. A pogányok, mert az 
Istent nem ismerték és azt" sem ' tudták, hogy a -világi 
hatalom Istennek rendelése, (ugyanis ők ember szeren-
cséjének vagy cselekedetének ' tulajdonították,) itt bátran 

Ha valamely törvényt kitaláltak, mindjárt megtalálják a törvény 
kijátszását i s . ; : : • V •-'•,. ' • ' : •;•. 

1>. Luther 21, mii vei. 2 
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beavatkoztak ós nemcsak méltányosnak, ele dicséretesnek 
is ta r to t ták a haszontalan, vagy gonosz felsőbbseget letenni, 
megölni, vagy elűzni. A görögök ennek következtében 
állami törvénynyel drága ajándékokat ís szavaztak meg 
a zsarnokgyilkosoknak. E példát a rómaiak a császárok 
korában székiben követtek és császárjaiknak majdnem 
nagyobb részét maguk ölték meg, úgyhogy abban a híres 
római császárságban úgyszólván egy császár sem hullott 
el ellenség kezétől, hanem csak kevésnek engedték meg, 
hogy ágyban, természetes halállal múljon ki. Izrael és 
Júda népei hasonlóképen egynémely királyukat így gyilkol-
ták meg* 

De mi nem elégszünk meg az ilyen példákkal Mert 
reánk nézve nem az a kérdés, hogy mikép cselekedtek a 
pogányok vagy zsidók, hanem az, hogy mi törvényes és 
méltányos, meg pedig nemcsak Isten előtt lelki tekintetben, 
hanem a világi hatalomnak Isten rendelte külső rendjét 
illetőleg is. Mert ha ma-holnap valamely nép feltámad, 
leteszi urát vagy meggyilkolja, ám az megtörténhetik, az 
uraknak erre elkészülve kell lenníök, úgy rendeli-e Isten. 
De ebből még nem következik, hogy ez azért igazságos 
vagy méltányos cselekedet volna. Még én oly esetet nem 
találtam, hogy ez méltányos volna, nem is tudnók ily 
esetet elképzelni. A lázadó parasztok azt hozták fel ürügyül, 
hogy az urak nem engedik az evangéliom hirdetését s hogy 
nyúzzák a szegény embert, azért kell őket megbuktatni. 
De ón erre azt feleltem, hogy ha az urak ebben igazság-
talanul járnak is el, azért még sem volna se jogos, se 
méltányos igazságtalanságot elkövetni, vagyis engedet-
leneknek lenni s így az Isten alkotta rendet, mely nem a 
mi művünk, megbolygatni, hanem az igazságtalanságot 
tűrnünk kell ós ha van valahol fejedelem, aki az evan-
góliomot nem akarja szívelni, ot t menjünk más országba, 
ahol hirdetik, amint azt Krisztus mondja ; Máté 10, : 
Mikor pedig háborgatnak ti teket abban a városban, szalad-
ja tok más városba. 

Az ugyan méltányos dolog volna, hogy ahol esetleg 
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a fejedelem vagy király vagy uralkodó megörül, hogy azt 
hivatalától megfosszák és őrizet alatt tartsák. Mert az 
ilyet már nem lehet emberszámba venni, minthogy eszet 
vesztette, Igen ám, mondhatná valaki, egy dühösködő 
zsarnok is örült, sőt meg az őrültnél ís rosszabbnak 
tekinthető, mert sokkal több kár t okoz, s így tovább. Itt 
az ember megakadhatna a felelettel, mert az ilyes beszéd 
látszólag nagyon helyes ós mintegy kierőszakolja, hogy 
méltányos. De ón mégis megmondom az erre való vélemé-
nyemet, hogy van ám különbség őrült és zsarnok között. 
Az őrült értelmes dolgot sem nem mívelhet, sem nem 
szenvedhet, nem is lehet tőle várni észszerű cselekvést, 
mert hisz az értelein világa nála oda van. A zsarnoknál 
azonban sokat tesz az, hogy tudja, mikor követ el igazság-
talanságot, nála megvan a világos tudat ós nincs kizárva a 
remény sem, hogy megjavul, hogy hallgat a jó szóra és 
enged neki, ami pedig az őrültnél mind ki van zárva. 
Mert az őrült olyan, mint a tuskó, vagy a kő. Azonkívül 
még az ilyen eljárásnak rossz következménye ís van ; 
példának veszik s ha valahol helyeslik a zsarnokok meg-
ölését vagy elűzését, csakhamar általános szokássá válik, 
hogy zsarnokoknak szidják azokat, akik valójában nem 
is azok, sőt meg is ölik őket, ha a csőcseléknek erre 
kedve kerekedik. A római történet eléggé bizonyítja, 
hogy nem egy derék császárjukat csak azért ölték meg, 
hogy nem volt ínyükre vagy nem já r t kedvükben, hogy 
nem engedte őket uralkodni s maga nem akar t báb ós 
szolga lenni a csőcselék kezében, mint például Galba, 
Pertinax, Gordianus, Alexander. 

A csőcseléknek nem szabad sokat muzsikálni, mindjárt 
táncra kerekedik és helyesebb tíz rőfnyit elvenni tőle, 
mint egy arasznyit, vagy akár csak egy újjnyit is engedni 
ilyen esetben. Jobb, ha a zsarnokság saazs/or is jog-
talanságot követ el a csőcselókkel, mint ha ez egyszer 
jogtalankodik a zsarnoksággal szemben. Mert ha már 
jogtalanságot kell tűrni, akkor kívánatosabb, hogy az 
alattvaló szenvedje el a felsőbbségtől, semmint a felsőbb-

2* 
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ség az alattvalóktól. Mert a csőcselek nem tud mérteket 
tartani ós mindegyikében több mint öt zsarnok rejtőzik. 
Mármost sokkai jobb egy zsarnoktól, vagyis a íeisőbbsógtői 
jogtalanságot elszenvedni, mint számtalan zsarnoktól, 
vagyis a csőcseléktől. 

Hivatkoznak arra, hogy a svájciak is hajdanta agyon-
verték főuraikat és önmaguk szabadították meg magukat 
stb., s hogy a dánok ís a miiiapában elkergették királyukat1) 
és mindkét esetben okul azt a tűrhetetlen zsarnokságot 
hozzák fel, melyet az alattvalóknak el kellett szenvedniük. 
Csakhogy ón fentebb már elmondtam, hogy itt nem arról 
folyik a szó, hogy mit tesznek vagy tet tek a pogányok, 
vagy hogy miféle példákat ós hasonló eseteket lehet 
felhozni, hanem arról, hogy mit szabad ós mit kelljen jó 
lelkiismerettel cselekedni, hogy az ember abban teljesseggel 
biztos legyen, hogy cselekvése Isten előtt nem helytelen. 
Mert hát én jól tudom, olvastam is elengedőkópen a 
históriában, hogy valamikor az alattvalók az ő felsőbb-
ségüket megölték vagy elűztek, mint például a zsidók, a 
görögök, a rómaiak és hogy az Isten ezt el tűrte és meg-
engedte, hogy ezek után ís növekedjenek és gyarapodjanak. 
De végre meg is csak megjött a t isztogatás napja. Mert 
a zsidókat végre ís az asszírok, a görögöket Fülöp király, 
a rómaiakat a gótok és longobárdok vertek le és pusztí-
tot ták el. A svájciak ís bizony eddigeló vérrel fizették 
meg felszabadulásukat, most is fizetik ezt a véradót s hogy 
mi lesz a vége, azt könnyen el lehet képzelni, A dánok 
se küzdöttek még végig az ő harcuka t De ón csak ott 
látok állandó kormányzatot, ahol a felsőbbsóget tiszteletben 
tar t ják , in int például a perzsáknál, tatároknál és több 
olyan népnél, amelyek nemcsak hogy a rómaiakkal és 
minden hatalommal szemben fenntartot ták magukat , de 
sőt meg a rómaiakat ós sok más népet is elpusztították. 

Én ebben csak arra az egy okra támaszkodom, hogy 
Isten azt mondja, Rom.- 12, l 9 , : Enyím a bosszúállás, én 

*) II. Kei észtéi y dán ki iyt 1523-ban fosztották - meg trónjától.-
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megfizetek. Hasonlóképen Máténál 7,15i Ne Ítéljetek. Amellett 
az ó testamentom sokszor ós keményen tiltja, hogy a 
felsőbbseget meg ne átkozzuk, de még csak ne is ócsároljuk 
MóZc II, 22, 2 8 : A te néped között való fejedelmeket ne 
átkozzad. És Pál apostol Timotheushoz írott első levelében, 
2c 2, és az Apostolok Cselekedetei 23, 5, arra taní t ják a 
keresztyeneket, hogy a feísőbbségert imádkozzanak. Sala-
mon az ő Példabeszédeiben és a Prédikátor könyvében 
mindenütt a király iránt való engedelmességre és aláza-
tosságra tanít. Pókláb. 24, 21. Azt már csak nem tagadhat ja 
senki, hogy az alattvalók, ha a felsőbbség iránt engedet-
lenek, maguk veszik a kezükbe a bosszúállást, hogy birákul 
vetik- fel magukat, Préd. 10, 20, ami nemcsak Istennek 
rendelet je és parancsolatja ellen van, mert hisz az Isten 
az igazságszolgáltatást ós ítéletet magának tar t ja fenn, 
hanem" minden természetes jog ós méltányosság ellen való 
ís. Nem hiába mondják : Senki se legyen bíró a' maga 
ügyében, továbbá: A ki visszaüt, annak nincs igaza. 

: Itt talán azt mondhatnád : De hogy is kellene mindent 
eltűrni a zsarnokok részéről? Te túlságosan sokat adsz 
nekik és az ilyen-tanok hirdetése által csak erősebbe és 
nagyobbá válik az ő gonoszságuk. Hát azt ís el kell-e 
tűrni, hogy kinek-kinek felesege, gyermeke, elete, jószága 
veszedelemben és szégyenben forogjon? Ki kezdhet akkor 
becsületes dolgot, ha így kell élnie? Erre ez a feleletem: 
Hát hiszen én nem téged oktatlak, aki csak azt teszed, 
a mi neked jónak tetszik. Ám tégy szíved szerint és öld 
meg uraidat mind; te lássad, hogy rnikép sikerüljön. Én 
egyesegyediii csak azokat tanítom, akik helyesen akarnak 
cselekedni. Az ilyeneknek én azt mondom, hogy a felsőbb-
ségnek nem szabad ellenszegülni bűnnel ós lázadással, 
ahogy azt a rómaiak, a görögök, a svájciak és dánok 
tet ték ; van ennek más módja, 

Az első ez: ha kitűnik, 'hogy a felsőbbség sajá t lelke 
üdvösségót oly kevésre becsüli, hogy dühösködik és Igazság-
talankodik, mit bánod akkor te, hogy megrontja jószágodat, 
életedet, feleségedet, gyermekedet ? Hiszen a te lelkednek 
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nem árthat és több kár t ejt önönmagában, mint tebenned, 
mert kárhozatba ejti a saját lelket, amire következnie keli 
életének ós jószágának a romlása is. Nem gondolod-e 
hogy ez már elég kemény bosszúállás ? Másodszor: Mit 
akarnál tenni, ha ugyancsak az a te felsőbbseged, háborút 
folytatna, amikor nemcsak javadat, feleségedet, hanem 
tenmagadat is az a veszedelem fenyegetne, hogy uradért 
fogságba kerülj, érette a máglyát, a halált elszenvedjed ? 
Meg akarnád ölni uradat ? Hány derék emberét vesztette 
el Miksa császár elete folyamán háborúkban, de azért 
senki sem támadott ellene ; holott ha zsarnoki módon 
ölette volna meg őket, ennél szörnyűségesebb dolgot soha 
senki nem hallott volna. Ámde hiszen mégis ő az oka 
annak, hogy elpusztultak, mert ő érette szenvedték el a 
halált. Hát mi más a dühöngő zsarnok, mint valami 
veszedelmes háború, amelyben sok nemes derek és ártatlan 
ember jár pórúl ? Sőt még a veszedelmes zsarnok könnyebben 
tűrhető, mint valamely veszedelmes háború ; ezt neked el 
keli ismerned, csak kérdezd meg eszedet ós tapasztalatodat. 
Azt elhiszem, hogy szeretnél bókében jó napokat élni; de 
mi lesz akkor, ha Isten zsarnokok vagy háború által 
ennek ú t já t ál l ja? Most hát csak gondold meg és számítsd 
ki, hogy mit szeretnél jobban, háborút-e avagy zsarnokot. 
Mert te mindakettőt bőven megérdemelted Isten előtt 
való bűnösségeddel. Persze mi csak olyanok vagyunk, 
hogy jól esik gonoszaknak lennünk, a bűnben megmarad-
nunk ; a büntetést azonban vétkeinkért el akar juk kerülni, 
sőt fellázadni ellene ós bűneinket védelmezni. De ez csak 
úgy fog nekünk sikerülni, mint a kutyának, ha a sün-
disznóba harap. 

Harmadszor : ha gonosz a felsőbbség, ám itt az Isten, 
akinek van tüze, vize, vasa, köve és más számtalan eszköze, 
* un vei öldökölhet. Mily hamar megfojthat egy-egy zsarno-
kot ! Mert igy szól az Űr Jób könyvében (34, 3Ü): A nép 
bűne miatt engedi az Űr, hogy egy gazfickó uralkodjék. 
Azt vajmi jól lát juk, hogy gazfickó az uralkodó; de azt senki 
sem akar ja látni, hogy nem a saját gazságáórt uralkodik, 
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hanem a népnek bűne miatt. A nép nem tekinti a maga 
bűnös voltát és azt hiszi, hogy az a zsarnok csak a maga 
gazságáért uralkodik Ily elvakult, felfordult és bolond 
a világ, azért jár úgy, mint ahogy a parasztok is j á r tak a 
lázadásukkal ; akik felsobbségfik vétkeit akar ták bünte tn i 
mintha bizony ok maguk teljesen bűntelenek és tiszták 
lettek volna. Azért kellett, hogy az isten megmutassa 
nekik a gerendát az o szemükben, hogy megfeledkezzenek 
a szálkáról a máséban. Máté 7, 5. 

Negyedszer: a zsarnokokat az a veszedelem fenyeget i 
hogy az Isten rendeletére az alattvalók felkerekednek és 
ahogy fentebb mondtuk, megölik vagy elűzik őket. Mert 
mi itt azokat oktat juk, akik a helyeset akar ják tenni, 
akik pedig édes-kevesen vannak; amellett megmarad a 
hitetleneknek, pogányoknak és nem keresztyénieknek 
nagy sokasága, akik, ha Isten is úgy engedi, igazság-
talansággal fellázadnak a felsőbbség ellen és ezáltal sok 
szerencsétlenséget okoznak, mint ahogy azt a zsidók, 
a görögök és rómaiak sokszor tették. Azért nincs okod 
panaszkodni, hogy a mi tanításunk a zsarnokoknak és 
felsőbbségnek biztonságot nyúj t gonosz tet tek elkövetésére* 
Nem, ők épenséggel nincsenek biztonságban. Mi ugyan azt 
tanít juk, hogy biztonságban kell lenniök, tegyenek bár 
akár jót, akár rosszat; de ezt a biztonságot mi nekik sem 
meg nem adhatjuk, sem meg nem ígérhetjük. Mert a 
nagy tömeget mi sehogyse kényszerí thetjük arra, hogy 
taní tásunkat kövesse, ha Isten hozzá kegyelmét nem adja. 
Mi azt tanít juk, amit akarunk, de a világ is azt teszi, 
amit akar. Isten segedelmére van szükség és mi csak 
azokat taníthatjuk, akik szívesen cselekednének helyesen 
és jámborul, talán ők segédkezhetnének a nagy tömeg 
fékentartásában. A mi tanításunk miatt a főurak ép oly 
biztosan ülnek trónjukon, mint a mi tanításunk nélkül. 
Sajnos, úgy szokott az lenni, hogy erre a te panaszodra 
nincsen szükség, mert a nagy tömeg a mi szavunkra nem 
haj t és pusztán csak az Isten kezében van, megakarja-e 
tartani a felsőbbséget, aminthogy egyedül ő rendelte eh 
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Tapasztaltuk mi ezt bőven a parasztok lázadásánál. Azért 
hát n© tévesszen meg téged az, hogy a felsőbbség gonosz: 
közelebb áll a bűnhödóshez és szerencsétlenséghez, mint 
amennyire magad óhajtanád, A zsarnok Dionysius ís 
bevallotta, hogy olyan az o elete, mintha feje fölött selyem-
szálon meztelen kard függne, lábai alatt meg szörnyű 
tűz égne,1) 

Ötödször: van az Istennek meg egy más módja is, 
amely!yel a felsobbsóget megbüntethet!, hogy neked magad-
nak ne kelljen a bosszúállás művét végezned. Feltámaszthat 
idegen felsobbsóget, mint ahogy például a gótokat a 
rómaiak ellen, az assziriaiakatlzrael népe ellen feltámasztotta 
stb. Így tehát mindenfelől elég bosszúállás, büntetés ós 
veszedelem környékezi a zsarnokságot ós felsobbsóget és 
az Isten nem engedi, hogy gonoszságuknak örvendjenek ; 
szorosan a nyomukban, sőt mellettük van ós erősen tar t ja 
őket fékkel, sarkantyúval És evvel egyezik az a természetes 
jog is, melyet Krisztus tanít, Máté 7, 1 2 : Valamit akartok, 
hogy az emberek cselekedjenek ti veletek, azt cselekedjétek 
ti ís azokkal Bizony egy családapa sem ' akarná, hogy 
saját házában övéi üldözzék, megöljek, megrontsák az o 
gonoszsága miatt, különösen ha ezt önkényesen, önhatal-
múlag tennék bosszűállással ós bíráskodva anélkül, hogy 
előzetesen panaszt emeltek volna a felsőbb hatóság előtt, 
Époly gonoszságnak kellene venni bármely alattvaló részéről, 
ha zsarnoka ellen cselekednék. 

Erre egy-két példát kell hoznom, melyekre jó lesz 
figyelni és üdvös azokat követni. Olvasunk egy özvegy-
asszonyról, aki ott állt ós nagy buzgósággal imádkozott 
az ő zsarnokáért, hogy az isten tar tsa meg őt sokáig 
életben s így tovább. A zsarnok meghallja ezt ós elcso-
dálkozik, mert jól tudja, hogy sok baj t hozott reá ós 
különösnek tekintette ezt az imádságot. Mert a közönséges 
imádság zsarnokokért nem így szokott hangzani. Kérdezi 

. 1) Dionysius, a kegyetlenségérői faires siciliai zsarnok, Kr. előle a 
negyedik században, v. ö. Damokles kardja. '. 
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hát, miért imádkozik így .0 .érette? Erre az özvegy így 
felelt: Tíz tehenem volt, mikor nagyatyád élt. Elvett 
tőlem ket tőt ós ekkor ón vesztéért imádkoztam, hogy 
bár 'ha lna meg ós atyád lenne az uralkodó. Ez meg is 
törtónt ós atyád elvette három tehenemet. Megint imád-
koztam, hogy bár te lennel az, űr, ő meg meghalna. -Most te 
elvetted'négy tehenemet, azért ón most éretted imádkozom, 
mert attól tartok, hogy aki utánad jön, az elveszi utolsó 
tehenemet mindenestül, amim van. A tudósoknak meg 
van egy. ilyen hasonlatjuk egy koldusról, akinek teste egy 
seb volt tele legyekkel, melyek szíva-szúrva gyötör ték 
Ekkor oda vetődött egy könyörületes ember, segíteni 
akar t rajta, elhessegette a legyeket mind. De a koldus 
rákiá l to t t : Jaj , mit tész? Ezek a legyek már jóformán, 
jóllaktak, úgy hogy már nem gyötörtek annyira, most 
he lyükbejönnek, az éhes legyek ós még keservesebben 
megkínoznak. 

' Megérted ezeket a példázatokat? A felsőbbseget 
változtatni ós a felsőbbseget megjavítani két egymástól 
oly messze eső dolog, mint ég ós föld, A változtatás, az 
könnyen sikerülhet ; a megjavítás nehéz ós veszedelmes. 
És miér t? Mert nem a mi akaratunktól függ, nem ra j tunk 
áll, hanem egyesegyedül az Istennek kezeben és hatal-
mában van. Az oktalan népség azonban - nem sokat kérdi, 
hogy mikóp lesz jobbá, hanem csak azt, mikóp lesz mássá. 
Ha rosszabbá lesz, akko r megint csak mást akar, így kap 
aztán legyek helyébe meheket, méhek helyébe darazsakat. 
Valaminthogy a bókák sem akar ták hajdanában tűrni 
királyuknak, a tuskót és kapták helyebe a gólyát. Ez 
aztán fejükön csípte és felfalta őket. Átkozott keserves 
feladat a feldühödött tömegnek , kormányzása;:. senki oly 
jói nem kormányozhatja, • mint a zsarnok : ez az a - dorong, 
mely a kutyának nyakára van kötve. Ha jobb módon 
lehetne kormányozni, az Isten más felsőbbseget ís rendelt 
volna föléje, nem a kardot ós a zsarnokot. A kard eléggé 
mutat ja , milyen népség van alája rendelve, tudniillik csupa 
kétségbeesett, s ha tehetne, mindenre kész gazfickó. 
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Azért én azt tanácsolom mindenkinek, aki nyugodt 
lelkiismerettel helyesen akar ebben cselekedni és jói akar 
járni, hogy legyen megelégedve a világi hatósággal és 
kezet ne emeljen ellene, tekintettel arra, hogy a világi 
felsőbbség a lélekben kár t nem tehet, mint ahogy azt a 
papok és hamis tanítók teszik. Csak kövesse a jámbor 
Dávidot, akire oly keservesen nehezedett Saul hatalma, 
amilyen keservesek a te szenvedéseid is lehetnek, de 
sohasem akarta kezét királya ellen felemelni, holott sokszor 
tehette volna/) hanem az Istenre bízta, reá hagyta, míg az 
Isten is úgy akar ta és végig szenvedte szenvedéseit. Ha már-
most harc vagy háború keletkezik felsőbbséged ellen, akkor 
miattad csak hadd küzdjön, hadd harcoljon, aki aka r ; 
mert mint fentebb mondtam, ha Isten vissza nem tar t ja 
a csőcseléket, mi féken nem tar that juk. Hanem ha helyesen 
akarsz eljárni és lelkiismereted nyugalmát megőrizni, 
hadd vértedet és fegyvereidet és ne támadj urad vagy 
zsarnokod ellen, hanem tűr j el inkább mindent, ami veled 
történhetik A csőcselék azonban, amely ura ellen támad, 
majd megleli bíráját. 

Igen ám, így szólsz te, de hogy lesz akkor, ha vala-
mely uralkodó vagy király esküvel kötelezi magát alatt-
valóinak, hogy a megállapított törvények szerint fog 
uralkodni, de nem tar t ja meg esküjét s így méltóvá leszen 
arra, hogy elveszítse uralmát? Mint ahogy állítólag a francia 
király országa alkotmánya szerint köteles uralkodni és a 
dánországi királynak is esküt kell tennie bizonyos cikke-
lyekre. Erre én azt felelem: Helyes és méltányos dolog, 
hogy a felsőbbég törvények alapján uralkodjék, a törvényeket 
alkalmazza ós ne kénye-kedve szerint jár jon el. De hozzá 
teszem azt is, hogy a király nemcsak azt igéri esküvel, 
hogy országa törvényeit és cikkelyeit megtartja, hanem 
az Isten azt is parancsolja neki, hogy jámbor legyen s ő 
ezt is megigérh Nos hát, ha egy ilyen király sem az egyiket, 
sem a másikat nem tar t ja meg, sem Isten parancsolatját, 

*) Sám. I. 24,7, 26, 9. 
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sem országa törvényeit, váljon neked akkor ellene kell-e 
támadnod, ítélkezned és bosszút állnod ? Ki parancsolta 
ezt neked ? Itt közétek kellene lépnie egy más felsőbbségnek, 
amely mindkettőtöket kihallgatna és a bűnöst elitélné, 
mert különben ki nem fogod kerülni az Istennek ítéletét, 
aki azt mondja Móz. V. 32, S5 és Róni, 12, l 9 : Enyém a 
bosszúállás. Hasonlóképen: He ítéljetek, Máté 7, 

És mivelhogy erre épen példát szolgáltat a dán 
királynak az esete, akit Lübecknek és a tengeri városoknak 
lakosai a dánokkal együtt elűztek, erre nézve ís meg 
akarom adni a feleletemet azoknak kedvéért, akiknek 
ebben hamis felfogásuk van; talán hogy egyesek jobb 
belátásra térnek. Ám legyen, a király Isten és ember előtt 
igazságtalan és az igazság teljesen a dánok ós lübeckiek 
részén van. Ez egy tény magában véve. De a másik tény 
meg az, hogy a dánok és lübeckiek nekirontottak, mint 
bírái és főhatóságai, a királynak, megtorolták ezt az 
igazságtalanságot ós ily módon az ítéletre és bosszúállásra 
vállalkoztak. Itt kezdődik most a lelkiismeretbe!! kérdés. 
Ha az ügy Isten elé kerül, nem fogja kérdezni, váljon a 
király igazságtalan-e avagy hogy.ők igazságosak-e, mert 
hisz ez nyilvánvalóvá lett, hanem azt fogja kérdezni: Ti 
dánországí és lübecki urak, ki parancsolta meg nektek, 
hogy ily Ítéletet ós bosszúállást tegyetek ? Ha én paran-
csoltam meg ; vagy a császár, vagy főuratok, hozzatok 
róla pecsétes irást ós bizonyítsátok be. Ha ezt meg tudják 
tenni, jól áll a dolguk; de ha nem, az Isten így fog ítélni: 
Ti Istennek lázadó tolvajai, kik az én hivatalomba avat-
koztok ós vakmerően az isteni bosszúállásra vállalkoztatok, 
vétkesek vagytok laesae majestatis divinae, vagyis az 
isteni felség megsértésében vagytok bűnösek. Mert 
különböző két dolog az: igazságtalanságot szenvedni ós 
Igazságtalanságot megtorolni: jus et executio juris, justi t ia 
et administratio justitiae.1) Igazságban vagy igazságtalan-

í) Jog és a jog végrehajtása, igazságosság és az igazságosság 
gyakorlása. 
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ságban, mindenki lehet, de igazságot, igazságtalanságot 
szolgáltatni és osztogatni az azé az egyé, aki ura az 
igazságnak és igazságtalanságnak, egyedül az Istene, aki 
a felsőbbségnek meghagyja, hogy o helyette gyakorolja. 
Azért hát a bosszúállásra senki se vállalkozzék, ha csak 
az a bizonyossága nincsen, hogy erre parancsolatja van 
akár az Istentől, akár az Isten szolgájától, a felsőbbségtőh 

Ha az volna rendjón, hogy mindenki, akinek igazsága 
van, maga meg akarná büntetni az igazságtalant, mi lenne 
akkor a világból ? Akkor megesnék az, hogy a béres 
urát, a szolgáló asszonyát, a gyermekek szüleiket, a tanít-
ványok mesterüket ütlegelnek. Ez volna aztán a szép 
rend! Mire valók volnának akkor az Istentől rendelt bírák, 
a világi feljebbvalók ? Csak gondolják meg magok a dánok 
ós lübeckiek ís, hogy váljon méltányos dolognak gondolnák-e, 
ha cselédjeik, polgáraik, alattvalóik ellenük szegülnének, 
valahányszor igazságtalanság éri őket. Miért nem teszik 
azt másokkal, amiről azt akar ják, hogy velük szemben is 
gyakorolják és miért nem mentenek fel másokat • attól, 
amitől maguk ís mentek akarnak lenni, mint ahogy' azt 
Máté 7, l 2 és a természetes törvény tanít ja ? Ugyan a 
lübeckiek és más városok arra hivatkozhatnának,' hogy 
ők nem mint a királynak alattvalói, hanem mint ellenség 
ellenséggel szemben, mint egyenlő felek küzdöttek. Csak-
hogy a szegény dánországiak Isten parancsolatja nélkül 
mint alattvalók keltek fel felsőbbsógük ellen-s a lübeckiek 
erre bíztatták őket, segítettek nekik, a mások bűnével 
magukat is' megterheltek ós így az isteni ós királyi felség 
ellen fellázadó engedetlenségbe ők ís bele vannak keverve 
ós bonyolódva. Arról szólni sem akarok, hogy a császár 
parancsolatját ís megvetik. 

Ezt ón a szóban forgó kérdésben példa gyanánt 
említem, mert most arról folyik a tanítás hugy az alárendelt 
ne szegüljön ellene annak, aki föléje \ a u rendelve. Mert 
nagyon emlékezetes história ez az elűzött királyról és 
nagyon.ide illik, hogy mindeneket óvjon attól, hogy e 
példa követésétől tartózkodjanak, azoknak pedig felrázza 
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lelkiismeretét, akik elkövették, hogy így egyesek meg-
javuljanak, gonoszságukból megtérjenek, ínég mielőtt az 
Isten jön és íteletet tar t azokon, akik ellene támadnak 
és azokon, akik ellenségei. Nem várom, hogy mindnyájan 
törődjenek szavaimmal ; (amint mondtam, a nagy tömeg 
nem törődik isten igéjével, .el van az veszve ós csak Isten 
haragjának ós büntetésének néz elébe): megelégszem én 
azzal, ha csak néhányan megszívlelik és nem keverednek 
a dánok ós lobeckiek dolgába, vagy ha abban részük lett 
volna, igyekeznek kimenekülni, hogy idegen bűnökben 
leiedzőknek ne találtassanak. Hiszen van nekünk mind-
nyájunknak, kinek-kinek magának ís, bűnünk több, mint 
amennyi elegendő. 

De már itt aztán tartanom kell a hátamat, már 
hallom ís bíráiinat, akik így k iabálnak; Ejnye, ez bizony 
azt jelenti, hogy hízelegsz az uraknak és fejedelmeknek I 
Űgy-e hogy most meghunyászkodó! ós keresed kegyel-
müket ? félsz talán ? stb. Nos hát, hadd zümmögjenek ezek 
a darazsak, nem törődöm velük. Aki jobban érti, ám 
csinálja jobban, nekem most nem az a szándékom, hogy 
az uraknak es fejedelmeknek prédikáljak. Azt is gondolom, 
hogy én az efféle hízelgósemmel nem épen jő kegyelmet 
szereznek magamnak ós az urak sem- igen örülhetnének 
az ilyen hízelgésnek, mivelhogy ón oly nagy veszélybe 
hoztam az ő hivatalukat, mint ahogy hallottuk. Hiszen 
mondtam ón azt másutt is elégszer, sajnos, hogy nagyon' 
is igaz: a mi fejedelmeinknek ós urainknak legnagyobb 
része istentelen zsarnok ós Istennek ellensége, üldözői ők 
az evangélíomnak ós azonfölül nekem épensóggel nem 
jóindulatú uraim. De ón evvel mitsem törődöm. Hanem 
ón azt tanítom, hogy kiki tudja, hogy e kérdésben míkópen 
viselkedjék ós cselekedjék főhatóságával szemben, hogy 
azt tegye, amit Isten parancsol s hogy a felsobbsóget 
hagyja a maga lábán állani- ós magáról gondoskodni. Az 
Isten nem feledkezik ineg a felsőbbségről és a zsarno-
kokról, elég erős is, hogy elbánjon velük, úgy ahogy a 
világ kezdetétől fogva el is bánt velük, 
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Azon fölül ón azt akarnám, hogy ezt az én írásomat 
ne csak a parasztokra értsók, mintha csak egyedül ok 
volnának az alattvalók, a nemesség pedig nem. Nem ágy 
van: amit én az alattvalókról mondok, az mindkettőjükre 
vonatkozik, parasztokra épűgy, mint polgárokra, nemes 
urakra, grófokra és fejedelmekre. Mert mindezeknek van 
felsőbbségük s ok mindannyian másnak az alattvalói. És 
ahogy a lázadó parasztnak leütik a fejét, úgy kell a 
lázadó nemesnek, grófnak, hercegnek fejet leüttetní? az 
egyikét épűgy, mint a másikét, akkor egyiken sem esik 
sérelem. 

Miksa császár, ágy gondolom, tudott volna egy nótát 
énekelni engedetlen, lázongó fejedelmekről és nemesekről, 
akik szívesen összecsoportosultak volna, hogy egymás 
fejet betörjék. És a nemesek is, hányszor nem panaszkol-
kodtak, káromkodtak és igyekeztek a fejedelemnek ellen-
szegülni és fellázadni ? Milyen lármát csap maga a francia 
nemesség, hogy nem törődnek ők semmit se császárral, 
se püspökeikkel Az ilyen nemes uracskákat persze nem 
kell felkelőknek és lázadóknak nevezni, ha mindjárt azok 
volnának is; a parasztnak tűrnie kell, szenvednie kelL 
De vagy ón csalódom, vagy mégis csak úgy van, hogy az 
Isten a lázadó parasztokkal a lázadó urakat ós nemeseket 
büntette, az egyik gazfickót a másik által, mert Miksa 
császárnak tűrnie kellett őket és nem büntethette meg, 
ámbár arnig ólt, o volt a háború kitörésének akadályozója. 
És ón mernek rá fogadni, hogy ha a parasztok lázadása 
közbe nem jöt t volna, akkor a nemesek között támadott 
volna lázadás a fejedelmek, sőt talán a császár ellen is, 
annyira késhegyen állott a dolog Németországban, De 
most, hogy a parasztok lázadtak, mindent r á juk kell 
kenni; a nemesek ós fejedelmek szépen eloldalognak, 
törlik a szájukat, ők a jó gyerekek, soha semmi rosszat 
nem is tettek. Hanem evvel az Istent meg nem téveszt ik; 
o evvel figyelmeztette őket, hogy okuljanak a példán, hogy 
ők is engedelmesek legyenek felsőbbségük iránt. így 
hizelgek én az uraknak és fejedelmeknek. 
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Itt te azt mondod: Hát azt eltűrje az ember, hogy 
feljebbvalója, az a gazember, országát népestül tönkre-
tegye, vagy hogy a nemesek szavajárása szerint beszéljek: 
Az ördögét, vitustáncát, pestisét neki, Szt. Antal és Szt. 
Kvirin ueese!1) ón nemes ember vagyok, én tűr jem el azt, 
hogy egy zsarnok feleségemet, gyermekemet, eletemet, 
javaimat oly gyalázatosan megrontsa ? Erre ezt felelem : 
Halljad te, ón nem tanítlak semmire; csak folytasd így: 
hiszen tele vagy okossággal, miattam nincs híj a ; nekem 
nincs egyéb dolgom, mint hogy megfigyelője legyek annak, 
mint kurjantod ki ezt a te szépséges énekedet. 

De a többieknek, akik lelkiismeretüket szeretnek 
megnyugtatni, ezt mondjuk : Isten minket a világba vetett az 
ördögnek hatalma alá, úgyhogy itt ne legyen paradicsomunk, 
hanem minden óránkban el legyünk készülve életünket, 
feleségünket, gyermekünket, javainkat ós becsületünket 
érő minden veszedelemre. És ha egy órában nem ér tíz 
szerencsétlenség, sőt ha egy szerencsétlenségtől ment 
órát élhetsz, akkor így kell szólnod : Ó mily nagy jóságot 
tanúsít irántam az Isten, hogy ebben az órában nem 
szakadt rám minden szerencsétlenség! Hogy lehet a z ? 
Hiszen nekem, ki az ördögnek uralma alatt vagyok, nem 
kellett volna lenni egy boldog órámnak sem s így 
tovább. Erre taní t juk mi a mieinket Ám te képzelj 
magadnak mást, építs magadnak paradicsomot, ahova be 
nem juthat az ördög s ahol nem kell félned holmi zsar-
noknak kegyetlenkedéseitől. Ó jaj , nagyon is jó dolgunk 
van, nem férünk a bőrünkbe, Istennek kegyelmet nem 
ismerjük, nem ís hisszük, hogy az Isten oly hűségesen 
óv minket s hogy az ördög oly gonosz. Nem akarunk 
egyebek lenni, csak gonosz gazfickók, de Istentől nem 
akarunk egyebet, csak jót. 

Ennyi legyen mondva az első tételről, hogy a felsőbb-
ség ellen semmiféle harc vagy küzdelem helyes nem lehe l 
De bár sokszor megtörtént már és nap nap után az a 

*) A szenteket, kik a betegségek, bajok elhárítói, itt káromkodva 
mint a betegségek okozóit hívja. 
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veszedelem, hogy újra megtörténik, aminthogy más igazság-
talanság és gazság is megtörténik, ahol Isten reánk méri 
vagy el nem hárítja, mégis mindig rossz a vége . és 
bosszulatlanul nem marad, ha egy ideig kedvez is nekik 
a siker. : • ." . 

Elővesszük tehát most a második kérdést, vájjon 
egyenlők egyenlők ellen támadhatnak-e, harcolhatnak-e. 
Ezt én így kívánom értetni, Mem mintha helyes volna, 
hogy háborút kezdjenek bármely úrnak bolond feje szerint 
Mert azt mindenekelőtt ki akarom mondani, hogy a ki 
háborút kezd, annak nincs igazsága és '.méltányos, hogy 
az szenvedjen vereséget, vagy legalább végtére az bűn-
hődjék, aki először ránt kardot. így történt az közönségesen 
minden háborúban, hogy azok lettek a vesztesek, akik a 
háborút kezdték és hogy ri tkán vertek meg azokat, 
akiknek védekezniük kellett. A világi hatóságot ugyanis 
az Isten nem arra rendelte, hogy a bókét megszegje és 
háborúságot kezdjen, hanem arra, hogy a bókét őrizze és 
a háborút . megakadályozza. Amint azt Pál apostol is 
mondja, Rómu 13, 4, hogy a fegyver hivatása a vedelem 
ós bosszúállás, a jámboraknak védelme bekében, a gonoszok-
nak büntetése háborúval És az Isten, aki az igazságtalan-
ságot nem tűri, úgy is rendeli, hogy a háborúskodókat 
háborúval keli leverni, ahogy azt a közmondás ís tart ja , 
hogy soha senki sem volt oly gonosz, hogy nálánál 
gonoszabbra ne akadt volna. A zsoltárban is, 88, 315 Isten 
így énekeltet magáról ; Dissipat gentes, quae bella volunt, 
elveszíti a népeket, kik gyönyörködnek a hadakozásban. 
Hát csak vigyázz magadra, ő nem hazudik ós jól vésd a 
szívedbe, hogy messze, nagyon messze elkülönítsed egy-
mástól ' az akarást a kényszerűségtől, a kívánságot a 
szükségtől, a hadakozásban való kedvet a háborúskodás 
szükségességétől. Sose gondold, hogy; te ' volnál akár 
mindjárt a .török császár ; csak várj , míg a szükség 
ós kónyszerüsóg beáll kívánságod ós akaratod nélkül 
Lesz elég dolgod ós hadakozni is hadakozhatsz majd 
annyit, hogy szívedben majd így, sóhajthatsz fel : De 
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szeretném, ha béke volna, ha szomszédaim is úgy akarnák, 
Ilyenkor aztán jö lelkiismerettel védheted magadat, inert 
itt áll Isten igéje, hogy elveszíti a népeket, akik gyönyör-
ködnek a hadakozásban. Nézd csak az igaz harcosokat 
akik ott voltak a véres tusánál, ezek nem rántanak egy-
hamar kardot, nem dacoskodnak, nincsen kedvtik a hada-
kozásra. De ha rákényszerítik őket, akkor aztán óvakodjál 
t ö l t i k , mert ok nem tréfálnak; kardjuk a hüvelyben van, 
de na ki kell házoiok, ver nélkül nem kerül ismét a 
hüvelyébe. Viszont azok a bolondok, akik először már 
gondolatban kezdik a hadakozást, akik majd megeszik a 
világot szavaikkal g az elsők, akik kardot rántanak, 
ugyancsak ezek az elsők, akik megfutamodnak ós hüvelyébe 
rejt ik a kardot. 

Á hatalmas római birodalom leginkább ágy gyara= 
podott, hogy kénytelen volt hadakozni, azaz mindenki 
nekik esett és náluk akar t babért aratni, ágy hogy véde-
kezőinek kellett. Ütöttek is becsületesen jobbra-balra. Az 
afrikai fejedelem, Hannibai, mégis jól meggyötörte őket, 
majd hogy meg nem semmisítette hatalmukat. De mit 
is mondjak? Ő kezdte, neki is kellett abbahagynia. Á 
bátorság (melyet Isten adott), a rómaiaké maradt, ha ők 
voltak is a vesztesek. Pedig ahol a bátorság megmarad, 
ott bizonyára következik a tet t is. Isten végzi, inert a 
békét akar ja és haragosa azoknak, akik háborút kezdenek 
ós a békét megtörik. 

Itt meg kell emlékeznem példának okáért Frigyes 
szász választófejedelemről. Mert kár volna, ha ennek a 
bölcs fejedelemnek mondásai vele együtt sírba szállanának. 
Mivelhogy sok gonosz fondorkodást kellett eltűrnie, szom-
szédaitól is, másunnan is sokfelül ós volt elegendő ok, 
hogy más nálánál meggondolatlanabb fejedelem, akinek 
kedve tellett a háborúskodásban már akár tízszer ís 
háborút kezdett volna, ő hüvelyében hagyta kardjá t , 
mindig békülékenyen beszelt, sőt úgy tetet te magát, mintha 
megijedt volna és szökésre gondolna ; hagyta a többieket 
kapálózni ós ingerkedni, mindamellett ott maradt a helyén. 

.1). Lu the r M müvei, 3 
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Mikor pedig* megkérdezték tőle, hogy mért engedi, hogy 
vele úgy ingerkedjenek, így felelt: Kezdeni én nem akarok, 
de ha kell harcolnom, majd meglátod, hogy a befejezés 
majd én ra j tam ál l így aztán, bár sok kutya rávicsorította 
a fogát, egyik se harapta meg. Látta, hogy bolondok s 
ezt mentségükül tudta be nekik. Ha a francia király nem 
kezdett volna háborút Károly császárral, nem szenvedett 
volna oly gyalázatos vereséget és fogságot. És most ís, 
hogy a velenciek ós olaszok a császár ellen támadnak, 
(aki nekem ugyan ellenségem, de én az igazságtalanságot 
nem szeretem) és kezdik a háborút, hát adja Isten, hogy 
végre Ők legyenek az elsők, akiknek le kelljen szerelniük, 
hadd bizonyodjék be igazsága az igenek: Zsolt. 68, 3l : 
Elveszíti az Isten azokat, akik gyönyörködnek a hada-
kozásban. 

Mindezeket az Isten a szentírásban kitűnő példákkal 
bizonyítja. Azért kináltatott az Isten az ő népe által 
először békességet az emoreusok ós kananiták országának, 
hogy ne az ő népe kezdje a hadakozást (Mőz. IV. 21, v2), 
és hogy így az ő szava bizonyosságot nyerjen. Viszont, 
amikor ezek a népek kezdték a háborúskodást ős kónysze-
rítettók Isten népét, hogy védekezzék, mindnyájuknak el 
kellett pusztulniok. Ó, a védekezés az egy becsületes oka 
a hadakozásnak s azért minden törvény ís helyesli, hogy 
az önvédelem büntetés alá ne essek s ha valaki önvéde-
lemből megöl valakit, az ártatlan minden ember előtt. 
Viszont, amikor az Izrael fiai ok nőikül megtámadták a 
kananitákat, ők szenvedtek vereséget, Mőz. IV. 14, 45. És 
amikor József ós Asaríás a háborúskodásban akartak 
becsületet szerezni, megvertek őket, Makkab. I. 5, fl6. Hogy 
pedig mint já r t Juda királya, Amásia, amikor kedve 
kerekedett , hogy Izrael királya ellen hadba szálljon, arról 
a királyok második könyvének 14. fejezetében, a 8. versben 
olvashatsz. Hasonlatosképen Áháb király a siriai Rámóth 
ellen síkra szállt, de vesztessé lett ós ott veszett maga 
is} Kir. L 22, 2. És Efraim férfiaí fel akar ták falni Jeítót, 
de 42000 emberüket vesztették, Bírák 12, 6. És így tovább 
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is mindig csak azt találod, hogy majd mindig azok vesz-
tettek, akik a hadakozást kezdték. Hiszen a szent életű 
Jósiás királynak ís el kellett esnie, mert az egyiptomiak 
királyával hadakozni kezdett. Kir. II. 23, 29, és beigazolnia 
kellett azt az igé t : Az Űr elveszíti azokat, akik gyönyör-
ködnek a hadakozásban, Erre van az én íőldieimnek, a 
Harz !) lakósainak, egy közmondásuk ; Hát bizony én mindig 
csak azt halot tam; aki üt, azt viszontag ütik. És mért 
van ez így ? Azért, mert az Isten nagy hatalmasságával 
kormányozza a világot és igazságtalanságot bosszulatlanul 
nem hágy. Aki igazságtalanságot tesz és meg nem bánja 
ós elégtételt nem ád érette felebarátjának, az megkapja 
büntetését az Istentol teljes bizonyossággal Azt hiszem, 
hogy ezt be kellene ismernie Münzeniek és az ő paraszt-
jainak is. 

E fejezetben tehát az a fődolog, hogy a háborúskodás 
nem helyes, még akkor sem, ha egyenlő rangnak hada-
koznak egymással, kivéve ha. becsületes lelkiismerettel 
ilyen okot lehet felhozni: szomszédom kényszerít engem 
a hadakozásra; ón szívesebben ellennek hadakozás nélkül 
Így aztán a háborút nem csak háborúnak lehet nevezni, 
hanem köteles védekezésnek ís. Mert különbséget kell 
tenni háború ós háború kőzöt t ; van olyan, amit akarattal , 
harci kedvből kezdenek, mielőtt még valaki megtámadná 
őket, viszont van olyan ís, amelyet valakire erőszakkal 
rákénys/<erítenek, amikor tudniillik valaki megtámadja. 
Az elsőt harci kedvnek, a másikat védelmi harcnak lehetne 
nevezni. Az első az ördögtől való, annak Isten ne adjon 
s iker t ; a másik emberi szerencsétlenség, ebben segítsen 
az Isten. 

Azért csak azt mondom nektek, kedves uraim, óvakod-
ja tok a hadakozástól kivéve ha védekeznetek keli ós 
rátok ruházott hivatalotok mm kényszerít a hadakozásra. 
Akkor aztán, ám hadd legyen, üssetek szót, legye-
tek férfiak, tegyetek bizonyságot vítózségtekről, mert 

r) Mansféld ben, a Harzban, töltötte Luther gyermekéveit. 
3 * 
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ilyenkor már nem gondolatban kell harcolni, Eléggé 
koraolylyá válik majd akkor a dolog, úgy hogy azoknak 
a dacos, megátalkodott, büszke vasgyűrőknak annyira 
elkopnak a fogaik, hogy friss vajat se bírnak majd harapni. 
Az oka pedig ennek az, hogy mindegyik úrnak ós fejede 
lemnek kötelessége öveit védelmezni ós számukra békét 
teremteni, Ez .az o hivatala, ezért bírja ö a fegyvert, 
Ró na, 13, | t Ez nyugtassa meg az ő lelkiismeretét is, hogy 
tudatában legyen annak, hogy az ily cselekedet Isten előtt 
igazságos, hogy ő parancsolta. Mert ón most nem azt 
tanítom, hogy keresztyen ember init cselekedjék. Mert 
nekünk, mint keresztyéneknek, nincsen semmi közünk a 
ti uralkodástokhoz ; de mi szolgálunk nektek és meg-
mondjuk, hogy istennel szemben uralkodástokban mi a 
kötél ességtek. Minden keresztyén ember magáért egy 
személy, hinni csak önnön magáért hisz, senki másért. 
De a fejedelem nem személy egymagáért, hanem másokért 
is. hogy nekik szolgáljon, vagyis hogy védje és óvja őket; 
bár jó volna, ha emellett keresztyen is volna és hinne az 
Istenben, mert akkor bizony boldog lehetne. De nem 
fejedelmi dolog keresztyénnek lenni, azért keli kevés 
fejedelemnek keresztyénnek lennie, ahogy a közmondás 
ís t a r t j a : Ritka madár a fejedelem a menyországban. De 
ha már nem is keresztyenek, legalább igazságosan ós 
l üusületesen kell el jármok Istennek külsőleges rendelet] e 
• "mint. Ezt kívánja tőlük az Isten. 

De ha valamely űr vagy fejedelem ennek az 5 hiva-
talának ós rendeltetésének nincsen tudatában, hanem azt 
hiszi, hogy ő nem alattvalóiért, hanem szép szőke hajáért 
fejedelem, hogy Isten azért tette őt fejedelemmé, hogy 
hatalmának, gazdagságának, tiszteletének örvendjen, ebben 
gyönyörködjék ós elbizakodjék: az a pogányok közé való, 
sőt a bolondok közé. Az ilyen akár egy férges dió miatt 
is háborút kezdene ós nem nézne semmire, csakhogy 
könnyelmű kívánságát kielégítse. Az ilyent az Isten avval 
tar t ja féken, hogy másoknak ís van ám öklük s hogy a 
hegyen túl ís laknak áni emberek; így az egyik kard a 
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másikat hüvelyébe szorítja. Az okos fejedelem nem gondol 
magára, megelégszik azzal, ha alattvalói engedelmesek, 
És ha szomszédai és ellenségei ingerkednek, sok gonosz 
szót ejtenek. így gondolkozik: Bolondok mindig többet 
locsognak, mint az okosak. Sok szó fér egy zsákba és 
hallgatással sokra lehet megfelelni. Azért hát nem is igen 
törődik az ingerkedéssel, míg azt nem látja, hogy alatt-
valóit megtámadják, vagy egy találja, hogy már tettleg 
fegyvert emelnek ellene; ekkor aztán védekezik, ahogy 
bírja s ahogy kel l Viszont, aki oly hitvány ember, hogy 
minden szót felvesz és mindenben okot keres, az bizonyára 
a szelet köpönyeggel akar ja megfogni. Hanem hogy milyen 
haszna és megnyugtatása lesz az ilyen cselekvésből, azt 
majd a végén hadd gyónja meg ő maga, majd megtudod 
akkor. 

Ez legyen e kérdésben az első. A többit is szükséges 
lesz jól megtartanod. Mármost, ha egészen bizonyos vagy 
is abban, hogy nem te kezded a hadakozást, hanem hogy 
belekényszerítenek. mégis félned és szemed előtt kell 
tartanod az Istent ós nem szabad így kifakadnod: íme, én 
kénytelen vagyok hadakozni, van rá alapos okom. Hogy 
ebben bizakodjál és vaktában beleronts, az sem járja . 
Való igaz, alapos, igazságos okod van a hadakozásra és a 
védekezésre, de azért meg nincs pecsétes leveled az Istentől, 
hogy te lesz a nyertes. Éppen ennek az elbizakodottságnak 
lehetne az a következménye, hogy te lesz a vesztes, bárha 
igazságos okból ragadtál fegyvert, azért mert Isten nem 
szíveli a büszkeséget és elbizakodottságot, amely ő előtte 
meg nem alázkodik, tőle nem fél. Azt szereti, ha valaki 
embertől, ördögtől nem fél, veink buszkén, dacosan, bátran, 
keményen szembeszáll, ha ők a békebontók es ha nincs 
igazságuk. De ha valaki azt hiszi, hogy ő volna az, aki 
valamit lendít vagy véghezvisz, abból nem lesz semmi : 
az Isten azt akarja , hogy féljük őt, s hogy szivünk 
mélyéből ily dal fakadjon : Édes uram, Istenem ! te látod, 
hogy kénytelen vagyok hadakozni ; hagynám szívesen; 
de igazságos ügyemben ón nem bizakodom, hanem a te 
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kegyelmedben és irgalmasságodban Mert tudom : ha csak 
ügyem igazságos voltában volna bizodalmam és el kapatnám 
magamat, méltán elvetnél engemet, mint olyat, aki meg-
érdemelte bukását, mivelhogy igaz ügyemben bíztam, 
nem pedig csupáncsak a te kegyelmedben és jóságodban. 

Már hallom, hogy itt mit mondanak a pogányok, a 
görögök ós rómaiak, akik Istenről ós istenfólelemről mit-
seiu tudtak. Mert ezek azt hitték, hogy ők azok, akik 
hadakoznak ós győznek. De sokfele tapasztalatból, amikor 
nagy, jói felszerelt hadi népet csekelyszámn készületlen 
népség vert le, meg kellett tanulniok ós nyíltan be ís 
kellett vallani ok, hogy mi sem veszedelmesebb a hadako-
zásban, mint biztosnak vélni magát ós elkapatot tnak lenni, 
amiből azt következtették, hogy soha sem szabad lenézni 
az ellenséget, legyen bármilyen kicsiny, aztán nem szabad 
elszalasztani az előnyt, legyen bármily csekély. Aztán, nem 
szabad őrseget, elővigyázatot figyelmen kívül hagyni, 
legyen bármilyen csekély; akárcsak minden dolgot az 
aranymóiiegre kellene tenni. Hóbortos, dacos, vigyázatlan 
emberek nem valók katonáknak, azok csak rontanak. Ezt 
a mondást: Non putassem, ezt nem gondoltam volna, katona 
ember szájában a leggyalázatosabb mondásnak tar t ják. 
Mert olyan elbizakodott, hanyag emberre enged következ-
tetni, aki egy pillanatban egy lépésével, egy szavával többet 
ronthat, mint amennyit tízen jóvá tehetnének ós csak 
annyit tud aztán mondani: Biz5 Isten, nem gondoltam 
volna. Mily csúfosan megverte a rómaiakat Hannibál, 
mindaddig, amíg elbizakodottak ós ön hittek voltak vele 
szemben. És ilyen eset számtalan, nap nap után lá that juk 
mi ís. 

Nos hát, a pogányok ezt tapasztalták ós tanítot ták 
ís, de más alapját, okát ennek adni nem tudták, hanem hogy 
a szerencsét okolták, amelytől tehát ugyancsak fólniök 
kellett. Hanem ennek az oka az, amint mondtam, hog^ 
az Isten ily esetekben azt akar ja tudomásunkra juttatni, hogy 
őt félnünk kell, hogy ő ilyen dolgokban sem akar t m n i 
semmiféle fentihéjázást, megvetést, elkapatottsagot, önhitt-
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séget, míg; meg nem tanuljuk, hogy mindenünket, amink 
van ós amit kívánunk, az o kezéből vesszük merő 
kegyelméből és irgalmasságából Furcsa dolog tehát, de 
úgy van, hogy katona embernek, akinek jogos oka van 
a hadakozásra, egyszerre fólelmetlennek ís meg félénknek 
is kell lennie. De hogy fog harcolni, ha felónk? Ám ha 
fóleimetleiiCil harcol, az ís megint nagy veszedelem. 

Tennie pedig imígy kel l : Istennel szemben legyen 
félénk, alázatos ós bátortalan, őreá hagyja a dolgát, hogy 
azt ne a mi igazunk szerint, hanem az ő jósága és 
kegyelme szerint intézze, hogy így mindenekelőtt megnyerje 
magának az Istent alázatos, félő szívvel Az emberekkel 
szemben azonban, mint akiknek nincsen igazuk, legyen 
kemény, vitéz és merész ós ily bátor, bizalomteljes szívvel 
verje meg őket. Mert hát miért ne tennők mi azt a mi 
Istenünkkel, amit a rómaiak, akik pedig a világ legvitézebb 
harci népe volt, az ő bálványukkal, a Szerencsével meg-
tettek, hogy féltek tőle? És ha nem tettek, nagy veszede-
lemmel harcoltak ós csúnya vereseget szenvedtek. 

így hát ennek a résznek ez legyen az eredménye : 
Egyenlőkkel szemben hadakozni csak kényszerűségből 
ós Isten iránt való félelemmel szabad. A kényszerűség 
pedig akkor áll be, amikor a szomszéd vagy ellenség a 
kezdő ós támadó fél és initsem használ, ha az ember 
hajlandó bírósághoz folyamodni, kihallgattatni magát ós 
egyezkedni, eltúrni mindennemű gonosz szavakat ós 
fondorlatot, hanem ha az ellenség egyenesen erőszakkal 
akar a dolog végére járni. Én itt mindig kikötöm magam-
nak, hogy én olyanokat oktatok, akik Isten előtt igazságot 
akarnak cselekedni; azokhoz, akik igazságot sem adni 
sem fogadni nem akarnak, nincsen semmi közöm, Az 
istenfélelem az, ha az ember nem bizakodik ügyének 
igaz voltában, hanem elővigyázatos, szorgalmas és óvatos 
még a legcsekélyebb dologban is, ha az akár csak egy 
fityinget erő dolog is volna. Mindezzel persze az Istennek 
keze nincsen megkötve, hogy megparancsolja nekünk, 
hogy azok ellen hadakozzunk, akik nekünk erre okot 
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nem szolgáltattak, ahogy Izrael népének megparancsolta, 
hogy a kánániták ellen hadakozzanak; ily esetben van 
elég kényszerítő ok a hadviselésre, tudniillik Istennek paran-
csolatja. De még az ilyen háborúban sem szabad szem 
eiői téveszteni a félelmet és óvatosságot, ahogy azt Isten 
•mutatta Jósué 7. fejezetében, hogy amikor Izrael fiai 
elbizakodva vonultak Ai városa ellen, bizony megverték 
őket. Hasonlóképen kényszerűség az is, ha az alat tvalók 
a főhatóság parancsára hadakoznak. Mert az Isten azt 
parancsolja, hogy legyünk engedelmesek a főhatóság 
iránt, az ő parancsolatja pedig kényszerűség, csakhogy az 
ilyen harcot is félelemmel és alázattal keli megküzdeni 
Erről majd később többet. 

A harmadik kérdés .az, vájjon a feljebbvaló joggal 
hadakozhat-e alattvalójával. Fentebb ugyan már hallottuk, 
hogy az alattvalók kötelessége, hogy engedelmesek legyenek, 
sőt jogtalanságot ís eltűrjenek a zsarnok részéről, úgyhogy, 
ahol minden rendjén van, a felsőbbségnek egyéb dolga 
nincsen az alattvalókkal, mint a törvénykezés ós igaz-
ságnak szolgáltatása. De ha fellázadnak, mint ahogy a 
parasztok nem régiben fellázadtak, akkor jogos és mól-
tányos dolog ellenük hadakozni. így jár jon el a fejedelem 
országa nemességével szemben, így a császár az ő fejedel-
meível szemben, ha engedetlenek ós háborút kezdenek. 
Csakhogy az Isten iránt való félelemmel kell ennek történnie, 
nem pedig a jogra való elbizakodott támaszkodással, nehogy 
az Isten elrendelje, hogy bár jogtalanul az alat tvalók által 
bűnhődjön a felsőbbség, ami sokszor megtörtént, ahogy 
fentebb hallottuk. Mert igazságban lenni ós igazságban 
cselekedni nem mindig já r együtt, sőt sohasem, hacsak 
az Isten nem engedi. Azért tehát, jóllehet helyes dolog, 
hogy az alattvalók békességben eltűrjenek mindent és fel 
ne lázadjanak, mégis nem az emberektől függ az, hogy 
valóban így is cselekesznek-e. Mert az Isten az alattvalót 
olyannak rendelte, aki csak magános személy legyen és 
elvette tőle és elzárta a kardot. De ha csoportosul, másokkal 
szövetkezik, fellázad és magához ragadja a kardot; akkor 
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Isten előtt az Ítéletre és halálra méltó. Viszont a főhatóság-
nyilvános személynek van rendelve, aki nemcsak magának 
él; ennek kell, hogy hívei legyenek akikkel szemben ő 
az igazságot kezeli. Mert ha valamely fejedelem a császárhoz 
fordul, mint főhatóságához, akkor ő már nem fejedelem, 
hanem egyes személy, aki ép úgy engedelmességre köteles, 
mint minden más egyes ember. De ha alattvalóihoz fordul, 
akkor ő annyi személyt képvisel, ahány az alattvalója. 
Hasonlóképen ha a császár Istenhez fo rdu l akkor ő nem 
császár, hanem egyes személy, mint az Isten előtt bárki 
más. De ha alattvalóihoz fordul, akkor o annyiszor császár, 
ahány alattvalója van. 

így értendő ez mindennemű más hatóságról i s : ha 
főhatóságukhoz fordulnak, már akkor ők maguk többé 
nem hatóságok és minden hatósági minőségüktől meg 
vannak fosztva. Ha alantasabb fele fordulnak, akkor 
minden felsőbbség! hatalom díszíti őket, úgyhogy végre is 
minden főhatalom az Istenben központosul, akié minden 
hatalom egyesegyedül Mert ő császár, fejedelem, gróf, 
nemes, bíró és minden egyéb hatóság s a hatalmat ő 
osztogatja tetszése szerint alattvalóinak, viszont önmagával 
szemben mindenek hatalmát megszünteti. Tehát egyes 
személy ne helyezkedjék szembe a közösséggel ós ne 
ragadja magával a közösséget. Mert evvel fölfelé dobá-
lódzik és a szilánkok bizonyosan az ő szemébe fognak 
hullani. Ebből láthatod, hogy akik a felsőbbségnek ellene 
szegülnek, azok Isten törvényének szegülnek ellene, ahogy 
azt Pál apostol tanítja Róm. 13, 2. Ugyancsak ő mondja 
azt is, I. Kor. 15, 24, hogy az Isten el fog törölni minden 
hatalmat, mert már maga fog uralkodni és kezéhez venni 
mindent. 

A három pontról enn) í l^g>en mond\ a. De mármost 
felmerülnek e kérdések. Ugyanis mivelho0> a király vagy 
fejedelem egymagában nem hadakozhatik, kell hogy hadi 
népe legyen, akik szolgálatában állanak, ép oly kevéssé, 
mint ahogy törvényt nem ülhet ós igazságot nem szolgál-
tathat, kell hogy tanácsadói, bírái, jogtudósai, poroszlói, 
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hóhérjai legyenek s ami egyéb az igazságszolgáltatáshoz 
való, kérdezhetne valaki: helyes-e, ha valaki zsoldot fogad 
el, vagy fej pénzt, vagy szolgálati díjat, ahogy nevezik, 
amelynek fejében kötelezi magát, hogy a fejedelemnek, 
ha . a körülmények követelik, szolgálatot teljesít, ahogy 
most az szélűben divatos? Hogy e kérdésre megfelelhessünk, 
először különbséget teszünk hadi nép és hadi nép között. 

Először is vannak oly alattvalók^ akik egyébként is 
kötelesek főáruknak vagyonukkal s életükkel szolgálni s 
hadinépükkel hozzá csatlakoz ni, különösen a nemesség ós 
azok5 akiknek a főhatóságtól adományozott hűbéri birtokaik 
vannak. Mert azokat a jószágokat, melyeket a grófok, 
bárók és nemes urak birnak, hajdanta a rómaiak és római 
császárok oly feltétellel osztogatták, hogy azok, akik 
birtokosai, folytonos készenlétben legyenek, egyik ennyi 
meg ennyi lóval és emberrel, a másik annyival, a bírtok 
erejéhez inerten, s ezek a birtokok képeztek az ő zsold-
jukat , amelynek fejében ők hűseget fogadtak. Azért hívják 
e jószágokat hűbéri jószágoknak s azért terheli őket ez a 
kötelesség. A császár pedig megengedi, hogy az ily jószágok 
örökségképen szálljanak apáról fiúra s ez a római biro-
dalomban méltányos és helyes dolog. Ellenben a tőrök, 
mint mondják, nem engedi az öröklést, nem tűr országában 
örökös fejedelemséget vagy grófságot, lovagi vagy hűbéri 
jószágot, hanem adja, ahogyan, amikor ós akinek akarja . 
Azért van neki oly tömérdek kincse ós aranya, egyszóval 
ezért ura ő, vagy helyesebben zsarnoka országának. 

Azért a nemes uraknak nem szabad azt gondolniok, 
hogy ingyen bírják javaikat, mintha csak találták vagy 
játókban nyerték volna. A hűbéri kötelezettség és a szolgál-
mányok, melyek terhelik, elegendőkópen mutat ják, hogy 
honnan ós miért kapták, tudniillik a császártól vagy fejede-
lemtől, még pedig kölcsönképen, nem pedig azért, hogy 
pazarul ós pompában éljenek raj ta , hanem hogy fegyveresen 
készen áll janak a harcra, a haza védelmére ós a békének 
megóvására. Ha mármost avval kérkednek, hogy nekik 
lovas szolgálatot kell teljesíteniük a fejedelmeknek ós 
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uraknak, míg mások csendes békét élveznek, én azt 
mondom : Édes uram, gondolj csak arra, hogy te ezért 
kapod zsoldodat és hűbéri birtokodat s ennek fejeben vagy 
ilyen hivatalra állítva ós érette jól megfizetve. Hát más 
embernek nincs elég fáradsága az o kis jószágával ? Vagy 
talán csak ti vagytok azok, akik fáradoztok? Hiszen a 
ti szolgálatotokra ri tkán van szükség, míg mások nap 
nap után fáradoznak. Ha nem tetszik, ha túlságosan 
nehéznek ós aránytalanul nagynak találod feladatodat, ám 
mondj le a te jószágodról; akad majd elég, aki szívesen 
elfogadja és készséggel megszolgálja azt, amire kötelezi. 

Á bölcsek azért az összes emberek foglalkozását e 
kőt csoportba foglalták össze s e, két csoportra osztották, 
agriculturára ós miiítiára, vagyis földművelésre és katonás-
kodásra. És ez a természetes felosztás. Á földmíves legyen 
eltartója a népnek, a katona védője, ós azok akiknek kato-
náskodás a hivataluk, fizetésüket ós el tar tásukat kapják 
azoktól, akiknek az eltartás a hivataluk, hogy védő 
tisztüket teljesíthessék. A császár pedig ós a fejedelmek 
tar tsák szemmel mindkettőjük munkásságát ós gondos-
kodjanak arról, hogy azok, kiknek a védelem a kötelességük, 
felszerelve készen legyenek, azok pedig, akiknek az 
eltartás a tisztük, becsülettel fáradozzanak, hogy a 
megélhetést megkönnyítsék; haszontalan embereket ellen-
ben, akik sem a védelemben, sem az eltartásban nem 
munkálkodnak, hanem csak fogyasztanak ós lustálkodnak, 
ne tűrjenek, hanem az ilyeneket vagy kergessék ki az 
országból, vagy szorítsák a munkára, ahogy a méhek 
tesznek, amikor a heréket megölik, melyek dolgozni nem 
akarnak, hanem .a mézet eleszik a többi méh elől. Azért 
nevezi Salamon a Prédikátor könyvében a királyokat a 
mező mívelőinek, Fród. 5, 8, mert hogy ez legyen az ő 
hivataluk. De Isten ments, hogy mi németek egyhamar 
megokosodjunk ós erre adjuk magunkat! Csak hadd 
maradjunk még jó ideig jó fogyasztók, legyenek táplálók 
és védők azok, akiknek kedve tar t ja s akik ezt ki nem 
kerülhetik. 
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Hogy mármost az előbbiek teljes joggal hozzák 
zsoldjukat és bírják hűségük bérét s liogy helyesen is 
cselekesznek, amikor uruknak a hadakozásban segítenek 
és szolgálnak, ahogy kötelességük kívánja, azt Keresztelő 
Szent János ís megerősítette, Luk. 3, u . Mikor a vitézek 
megkérdék őt, hogy ők mit cselekedjenek, azt mondá 
nék ik : Elégedjetek meg a ti zsoldotokkal. Mert ha a 
zsoldért való szolgálat helytelen ós hivatásuk Isten ellen 
való dolog lett volna, nem kellett volna így hagynia, 
megengednie és megerősítenie; ellenkezőleg korholnia 
kellett volna őket és visszatartania mint istenes keresztyen 
tanítónak. Evvel aztán meg van adva a felelet azoknak, 
akik aggodalmaskodó lelkiismerettel — bár ez náluk 
ri tkaság számba megy — azt hangoztatják, hogy veszedelmes 
dolog földi javakér t ily hivatalt vállalni, mely nem egyéb 
mint vérontás, öldöklés, felebarátaink mindennemű meg-
nyomorít ás a, már ahogy az háborús időkben történik. 
Ezek nyugtassák meg lelkiismeretüket azzal, hogy ezt a 
hivatalt ők nem könnyelműségből, kedvtelesből vagy 
ellenségeskedésből teljesítik, hanem hogy ez egy isteni 
hivatal, amelynek teljesítésére ők fejedelmüknek ós Istennek 
kötelesek. És mert ez egy becsületes, Istentől rendelt 
hivatal, azért meg is illeti azt bére és jutalma, ahogy 
Krisztus mondja, Máté 10, 10 : Méltó a munkás az ő jutal-
mára. 

Igaz ugyan, hogy egyik-másik oly lélekkel ós szán-
dékkal teljesíti a hadi szolgálatot, hogy egyébre sincs 
gondja, mint hogy javakat szerezzen, és a földi javak 
után való. vágya az egyedüli ok, amiért nem szereti a 
bókét, hogy sajnálja, hogy nincs háború. Az ilyen persze 
letér a helyes útról, ós az ördögnek rabja, ha mindjárt 
ura parancsára ós ura iránt való engedelmességgel hada-
kozik is. 

Egy magában véve jó cselekményt rosszá tesz azáltal, 
hogy nincs rá gondja, hogy engedelmességből és köteles-
ségből szolgáljon, hanem csak a maga hasznát keresi. 
Azért nincs is meg az a jó lelkiismerete, hogy azt mond-



A ' KATONAI H I V A T Á S R Ó L . 45 

hatná : Miattam ugyan szívesen otthon maradnék, hanem 
mivelhogy az én uram szólít engem és kívánja szolgálatomat, 
hát Istennek nevében megyek is, inert tudom, hogy evvel 
Istennek szolgálok és meg akarom érdemelni zsoldomat 
és elfogadni azt, amit szolgálatomért adnak. Mert a-katona-
ember kell, hogy magában bírja azt a lelkiismereti nyugalmat 
és vigasztalást, hogy o köteles és kénytelen dolgának 
teljesítésére, hogy bizonyos legyen abban, hogy hivatásában 
Istennek szolgál és elmondhassa: Aki itt üt, döf ; öldököl, az 
nem én vagyok, hanem az én Istenem és az én fejedelmein, 
akiknek szolgálója most az ón karom ós testem. Ezt jelzi 
a harci jelszó ós csatakiáltás is . Itt a császár! Itt Francia-
országi Itt Lüneburg ! Itt Braunschweig ! Ily harci kiáltást 
zúdítottak a zsidók is a midianitákra, Bírák 7, 2i>: Itt az 
Úrnak ós Gedeonnak fegyvere! Az amolyan kapzsi ember 
rossz hírbe hoz minden más jó cselekedetet is, mint például, 
hogy az, a ki földi javaker t prédikál, az is veszve volna , 
holott pedig a Krisztus azt mondja Máté 10, 10, Luk. 10,7 

és I. Kor. 9, 14, hogy az evangéliomnak kell eltartania 
azokat, akik hirdetik. Földi javakórt munkálkodni nem 
istentelen dolog, mert a kamat, a fizetés, a zsold ugyan-
csak földi javak. Hiszen akkor senkinek sem kellene 
dolgoznia, hogy fenntartsa magát, mert minden munka 
földi javakórt történik. De igenis kapzsiskodni földi javakér t 
ós Maramont csinálni belőlük, az mindenképen minden 
állásban, minden hivatalban ós minden cselekedetben rossz, 
Tartsd távol magadat a kapzsiságtól ós egyéb rossz szán-
déktól, akkor a hadakozás nem bűn, csak fogadd el bátran 
zsoldodat és ami érte jár. Azért mondottam fentebb, hogy 
a cselekedet magában véve helyes és istenes, de ha a 
cselekvő személy istentelen, vagy nem helyes módon 
teljesíti, akkor a helyes is helytelenné válik. 

Egy másik kérdés; Hátha az ón uram igazságtalan 
háborút kezdene? Felelet: Ha egészen bizonyos vagy 
benne, hogy uradnak nincs igazsága, akkor inkább félj az 
Istentől ós inkább néki engedelmeskedjél, sem mint ember-
nek, Ap. Csel. 5, 295 és ne teljesíts hadi szolgálatot, mert 
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nem lehet jő lelkiismereted Isten előtt. Igen ám, mondod 
te, uram kényszerít, megfoszt jószágomtői, megtagadja 
tőlem zsoldomat ós fizetésemet, azonfelül pedig még meg-
vetés ós csúfság tárgyává ís leszek, a világ szemeben 
mint gyáva, -sőt mint hitszegő ember, aki urát bajában 
cserben hagyja. Felelet: Már ezt kockáztatnod kell és 
Isten nevében veszni kell hagynod azt, ami veszendőbe 
megy; hisz ő neked százszorosan visszaadhatja, amint azt 
az evangóliomban ígéri, Máté 19, 29 : Valaki elhagyja házát, 
felesegét, jószágát az én nevemórt, az száz annyit vészen 
stb. Hiszen ily veszedelemre elkészülve kell lenni minden 
más hivatásban ís, amikor a felsőbbség arra kényszeríti 
az embert, hogy igazságtalanul cselekedjek. De minthogy 
Isten azt kívánja, hogy az ember ő érette elhagyja ínég 
a tyjá t ós anyját ís, természetes, hogy ő érette el kell 
hagyni urunkat ís stb. 

De ha biztosan nem tudod és ki nem fürkészheted, 
vájjon a te urad igazságtalan-e, akkor bizonyos engedel-
mességedet a bizonytalan igazság miatt ne gyengítsed, 
hanem tételezzed fel szeretettel uradról a legjobbat. Mert 
a szeretet mindeneket hiszen és semmi rosszat nem 
gyanít, I. Kor. 13, 7. Így aztán biztos lehetsz és Istennel 
megint csak jól jársz. Ha a világ ezért meggyaláz, ha 
faűtelennek mond, üdvösebb dolog lesz, hogy az Isten 
dicsérjen hűségesnek és igaznak, mintsemhogy a világ 
dicsérjen hűségesnek ós igaznak. Mit érnél vele, ha a 
világ bölcsnek-tartana, mint Salamont vagy Mózest, Istennek 
előtte pedig oly gonosz embernek számában volnál, mint 
Saul vagy Akháb ? 

Egy harmadik kórdós : Szabad-e katonának több mint 
egy úrnak szolgalatjába szegődnie és mindegyiktől zsoldot 
vagy fizetést fogadnia ? Felelet : Már előbb mondtam, hogy 
a kapzsiság istentelen dolog, jó hivatásban, vagy rossz 
hivatásban, az egyre megy. A földmíves hivatása bizonyára 
a legjobb hivatások egyike; mégis a kapzsi földmíves 
gonosz ós Istentől elkárhoztatott . Hasonlóképen itt is. 
Zsoldot fogadni helyes dolog, érette megszolgálni, az ís 
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helyes dolog, ínég ha az évi zsold egy forintnál nem ís 
volna több. Viszont: zsoldot fogadni és megszolgálni 
magában véve helyes dolog akár egy űr szolgálatában, 
akár két vagy három úréban, vagy ahányan vannak; 
feltéve, hogy szolgálatodat örökös uradtól, saját fejedel-
medtől meg nem vonod s hogy tudtával s beleegyezésével 
szolgálsz másoknak. Mert valamint a jó kézművesnek 
joga van ügyességét árúba bocsátani annak, aki megakarja 
vásárolni, ós szolgálatot teljesítenie, amennyiben munkás-
sága nem irányul felsőbbség© vagy községe ellen: hasonló-
képen a katona is, akinek megvan az Isten adta ügyessége 
a hadakozásban, ezt az ő mesterségét ós ügyességet annak 
a szolgálatában gyakorolhatja, aki azt megkívánja és 
bátran fogadhatja el a zsoldot, mint munkájának bérét. 
Mert ez is oly hivatás, melynek forrása a szeretet, hogy 
ha valaki reám szorul és szolgálatomat kívánja, hogy 
kívánságát teljesítsem ós az érte való járandóságot, vagy 
amit adnak érette, elfogadjam. Mert Pál apostol I. Kor. 9, 7 

azt mondja: Senkisem vitézkedik a maga zsoldján, amiáltal 
ezt a szokást helyesli. Mivelhogy tehát a fejedelemnek 
szüksége lehet egy másik fejedelem alattvalójára, úgyhogy 
megkívánja annak hadi szolgálatját, azért saját fejedel-
mének tudtával és beleegyezésével bátran vállalhat nála 
szolgálatot ós fogadhat érte zsoldot. 

De mi lesz akkor, ha urak ős fejedelmek egymással 
háborúskodnak ős ón mindakettőnek le vagyok kötelezve, 
de mégis szívesebben annak szolgálnék, akinek nincs 
igaz ügye, mert több jóságot ós kegyelmességet tanúsított 
irányomban, mintsem annak, akinek részén az igazság, 
mert ettől kevesebbet élveztem ? Itt az egyenes ós rövid 
felelet ez : Az igazság, vagyis ami Istennek tetsző, az 
fölötte legyen minden jószágnak, életnek, kegynek és 
haszonnak, itt személyre nem kell tekinteni, egyedül csak 
Istenre. És Isten nevében itt is megint csak el kell tűrni 
azt, hogy az embert háládatlannak tar tsák és megvetéssel 
sújtsák. Ez esetben ugyanis van az embernek becsületes 
mentsége, tudniillik az Isten és az igazság ; ezek nem engedik 
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azt, hogy annak szolgáljunk, akit jobban szeretünk ós cser-
ben hagyjuk azt, akinek velünk szemben erdemei nincsenek. 
Ámbátor ezt az ó-Ádám nem szívesen hallja, mégis így 
kell annak lennie, ha igazságosan akarunk cselekedni. 
Mert Isten ellen küzdeni nem lehet, pedig aki az igazság 
ellen küzd, az Isten ellen küzd, minden igazságnak adója 
és kormányzója ellen. 

Egy negyedik kérdés : Mit szóljunk arról, aki nem 
csak földi javakórt, haneoi földi dicsőségért is küzd, hogy 
híres ember legyen, akinek nagy a becsülete4? Á becsület 
hajhászása ós a pénz hajhászása mindaketto kapzsiság, 
egyik époly helytelen, mint a másik. És aki ily bűnös 
vágyakkal küzd, az magának a poklot küzdi ki. A dicső-
sóget meg kell hagynunk ós meg kell adnunk egyesegyedül 
az Istennek, mi magunk elégedjünk meg a zsolddal ós 
élelemmel. Azért nem keresztyéni, de pogány szokás az, 
ha a hadi népet a csata előtt ilyetén módon buzdítják : 
Kedves bajtársak, kedves vitézek! legyetek bátrak, ha 
Isten ís úgy akarja, ma dicsőséget és gazdagságot fogunk 
szerezni. Nem így, hanem a következőképen kell őket 
buzdítani: Kedves baj társak! Egybegyülekeztünk itt köteles 
engedelmesseggei fejedelmünknek szolgálatában, ahogy az 
Istennek akara t ja és rendelese szerint kötelességünk, 
hogy életünkkel és javainkkal segítségére legyünk, bárha 
Isten előtt mi is époly szegény bűnösök vagyunk, mint 
ellenségeink. De mégis, minthogy tudjuk, vagy legalább 
nem az ellenkezőjét tudjuk, hogy ebben a kérdésben a mi 
urunk részén van az igazság, ós így. bizonyosak vagyunk 
abban is, hogy ebben a mi szolgálatunkban istennek enge-
delmeskedünk ós szolgálunk: azért mindenki bátran ós bízva 
küzdjön, ós ne gondoljon egyébre, mint hogy az ő ökle 
az Isten ökle, az ő lándzsája az Isten lándzsája ós szívvel 
lélekkel ezt kiá l tsa: Istenért ós császárért! Ha nekünk 
adja Isten a győzelmet, övé legyen a dicsőség, nem a 
miénk, mert ő munkál bennünk szegény bűnösökben. 
A zsákmányt pedig ós zsoldot vegyük olyannak, hogy 
azt Isten nekünk érdemetleneknek isteni jóságában és 
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kegyelmében ingyen ajándékozta és adjunk .érett© szívünk 
szerint hálát. Most hát Istennek nevében vígan előre l 

Mert annyi bizonyos, hogy ha az ember istennek 
dicsőségét keresi és néki hagyja azt, ahogy az illendő és 
igazságos, kell is hogy az legyen, akkor a dicsőség magától 
megjön, még pedig teljesebb mertékben, mint amennyit 
az ember kereshetne, mert Isten megígérte Sámuel I. 2, 30 : 
Akik engem megtisztelnek, azokat megtisztelem, de akik 
engem megutálnak, megutáltatnak. És így ő máskép nem 
tehet, kell megtisztelnie azokat, akik őt megtisztelik. 
Azért a legnagyobb bűnök egyike, ha valaki sa já t dicsőségét 
hajhássza, nem egyéb ez, mint crimen laesae uiajestatis 
divínae, az isteni felség megsértése. Hadd j á r j anak hát 
mások tisztelet, becsület után, te légy engedelmes és 
szerény, majd megjön a te dicsőséged is. Sok csata veszett 
el, melyet egyébként meg lehetett volna nyerni, ha a hiú 
dics vágy engedte volna. Mert azok a nagyravágyó vitézek 
nem hiszik, hogy az isten ott van a csatában s hogy ő 
adja a győzelmet, azért nem ís felnek Istentől. Nem bizo-
dalmas bátorság az, ami bennük van, hanem őrült elkapa-
tottság Azért végre is vereséget szenvednek. Hanem azok 
aztán már a legkitűnőbb fickók, akik a csata előtt úgy 
áj tatoskodeak, hogy szeretőjükre gondolnak; arra emlő-
keztettetík magukat. így bátorí t tat ják maguka t : Rajta 
hát, gondoljon most mindenki a maga szeretőjére. Mondom, 
hogy ha ón nem hallottam volna két szavahihető embertől, 
akik a katonai dolgokban járatosak, hogy ez valójában 
megtörténik, soha nem hittem volna, hogy ember oly 
válságos pillanatban, • mikor a halál veszedelme szeme 
előtt lebeg, oly magáról megfeledkezett könnyelműséget 
tanúsíthasson. Pedig amikor egymagában küzd a halállal,1) 
nem teszi ezt senki ; de itt a tömegben egyik ingerli a 
másikat, úgyhogy egyik sem törődik a maga veszedelmével, 
mert az valamennyiükkel közős. De szörnyűséges dolog 
keresztyéni lélekkel elgondolni azt, hogy valaki abban az 

Halálos ágyán. 
D. Luther M. művei, 4 
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órában, amikor szeme előtt van istennek Ítélete és a halál-
nak veszedelme, mindenekelőtt érzéki szerelemmel izgatja 
és vigasztalja magát. Persze akik így hnllanak el, azok 
egyenesen minden haladók nélkül a pokolba ís küldik 
lel ke ike t 

Igen ám, mondják ok, ha nekem a pokolra kellene 
gondolnom, úgy sose volna szabad háborúba mennem. Ez 
még borzasztóbb, hogy van olyan ember, aki könnyelműen 
megfeledkezik Istenről ős az ő Íteletéről ós nem akar erről 
se látni, se hallani, se rá gondolni.. Ánnakokáórt a hadi-
népnek nagy része az ördögé, sőt annyira telídes-telék 
egyesek ördögökkel,hogy elbizakodottságukat avval akar ják 
legjobban bizonyítani, hogy inegvetőleg beszelnek Istenről 
és az ő íteletéről, mintha az tenne őket igazi vasgyúrókká, 
hogy borzasztóan káromkodnak, esküdöznek ós dacolnak 
a mennyei a tyával El vannak ők veszve, ők a hadi népnek 
polyvája; valamint hogy más hivatásokban ís sok a polyva 
ős kevés a búza. 

Ebből az következik, hogy azok a zsoldos katonák 
(Landsknechte), akik szerte kóborolnak az országban ós 
a háborút keresik, holott pedig dolgozhatnának, tisztes 
mesterséget űzhetnének, míg hadi szolgálatra fel nem 
szólítják őket s akiket így tunyaságuk vagy lelkületük 
durvasága ós elvemedettsőge kósztet arra, hogy idejüket 
elfecséreljék, nem igen jól állhatnak Istenükkel. Mert jó 
lelkiismerettel nem tudnak Isten előtt rámutatni életmód-
juknak helyes okára, csak elvakult elbizakodottságuk 
ha j t j a őket a háború keresésére, hogy vad, fékevesztett 
életet élhessenek. Részint az efajta emberekből lesznek 
eióbb-utóbb szükségképen a szegény legények ós zsivá-
nyok, Ellenben ha valami munkára vagy mesterségre 
adnák magukat és ezzel keresnek kenyerüket, ahogy azt 
Isten minden embernek meghagyta és kötelességóvó tette, 
mindaddig míg fejedelmüknek hivó szózata őket harcba 
nem hívja, hogy harcoljanak vagy ő érette, vagy az ő 
engedelmével és kívánságára másért, akkor nyugodt 
lelkiismerettel szállhatnának táborba, mint akik tud ják . 
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hogy e szolgálatukban uruknak kedvében járnak. Más-
különben ezt a lelkiismereti nyugodtságot nem élvezhetik. 
Ez legyen épen mindnyájunknak öröme ős vigasztalása, 
sőt erős indíték arra nézve, hogy a felsőbbséget szeressük 
és tiszteljük, hogy Isten végtelen kegyelméből elénk 
állítja a felsőbbséget, mint az ő akara t jának nyilvánvaló 
jelét ós bizonyságát^ hogy bizonyosak legyünk abban, 
hogy az ő isteni akaratának tetsző ós helyes dolgot 
mivelünk, valahányszor a felsőbbség akara t já t ós parancsát 
teljesít jük. Mert igéjét ós akara t já t erősen hozzájuk 
fűzte, mikor azt mondta : Máté 22,2l : Adjátok meg a 
császárnak, ami a császáré, RómabeL 13, x : Minden lélek 
engedelmes legyen a felsőbbségnek. 

Végezetül a katonáknak sok babonájuk is van harc-
közben : az egyik Szent Györgynek, a másik Szent 
Kristófnak, egyik ennek, másik más szentnek oltalmába 
ajánlja magát. Egyesek értenek ahhoz, hogyan kell kardot 
és puskát megbűvölni, mások, hogyan kell lovat ós lovast 
megáldani; ismét mások János evaiigóliomát vagy egyebet 
hordanak magukkal ós ebben bizakodnak. Mindezek 
veszedelmes állapotban vannak. Mert ezek nem hisznek 
az Istenben, sőt bűnt követnek el Istennel szemben 
hitetlensógükkei és babonájukkal ós ha meg kellene 
halniok, bizony elkárhoznának. Ellenkezőleg így . kellene 
cselekedniök; amikor megindul a harc ós elhangzott 
a buzditó szózat, ügy ahogy fentebb mondottam, kiki 
egyszerűen az Istennek kegyelmébe ajánlja magát, mint 
ahogy az keresztyénhez illő. Mert az előbbi buzdításban 
csak az a kérdés van felvetve, hogy mi képen teljesítheti 
valaki a külsőséges hadiszolgálatot jó lelkiismerettel. 
Minthogy azonban a jó cselekedet nem üdvözít, az iménti 
buzdítás után kiki szivében vagy akár hangosan is így 
szóljon: 

Mennyei atyám, itt állok most a te akaratod szerint 
felsőbbsógemnek külsőleges szolgalatjában, ahogy az 
kötelességem első sorban irántad, azután pedig a te 
akaratod szerint ugyancsak felsőbbsógem iránt is. És én 

4* 
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hálát adok a te kegyelmedért és irgalmasságodért, hogy 
oly hivatalba állítottál, melyről tudom, hogy nem vétek, 
hanem igazságos és tetsző a ' te akaratodnak az én 
engedelmességeiig De minthogy jól tudom, ős üdvözítő 
igédbői megtanultam, hogy egy jó cselekedetünk sem 
üdvözíthet, s hogy nem mint katonának, hanem mint 
keresztyennek kell üdvözölnöm, nem is akarok bizakodni 
az ón engedelmességemben ós cselekedeteimben, hanem ön-
ként teljesítem a te akaratodat. Szívem szerint hiszem 
azt, hogy engem egyedül a te édes fiadnak, as ón uramnak 
Jézus Krisztusomnak ártatlan vére váltott meg és üdvözített, 
mely vérét ő érettem engedelmességei isteni akaratod 
iránt kiontotta. Ebben maradok, ebben élek, ebben halok, 
ebben küzdök ós teszek mindent. Tartsd meg, édes uram iste-
nem, ós erősítsd ezt az ón hitemet a te szent lelkeddel 1 Ámen. 

S ha erre még a hiszekegyet ós egy miatyánkot 
akarsz elmondani, tedd meg és evvel aztán legyen elég. 
Aztán ajánld az ő kezeibe testedet lelkedet, húzd ki 
kardodat ős vágj neki Istennek nevében. 

Ha sok ilyen harcos volna egy seregben, mit gondolsz, 
kedvesem, ki bírna velük ? Bizony felfalnák a világot 
kardcsapás nélkül. Igen, csak kilencen vagy tízen volnának 
egy csapatban, akik igaz szívvel így beszélhetnének, jobb 
szeretném őket, mint megannyi puskát, lándzsát, lovat, 
vértet és miattam akkor hadd jönne a török minden o 
hatalmasságával. Mert a keresztyéni hit nem tréfa ós nem 
csekély dolog, hanem amint Krisztus evangéliuma mondja, 
Máté 9, 23mindenre képes. Azonban, édesem, hol vannak 
azok, akiknek ilyen a hitük és akik így cselekesznek ? 
De ha a tömeg nem is cselekszik így, nekünk ezt mégis 
tudnunk és tanítanunk keli azok kedvéért, akik követni 
fogják tanításunkat, bármily kevesen is legyenek. Mert 
az Isten beszéde, mondja Ésaiás, 55, l l 3 nem megy ki üresen, 
egyeseket mégis Istenhez vezet. A többiek, kik ezt az 
üdvös tanítást megvetik, meglelik majd bírájukat, akinek 
felelettel tartoznak. Mi mentve vagyunk, mi megtet tük 
a- magunké t • : • • -
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Evvel most be akarom fejezni. Szerettem volna 
ugyanis a törők háborúról ís mondani valamit, mert vesze-
delmes közei jöt t hozzánk ős mert egyesek szememre 
vetették szavaimat, hogy ón elleneztem volna a törökkel 
való harco t Hiszen tudtam régen, hogy meg töröknek is 
fognak engem tartani s hogy mitsem használ nekem, hogy 
oly világosan írtam erről a dologról és azonfelül a világi 
felsőségrői írott könyvemben azt tanítottam, hogy egyenlők 
egyenlők ellen igenis hadakozhatnak. De mivelhogy a 
török most Ismét hazatért ós a mi németjeink most már 
nem törődnek vele, még nincs itt az ideje, hogy erről 
többet ír jak. 

Ezt az én útmutatásomat, kedves Assza uram, már 
régen el kellett volna kószítenem ; de a dolog csak húzódott; 
míg időközben Isten kegyelméből komákká ís lettünk. 
Ezt a halasztást bocsássa meg nekem kegyesen ; magam 
sem tudom, hogy mikóp húzódott a dolog oly soká. De 
remélem, hogy ez a halasztás nem volt haszon nélkül 
való s csak javára volt az ügynek. És evvel Isten velünk S 
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BEVEZETÉS. 

Áz urvacsoráról szóló tan körüli tusakodás szül te ez iratot. 
' Már az egyház babyloni fogságáról irott könyvében, utóbb 

meg „A Krisztus szent teste szentségének imádásáról" szóló 
iratban kifejtette Luther az ő nézetét és meggyőződését az 
urvacsorát illetőleg. 

- Felfogása ellenmondásra talált nemcsak a pápás egyházban, 
de a reformáczió híveinek táborában is. _ 

Elkeseredett vita támadt. 
Nemcsak a svájcziak és strassburgiak nem értettek egyet 

Lutherrel, de maguk a wittenbergi theologusok sem voltak 
valamennyien egy nézeten. Bizonyság erre Luthernek „A mennyei 
próféták ellen" irott könyve (1. IV. k. 260.-432 lap), melyben 
Karlstadt tanításának, tarthatatlanságát fényesen kimutatta. De 
védelmére kelt Karlstadtnak a strassburgi Butzer és Zwingli is. 

Butzernek összeegyeztető kísérlete nem sikerülvén, Zwingli 
„Cominentarius de ver a et falsa religione 1525" cz. iratában 
Luther nézetét „opinio non solum rustica, sed etiam impia et 
frivoladnak mondta és Karlstadt nézetét vallotta a -magáénak, 
de a Karlstadfétól elférő megokolással. Zwinglivel vitázva Bugen-
hagen. János (Porameranius) szólt erre bele a vitába Luther 
szellemében. Oecolampadiüs is részt kérvén a vitából, Zwingli 
védelmére kelt „De genuina verborum Domini: Hoc est corpus 
meuiii, expositione*; czimű munkájával (1525), melyet megküldött 
a svábföldi prédikátoroknak nyilatkozattétel végett, de ezek a 
„Syngramma suevicum "-ban Luther felfogását vallották helyesnek. 

Igazának tudatában Luther már 1526-ban egyik 'érteke-
zésében újból bizonyította álláspontjának irásszerűségét és 
helyességét, majd Zwingli válasza" által kényszeríttetvén, hozzá-
fogott a jelen nagyobbszabásu vitairat megírásához. Szenvedé-
lyesen és szinte nyersen száll szembe Zwinglivel és Oecolam-
padiussal, meg Karlstadttal is. Helylyehközzel maró gúny nyal 
fordul . szembe ellenfeleivel és kimutatja az -általuk vallott 
felfogás lehetetlenségét 

Az írás alapján állva, a szerez te tési igék szószerinti 
értelmezéséhez ragaszkodik, nem akarván feláldozni ezen igékből 
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egy betűt sem. De abban az esetben — úgymond - . ha világos 
szentírási helyekkel meggyőzik őt, hajlandó elismerni ellen-
feleinek igazát 

Az iratban egyébiránt három rész különböztethető meg. 
Az első részben az írásból igazolja Luther egyrészt saját 

felfogásának helyességét, másrészt a tévelygők helytelen értel-
mezését. 

A második részben kimutatja, hogy a tévelygők rosszul 
értelmezik a régi egyházi atyáknak az urvacsorára vonatkozó 
fejtegetéseit és bebizonyítja, hogy az atyák is ő mellette szólanak. 

A harmadik részben végül összefoglalásképen az úrvacsora 
hasznáról és a Krisztus teste jelenlétének szükségszerűségéről 
szól és szemükre hányja a tévelygőknek eljárásuk alattomos-
ságát, mely szerint a maguk mérgező hatású tanításuk terjesz-
tésére felhasználják mások . iratait, köztük az ő iratait' is, 
nevezetesen postilláját, melyet hozzátoldott előszóval és közbe-
vetésekkel eléktelenítettek és kiforgattak eredeti értelméből. 

Tudjuk, hogy a vita ezen irattal még nem nyert befejezést, 
és hogy az 1528-ban Luther által irt „Nagy Hitvallás az 
urvacsoráról" sem hozta meg az óhajtott egyértelműséget. Sőt 
az összeegyeztetés czéljából Fülöp őrgróf által egybehívott 
marburgi colloquiumon (1529 oktober 1—3) sem történt meg 
a teljes megegyezés, de e colloquium legalább azt eredményezte, 
hogy a vitatkozó felek kölcsönösen Ígéretet tettek a vita 
abbahagyására. 

így az úrvacsora! tan körüli vita, ha nem is nyert 
érdemleges elintézést, de a kedélyek — bár két táborra oszlottan 
— lecsendesedtek. ' • -

Luther e müve két kéziratban csaknem teljesen ránk 
maradi Az egyik a kopenhágai, a másik a drezdai királyi 
könyvtárban van. 

A legjobb (A) kiadás: „Das diese || wort Christi (Das || ist 
mein leib etc) || noch . fest stehen wid || der die Schwerm || 
geister. || Mart. Luther || M. D. XXVII 74 kvartlapon. Végén: 
„Ge'druckt zu Wittemberg ||'Michael Lotther M. || D. XXVII. || " 
megjegyzéssel. 

Ezt a kiadást vettük alapul a weimari kritikai kiadás 
szövege szerint. ' " " • /. 
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1. LEVÉL. 

ST1EFEL MIHÁLYHOZ. . ; 
(1527. január 1.) 

- Kegy elem. és békesség. Nem volt mit írnom-, kedves Mihá-
ly om De hallottam, hogy most visszatértél úrnődhöz.3) Hála 
Istennek, ha így van, ha pedig nem így van, megint csak áldas-
sék az ő neve. Házam nyitva áll előtted, és ha esetleg másutt 
nem lesz maradásod, velem élhetsz és velem szenvedheted, amit 
Krisztus ád. Addig is élj boldogul és az én nevemben és Katám 
nevében is mondj meleg köszönetet úrnődnek az ajándékruháért. 
Többet írnék neked, de e hetekben annyi írni valóm volt, hogy 
kifogytam az időből. Zakáriásom kiadásán is dolgozom, a sak-
ramentom megbolygató!valis szembe szállok. Imádkozzál a Krisz-
tushoz, hogy helyesen bánjak el a sátánnal. Isten veled. Itt 
küldöm neked a keresztyéni katonai hivatásról írt könyvemet. 

Wittenberg, 1526. január 1. ' . .. 
. ' • •••• . Luther Márton, 

••-• , • ' • ' . - ' 2. LEVÉL. • -- - -

HAUSMANN MIKLÓSHOZ. 
" " ' • ' (1527. január 10.) 

.. .. Kegyelem és • békesség.-a. Krisztusban^ édes Miklósom. Nem 
tudok egyéb újságot, mint hogy a fejedelem az egyetemnek azt 
a feleletet adta, hogy siettetni akarja az egyházak vizitáeióját 
S'ha ez meglesz, majd akkor, az egyházak szervezése után, 
lehet a kiközösítés gyakorlatát megállapítani. Míg az ügyek 
rendezetlenek, mit lehetne megállapítani? Zakáriásom már a 
nyomdában van és csakhamar napvilágot fog látni; napról napra 
nő a könyv a kezem alatt. Egyúttal megtámadom a sakra-
mentom megbolygatóit is. Imádkozzál, hogy a Krisztus vezesse 
tollamat, hogy szerencsésen és üdvös módon írjak a sátán ellen. 
Nagyon örvendek biztosításodnak is, hogy eddigelé ez a kovász 

- i JStiéíeLMihály; kény telén :volt az özv. Jörgerné családjánál elfoglalt 
állását elhagyni. Luther--mo.st menedéket;ajá'nL neki-.. \ .y 
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meg nem rontott; lelkemben mindig így voltam rólad meggyő-
ződve. Nagyon sajnálom, hogy az a derék Oecolampadius oly 
mulatságos és semmis okoskodások következtében ebbe az 
örvénybe esett. Á sátán űzi őt, mentse meg őt az Isten í Urbánus 
Regius is hajlik már e tévedés felé, vagy már belé is esett Isten 
tartsa meg az övéit! Gondolom, hallottad, hogy a császár sikerrel 
küzd Italiában. A pápát mindenfelől szorongatják, hogy hatalmát 
lerontsák; ugyanis közeledik végső órája, bár szerte dühösködik 
üldözésével és sokat juttat máglyára. Az én Katám illendő™ 
képen üdvözöl. 

; 1527. január 10, • Luther Márton. 

3. LEVÉL. 

• ... ; - STIEFEL MIHÁLYHOZ. 
(1527. május.) 

Kegyelem és békesség. Harmadnapja levél kíséretében 
elküldtem neked a Schivarmerek ellen Írott könyvemet. Remélem, 
megkaptad és megnyeri tetszésedet. Istennek kegyelméből e könyv 
sokakat megerősített a józan hitben, viszont várom ám azoknak 
dühös feleietjét. Ha Krisztus is úgy akarja és engedi, majd szembe-
szállók velük bátran és okosan. Zwingli írt nekem magyarázatot 
egy sajátkezű levelének kíséretében, mely tele van gőggel és vak-
merőséggel. Nincs az a kegyetlenség és gonoszság, melyben engem 
bűnösnek nem mond, úgyhogy még az én pápista ellenségeim 
sem marcangolnak engem annyira, mint ezek az én barátaim. 
Pedig én nélkülem és én előttem semmik sem voltak, még szá-
jukat sem merték tátani, most pedig az én győzelmemtől elka-
patva ellenem fordúlnak támadásaikkal. Ez aztán a hála, így 
fizetnek az emberek. Egyszóval: most már végre belátom, mit 
jelent az, hogy a világ bűnbe sülyedt, hogy a sátán a világ ura. 
Eddigelé ezt csak olyas szóbeszédnek gondoltam, de most látom* 
hogy ez valóság s hogy igazán az ördög uralkodik a világon, 

• • Luther Márton. -

4. LEVÉL. " . • -••' ! ; r 

' . SPALATINHOZ. ' 
(1527. május.) - • 1 

Édes testvéremnek az Úrban, Spalatin György úrnak, a 
Krisztus hűséges szolgájának Altenburgban. 
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Kegyelem és békesség. Nagyon örvendetes reám nézve, hogy 
a sakramentom megbolygatól ellen iroit könyvem megnyerte 
tetszésedet, édes Spalatinom. Csak azon csudáíkozom, hogy van 
az, hogy a példányok oly későn jutottak hozzátok. Úgy tudtam, 
hogy Knoth Pál a te megbízottad, egyébként magam küldtem 
volna neked. Nem kételkedem, hogy erősen felháborítottam a 
sakramentáriusokat ; úgy látom ugyanis, hogy bár bőbeszédű és 
nem épen nagy tudományú a könyvem, elevenükre tapintottam. 
Bucerus már azelőtt is a mi Jonásunkhoz a legmérgesebb leve-
leket írta ellenem, egyszóval az ő szemükben Luther valóságos 
sátán. Mit gondolsz, mit tesznek majd e könyvecskétől felbő-
szülve? De Krisztus él és uralkodik. Ámen. 

Wittenberg 1527. 
Luther Márton. 
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Hogy Krisztus ez Igéi: Es az én festem stb. még erősen állnak. 

A tévelygők ellen. 

Mennyire igaz a közmondás, hogy az ördög ezermester. 
Váltig bizonyítja ezt ugyan minden egyéb cselekedetével 
is, melyekkel birodalmát igazgatja, mint például a testi 
külső kívánsággal, alattomossággal, bűnnel, álnoksággal, 
gyilkolással, romlással stb3; de kiváltképen és mindenek-
felett bizonyítja ezt a belső, lelki dolgokban, melyek 
Istennek dicsőségét és a lelkiismeretet illetik. Mennyire 
képes ezekben alakoskodni, alkalmazkodni, minden irány-
ban szorgoskodni és forgolódni és mindenütt hátráltatni 
ós akadékoskodni; csakhogy ne üdvözüljön ós a keresztyén 
igazság mellett meg ne maradjon senkisem. 

Ennek igazolására hadd vegyük elő (a régi atyákról 
és zsidókról nem is szólva) a keresztyének történetét. 
Az evangeliuin kezdetén, mikor az apostolok Istennek 
Igéjét igazán és tisztán prédikálták ós nem emberi pa-
rancsolatok, hanem inero Szent írás hirdettetett, akkor 
ugy tetszett, mintha most már megvolna ami szükséges, 
mert a keresztyének között a Szent-írás uralkodik. De 
hát mire nem képes az ördög ? Elvégre engedte, hogy 
egyedül az írás uralkodjék, és sem farizeus zsídós paran-
csolat, sem csinált törvény ne érvényesüljön ; a mellett 
övei közül néhányan a keresztyének iskoláiban ís voltak, 
kik által alattomban belopódzott és becsúszott a Szent-
írásba. Mikor így belejutott volt és dolgában bizonyos 
volt, mindenfelé kitört, zavart támasztott az Írásban ós 
a keresztyének között sok szektát, eretnekséget ós pár-
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toskodást támasz to t t És mivel minden egyes párt a maga 
számára foglalta le az í rást ós a sa já t véleményének 
igazolására magyarázta, az keletkezett ebből, hogy az 
írást kezdtek semmibe sem venni, s végül elnevezték 
eretnekkőnyvnek, mint a melyből támadt minden eretnek-
ség, mert minden eretnek az Írással védekezik. így ragadta 
el az ördög a keresztyének fegyverét, pajzsát ós erősségót 
(t. i. az írást), úgyhogy nemcsak erőtlenné és hatástalanná 
vált vele szemben, hanem maguk ellen a keresztyének 
ellen is harczolni kényszerült, ós annyira gyanússá te t te 
a keresztyéneknél, mintha merő méreg volna, mely ellen 
vódekezníök kell. Mondjad csak, nem volt ez az ördögnek 
mesterfogása ? 

Midőn így a Szent-írás annyira szakadozott hálóvá 
lett, hogy vele senkit megtartani nem lehetett, hanem 
mindenki, a merre csak tekintett , kibújhatot t belőle ős 
a maga esze után igazodott, tetszése szerint magyarázta 
és ferdítette : a keresztyének a bajon másként nem tudtak 
segíteni, mint zsinatok tar tása által, melyeken az írás 
mellé sok külső parancsolatot ós rendtar tás t készítettek, 
hogy e széthúzás ellenében a tömeget együtt tar tsák. 
Ebből az intézkedésből kifolyólag (noha a jót akarták) 
azt határozták, hogy a Szent-Írás nem elegendő, szükség 
van a zsinatok és az atyák rendelésére ós magyarázatára 
is, a Szent Lélek nem jelentett ki mindent az apostolok-
nak, hanem némely dolgot fentartot t az a tyáknak ; míg 
végül a pápás egyház lett belőle, melyben semmi egyéb 
nem érvényes, mint a szent atyának szive indulatja szerinti 
emberi parancs ós értelmezés. 

Midőn ezt látta az ördög, diadalmasan gondol ta : no 
most győztem! Az írás megsemmisült, az erősség romba 
dőlt, a fegyverek ártalmatlanok, s most szalmafalakat 
fonnak ós szénából való fegyvereket kovácsolnak, azaz 
emberi rendelkezésekkel akarnak elienem harczolni. El-
érkezett immár az én órám! Mit tegyek ? Nem gátolom, 
hanem bízvást segítem őket munkájukban, hogy szép 
egyetértésben megmaradjanak, ós elegendő szalmát ós 
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szénát gyűjtsenek. Javamra szolgál nagyon, hogy nem 
veszekednek az írás fölött ős az igével nem tőrödnek, 
hanoin békében hagyják ős abban hisznek, a mit a 
zsinatok és az atyák mondanak. E béke ós egyetértés 
tar tama alatt majd támasztok ón más perpatvart és 
viszályt, úgyhogy a pápa császárok és királyok ellen, a 
püspökök, fejedelmek és urak ellen, a tudósok tudósok 
ellen, a papok papok ellen ós minden egyes a másik ellen 
törjön földi dicsőségért, vagyonért és jólétért, de az 
atyákban való hit egyértelműségének megsértése nélkül 
Mi céljuk a bolondoknak a civakodással az írás ós az 
isteni dolgok fölöt t melyeket nem értenek? Jobb ha 
czi vakodnak dicsőségért, királyságokért, fejedelemségekért, 
vagyonért, jólétért ós a megélhetésért, a mihez értenek 
és mégis megmaradnak kegyes egyetértő keresztyéneknek 
az atyák által értelmezett hitben, azaz ingatag hitben. 

így sikerült az atyák terve : midőn azt hitték, hogy 
az írást czívakodástói ós viszálykodástól menten birják, 
megváltak tőle teljesseggel és emberi sallangot tet tek 
helyébe. Ekkor bizony meg kellett szűnnie az írás fölötti 
veszekedésnek ős tusakodásnak, mely is isteni tusakodás, 
az Isten tusakodván a sátánnal, miként szt. Pál mondja 
Ef. 6, 12-ben : mert nincsen nekünk tusakodásunk a vér 
ós a test ellen, hanem lelki gonoszságok ellen, melyek a 
magasságban vágynák, De e helyett lábra kapott az emberi 
tusakodás dicsőségért és földi javakér t és megmaradt az 
igazi keresztyén hitnek elvesztése után az általános vak-
ság és a tudatlanság az Írásban, vagyis az egyértelmű 
engedelmesség az atyák értelmezései ós a római szentszék 
irányában. Nem az ördögnek játóka-e ez is ? Mihelyt 
belekapnak, máris ő a já ték mestere ós ura. 

Most a mi korunkban, mikor láttuk, hogy az írás 
sutba vettetet t ós az ördög emberi rendelések üres szal-
májával és szénájával fogva tar t ós gonoszkodik velünk, 
Isten kegyelméből segíteni akartunk a bajon és ugyancsak 
nagy keserves munkával ismét előkerítettük az írást és 
szélnek eresztet tük az emberi rendeléseket, szabaddá 
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te t tük magunkat és szoktunk az ördög elől, noha dere-
kasan védte.és védi most is magá t : de ha kénytelen is 
minket elbocsátani, mégis nem feledkezik meg mester-
kedéséről, hanem közibénk elegyített néhányat övéi közül, 
hogy a mi tanunkat és kifejezéseinket elsajátítsák, nem 
a végett, hogy segítségünkre legyenek, és az írás tanul-
mányozásában kezünkre jár janak, hanem hogy, míg mi elől 
harczo lünk az emberi sallang ellen, ők hátunkba támad-
janak , zendülést szítsanak és ellenünk dühöngjenek, hogy 
a kettős ellenség ellenében annál könnyebben elvesszünk. 
Ez nézetem szerint annyit jelent, mint higanyt dobni 
be a tóba. 

De ezzel sem éri be, hanem kikezdi először 
is a szentségeket, noha e tekintetben már szinte fiz 
lyukat és kibúvót csinált az írásban, úgyhogy soha hit-
ványabb eretnekségről nem olvastam, mint erről, melyben, 
ha mindjárt a fodologban, a Krisztus üldözésében egyet 
is értenek, már kezdetben annyiféle véleményt, annyi 
pár toskodást és egyenetlenkedést támasztott . Sőt még 
folytatni is fogja, és több tételt fog megtámadni, amint 
hogy máris szikrázik bele a szeme, hogy a keresztség, az 
eredendő bűn, a Krisztus nem létezik. Ez megint zavart fog 
támasztani az írás körül és annyi czivódást, annyi pár-
toskodást, hogy méltán így szólhatnánk szt. Pállal: immár 
az álnokság t i tka cselekszik (II. Thessal. 2, 7) és észre is 
vette már, hogy még sokkal több pártoskodás is fog 
támadni. És hogy a világ fennálljon továbbra is, a régiek 
módjára ismét emberi tervezéseket és törvényeket ós 
rendeleteket fognak a viszálykodás megszüntetésére életbe 
léptetni, hogy a hitben való egyértelműséget megtar tsák; 
s ez sikerülni is fog, miképen azelőtt is sikerült. 

Szóval az ördög velünk szemben túl okos ós túl-
hatalmas, gátol ós hátráltat mindenben. Ha az írásban 
keresünk menedéket; annyi czivakodást és veszekedést 
támaszt ; hogy ráununk az í rásra és annyira elbutulunk, 
hogy nem bízunk benne, ós kénytelenek vagyunk az 
ördöggel viaskodni és tülekedni. Ha meg emberekre, 

I). Luther M. művei. 5 
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zsinatokra és vélekedésekre támaszkodunk, teljességgel 
elveszítjük az írást, és az ördögéi leszünk szőröstők 
bőröstől, Sátán ő és neveztetik ís sátánnak, azaz ellen-
ségnek ; nem tehet másként, kénytelen ellenszegülni és 
bajt csinálni. E mellett ő a világ ura ós istene, mert 
hatalma elégséges ós teheti. Épen mivel teheti ás akar ja 
ís megtenni, nem szabad hinnünk, hogy nyögtünk lesz 
tőle, o nem nyugszik ós nem alszik. Válassz azért, hogy 
szívesebben tülekedel-e az ördöggel, vagy szívesebben az 
öve leszesz-e. Ha övé leszesz, biztosit róla, hogy az írással 
nem háborgat. Hanem lessz az öve, akkor védekezzél, ragadd 
üstökön, o nem kímél téged, az írás körül akkora czivódást 
ós pártoskodást fog támasztani, hogy nem fogod tudni: 
hol marad az írás, a hit, a Krisztus, ós te magad ís hol 
maradsz. 

J a j és új ra ja j mindazon tanítómestereinknek és 
könyvirkászainknak, kik úgy bizakodnak ós mindent 
kiköpnek, a mi csak a szájukba kerül ós nem vizsgálnak 
meg egy-egy gondolatot tízszer ís, vájjon Isten előtt ís 
igaz-e. Á kik azt hiszik, hogy az ördög időközben Babylon-
ban van, vagy szundikál mellettük, mint a kutya puha 
vánkoson, ós nem gondolják meg, hogy körülöttük forgoló-
dik csupa mérges, tüzes nyíllal, és beadogatja ezeket nékik, 
melyek ís5 hogy ok ószre ne vegyek, az írással díszített 
legszebb gondolatok. De nem segít itt semmiféle intés, 
semmiféle óvás, semmiféle fenyegetés, mert az ördög ezer-
mester. Ha az Isten nem véd és nem segít minket, minden 
mi cselekedetünk ós gondolatunk semmis, akárhogy ís 
forgatjuk, o a világ fejedelme. A ki ezt nem tudja, az 
próbálja meg, ón megtapasztaltam. De senkisem fogja hinni 
nekem, míg szinten meg nem tapasztalta. 

Ugyanaz az ördög kísért most a tóvtanítók által, a 
mi Urunknak a Jézus Krisztusnak szent sacramentumával, 
melyből a keresztyenek számára ismertető vagy emlékez-
tető jelül merő kenyeret és bort akarnak csinálni, a mint 
épen álmodják, ós a mint nekik tetszik, ós szerintük 
nincsen jelen az Ur teste ós vére, holott ott állanak a 
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félremagyarázhatlak! ós világos szavak ekképen : egyétek 
ez az én testem, mely szavak meg szilárdan és csonkítás 
nóikfii íemiáilanak. Ezért az ügyért Igyekezettel harczoltam 
ugyan Earlstadfc ellen, oly értelemben, hogy a ki nem 
akar tévedni, jói használhassa fel az ily ördöngösség ellen. 
Be kedves tóvtanítóim annyira megvetnek engem, hogy 
nem mól ta tnak komoly válaszra; beérik azzai ; hogy a 
könyvet megtekintik, orrukat fintorgatják ellene, ós azt 
mond ják : az o szelleme van benne. Mi haszna már 
most, hogy sokat í rok? Megvetik, ós ha csak keveset is 
fecsegnek ellene ós ervekkel nem igen állanak elő, már 
feleletnek nevezik azt és csak a sok könyvfirkálásra ós 
papirospocsókolásra van gondjuk. 

Ez ís egyik oka annak, hogy eddig halogattam az 
ellenük való irogatás folytatását, megér ez vén hírhedt 
aiázatosságuk köpenye alatt a fenhéj ázást ős megvetést. 
A másik ok az, hogy tó v tanításuk inero üres fecsegés, 
úgyhogy csodálkozom, miként mennek nekik lépre oly 
derek tudós emberek, fi mellett oly tétovázó, kétségbeesett 
lelkiismerettel cselekesznek, hogy űgy rémlik, mintha jobb 
szeretnék, ha el sem kezdték volna. S ha el nem kezdték 
volna, űgy tartom jobb volna, ha most ís abban hagynák. 
Semmi mást m m iátok ebben a dologban, mint Istennek 
haragját , ki az ördögöt szabadjára ereszti, hogy ily vastag, 
félszeg tévedést ós kézzelfogható sötétséget támasszon 
a mi gyalázatos hálátlanságunk megbüntetésére, kik a szent 
evangéliumot oly csúful megvetettük ós haszontalannak 
tar tot tuk, úgyhogy miként s z t Pál mondja (II. Thessah 2,10.), 
a hamisságnak hittünk, mivelhogy az igazságnak szerelmet 
nem vettük be. Nincs híjjávai e tóvtan semminek, épen 
csak hogy újdonság. Mert ml nemetek olyan legények 
vagyunk, a kik felkapják azt, a mi uj, ós azután eszelősök 
módjára csüngünk raj ta , ós a ki távol akarna tartani t51e;. 
az annál inkább kívánatossá teszi e lőt tünk; de ha senkísem 
óv, nemsokára megelégeljük és ráununk és más uj dolgon 
bámészkodunk. így az ördögnek megvan az az előnye, 
hogy semmiféle tan vagy ábrándozás oly ügyetlenti nem 

5* 
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keletkezhetik, hogy ne találna követőkre, sőt mennél 
ügyetlenebből — annál inkább. 

De csakis Istennek Igéje marad meg mindörökké, 
a tévelygések mindig, a mint keletkeznek, el is tűnnek. 
Azért nem ís aggódom, hogy ez a tévelygés hosszuóletü 
jászén, túlságosan esetlen és kirívó és nem harczol homályos 
vagy bizonytalan, hanem világos ós fő 1 remagyarázha11 an 
íráshely ellen, miként hallani fogjuk. Ilyeíenkőpen ismét 
ellentétbe helyezkedem az ördöggel ós tévelygőivel, nem 
az ő kedvükért , hanem a gyengék ós jámborak kedvóért. 
Mert ahhoz semmi reményem, hogy valamely eretnekség 
vagy tévelygés tanítóit megtérítem; hiszen már annyit 
írtam, hogy máris megtértek volna, ha lehetséges lenne. 
Még sohasem hallottuk, hogy az tért volna meg, a ki 
hamis tant talált ki, mert ez a bűn tűin agy, a mennyiben 
Istennek Igéjét káromolja ós vétkezik a Szent Lélek ellen ; 
azért csökőnyösőkké teszi őket az isten, hogy ugy jár janak, 
a mint Ézs. 6, 9 mondja : hallván halljatok és ne ér tsetek; 
ós látván lássatok ős ne esmérjetek, mert keményszívű 
ez a nép. Krisztus nem terítette meg a főpapokat, de 
igenis megtértek az ő tanítványaik, mint például Nikodeinus, 
József, Pál ós mások. A régi próféták nem térítették meg 
a hamis prófétákat. Pál sem téri tette meg a hamis apos-
tolokat, hanem ezt tanította (Tifc. 3, l 0 ) : az eretnek embert 
egy vagy két intés után megvessed. Hasonlóképen a szent 
doktorok sem terí tettek meg egyetlen eretnekmestert sem, 
nem mintha valamennyien nem elegendőképen küzdöttek 
volna a tévelygések ellen és nem győzték volna meg az 
igazsággal, hanem szivük telve volt önhittséggel és épen 
ugy jár tak, mint az, a ki festett üvegen át néz: tégy elébe 
bármilyen szint, nem lát mást, csak üvegének színét. 
Abban nincsen hiba, mintha nem az igazi színt adnák 
elébe, de ott a hiba, hogy üvegének színe más, a mint azt 
Ézs. 6, 9 is mondja : látván lássatok ós ne esmérjetek. 
Nem az van-e ezzel mondva: elégszer ós jól fog szemetek 
elé kerülni ós látni szeretnétek és mások meg ís fogják 
látni, de ti nem fogjátok meglátni. Ez az oka, mondja 
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Ján. 12, 4(n a miért ily embereket nem lehet megtéríteni ; 
a feltárt igazság nem cselekszi, szükséges, hogy az Isten 
elvegye a festet t üvegei Mi azonban erre nem vagyunk 
képesek. 

Ha ilyenformán nem is térítek meg egy tevtanitót 
sem, de abban, ha Isten is úgy akarja, nem lészen hiány, 
hogy az igazságot eléggé tisztán és sallang nélkül szemük 
elé állítsam és néhány tanítványukat elszakasszam tőlük, 
vagy legalább a jámborakat és gyengéket erősítsem és 
mérgüktől megóvjam. Ha ez nem is sikerülne, a mitől 
Isten óvjon — mgj legalább Isten előtt ós az egész világ előtt 
tanúságot akarok ezzel tenni és ki akarom nyilatkoztatni, 
hogy sohasem tartok ezekkel a szentségkárom 1 ókka 1 és 
tévelygőkkel, nem is akarok velük tartani valaha is, és 
mosom kezeimet mindazok vérét illetőleg, kiknek leikét e 
méreggel a Krisztustól ellopják, kísértetbe hozzák és 
meggyilkolják. Mert ártatlan vagyok benne és megtettem 
a magamét. Nincsen rá szükség ugyan, hogy érdekemben 
írjak, inert az ő saját iratuk az én erősségem. Mikor 
olvasom, erőssé tesz és örömmel tölt el, mert azt látom, 
hogy az ördög olyannyira dühöng Istennek Igéje ellen és 
az Isten nem enged neki többet,, mint hiábavaló, sántikáló, 
undoritó, rothadt szájaskodást, úgyhogy kénytelen vagyok 
azt mondani : hiszen megvan benned a szándék, de nincs 
meg a tehetség. Azért ugy akarom újra megvetni az 
ördögöt, hogy a Krisztusnak csak is ezen egy szavával 
foglalkozom : ez az ón testem, vizsgálni akarván, hogy 
mennyit rontot tak ra j ta a tévelygők. Mivelhogy ingadoznak 
ós állhatatlanok és száz fele is fordulnak kapkodnak, 
kiváltképen kérlelem őket Istennek nevében, marad-
nának meg ennél az egy szentírási helynél ós adnának 
igaz választ. A többi szentírási helyet máskorra tar-
togatom. 

Nagyon szépen kérem őket, ne haragudjanak azért, 
hogy tanításukat kárhoztatom ós ördögineK mondom. Meg 
nem másíthatom, nem is nevezhetem másként, a mit 
szivemben erről hiszek. Mivelhogy keresztyénteleneknek 
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tar tanak minket ós olybá vesznek, mint a kiktől eltávozott 
az Istennek Lelke, legyenek türelemmel lelkületükhöz és 
hírükhöz mérten ós bizonyítsák tettel a türelmet, melyről 
annyi könyvet telefirkálnak, Hiszen irataikban dicsek-
vésőknek se szeri, se száma, mily szent mártírok ok, 
mennyit is szenvednek, mily mérsékletesek ós türelmesek, 
egyedül a Krisztus dicsőségét keres ik; pedig annyira 
ordítanak és panaszkodnak minduntalan, hogy így-űgy 
gyalázzák a Krisztus szolgáit a köznép botránkozására, 
és követelik, hogy mindenképen dicsérjék őket, így szólván: 
merő lélek, bizony merő leiek vagytok, merő igazságot, 
igen merő igazságot hirdet tek: ez esetben persze hogy 
türelmesek volnának. És mivel mi istentelen keresztyén-
telenek és türelmetlenkedik ezektől a szent mersékietes 
tanítóktól elszenvedni kényteleníttetünk, hogy bálvány-
imádóknak csúfolnak, hogy Istenünket sült Istennek, 
megzabálható ós megiható Istennek, a kenyérből való 
Istennek, a borból való. Istennek nevezik, minket pedig 
hazug keresztyéneknek és effélének, a ini pedig csupa 
mérges, ördögi gyalázás ós káromlás, melynek netovábbja 
már nincsen — hiszen inkább elviselheti valaki, hogy 
ördöngősnek csúfolják, mint sem sült Isten imádójának — 
ós mi ezeket elszenvedvén mégsem illet minket, hogy 
türelmeseknek vagy mórsékleteseknek dicsérjenek, a mi 
részünkről való Krisztusnak szolgáin ezzel nem esik 
gyalázat népünknek botránkozására: talán bizony csupa 
magasztalás és dicséret, gyönyörűség ós öröm az, a hogyan 
gyaláznak minke t , de ha csak görbén rá juk tekint az 
ember, vagy nem ad nekik igazat, óh az a Krisztus 
szolgáinak gyalázás a, az egész világ botránkozása, ez 
szenvedés, ez türelmesség, ez az összes mártírok koronája 
egy rakáson. S a hol nem nyilvánvaló a csúfolódás, ott 
belekapaszkodnak egy czólzatosság nélküli szóba ós szenve-
déseik fölötti panaszt kotorásznak ki belőle, a hogyan 
ürügyet szokás keresni; miként Oecolampadius tesz 
a nürnbergi Pirkheimerrel, csakhogy alkalmuk legyen 
türelmüknek dicsőitósóre, úgyhogy már szinte beszólni 
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sem mer velők az ember. Ordítoznak ós panaszkodnak 
nyilván nagy türelmükből és szent voltukból kifolyólag. 

Mivel (mondom) mi keresztyónségnó 1 küliek és türek-
rnetlen pogányok oly undok káromlásukat és ocsmány 
gyalázásukat kénytelenek vagyunk eltörni, méltányos, hogy 
ők a szent keresztyenek ís elviseljenek valamit, noha nem 
hajlandók annyit tűrni, mint mi. Mert rneg kell gondolniok, 
hogy lelkiismeretünk és hitünk veszi oly komolyan Istennek 
Igéjét, mint az ő lelkiismeretük a maguk hitét, mert hiszen 
mi ís akarunk üdvözülni és Istenhez jutni, reméljük is, 
hogy tet tünk ez érdemben annyit, mint ők, és előbb ís 
m i n t ők. így szól szt. Pál : nincsen nekünk tusakodásunk 
a hűs és vér ellen stb. (Ef. 6, l2). Azért nem is nézem 
annyira őket magukat, mint inkább azt, a ki általuk 
beszól, értem az ördögöt, miként ők is ördöngősnek tar tanak 
engem. Hogy uralkodhassanak, szívesen vetetünk szemét 
ós hulladék számba, de mégis ügy, hogy szabadságunkban 
álljon hitünkről bizonyságot tenni, ós azt, a mit nem 
hiszünk, kerülni és kárhoztatni. Nosza hát, t é r jünk a 
dologra. 

Kezdjük először is azzal, miről írogatnak, köny-
veket is megeresztenek ós intenek, hogy e dologért 
ne bontassák meg a- keresztyén egyetértós, szeretet és 
békeság, mert ez — úgy mondják —• csak csekélység ós 
kicsinyes czivódás, a melyért a keresztyén szeretetről nem 
kellene lemondani, ós pirongatnak minket, a miért oly 
mereven ós szilárdan ehhez t a r t juk magunkat és egyetlen-
kedest szítunk. Mit is szóljunk ehhez kedves emberem ? 
ügy járunk, mint az a juh, mely a farkassal egyszerre 
inni jö t t a vízre. A farkas feljebb, a juh lejebb lépett a 
vízbe. Ekkor szidta a farkas a juhot, hogy zavarossá teszi 
a vizet. Szólott a juh: miképen tenném zavarossá a vizedet, 
hiszen feljebb állasz, inkább te teszed zavarossá az enyémet 
Szó a mi sző, a juh okozta a farkas vízének zavarosságát. 
Hasonlóképen a tévelygők voltak azok, k ik ezt a tüzet 
szították, a mint hogy ők maguk fennen dicsekednek is 
vele, mintha ezzel jót cselekedtek volna, ós most az 
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egyenetlenkedós vádját magukról rni reánk hárí t ják. Ki 
nógatta Earlstadt doktort,hogy kezdje? Ki nógatta Zwingüt 
és Oecolampadiust, hogy í r janak? Nemde nem maguktól 
t e t t ék? Mi óhajtot tuk, most ís óhaj t juk a bókét, de ok 
nem engedték, most meg minket vádolnak meg, legyen hát. 

De mégis szeretném, ha az ilyen tévelygők legalább 
az emberek előtt szegyeinek magukat egy kevéssé, ha 
már az istent épenséggel sem félik ós ne írnának olyan 
szemtelen hazugságokat. Azt haj togat ják, hogy legyen 
békeség, ós ok nem szűnnek meg a békétlenséget növelni, 
a mint azt mindenki lát ja ós hallja, örömük ís telik benne, 
ha minél jobban elmérgesedik Továbbá azt állítják, hogy 
ez csak csekélység, pedig nincsen mostanság más dolog, 
melylyel ennyire foglalkoznának, gondolnának ós mely 
mellett annyira kitartanának, minden egyéb dolog pihen. 
Ennél lesznek márt írokká ós szentekké, a ki ebben nem 
tévelyeg velük, az nem keresztyén, írástudatlan, léleknélküli, 
oly kitűnő nagy művészet az, csupán kenyeret ós bort 
látni, ós. egyedül e művészet körül szorgoskodik most a 
Szent Lélek. Az igazság azonban az, hogy az istenadta 
sátán általuk meg gúnyolódik ís velünk, mintha azt 
mondaná: sok bajt ós egyenetlenkedóst fogok támasztani, 
hogy azután elégülten mondjam: szeretetet és egyetértést 
keresek ós óhaj tok; miként a zsoltáriró ís mondja: bókesóget 
szólnak felebarátjokkal, gonosz vagyon pedig az 5 szivekben. 
(Zs. 28, s). 

No hát, mivel ennyire megátalkodottak és az egész 
világot megcsúfolják, egy lutheri intést fűzök hozzá, 
mondván : menjen el, átkozott az ilyen szeretet ós egyetértés 
a pokol fenekére, mert ez az egyetértés a keresztyéneket 
nemcsak hogy rútul szétválasztja, hanem még ördögileg 
gúnyolja ós bolondítja is e keservükben. De nem akarom 
a dolgot oly gonosznak magyarázni, mintha kajánságbői 
tennék, mert a sátán téveszti meg őket, és lelkiismeretük 
talán marja is őket ezzel: valóban nagy botránkozást 
okoztunk és tüzet szítottunk, azért hát szépítsük a dolgot 
és hogy elnézésre találjunk, mondjuk, hogy csekélység. 
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S ha nem ís m! győznénk, előnyben vagyunk azzal, hogy 
nem főbenjáró ügyben veszítettünk ós csak csekély csúf 
ér, mint a hogyan a hamisan éneklőkről mondják, hogy 
csak a hangot" hibázták eh 

— Nem, — ne hozakodjatok elő, ti kedves uraim a 
békével ós szeretettel! Ha én egy apának vagy anyának 
a gyermekét megfojtanám és tetejébe még őt is fojtogatnám 
azt mondván: csak csendesen, kedves barátom, szeressük 
egymást, hiszen ez nem nagy dolog, minek is veszekednénk, 
vájjon mit szólna hozzá? Nemde nem nagyon szeretne r 
Lám a tévelygők megfojt ják Uramat, Krisztusomat és 
Istent az ő Igéjében, hozzá anyámat ís, a keresztyénséget, 
felebarátaimmal egyetemben, engem ís ei akarnak tenni 
láb alól, s mégis azt mondják, hogy legyek békeséggeí, 
inert szeretetet akarnak gyakorolni raj tam. De le fogom 
itt rántani a tévelygőkről az álarczot, hogy mindenki lássa, 
milyen szellem lakozik bennök és hogy a kik őket követik, 
tudják meg, kinek hisznek és kit követnek. — 

Nyilvánvaló dolog, hogy a Krisztus azon igei fölött 
egyenetlenkedünk, melyekkel, az urvacsorát szerezte, s 
mindkét fel tudja, hogy ezek a Krisztus, vagyis Istennek 
igei. Ez egy. A mi részünkről már most azt mondjuk, 
hogy ez igék szerint a Krisztus valóságos teste ós vére 
van jelen, midőn így szól: vegyetek, egyétek, ez az én 
testem stb. Mint gondolod, tévesen ós hamisan taní t juk 
ós hisszük mi ezt ? Mikor Isten előtt hazudunk és azt 
prédikáljuk, a mit nem mondott, mintha tehát visszáját 
mondotta volna, akkor bizonnyal istenkáromlók vagyunk 
és a Szent-Leiek ellen vétő hazudozók, eláruljuk a Krisztust 
és meggyilkoljuk és megkísért jük a világot. Ellenfelünk 
azt állítja, hogy merő kenyér ós bor van jelen és nem az 
Ur teste ós vére. Ha ezt hamisan hiszik és tanít ják, az 
Istent káromolják, meghazudtolják a Szent Lelket, elárulják 
a Krisztust, megtévesztik a világot. Az egyik fél szükség-
képen az ördögé és az Istennek ellensége, másként nem 
lehetséges. Lássa már most minden keresztyén, hogy ez, 
miként ők mondják, csekólység-e, vagy hogy szabad-e 
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Istennek Igéjével játszadozni, Ráismerhetsz erről a tévely-
gőkre és lelkületükre, a mint hogy már gyakran mondottam, 
hogy egy istentelen sem becsülheti nagyra Istennek Igéjét. 
Alaposan tesznek erről bizonyságot ezek a tevélygők, 
mikor a Krisztus szavait és tetteit csak emberi fecsegésnek 
tar t ják , akár a czóhbelí vitatkozók képzelgését, a minek 
méltán engednie kellene a szeretetnek ós az egyetértésnek, 
A kegyes keresztyén ellenben azt ta r t ja és tudja, hogy 
Istennek Igéje vonatkozik Istennek dicsőségére. Lelkére, 
Krisztusára, kegyelmére, az őrök életre, a halálra, a bűnre 
és minden egyébre. Ezek pedig bizony nem csekélységek, 
Lám igy keresik Istennek dicsőségét, a mivel váltig 
dicsekednek. 

Ne ni segít az ra j tuk, ha mondanák is, hogy egyébként 
minden tekintetben nagyra becsülik Istennek igéit ós az 
egész evangéliumot, csak ezt az egyet nem. Kedvesem, 
Istennek Igéje bizony Istennek Igéje, ez nem szorul meg-
vitatásra. A ki Istent egyik szavában meghazudtolja és 
káromolja, vagy azt mondja, hogy csekélység, ha káromolják 
és meghazudtolják, az teljességében káromolja az Istent 
és mindenféle istenkáromlást csekélységnek tart . Egy az 
Isten, nem lehet őt megosztani, vagy egy helyütt magasztalni 
ós másutt megcsúfolni, egyszer tisztelni ós máskor meg-
vetni . A zsidók hisznek az ó testamentumban, de mivel a 
Krisztusban nem hisznek, nincsen segítve r a j t u k Lám, 
Ábrahámnak kőrülmetóltetése most már régmúlt, holt 
dolog, nincsen már szükség rá, nem is használ; de ha azt 
mondanám, hogy az Isten akkoriban nem rendelte el, úgy 
ez semmikópen sem használna nekem, ha mindjárt hinnék 
is az evangéliumban. Ily értelemben mondja szt. J akab : 
a ki egy dologban vétkezendik, az egész törvény meg-
rontásában bűnös (2, l0). Hallotta talán az apostoloktól 
hogy Istennek minden szavában kell hinni, vagy egyikében 
sem, habár ő ezt a törvény cselekedeteire vonatkoztatja. 

Csoda-e már most, ha könnyelmű tévelygők az 
úrvacsora igéivel tetszésük szerint alakoskodnak ós szél-
hámoskodnak, arról győzetvén meg e tekintetben, hogy 
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Istennek Igéjét és cselekedetét kevésbe veszik ős az 
emberi szeretet keretébe vonják, mintha bizony az Istennek 
engednie kellene az embereknek és szavát a szerint kellene 
módosítania, a mint az emberek megegyeznek benne, vagy 
összekülönböznek fölötte. Hogyan lehessen elhinni ilyen 
tévelygőknek, hogy jól ós helyesen tanítanak, mikor az 
derül ki felőlük, hogy ilyen ördögi gondolatokban sántikál-
nak ős olyant javasolnak, a mi Istennek megvetésére, 
káromlására, gyalázására vezet ős minket örök halálra ós 
veszedelembe ju t ta t ós ők meg abban a hiszem ben vannak, 
hogy helyesen cselekedtek és üdvös keresztyén tant 
állítottak fel ? 

Mi szegény értelmetlen bűnösök ellenben e szent 
keresztyénekkel szemben a szent evangéliummal ezt valljuk: 
a ki szereti a tyját vagy anyját, feleségét ós gyermekét, 
házát és lelket inkább, hogy engemet, nem méltó az én 
hozzám (Máté 10, 37) és : ne gondoljátok, hogy azért jöt tem 
volna, hogy békességet bocsássak a földre, nem azért 
jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem fegyvert 
(Máté 10, 34). És szt. Pállal : micsoda egyessóge vagyon a 
Krisztusnak a Beliállal ? Hogy keresztyéniesen egyetért-
hessünk velük ós keresztyén szeretetet táplálhassunk 
irányukban, tanításukat ós viselkedésüket is szeretnünk 
és elviselnünk, vagy legalább is türnünk kellene. Tegye, 
a kinek kedve tar t ja , ón nem teszem. Mert a keresztyen 
egyetértés lelki, mikor is egy hiten, egy értelemben, egy 
akaraton vagyunk (Ef. 4, 6). — Azt szívesen megtesszük, 
hogy a világiakban egyetértünk, azaz a világiakat illetőleg 
bókeségben élünk velük. De lelkileg kerüljük, kárhoztat juk 
és ostorozzuk őket, a míg élet vagyon bennünk, mert ők 
bálványimádók, Istennek Igéjét elferdítik, káromlók és 
hazudozók, el is viseljük, mint ellenségeinktől, az általuk 
való üldöztetést ós szakításukat, míg az Isten tűri, ós 
könyörgünk értük, intjük is őket, hagynák abba ; de nem 
tehetjük, hogy velük együtt káromoljunk, hallgassunk, 
vagy dolgukat helyeseljük. 

Azért fedtem fel mindezt, hogy nyilvánvalóvá legyen, 
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mennyire el tud az ördög hamis alázatosság, békesóg és 
türelem mögé rejtőzködni, a mi intésül szolgáljon mind-
azoknak, kik ne® alázatosak szivük szerint, hogy óvakod-
janak mindkettőtől, az ördögtől ís, meg önmaguktól ís. 
Mert az istent nem lehet kijátszani, sem bolonddá tenní5 

ő akár egy szamár által kárhoztat nagy prófétákat, miként 
Bíleámmai cselekedte (IV, Móz. 22. 28). —• Az ilyen tévely-
gőkhöz és lelkekhez, kik ilyen bókeséget kínálnak nékünk 
azért méltán szólhatunk űgy, a mini Krisztus 'szólott a 
kertben az ő árulójához, Júdáshoz? Júdás! csókolással 
árulod-e el az embernek Fi ját ? (Luk, 22, 48), — Igen, ssidós 
békesóg és áruló csók az, mikor barátságosak velünk 
szemben ós arra törekednek, hogy hallgatagon nézzük 
gyujtogatásukat ós gyilkolásukat, a mivel oly sok lelket 
örökké a gyehenna tüzére juttatnak, és azt szeretnek, 
hogy csekélységnek és semminek se vegyük ezt. Azzal 
óv az Isten minket ezektől a lelkektől, hogy engedi, 
miszerint ennyire kirohanjanak ós önmaguk ellen tanús-
kodjanak, hogy hazugságban 'és hamisságban sántikálnak* 
A kit ez a dolog meg nem borzaszt, sem nem óv, azt 
csak hagyjad, az el .akar veszni. A Szent Lélek meg az 
ő szegény bűnösei által sem mondja és teszi azt/ a mit itt 
az ördög az o szentjeivel tesz. 

De hogy a dologra térjünk, tekintsük Krisztusnak 
azon szavait, melyek így állanak Mátéban és Márkban: 
vevó a kenyeret és mikor hálákat adott volna, megszegé 
ós adá az ő tanítványainak s monda: vegyétek, egyétek, 
az az ón testem, mely tí érettetek adatik (Máté 26, 2c})? 

Márk 14, 22). — Mondottam, hogy ezúttal csak ezt az egy 
szentírási helyet vizsgálom az ördög ós összes lelkeinek 
boszuságára, hogy bebizonyítsam, miszerint ez az egyetlen 
vers is elég erős ós hatalmas az ő haszontalan, érthetetlen 
fecsegósük ellenében; a többi szentírási helyre is majd 
rákerül a sor. 

íme itt áll az a szentírási hely és tisztán ós világosan 
mondja, hogy a Krisztus, midőn a kenyeret nyújtja, az ő 
testét nyújt ja evésre. Ehhez ragaszkodunk, ebben hiszünk. 
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ós tanít juk is, hogy az úrvacsorában valósággal Krisztus 
testét esszük ós élvezzük. Hogy miként történik ez, vagy 
hogy miképen van jelen a kenyérben, azt nem tudjuk, 
nem ís tartozik ránk, hogy tudjuk, istennek Igéjében kell 
Mnnünkj és nem szabad, hogy mi határozzuk meg a 
módját ós mértókét. Szemünkkel kenyeret látunk, de 
fülünkkel azt halijuk, hogy az a test van jelen. 

Rengeteg számú irataikban semmit sem hoztak fel 
e szentírási hely ellen, a minek akár csak látszatja, nem-
hogy alapja is lenne. Csak hallgatom dicsekvésüket ós 
hívaigásukat, és nyugodt maradok, mikor esküdözve 
fenyegetnek Istennek ítéletével és haragjával, mert hiszen 
ők bizonyosak dolgukban és üstökön ragadták az igazságot; 
de szavaik csak arra jók, hogy nyugtalan lelkiismeretüket 
mögéjük rej tsék és áltassák, nehogy észre vegye valaki, 
mennyire vaczog ós háborog a szivük képzelgésük ós 
ábrándjuk bizonytalansága miatt, akár a széltől ingadozó 
nádszál. Szabad nekem is megesküdnöm rá, hogy Krisztus-
nak ezen igéi: ez az ón testem, őrökre beékelték magukat 
szíveikbe ós nem tudnak szabadulni tőlük, ha csak teljes-
ségei meg nem átalkodottak, úgyhogy már semmit sem 
éreznek (Sf. 4, 17 s köv. :)« Jól ismerem a rossz lelkiismeretek 
szokását, miként igyekeznek fügefalevelekkel övedződni 
ós rejtőzködni. Mivel félremagyarázzák Istennek Igéjét s 
a maguk balgaságát követik, könnyű dolog szivüket is 
megitólní az írásból, mely azt tanítja, hogy nyugta nincsen 
az istentelennek, hanem szive olyan mint a megháborodott 
tenger, mely nem nyughatik (Ézs. 57, 20), 

Irataik is bizonyságot tesznek róla, hogy mily félénken 
írnak. Egyszer dicsekednek és nyomban reá panaszkodnak; 
bókéért könyörögnek, majd meggyőzést emlegetnek; hol 
kerülik a botránkozást, hol pedig a Krisztus dicsőségét 
keresik s annyi fölösleges toldással, foldással állanak 
elő, hogy a dolgot magát ri tkán érintik ós csak keveset 
írnak róla s ha mégis kell órinteniök, olyan vigyázva 
lépkednek, mintha tojástánczot járnának, hamarosan át-
surrannak raj ta, mintha az ördög űzné őket, és attól 
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tartanak, hogy minden egyes betűbe beletörik a nyakuk. 
Mikor azután tűi vannak rajta, törlik kínos verejtéküket 
ós hálát adnak Istennek az igazságőrt s nem tudnak hová 
lenni a Krisztus teste szellemi élvezésének ós az ő emlé-
kezetének sok tanításától ós dicsőítésétől stb. — a miről 
nem is tárgyal velük senki, mert ép oly jól ós már előbb 
is tudtuk mi azt — úgyhogy azt er t jük ebből, miszerint 
nem tudják, mit beszélnek, vagy hogyan szedjék rá az 
embereket. Sokkal jobb a nyugodt lelkiismeret, mely 
dolgában bizonyos és nem kertel, hanem kereken ós nyíltan 
kimondja, a mint érez, azért ne higyjen senkisem esküvé-
sük ne k és dicsekvósüknek, minden bizonnyal hazudnak. 

De lássuk mégis, hogy mikópen vetik el Krisztus ezen 
igéire vonatkozó értelmezésünket, hogy az övékét tegyék 
helyébe. Azt mondják, hogy a „Van" (ianr) szócska egy jelen-
tésű ezzel hogy jelenti", miként Zwingii írja, ós e szavak 
„az ón testem" egyjelentósüek „az ón testemnek jegyéi-vei, 
miként Oecoiampadius irja, úgyhogy a Krisztus igéje és 
értelmezése Zwingii szövege szerint ez: vegyetek, egyetek, 
ez jelenti az ón testemet, vagy Oecoiampadius szövege 
szerint : vegyetek ós egyetek, ez az én testemnek jegye. 
Ennek helyességéről annyira bizonyosak ós szívükben oly 
szilárdak, mint a nádszál, melyet — miként mondottam — 
a szél ide s oda lenget Nyomban reá pedig azzal dicse-
kednek, hogy nincsen szentírási helyünk, mely azt mondaná, 
hogy a Krisztus teste jelen van az urvacsorában. Majd meg 
ismét alázatoskodnak ós oktatást kérnek tőlünk, követni 
ís hajlandók, ha szentírási helvlyel bizonyíthatjuk, hogy 
a Krisztus teste jelen van ! 

Ugyancsak kitűnő egy dolog ez, Olyan mintha elsőben 
tagadnám, hogy Isten teremtette a mennyet ós a földet 
utóbb meg Aristotelesszel, Pliniusszal ós más pogányokkal 
azt mondanám, hogy a föld öröktől fogva van. Ha jönne 
valaki és elibém tar taná I Móz. 1-et: kezdetben terem tó 
Isten a mennyet ós a földet, ón meg a szöveget így for-
málnám : Isten annyi mint „kakuk", teremte pedig annyi 
mint „felfalta", menny ós föld annyi mint „szúnyog, szár-
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nyával és mindenével'-1; akkor Mózes szavai Luther szövege 
szerint így hangzanának: kezdetben felfalta a ka kuk a 
szúnyogot szárnyával ós mindenével, ós nem kellene így 
hangzaniok: kezdetben teremté Isten a mennyet és a 
földet. Kiváló mesterkedés volna ez, melyet ugyancsak 
értenek a gazficzkók is. Vagy ha tagadnám, hogy Istennek 
fia emberré lett ós valaki elibém tartaná Ján, 1-et: ós az 
Ige testté lett ós azt mondanám, hogy az Ige annyi, mint 
fadarab, test annyi mint" czápa, akkor a szövegnek így 
kellene hangzanía : a fa ezápává le t t ; ós ha lelkiismeretem 
így korholna: önkényesen magyarázod így Márton lovag, 
No de, No de — i akkor azután kínozhatnám magamat ós 
mondhatnám: hallgass, te áruló, azzal a Nodé-vel, hogy 
az emberek észre ne vegyek rossz lelkiismeretemet; utóbb 
meg dicsekedhetnem ós tapsolhatnék mondván : nincsen 
a keresztyeneknek szentírási helyük, mely bizonyítaná, hogy 
Istennek Igéje testté l e t t Meg ís alázkodhatnál® és örömest 
fogadhatnám az oktatást, ha csak a Szent írásból való, 
melyet előbb annyira elferdítettem. Jaj, hogy rombolnék 
úgy az újszövetség, mint az ószövetség, úgy a zsidók, mint 
a keresztyének közt, ha szabadságomban állana ily 
merészsóget elkövetni. 

Kérdezed, hogy ugyan melyik ördög engedné ezt 
meg neked? Ugyanaz? a melyik megengedte Zwinglinek 
ós Oecolampadíusnako Mást nem ís tudok. Ki olvasta 
valaha az írásban, hogy „test" annyi mint „a testnek 
jegye" ós ,5ioiiv" annyi mint Jelent i" . Igen, mely nyelv-
járás szólott valaha így ? Ez csak az aljas sátánnak 
henczegóse ós haszontalan kajánsága, kí ebben a dologban 
lóvá tesz minket ily tévelygők által, mikor kijelenti, hogy 
enged az írásnak, ha az írást előbb már ártalmatlanná 
tette vagy elferdítette. 

Olyan ez, mint mikor valakitől elcsalom alattomos 
szóval fegyvereit ós festett papírosfegyvereket — övéihez 
hasonlókat — adok neki helyettük, azután meg kihívom, 
hogy azokkal támadjon rám, vagy pedig- védekezzék 
ellenem. Bátor hős volna az ilyen és méltó, hogy lógané.val 
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kergessék ki a faluból, ha csakugyan ilyenre vetemednék; de 
ha csak tréfa, alkalmas volna farsangi éleznek, így tesznek 
velünk ezek a tévelygők is, előbb az írás természetes 
igéi ós értelme helyébe teszik a maguk szavait ós 
értelmezését, azután noeg azzal dicsekednek, hogy nincsen 
szentírási helyünk, csakhogy az ördög mulasson raj tunk, 
vagy inkább, hogy minket védteleneket biztosan megfojtson. 
Ez ellen a sok közül csak egy mondást idézünk: ni, ugy 
járnak, mint a vaj a napon. 

Tegyenek itt igazságot közöttünk nemcsak a keresz-
tyének, hanem a pogányok, törökök, tatárok, zsidók és 
bálványimádók ís, vájjon kit illet, hogy szövegének 
helyességét bizonyítsa; Luthert-es a ki szerint Mózes azt 
mondja : kezdetben felfalta a kakuk a szúnyogot stb., 
vagy azt-e, a kí szerint Mózes ezt mondja : kezdetben 
teremte Isten a mennyet ós a főidet ? Ugy hiszem, hogy 
az ítélet űgy fog szólani: bizonyítsa csak Luther az o 
szövegezését, mert az Isten egy nyelvben sem annyi, mint 
kakuk. Nosza tehát Luther megtér, sajnálja, nem bizo= 
nyithatván, hogy Isten annyi, mint kakuk. A ki az írás 
szavait másként meri értelmezni, mint a hogyan hangzanak, 
szükséges, hogy azt az ugyanazon helyű szövegből, vagy 
a hit valamely tóteléből igazolja. De ki tudná elérni náluk, 
hogy bizonyítsák is, miszerint r t e s t " annyi mint „testnek 
jegye" ós „iozív" annyi mint „jelenti" ? Eddig erre meg 
senki sem vehette rá őket, Lármáznak ós ordí tanak: hol 
van az a szentírási hely, hol van ? Velünk akar ják bizo-
nyittatni, hogy az evangéliumban ez áll : ez az ón testem, 
noha az egész világ így olvassa, és kell is, hogy így 
olvassa. De hogy ez áll benne: ez jelenti testemet, vagy : 
ez az ón testemnek jegye, arról oly bizonyosak, hogy 
Istennek ítéletével is daezoinak, noha senki ember fia 
sohasem olvasta az evangéliumban, nem is olvashatja. 

Isten a tanúm, hogy ezekkel a vastag hasonlatokkal 
nem akarom megbántani Zwinglit, különösen nem Oeco-
lampadíust, kit Isten annyi tehetséggel megáldott, mint 
sok mást nem, sajnálom is nagyon ezt a férfiút. Nem is ő 
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rá juk gondolok ily beszéd közben, hanem a fesihéjáző 
gúnyolódó ördögre, a ki annyira megcsalta ós ugrat ja őket, 
de hiszen én is kitöltőm boszumat ra j ta Istennek dicső-
ségére és megcsúfolom esetlen mivoltában. Kell, hogy 
Istennek Igéje diadalmaskodjék raj ta . És ezt az esztendőt 
ha Isten engedi, rászánom a tévelygő ördögre, hogy — ha 
isten is úgy akar ja — kiugrasszam őt, a kl szükségesebb 
dolgok elintézésében hátráltat engem ; adja Isten, hogy 
vesszőt kössön hátulsó felére ós jajgatásával felriassza a 
szundikáló kutyákat , Ámen, Azért írom ezt, hogy a mie-
inknek legyen mivel válaszolniuk a tévelygőknek. Ha 
gúnyosan kérdezik, hogy hol áll az írásban, hogy a kenyér 
a Krisztus teste ós oly bambának tettetik magukat, mintha 
sohasem olvasták volna, csak kérdezzetek viszont hol áll 
az írásban, hogy a test annyi mint a testnek jegye ? Talán 
a kéményben áll, ott az ő bibliájuk* 

Szóval a világos3 szószerinti írás mellettünk szól, 
mikor azt mond ja : vegyetek, egyétek, ez az ón testem, ós 
nincsen szükségünk ós ne Is kényszerítsenek rá, hogy 
szövegezésünket szentírási heiylyel igazoljuk, bár elegen-
dőkópen teheínők —, de ők mutassanak rá szentírási 
helyre, mely így szól : ez jelenti testemet, vagy: ez az 
én testemnek jegye. Ezúttal nem tiszteljük meg az ördögöt 
annyira, hogy más szentírási helyekre is hivatkoznánk, 
mint erre : ez az én testem, mert vegyük elő bár a világ 
minden nagyító üvegét, egy evangéliumban sem találjuk 
megírva ez t : vegyétek, egyétek, ez az ón testemnek jegye, 
vagy pedig: ez jelenti az én tes temet; de minden nagyító 
nélkül világosan így találjuk, sőt fiatal gyermekek is így 
olvassák : vegyétek, egyétek, ez az ón testem. 

Kérjük azért a tévelygőket, ne kívánják tőlünk © 
szöveg igazolását: ez az ón testem. Hisz ez iránt hót 
éves fiacskáknál is kérdezősködhetnek, kik ily betű szerinti 
szavakat tanulnak az iskolában, hol megvan a biblia 
görögül, latinul, németül. De tegyek meg és mutassanak 
olyan bibliát melyben ez áll : ez az ón tes temnek jegye. 
Ha ezt nem tehetik, pihentessék szájukat és tollúkat, míg 

1). Luther M művei. 6 
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ilyöit bibliát, találnak, vagy legalább ís biztos alapon 
bizonyíthatják, hogy a szöveg agy értendő ; addig pedig 
hallgassanak és ne dicsekedjenek így: hol a szentírási 
hely hol a szentírási hely ? Inkább maguktól kérdezzék ezt 
ős ne tőlünk. Bizony saját lelkiismeretük ellen cselekesznek. 

Agyarkodva mondják nekem némelyek: kedves Lu-
therem, könnyen találnak bizonyítókot, hogy kak ük jük 
mellett bizonyságot tegyenek. Elhiheted, hogy vagyok erre 
olyan kíváncsi, a milyen készségesek ők. Buzd rá csak 
ós ne rontsd el a tánczot, hadd lássuk, lépkednünk vagy 
ugrálnunk kell-e. A gúnyolódó ördög ellen beszélek így,, 
ós nem test ős ver ellen. 

Mindenek előtt bizonyos, hogy Zwingii ós Oecoiam-
padius felfogása egy, noha szavaik különbözők,, Mert mikor 
Zwingii azt mond ja : ez jelenti testemet, ez ugyanaz, mint 
mikor Oecoiampadius ezt mondja : ez az én testemnek 
jegye. A nemet nyelvben, sőt minden nyelvben egy az, 
ha mondom: a nevetés örömöt jelent, ós a nevetés örömnek 
a jele, úgyhogy nem kérdéses ós nincsen kétség benne: 
jelenteni ós jegy ugyanaz. De mivel itt azon fordul meg a 
dolog, hogy az éariv szó az írásban ugyanazt fejezi-e ki, 
mint a „jelenti" szó, köteles Zwingii ezt az írásból bebi-
zonyítani. Ha nem teszi, ügye csak szemét. Hasonlóképen 
Oecoiampadius is köteles bebizonyítani, hogy a „test" szó 
annyi mint testnek a jegye , ha nem teszi, ő is csak 
szemét ós sziklaszilárdan áll a mi szövegünk: ez az ón 
testem. 

Sőt, hogy az igazságtól való nagy eltérósük nyilván-
valóvá legyen, az írásból nemcsak azt kötelesek bizonyítani, 
hogy test annyi, mint testnek jegye, és az Zoin> annyi, 
mint jelenti, hanem egyebet is. Ha be is bizonyíthatnák 
ezt valamely szentírási helyből, a mi ugyancsak nem 
lehetséges, külön kell bízonyítaniok, hogy itt az urvacso-
rában is a test szükségképen annyi, mint a test jegye. 
Semmit sem órne^ ha az Írás minden más helyen csakis 
a test jegyéről tenne bizonyságot, csupán itt az úrvacsorában 
nem. Főképen nem ís azt vitatjuk, vájjon az Írásban a 
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test annyi-e mint a test jegye, hanem hogy itt az úrvacso-
rában annyi-e? Meggyőződésteljes és biztos lelkiismeretre 
van szükségünk ezt illetőleg,, Azért ha be ís bizonyítod, 
hogy Mózesnél a test annyi mint testnek a jegye, a lelki-
ismeret ezzel be nem éri, hanem nyugtalanul kérdi : az ám 
kedvesem, ki tudja, hogy az urvacsorában ís ezt jelenti-e ? 
Szükséges, hogy Istennek Igéjével győzessünk meg erről, 
különben engednünk kell a puszta világos szövegnek : ez 
az én testem. 

Hogy száll itt inába az ördög bátorságai Jól érzi, hogy 
ez kötelessége volna, de olyan nem szívesen teszi! Mert 
mindkettőt követeljük és mind a kettőre nézve helyt 
állunk. Azért a tévelygők jobban is irtóznak ettől a köte-
lezettségtől, mint a mennyire az ördög valaha irtózott a 
kereszttől. Ne -is reméld, hogy helyt állanak, vagy veled 
összejönni óhajtanának, vagy hogy kérdésedet meghal l ják; 
mindenképen kertelnek ós kerülgetnek, egyik sem akar 
belefogni. A mi papunk, Pommer János űr,1) írásban hívta 
fel egyszer Zwinglit, bizonyítaná, hogy az urvacsorában a 

valóság-' annyi mint „jelenti". Dehogy ís válaszolt Zwingli 1 
Inkább nagy bajáról panaszkodott s habár kereste, nem 
így hangzík-e az írás máshelyütt, de nem akadt rá. Arról 
nem nyilatkozott, vájjon az urvacsorában kell-e ágy hang-
zariia. Bolond is lett volna. 

Ferdítését ezzel igazolja: I. Kor. 10, 4-ben szt. Pál 
azt mondja: a kőszikla a Krisztus vala; tehát a kőszikla 
jelenti a Krisztust, azért e helyütt is így kell ér telmezni: 
ez az ón testem, annyi mint : ez jelenti az én testemet. 
S ha szerinte II. Móz. 12, u - b e e : sietséggel egyétek a 
húsvéti bárányt, mert az Ur páskhája az, annyi mint: ez 
jelenti az Ur páskháját , mindjárt kell, hogy ehelyütt ís : 
ez az én testem, annyi legyen mint: ez jelenti testemet. 
Mondhatnám Zwinglinek: hiszen szt. Pál nem így m o n d j a : 
a kőszikla jelenti a Krisztust, hanem így : a kőszikla a 
Krisztus vala, hogyan akarod .ezzel bizonyítani, hogy az 

Bugenhagen János, Pommeranius. 
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űrvacsorában ferdítés van, noha Pálban nincsen, a kivel 
pedig bizonyítani akarod; bizony-bizony a mint az űrvacso-
rárói is álmodod, ügy Pálra is csak ráfogod. Hasonlóképen 
Mózes nem azt mondja: egyetek sietve, ez az Ur páskhájá t 
jelenti, hanem igenis ezt: egyétek sietve, az Urnák p ás k háj a 
aSe Lám Zwinglí felfogása ép ügy szőrei bizonyításra Pált 
és Mózest, mint az urvacsorát illetőleg, mert egyhelyütt 
sem nyilvánvaló. Ilyenforma bizonyításra a fiukat taní t ják 
az iskolában, s neve : petitío prlncipii, incertum per incertum 
probare, de ezek a fenkőlt szellemek még nem tudják. 
Mit szól Zwinglí e sseleskedéshez ? Ne vallja be tévedését, 
mert gyalázatára válnék, Csak mondja inkább, hogy a 
Lélek megszállotta ós sokat kell szenvednie, s hívalkodjók 
addig, míg el hisszük neki, hogy Pálban és Mózesben 
ferdítés van, melyet senkísein képes meglátni. 

Felteve már most, hogy Pálban ós Mózesben csakugyan 
ferdítés van, s ha kedvóért el is hinnők, mi haszna 
belőle? Lássuk csak, mily mesterien következte t : Pál 
azt mondja: a kőszikla a Krisztus vala, azaz a kőszikla 
jelenti a Krisztust, azért ez ís, mikor a Krisztus mondja : 
©s az én testem szükségképen egyjelentésü ezzel: ez jelenti 
az ón testemet. Engedd kedvesem, hogy mi e szép művészet 
szerint következtessünk. Nosza Zwingli módszere szerint 
be akarom bizonyítani, hogy Sára, a szent ősanya meg-
maradt szűznek : Lukács ugyanis azt írja, hogy Mária 
megmaradt szűznek, szükséges tehát, hogy Sára ís meg-
maradt legyen szűznek. Nemde finom következtetés ós 
helyes bizonyítás P Továbbá bebizonyítom, hogy Pilátus 
Krisztusnak egyik apostola volt, i lyenformán: Máté evan-
gélista írja, hogy Péter Krisztusnak apostola, szükségképen 
tehát Pilátus is Krisztusnak apostola, ós így tovább. Bármit 
ís hitczikkó tudok tenni ilyen mesterkedéssel. Az ám — 
mondod - ez nem helyes, külön külön is kell bizonyítanod 
minden egyiket, hogy Sára niikópen szűz ós Pilátus hogyan 
apostol. De minek tenném? Zwinglinek sem ke! 1 bizonyítania, 
hogy az urvacsorában ferdítés van, mert elegendő, ha akár 
csak egy helyütt ís, Pálban vagy Mózesben található ferdítés.. 
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Az iskolás gyermekek ís tudják, hogy partibus ez paris 
seqciíiur nil atque negatis. Mégis ezek a szellemek főképen 
abban mesterkednek, hogy ily főbenjáró hítezíkfcekre ez 
parücularíbus gyártsanak érveket, 

Kézzelfogható, hogy ez merő fen hej ásó gúnyolódása 
az ördögnek, ki biztosságának tudatában ily haszontalan 
ferdítéssel és szemfényvesztéssel bolondít ós csúfolódik. 
Másként hogyan is volna lehetséges, hogy íiy tudós férfiak 
a sátán befolyásának híján annyira sötétségben já r janak 
és oly hiu ábrándokat ennyire magasztaljanak ós a hit 
leghatalmasabb bizonyítékai gyanánt Kitálaljanak ? Bizony 
nem emberi dolog, hogy ily nagy ós áthatían sötétségben 
járnak. Áldozatul esett neki Zwingli az ö ferdítésével, 
ép űgy mint már korábban Kaiistadt az ő Torro-jávaL 
Mert hiszen Zwingli semmit sem bizonyíthat, L i semmiféle 
ferdítést, bárhol az írásban, még kevésbé az űrvacsorában, 
de nem is teszi, noha kötelessége volna, A Pált és Mózest 
illető ferdítéstől könnyű őt elütni, mert ezt mondja Pá l : 
i t tak a lelki kősziklából, a kőszikla pedig a Krisztus vafa0 

Pál maga tesz tanúságot mellette, hogy lelki kőszikláról szói. 
A lelki kőszikla pedig nem jelenti a Krisztust, hanem a 
zsidóknál a kőszikla maga a Krisztus volt, valamint a mi 
kősziklánk sem más, hanemha a Krisztus, a mint ezt a 
svábföldi prédikátorok ós jő magam is Kaiistadt ellenében 
bőven kimutat tak. Csakhogy a nagy szellemek ügyet sem 
vetnek ránk és szószótyárkodásukat elegendő válasznak 
ta r t ják . 

Viszont ha Mózes Így szól: nagy sietséggel egyetek, 
az Urnák páskhája az, nem bizonyíthatja Zwingli, hogy ez 
a húsvéti bárányt jelenti. Könnyű azt mondani: nagy 
sietséggel egyetek, ez az Ur páskhája, a mint a németben 
mondjuk : hust egyél, vasárnap napja vagyon ina; vizet 
igyál, péntek napja vagyon ma. Senkisein erőszakolhatja 
itt, hogy a hűs a vasárnapot, vagy a víz a pénteket jelentse. 
Ehhez hasonló ez: nagy sietséggel egyetek, mert az Ur 
páskhája az, azaz: ez ama nap, a melyen az Ur általmegyen 
Egyptom földén stb, Épűgy az általuk hivatkozott többi 
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szentírási hely egyikéről sincsen bebizonyítva, hogy 
ferdítés van bennük. Azt mondja például a Krisztus: én 
vagyok amaz igazi szőlőtő (Ján. 15, ] t) Mert ő az igazi 
szellemi szőlőtőről beszél, s ez ő csakugyan volt is és 
nemcsak jelenti. Hogyan ís hangoznék ez: én jelentem az 
igazi szőlőtőt, vagy pedig engem jelent az igazi szőlőtő? 
Ki legyen az igazi szőlőtő ferdítés nélkül? Vagy pedig ez: 
én vagyok ama jő pásztor, én vagyok ainaz ajtó, ón az 
élet és a feltámadás stb. Mindez mint valóság lett mondva 
és nem mint ferdítés, vagy magyarázatra szoruló dolog, 
nem ís állandó egy ferdítés sem, csak merő ábránd és 
képzelgés. De ha találnak is néhány ferdíthető helyet, azt 
mégsem bizonyíthatják be, hogy az űrvacsorában is lehet-
séges és minden munkájuk és igyekezetük kárba veszett 
erőlködés. 

Annyit mégis elismernek, hogy Karlstadt xotTo-jávai 
elbántam. De ha Karlstadt és Zwingii kőzött kellene 
igazságot tennem, azt mondanám, hogy Karlstadt lotTo-ja 
alkalmasabb ilyen ferdítésre, mint Zwingii értelmezése, 
hiszen semmi sincsen benne, a mi díszére válnék, mert 
eljárásának helyességót merő ignotís, incertis et particuiaris-
bus akar ja bizonyítani, a mi minden okos ember előtt nevet-
séges dolog. 

Oecoiampadius doctor ís ilyen ferdítésre törekedett, 
ás midőn a svábföldi prédikátorok hatalmas iratukkal 
legyőztek, s nem tagadhatta, hogy Pál lelki kőszikláról 
beszel ós nincsen itt ferdítés, mégsem tartotta tiszteletben 
az igazságot, hanem nyávogott ellenében mondván, Pál 
beszed közben mégis a természetes kősziklára gondolt ós 
olyannak vette azt, mint a mely a Krisztust jelenti. Mintha 
bizony azt kérdeznok itt, hogy Pál mire gondolt ós mint 
vélekedett, ós nem sokkal inkább azt, hogy Pál szavaiban 
van-e ferdítés. Nagyon jól tudjuk, hogy a természetes 
szikla a Krisztust jelenti, és hogy ezért a Krisztus lelki 
kőszikla, annak is neveztetik; e tekintetben ne akar janak 
minket oktatni, hanem azt mondják meg, van-e Pál 
szavaiban ferdítés, a iniről Zwingii ábrándozik. De inkább 
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hallgatnak és hamarosan átsiklanak rajta, hallják, hogy 
az Isten után kérdezősködünk, és ők kakukjukkal felelnek 
és azzal dicsekednek, hogy nem hivatkozunk szentírási 
helyre. Valóban, ha úgy van, hogy idézett szentírási helyre 
nem kell válaszolni, hanem e helyett másról lehet fecsegni, 
bizony hiába ís idézzük ellenükben az Írást, ós ha az 
-egész világ ís tele volna ellenük szóló szentírási helyekkel 

Gecolainpadius doktor ís csak hadd bizonyítsa az 
írásból a test jegyet. Szentírási helyünk így szól: vegyétek, 
egyetek, ez az ón testem, nem pedig imígyen : ez az én 
testemnek jegye. De nem ís tud oly szentírási helyet 
találni, a mely szerint a fest annyi mint a test jegye, 
annál kevósbbó bizonyíthatja ezt az urvacsorában ós a 
bizonyítás tekintetében épűgy megrekedt a kátyúban, mint 
Karlstadt ós Zwingli. Mégsem tisztelik az Istent annyira, 
hogy ezt bevallanák, hanem azzal dicsekednek, hogy nem 
történik ellenükben hivatkozás szentírási helyre. Ha az 
írást nem vetnék meg olyan könnyedén, egy világos szent-
írási helynek akkora hatással kellene lennie rájuk, mint 
ha tele volna a világ ilyen szentírási helyekkel, a mi 
bizony igaz. Én úgy érzem, hogy minden egyes szentírási 
hely lever a lábamról De mivel ők csak átsiklanak raj ta 
és emberi szónak tekintik, könnyű szerrel túlteszik magukat 
rajta. 

Ha Gecolampadius hiszi is, hogy pusztán kenyér ós 
bor van jelen, de nem bizonyíthatja a testről, hogy az 
szükségképen a test jegye, miért is feltevése nem ís állja 
meg a tűzpróbát, mert hiszen a test szót igen jói lehet 
másként, mint a test jegyének értelmezni, és értelmezése 
sem nem bizonyos, sem nem egyedül álló, a milyennek 
lennie kellene, hogy a tűzpróbát megállja. Már sokan 
vannak mások is, kik velük egy húron pendülnek ós azért 
mégsem fogadják el ezt a ferdítést. Karlstadt békében 
hagyja a testet ós ragaszkodik a tvvzo-hoz. Némelyek 
viszont így erőszakolják a szöveget: vegyétek és egyétek 
-— ez az ón ti érettetek adott testem t. i lelki eledel. 
Ezek se bántják a testet s mégis egy hiten vannak vele. 
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Ismét mások összegabalyítják a szavakat ilyenformán: 
vegyétek és egyétek ; a mi ti érettetek adatik, as az én 
testeim Annyi szakadás ás vélemény van már csak es 
egyetlen szektában, ámbár a födologban egyek, pedig váltig 
dicsekednek, hogy a Szent Lélek mindnyájakban van ; 
kinek is, hogy est bizonyíthassa és ennek alapját kimutat-
hassa; nemcsak sokoldalúnak kell lennie, de önmagával 
ríieghasonlottiiak és egyenetienkedonek is. De inkább arról 
tesz bizonyságot, hogy az egyik csak úgy téved, mint a 
másik, mert egyikőjük sem ragaszkodik az írás eredeti 
szövegéhez, viszont- nem bizonyíthatják, hogy másként 
értelmezendő, mint a hogyan szói. 

Ha helyes dolog volna a tévelygés, ón is oly finoman 
tévesztenék mint ők ós ón ís azt tar tanám, hogy csupán 
kenyér és bor van jelen, és egészen új dologgal hozakodnám 
elő mindnyájuk ellen, nem ís értenék egyet egyikükkel 
sem. Még pedig i lyenformán: Karlstadt doktor e szent 
szövegben: ez az ón testem, elferdíti az „ez" szót, Zwinglí 
az „azu szót, Oecolampadius a „test" szót, a többiek a 
teljes szöveget ferdítik el ós az „ez" szót a vegére teszik, 
mondván: vegyétek, egyetek, az ón ti érettetek adott 
testem ez. Némelyek félig ferdítik a szöveget ós az „ez" 
szót a közepére teszik, mondván: vegyétek, egyétek, a 
mi ti érettetek adatik, ez az én testem. Mások meg így 
ferdítik a szöveget: ez az ón testem az ón emlékezetemre^ 
azaz ne valósággal legyen az ón testem, hanem csak 
testemnek emlékezete ; • úgyhogy a szöveg így hangzik : 
vegyétek, egyétek, ez az ón testemnek emlékezete, mely 
ti érettetek adatik. Mindezeken túl tesznek a hetedik helyen 
valók kik azt mondják : ez nem hitczikk, azért ne 
czívakodjunk fölötte, hanem kiki úgy higyje, a mint 
akarja. Ezek meg lábbal is tapodják. Már most a Szent 
Lélek mindnyájukban van ós valamennyien bizonyosak a 
szöveg ily botránkoztató odaáliitásának és elrendezésének 
helyessége felöl, pedig hát a szövegnek csak egyféle 
elrendezése lehet az igazi. Ennyire téveszt meg az ördög. 
Ily csúnyán bolondít minket az ördög. Már nincsen mit 
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ferdíteni a szövegen, csak az „ón" szócska ; ezt is a 
tévelygők tilaiója alá bocsátom, hogy ne maradjon ép és 
ferdítetien a szövegnek egy részecskéje sem, ós többé 
már senkisem találjon benne valami ferdíteni valót;. De 
ón leszek a legkiválóbb tévelygő, ós a szöveget sem össze 
nem kavarom, sem meg nem másítom, és egy szót sem 
fogok másként magyarázni, mint a hogyan az írásban áll, 
hanem mindegyiket űgy hagyom, a mint van, hogy Oeco-
lampadius lássa, miszerint nem okvetlenül kell a testet a 
test jegyének venni. 

Igen egyszerű az én tévelygésem. Mikor a Krisztus 
azt mondja : vegyetek, egyetek, ez az ón testem, a mely 
ti érettetek adatik, így kell ezt értelmezni: Mózes elrendelte 
az ő testaoientomban az oktalan állat testének áldozását, 
t« L a húsvéti bárányét, de ón húsvét ünnepéhez más testet 
adok nektek, t. L kenyeret, hogy könnyítsék ra j ta tok ós 
mindenki megszerezhesse, mert hiszen szegények vagytok 
ti keresztyének ós csupán ti gyakoroljátok emlékezetemet. 
De hogy a kenyér lehet a Krisztus teste, azt az írásbői 
jobban akarom bizonyítani, mint Oecolampadius ,az ő 
testének jegyét". Azt mondja ugyanis az írás, hogy minden 
dolgok az Istenéi és övéinek neveztetnek,a mint hogy a zsidók 
földjét az ő földjének nevezi Mózesben, cselekedeteinek a mi 
jó cselekedeteinket, szavainkat az ő szavainak. Bos. 2, 8»ban 
meg azt mondja a zsidókról: vették aranyomat, ezüstömet^ 
gabonámat, olajomat, boromat és odaadták Baáljuknak 
stb. Pál is bizonyságot tesz mellettem (L Kor. 15. 38), hogy 
minden kézzelfogható dolog corpus, vagyis test, midőn 
azt mondja: Isten, minden magnak megadja a maga testét 
ós másfele testek a mennyeiek stb. Könnyen ós finoman 
tévedhetek ebben, mondván, hogy a Krisztus így érti ő 
e kenyér az űrvacsorában az ő teste, melyet mint isten 
teremtett, a ki az összes testeket teremti ós minden testet 
övének mond. És arra rendeli ezt az ő testét, hogy valami 
űj módon legyen az ő testóvó t. i. hogy óiveztessek 
az ő emlékezetére, s így a kenyér két okból neve-
zendő testének, először a teremtésnél másodszor meg 
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rendeltetésénél fogva, mely szerint — Mózes és az ótesta-
mentorai húsvéti bárány testének ellenében — ezt a 
kenyeret az o testének vagyis egy o reá emlékeztető 
testnek mond ja ; a mint ón egy kést az én vasamnak, 
-egy kabátot az én szövetemnek mondok a használat 
alapján, habár nem én csináltam, sem lényegét tekintve, 
mert ez Istentói való, sem alakját tekintve, mert az 
a kovácstól, vagy a szabótól való, Ilyetónképen a Krisztus 
méltán mondhat ja a kenyeret az o testének, mert a testet 
czéljának megfelelően használja és e czélra rendelte ís. 
Segítségemre van ebben, hogy szt. Pál így mondja : 
vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek meg-
töretik, a mi a görög nyelv szerint így ís értelmezhető: 
közöttetek megtöretik és kíosztatik vagy adatik, a mint 
hogy az Írás is a kenyér megtörését kenyérosztásnak 
mondja. Hasonlóképen a kehelyről szóló szavak a görögből 
vagy a zsidóból így értelmezhetők: ez a kehely, egy űj 
testamentum, mely kőztetek kitöltetik, a mint a vendégnek 
bort töltenek a kupából. Bizony nagyobb lármát is csap-
hatnék ezzel, ha olyan merész és elvetemült volnék, mint 
kedves tévelygőim. 

Mikor pedig a kehelyről ez van mondva: kehely az 
én véremben, de a bort nem tar t ják a Krisztus vérének, 
azt mondom erre : sőt nagyon ís az, ős meg semmiféle 
T,ovio-m sincsen szükség, sem ferdítésre, hanem szentírási 
helylyel bizonyítom, hogy az írás a vörös bort vérnek 
mondja. Ugyanis I. Móz. 49, n - b e n ez áll : az ő ruhájá t 
mossa a szőlő vérében, vagyis vörös borban, V. Móz, 32, l 4 

szerint pedig a szőlőnek tiszta vérét isszák. Ha már most 
a vörös bor annyi mint vér, ós a Krisztus azon főidnek 
a vörös borát használta ós minden bor az ő bora, mivel-
hogy tőle ered és ő vacsorájához használja, kell is, hogy így 
•értelmezzük. Mózes sok állatvért áldozott, sok vörös bort is 
italáldozatul, de az űj testamentum szegényeinek erre mi 
szükségük ? Ezt a, vörös bort, a mely különben is az ón 
szőlőm vére, most ís az ón vérem gyanánt vegyétek, minden 
egyéb bor és vér helyet t melyet Mózes áldozott. Hiszen 
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a németben ís igen jól lehet a vörös bort vérnek nevezni, 
mondván milyen jól fest a vér a pohárban, A filozofusok 
is azt mondják, hogy a bor a föld vére. Míve! már most 
a Krisztus Ján. 4,3 4-ben azt mondja, az az o eledele, hogy 
Atyjának akara t já t tegye, a mi pedig csak hasonlatképen 
eledel, épűgy nevezheti a vörös bort és a föld vérét ís a 
gaját vérének, mivelhogy hasonlít hozzá -és kiváltképen 
mivel az írás ís a vörös bort szőlő vérnek mondja. Oecolam-
padiosnak mondom ezt azért, hogy ő az ő „test jegyét" 
lg így az Írásból bizonyítsa, 

No hiszen jól ferdítesz, Márton lovagom — így szólasz 
—, de azzal mit tévő lósssz, hogy a Krisztus hozzáfűzi 
még: a mely ti érettetek adatik ós ontátik, bűnöknek 
bocsánatjára? A kenyér ós a bor csak nem míveií a bűnöknek 
bocsánatát, ha mindjárt asztal fölött töretik ós ontatik 
is. De kedvesem — így válaszolok — csak nem akarod 
az írással megfogni a tévelygőt ? Restellném tévelygő 
voltomat, ha erre nem tudnók választ adni; legalább is 
felütném fejemet ós azt mondanám : coníecturákkal, képze-
lődessel ós hasonlatokkal akarsz bizonyítani. Ha ez nem 
használna, megoldanám ruhámat, átsurrannék ra j ta, hogy 
csak úgy sajognának a bordáim, ha mindjárt bele is sán= 
tulnók ós azután azt mondanám: eh 1 nem hivatkozott 
szentírási helyre. A ki erre nem képes, az rászolgált, 
hogy a tévelygők czéhéből kivessék, mert ez a tévelygők 
legnagyobb művészete és támasza. Azért ne is vizsgáld 
tüzetesen, hogy miként ficzkándozom ós szálldogálok a 
tévelygők módjára. A kenyeret és a bort azért esszük és 
isszuk a bűnöknek bocsánatára, mert Krisztus rendelte, 
hogy együk ós igyuk az ő emlékezetére, s így ez méltán 
a bűnbocsánatból való evés ós ivás, mert erre a bocsánatra 
kell közben gondolni és azt elsajátítani, a mint hogy 
utóbb mondja ís; ezt tegyetek az ón emlékezetemre, a 
hogyan például áldomást isznak annak tanúságára, hogy 
méltányos ós érvényes vétel történt, a mit szem előtt kell 
tartani és hozzá ragaszkodni. 

Nem tévelyegtem meg eleget ? Nem gyötörtem még 
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agyon Krisztus szavait? Szinte túlságosan jói csináltam, 
sem mint egy tévelygőhöz illik. Tudjátok be kedves 
keresztyének javamra, hogy a haszontalan ördögöt gúnyolom 
így, a ki minket ís gúnyol Éretlenek meg az aljas tévelygők 
ahhoz, hogy jő eszméket és gondolatokat megvessenek, 
miért is azt hiszik, hogy bizonynyal a Szent Lélektől 
való, ha valamit megálmodtak. Mily finom eszméim voltak 
már az írás körül. melyekről ismét le te t tem; ha valamely 
tévelygőéi lettek volna, bizony az összes nyomdák elég-
telenek lettek volna* és gondolom ís, hogy ha ily ferdítésre 
valamelyik rá jö t t volna, most már bizony sem Karlstadüiak, 
sem Zwinglinek, sem Oeeolampadíusnak, sem a többinek 
nem lenne hitele. De ez azért mégis csak tévelygés és meg ál-
lanak a Krisztus szavai: ez az én testein, mely ti érettetek 
adatik. 

• Mennyire ujjongana Oecolampadius, ha találna olyan 
szentírási helyet, amely szerint test annyi volna, mint 
testnek a jegye, a hogyan bolondságból ón mutat tam ki 
mos t hogy kenyér ós bor igenis nevezhető a Krisztus 
testének és vérének; mily szívesen érné be a lehetőséggel 
ís? ha mindjárt nem ís tudná bizonyítani, hogy szükséges 
ís, hogy így órtelmeztessék, bár kötelessége volna a bizo-
nyítás ís6 De nem képes erre, megtagadta tőle as 
Isten, miért ís Oecolampadius tulajdon ábrándozása és 
jelkópeskedóse ós komédiája ez. A kegyes keresztyén 
azonban., hallván, hogyan koczkázunk a szent sza-
vakkal ábrándjaink igazáért, bizony bizony azt mon-
daná : lurkók vagytok mindannyian, Istennek szavával 
ostobán gúnyt űztök} én azonban megmaradok a puszta 
szöveg mellett. 

Talán rám czáfolnak majd, mivel Oecolampadius jelke-
peskedesét teljességgel az ördögnek tulajdonítom, ós azzal 
állanak elő, hogy bár a test-jegye szót nem igazolhatja 
az írásból, azért mégis van számos szentírási hely, melyek 
szerint szükségképen csupán kenyér és bor van jelen. 
De — kérdem — hol,szép kedvesein? Azzal válaszolnak,hogy 
az írás önmagának mond ellent, ós senki fel nem foghatja, 
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hacsak azt nem hisszük, hogy csupán kenyér és bor van 
jelen az űrvacsorában. Ugyan — kérdem — hol az a szentírási 
hely ? Mohát — mondják — a hol az a hitczikk ered, hogy 
a Krisztus felment a mennyekbe és ül az Istennek jobbján, 
az o dicsőségében. Valamint az. a mely szerint a test 
neui használ semmit (Ján. 6, 63.). Ha már most teste és 
vére volna jeien az űrvacsorában, nem ülhetne az Istennek 
jobbján az ő dicsőségében és olyan valamit adna élveznünk, 
a ml az üdvösséget nem munkálja . Kell azért, hogy 
egybehangzó szentírási helyre lehessen hivatkozni ós a 
Krisztus testéből testének jegyét kell csinálni s kell, hogy 
ez legyen az úrvacsora szövege. 

Ki gondolta volna, hogy a tévelygők ennyire bölcsek? 
Ez az ő egyetlen és legjobb alapjuk. Ha kérdem tőlük 
az írásból tudják-e és bizonyíthatják-e, hogy e két 
szentírási hely ellenkezik egymással, t. 1. hogy a Krisztus 
a mennyben ül, teste meg az űrvacsorában van, ós hogy 
a test nem használ, holott a Krisztus testét élvezzük az 
űrvacsorában, ós ugyan hol volna ez megírva, azt fogják 
válaszolni: eredj az Írással, nekünk kell hinned, szentírási 
hely nélkül ís bizonyosak vagyunk benne, sőt bizonyo-
sabbak, mintha inaga az írás mondaná. Hogyan lehetséges 
ez? — kérdem. Óh te bolond, nyisd csak fel szemeidet, 
hát nem látod, hogy a menny, hol a Krisztus az ő 
dicsőségében ül, magasan fent, a föld meg —- hol vacsoráját 
ünnepeljük — mélyen itt alul van ? Hogyan tudna az ő 
teste oly magasan ülni az ő dicsőségében ós ugyanakkor 
itt lent is tartózkodni, hogy becsméreljék ós kézzel, 
szájjal ós hassal érintsék, akár egy kalbászt ? Megfér ez 
a nagyszerű magassággal ós mennyei fenséggel ? Hogyan 
is nem, több ez mint bizonyos I Köszönöm, kedves urak S 
Meni tudtam, hogy a hitre tartozókban nem kell törődni 
Istennek igéjével, hanem hogy csak ki keli nyitni a testi 
szemeket ós azokkal az ész szerint megítélni, mit higyjünkö 

Most tudom, hogy mit jelent ez: fídes est non apparentium. 
Ezeknek a szellemeknek oj magyarázata szerint ez azt 
jelenti : a hit ne higyjen többet, mint a mennyit lát ós 
érzékel ós az ószszel felfoghat. 
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Nem szívesen látott ugyan, a ki sokat kérdez, de 
kénytelen vagyok még többet is kérdezni, hogy megokosod-
jam. Miképen leszünk bizonyosakká affeíok kedves uraim, 
hogy az Isten hatalmánál fogva valamely test nem lehet 
egyidejűleg a mennyben és az urvacsorában, noha az 
Isten hatalmának nincsen korlátja, sem mértéke és olyan 
dolgokat cselekszik, melyeket semmiféle értelem fel nem 
ér, de hinnünk kel l? Mert midőn azt mondja: ez az én 
testem, mivel nyugtassam meg szivemet, hogy az Istennek 
nem áll módjában, nincsen is hatalma, hogy meg ís 
tegye azt, a mit mond? És ha valamely test mindjárt 
nem is látható egyidejűleg sok helyütt, talán mégis van 
rá módja és tud is valamely testet láthatatlanul, de sőt 
láthatóan ís sok helyütt tartogatni. És ha erre képes, 
nemde nem csaltatok volna meg minket, ti a kik már 
nemet mondtok, még mielőtt megbizonyosodtatok? Van-e 
az írásban olyan bizonyítéktok, a mely az Isten minden-
hatóságától megtagadja ezt? 

Kedvesem, ne zaklass minket az írással, nem tulaj-
donságuk a tévelygőknek, hogy az Írás alapján ál lanak: 
de te csak bizonyítsad szentírási helyekkel, hogy az Isten 
ezt teszi ós teheti. 

íme itt a szentírási hely: a mit ígért, meg ís csele-
kedheti (Rőm. 4, 2i). És : az Istennél nincsen semmi lehe-
tetlen dolog (Luk. 1,37). Mivel már most azt mondja : ez 
az ón testem, meg is teheti ezt ós meg ís teszi. Ti nektek 
meg be kell bizonyítanotok, hogy sem nem teszi, sem 
nem teheti. Mert hiszen ez az a gyönyörűséges bizonyos-
ságtok, melynek segítségével ezen igéket meg akar já tok 
dönteni. Azon fordul meg, hogy ki érti a harczot, már 
pedig mi az igazságért harczolunk. Ha nem bizonyítjátok 
be, akkor leverünk ós diadalra ju t t a t juk e szavaka t : ez. 
az ón testem. Ezt Isten mondja, Isten teszi! Védekezzetek 
csak, drágalátos lovagjaim, itt az ideje ! 

Mondják ta lán : igen, jól tudjuk bizonyítani. Besur-
rantunk egyszer suttyomban a mennyországba, épen éjfél 
Idején, mikor az Isten mélységesen a ludt ; lámpásunk ós 
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tolvaj kulcsunk volt, betörtünk legtitkosabb kamrájába, g 
ki tár tunk minden szekrényt és fiókot, melyekben hatalma 
el volt rakva. Arany mórleget szedtünk elő, hogy teljes-
bizonyosságot szerezzünk és pontosan mérlegelhessünk, 
de nem találtunk oly hatalmat, mely arra tudna képesíteni^ 
hogy teste egyidejűleg a mennyben ós az urvacsorában 
lehessen, s ezért bizonyos, hogy a testet a test jegyének 
kell mondanunk. Hogy az Isten büntessen, te haszontalan 
sátán, mily galádul ós szemtelenül csúfolsz meg minket. 
De fogadjunk, az én csúfolódásom is ugyancsak meg fog* 
csiklandozni. 

Ez az a hirhedt bizonyosságuk, a melyről leginkább 
szájaskodnak mások előtt, a mely mellett konokul kitar-
tanak s a melyre hivatkoznak, mondván, hogy ellentmond 
egymásnak e két szentírási hely: Krisztus a mennyben 
ül, ós teste az urvacsorában, de be nem bizonyítják. Arról 
igenis tesznek tanúságot, hogy e két szentírási hely ós 
az ő értelmük ellentétes. Ennek tanítására azonban nem 
lett volna szükség; épen olyan jól megmondottam volna 
nekik magam is. Mert semmit sem ér, ha azt állítod, 
hogy szentírási helyek ellentmondanak egymásnak. Ki 
törődik a te állításoddal ? Akkor azonban de magasztalnám 
és nagyra becsülném őket, ha ezen állításukat vagy az 
írással, vagy egyébként bebizonyítanák. Jobb, ha ezt meg 
sem kísérlik, mert megingathatlan e szöveg: ez az én 
testem. Ha kiderül, hogy Oecolampadius állítását nem 
bizonyíthatja be, nem is igazolhatja, hogy a szentírási 
helyek Isten előtt egymásnak ellentmondanak, a mint hogy 
bizonynyal nem teheti, akkor megnyertük az egész ügyet 
ós teljességében fentartottuk. Mert ha megmaradnak e 
szavak: ez az ón testem, azaz hogy a Krisztus teste jelen 
van az urvacsorában, akkor e szentírási hely: a test nem 
használ (Ján. 6, 63), nem sokára hozzá fog illeszkedni. Elég 
sok csoda akad, azért a sacramentumok ne legyenek 
pusztán emlékeztető jelek és minden fecsegósük — a mely 
pedig sokféle — szét fog mállani és szerte fog foszlani, 
mint a por a szói előh Mert jól tudom, hogy nem lészen 
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szabad a Krisztus testét és vérét haszontalan és csekély 
dolognak tekinteni, 

Ellenben ha csak értelminkkel és szemünkkel vizsgál-
juk hitünk tételeit és az írást, a mint Oecolampadius teszi, 
akkor persze minden szentírási hely ellene van a másiknak, 
Mert azon szentírási hely, inely szerint Mária szűz is, meg anya 
is, ellene van annak a másik szentírási helynek: szaporod-
jatok és sokasodjatok; hasonlóképen ennek is: teremtek 
az embernek segítőtársat. Ha ezen az alapon tagad-
nám szűz voltát ős felkiáltanék, hogy az Írás ellentmond 
önmagának, méltán azt válaszolhatnák: igen, te előtted, 
ós a te értelmed előtt ellentmond magának, de hogy mi-
képen mond magának ellen Isten előtt ís, ezt fejtsd meg 
nekem, ügy járnék, mint Oecolampadius. Szintúgy ellen-
keznék az írással a Krisztusnak Isten volta, „Isten teremt© 
az embert" : kezdj ebbe bele és mondjad, hogy nem Isten,' 
mert Isten és ember között nagyobb az ellentét, mint az 
ég ós a föld között, és lehetetlen, hogy a Krisztus személye 
egyidejűleg Isten és ember ís legyen, ós ha azt állítod, 
hogy e kettő ellentmond egymásnak, azt fogják válaszolni: 
t© mondod ugyan ós te előtted ellentmondó, de bizonyítsad 
be, hogy az Isten előtt is ellentmondó, Ehhez hasonlóan 
mondja Oecolampadius, és ő űgy ís látja, hogy ellentmondó 
dolog, hogy a Krisztus teste a mennyben is, meg az 
űrvacsorában ís legyen. De nem arra kérjük, hogy az o 
felfogására oktasson meg, sem arra, a mi előtte ilyen 
vagy amolyan, hanem arra, a mit Isten mond, ős a milyen 
Isten előtt. Ekkor bizony bennreked, és semmit sem tud, 
pedig szüksége volna a tudásra, hogy tanát bizonyíthassa 
ós igazolhassa. Csak hadd beszéljenek. Hadd lássuk, mint 
törik fejüket. Nem teszik bizony, átsurrannak raj ta ós 
másba kapnak, hogy ne lehessen észrevenni, miszerint 
sarokba vannak szorítva, 

Hasonlítsd össze a tévelygőket és irásferdítőket 
Karlsladt előhuzakodott a tovto-yal, de ez meg nem 
állhatott. Zwingli azután helyre akarta ütni a dolgot az 6 
jelképével ós még jobban elrontotta. Azután jön Oceolam-
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padius a „testnek jegyévei", mint a legkiválóbb dologgal, 
pedig ez a leghitványabb. Mert állítása így hangzik: ón. 
Oecolampadius, azt mondom, hogy az írás e tekintetben 
ellentmond magának,. Nemde nem gyenge, vékony alapja 
ez a hitnek ? Mikor ís így szól valaki : noha Istennek Igéje 
azt mondja : ez az én testem, ez mégis, mivel én meg nem 
érthetem és nem hihetem ós az írással ellenkezőnek látszik, 
nem igaz, és kell hogy másképen értelmezzük, bármily 
világosan szól ís Istennek Igéje. Ez Oecolampadius szelleme 
és hírhedt igazsága, hogy t. í. emberi vélekedés és hitet-
lenség felette álljon isten Igéjének ós hitünk ezen alapuljon. 
Ki nem járhatna el szinten így minden más teteiben ? 
Ennyire téveszti meg a sátán az ilyen embereket! Oeco-
lampadius ezen állítását tehát megdönti egyetlen szó, meg 
pedig ez: nem, ezek a szentírási helyek nincsenek ellen-
tétben egymással, lehet ezt ugyan mondani ós képzelni, 
de bizonyítani nem. A szemétre került tehát minden 
dicsősége. 

Tőlünk kívántok most szentírási helyet, kedves 
tévelygők? No itt van: vegyétek, egyétek, ez az én 
testeim. Ezúttal marakodjatok ezen, utóbb majd többet ís 
kaptok. Milyen biztosak voltatok benne, és nem is gondol-
tátok, hogy ezt a szentírási helyet valaha ís elétek állítják, 
vagy hogy erre történhessen hivatkozás. Mert nemcsak 
keresztre feszítettétek, hanem sírba is tet tétek ós őröket 
állítottatok a sír kóró, úgyhogy már számba sem jött . 
De most megint feltámad a halottakból ós nem fog meg-
halni soha örökké, ós lábai alá vet t i teket ellenségeit, ós 
lesztek lábainak zsámolya. Áz tévesztette meg jő Oceobm-
padius uramat, hogy az ellentmondó szentírási helyeket meg 
kell hagyni, és hogy az egyiknek értelme kell, hogy egyezzen 
a másikéval, mert bizonyos, hogy az írás önmagával nem 
ellenkezhetik. De nem vette észre ós nem gondolta meg, 
hogy ő az az ember, a ki állítja, •— a mit előbb be keli 
bizonyítania — hogy ellenkezik, hanem csak felkapta és 
kitalálta, mintha ez már bizonyos ós eldöntött dolog volna. 
Ebben pedig téved és elbukik. 

1). Luther M. mii vei. ^ 7 
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Ha azonban előbb meggondolnák a dolgot, ós azon 
igyekeznének, hogy ne hirdessenek egyebet, csak Istennek 
Igéjét, a mint azt szent Péter tanítja, és felhagynának 
mesterkedósükkel, nem okoznának annyi bajt. Ez az alapelv, 
„az írás nem mond ellent önmagának", akkor nem csábította 
volna Oecolampadiust, mert magán Istennek Igéjén alapul, 
hogy az Isten nem hazudik, és Igéje sem hazudik. De a 
mit ő hozzáfűz: „én Oecoiampadius mondom, hogy az írás 
itt ellentmond magának", ez az, a mi neki annyi verej téket 
ós siralmat okoz, hogy kínjában Istennek Igéjét tagadja, 
megváltoztatja, ferdítí ós csonkítja, a mint csak telik 
tőle. Uram, Istenem, mily könnyen történik ily borzasztó 
esés, de mi mégis biztosak vagyunk ós nem félünk e 
csuszamlós úton ! 

Az igazi okot, mely őket ily tévedésbe viszi, még 
jobban fogom előtérbe állítani ós megvilágítani és koczkára 
teszem testemet ós lelkemet (a mit ón se já tszanék el 
szívesen), hogy nem fogok tévedni. Mert ón szegény 
bűnös szintén ismerem egy kevéssé a lelket ós nagyreszt 
az ősi gonoszt ís, mely bennünk dühöng. Értem a testeto 
Az az egy dolog foglalkoztatja őket leginkább, hogy az érte-
lemre nézve felette bolond dolog azt hinni, hogy a Krisztus 
testet ós vérét az urvacsorában valósággal esszük és 
isszuk. Jói tudom, hogy így ujjongnának, ha győznének : 
méltán gondoltam, hogy ez nem lehet helyes, nem is 
tudtam megérteni, hogy igy kelljen felfogni a Krisztus 
testét ós vérét. Aminthogy örökre beszélnek is most ők 
suttyomban, a veszett söpredék meg nyíltan fecsegi. De 
eltitkolni szeretnék ezt, mert restellik bevallani ; jól tudják, 
hogy ez nem ér semmit, de azért szívesen látják, hogy 
a veszett söpredék nyíltan mondja. Nem is szólnak, sem 
nem irnak ellene. Szégyenletes dolog, hogy nincsen 
bennük annyi őszinteség ós tisztesség, hogy azt a mit 
szivük szerint kívánnak, óhajtanak, látnak ós hallanak, 
be is vallanák őszintén, hanem ugy csavarják a dolgot, 
mintha az írás kényszerítené őket, noha tudják, hogy ez 
nem igaz, ós alattomossággal ós káromolva az í rás t 
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támadják, hogy ezzel ékeskedjenek az emberek előtt ós 
az írás czégére alatt mérgüket terjesszek az emberek 
között. 

Ámbár nagyon ís palástolni igyekeznek ezt, mégis 
kikandikál a huncutság, és jól lehet észrevenni. Zwingli 
bevallja, hogy soha teljes életében nem hitte — s ón el 
is hiszem neki, hogy semmit sem hisz. De még tovább ís 
megy, bírónak tolja fel magát, és ugy ítéli meg minden 
ember szivet ós lelket, mintha soha ember fia ezt nem 
hitte volna, Ha ez nem túl merészség, akkor épen hogy 
elég merészség, ós meg hozzá nem ís igaz, a miről 
teljesen meg vagyok győződve. Jól vehető észre vallomá-
sából, hogy ezt a képzelgést nem az írásból merítette, 
melyre jóval utóbb akadt rá, a mint azt különösen 
„Subsidium" czímü könyve és mások is bizonyítják, hanem 
már jóval előbb, meg mielőtt e szentírási helyre akadt, 
már így hitte ós most mindenek előtt lót-fut, hogy 
szentírási helyet keressen ós azt ráerőszakolja e képzelgésre, 
Karlstadt doktor is jóval előbb, még mielőtt megirta 
volna, mondotta már valakinek: kedvesem, nem fogsz 
meggyőzni arról, hogy az isten a kenyérben ós a borban 
van. Véletlenül szólják el magukat így, Isten kényszeríti 
őket. Hasonlóképen cselekszik Oecolampadius is, ha 
egyszer átsurrant az elébe tet t szentírási helyein Hogyan 
fickándozik, csintalankodik, ugrándozik képzelgésében ós 
azt kérdezi, hogy hát mit használ? Miért nem imádták a tanít-
ványok a kenyeret ? Az Írás miért nem mondja csodának ? 
Mi haszna, hogy a Krisztus látatlanul jelen van ? Miért 
higyjenek a keresztyének ilyen nehéz dolgot ? Hogyan 
fér össze, hogy a dicsőség királya engedi, hogy ilyen 
gonosz fickók gúnyt űzzenek belőle ? E mellett különösen 
azok a káromló szavak jellemzik az ő szivét, midőn 
Istenünket sült Istennek, kenyérből való Istennek, húsból 
való Istennek nevezi unosuntig. Ki ne venne észre, hogy 
szivükben mit forgatnak? Ha törődnének az írással, akkor 
bizony hagynák ezeket a csúfságokat és szentírási helyekre 
hivatkoznának. 

7 * 
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Á természetes ész haragja és idegenkedése nem 
akar ja tűrni ezt a hiteikkel", azért köpköd és • okádik 
annyit ellene, utóbb mégis az írással akar takarózni, hogy 
ne lehessen ' ezt észrevenni. Nem akarja, hogy hitcikk 
legyen. Ha én is követnem az ess háborgását, ép ugy 
köpködnek ós. okádnék ellene, hogy ne gondolják a 
káromlók, hogy ez a köpködés merőben a Lélek müve. 
Én is azt mondanám akkor : mit használ ember volta? 
Minek higyjönk ilyen nehéz dolgokat ? Miért nem Imádják 
az-apostolok az űrvacsorában? Hogyan fór össze az ő 
fenségével, hogy keresztre hagyja magát fesziteai ily 
gonosz fickóktól? Ja j a hűsből való Istennek! Ja j a 
vérbői való Istennek! Ja j a holt Istennek! És így tovább. 

Á tévelygők ezzel az idegenkedéssel előkészítik a 
Krisztusnak, Istennek ós mindennek tagadását, a mint 
hogy részben már kezdenek Is semmiben sem hinni. Mert 
ők az értelein képzelgésének alapjára állanak, s ez csak 
hadd tévessze meg őket. Ast érik el esze! a csúfondáros^ 
koclással, hogy a veszejt söpredékei, mely nem törődik 
az Ir?ssal felizgatják. Mert ők maguk ís jól tudják, hogy 
ez a pogány piszkolódás nem dönti meg e tételt. Vagy 
ha ezt megdönti, minden egyéb tócek ís megdönt. Hiszen 
Istennek Igéje az értelem előtt mindig csak bolondság 
(I Kor. 2, 1 4 l Hallgattak volna ís minderről ha. komolyan 
törődnének az írással, és szívük nem lenne telve csupa 
Idegenkedéssel ós hitetlenséggel, melynek teljességéből 
szól azután a száj. Erre utóbb rátérek még. 

Mífeor Gecol&iup&dtus az ő első könyvében az atyák 
mondásait gyalázza ás bolotiditásra használja, be kell 
vallania, hogy ferdítésére nem szolgáltattak okot az atyák 
írásai. Mert ők.oiy hatalmasan szóian&k, k.<gy minduntalan 
ennek kijelentésére kényszerítik ő t : hoc apparet contra nos 
esse, ez űgy látszik, mintha ellenünk szólana. Mi mást 
jelent ez kedvesein, mint hogy az atyák nagyon ís más 
vélemenyüsk. Nem bizonyíthatom ügyemet az ő írásaikból, 
hanem Igyekeznem kell hogy rácsavarints&n? az én értelmezé-
semre, De a ki xígy kényszerül dolgozni, hogy az idézeteket 
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a maga értelmezésére ferdítse és erőszakolja, az bevallja, 
hogy nem ezekből az idézetekből merít, hanem inkább az 
ellenkezőt állítja, s inkább a maga gondolatait viszi 
beléjük. Hogy azonban mit használ neki az atyák elferdítése, 
azt utóbb meglátjuk. 

Feltűnő mégis, hogy a hányan csak voltak az atyák, 
meg sohasem szólott egyikük sem az nrvacsorárői ügy, 
mint ezek a tévelygők, mert egyikük sem szól így : csupán 
csak kenyér és bor van jelen, vagy : a Krisztus teste ós 
vére nincsen jelen. Mivel nagyon ís foglalkoztak ezzel a 
dologgal, lehetetlenség, hogy legalább egyszer ne ej tet tek 
legyen ilyen szót : Ez pusztán kenyér, vagy : Nem mintha a 
Krisztus teste valósággal jelen volna vagy ehez hasonlókat, 
pedig ezen fordul meg minden — ; ők nem akarták az embere-
ket megtéveszteni, hanem ügy szólnak róla, mintha egyikük 
sem kételkednék benne ; hogy a Krisztus teste ós vére 
van jelen. A sok atya, és oly sok írat között egyszer 
csak esett volna egy negativa, a mint az más tételeknél 
megtörténik. De ők valamennyien egyértelműen ós foly-
tonosan az affirmativát val l ják; tévelygőink azonban jó-
formán másról sem beszélhetnek, mint negativáról. Ebből 
kiviláglik, hogy Oecoiampadius nem merítette felfogását 
sem az írásból, sem az atyákból, hanem azon fárad ós 
izzad, hogy belevigye mindkettőbe. 

Ezzel talán eleget ís válaszoltam a tévelygőknek. 
Mert ha kivívjuk ós megnyerjük, hogy a Krisztus ezen 
mondása : ez az én testem, ínég áll, ós legjobb ellen-
vetéseik semmisek ós nélkülözik a bizonyítás erejét, 
akkor bizonynyal állanak meg a Krisztus vacsorájáról 
szóló egyéb szentírási helyek is. Mert én csak a legegy-
szerűbbre hivatkoztam, hogy még ezzel ís megboszantsam 
a tévelygők haszontalan, erőtelen fecsegését. A mennyei 
próféták ellen írott könyvemben is ily értelemben irtain, 
ós e könyvecskémet meg egy tévelygő sem cáfolta meg. 
Azt tar tom különben, hogy megvetik ós nem olvassák, 
vagy ha mégis elolvassák, csak tátogatnak ós odáig 
vannak nagy alázatosságukkaí és bölcseségük, meg szent 
voltuk nagyságával. 
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A mieink erősítésére azonban folytatom a bizonyítást, 
hogy a tévelygők álláspontja és érvelése semmis, és 
tetejébe még beigazolom, hogy a Krisztus testének egyidejű 
jelenléte a mennyben és az úrvacsorában nem ellenkezik 
sem az írással, sem a hit tételeivel, noha ezzel nem tar-
tozom a tévelygőknek, mert inkább ők volnának köte-
lesek bebizonyítani, hogy ez az írással ellenkezik, de — 
miként mondottam — nem képesek rá. Ha azután be-
bizonyítottam; hagyják meg o szavakat úgy, a mint hang-
zanak : ez az én testeim Igaz ugyan, hogy meg nem tehe-
tem azt, a mit a tévelygők kívánnak tőlem, t. i. hogy lát-
hatóan és érzékelhetőleg mutassam meg, hogy a Krisztus 
teste egyidejiilog a mennyben is, az asztalon is jelen 
van. De a ki Isten Igéjének nem hisz, az ne is kívánjon 
tőlem semmit sem. Azért eleget tettem, ha bebizonyítom, 
hogy ez nem ellenkezik Istennek Igéjével, hanem egyez 
vele. 

Először is nézzük a tételt, hogy a Krisztus az Isten 
jobbján ül, melyről azt ta r t ják a tévelygők, hogy kizárja 
a Krisztus testének jelenlétét az úrvacsorában. Ha már 
most kérdezzük tőlük, hogy mit neveznek ők az Isten 
jobbjának, véleményem szerint olyan ferdítésekkel fognak 
előállaní, mint a hogyan a gyermekeknek szokás mesélni 
egy képzeletbeli mennyről, melyben egy aranyos trónus 
áll, melyen a Krisztus papi löveggel ós koronával a fején 
az Istennek jobbján ül, miként a festők festik, Ha nem 
táplálnának az Isten jobbjáról ilyen gyermekes, érzéki 
gondolatokat, nem kételkednének annyira a Krisztus tes-
tének jelenlétében az úrvacsorában, nem is kínoznák 
magokat annyira Augustinus ezen mondásával (a kinek 
semmi más egyebet el nem hisznek, valamint másnak sem); 
kell, hogy a Krisztus testileg egyhelyütt jelen legyen, 
igazsága azonban mindenütt jelenvaló stb. E gyermekes 
gondolatból szükségképen következik aztán, hogy magát 
az Istent is a mennyben egyhelyütt megkötik azon az 
aranyos trónuson, mert a Krisztuson kivül nincsen Isten, 
és. a hol a Krisztus van, ott az Istenség a maga teljessé-
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gében van jelen, miként Pál mondja (Kol. 2, 9) : o benne 
lakozik az Istenségnek minden teljessége, és Ján 14, 9 

s köv.: ennyi időtől fogva vagyok veletek, mégis nem 
esmértek-e engemet? Filep, a ki engemet lát, látja az 
Atyá t ; nem hiszed-é, hogy én az Atyában és az Atya én 
bennem vagyon? Ebből azt következtethetnem, hogy mi 
is, és minden teremtmény, az Isten azon trónusán ül, 
talán úgy mint a tetvek és balhák az ő papi lövegében, 
inert Pál így szól (Act, 17, 2s) : a z Istennek nemzetei 
vagyunk ós ő benne elünk, mozgunk ós vagyunk. 

Továbbá kérdezzük tő lük: hol az a szentírási hely, 
mely az Isten jobbját egy helyre szor í t ja? Erre azt vála-
szolják : Uram Istenem, hát nem hivatkozunk elég szent-
írási helyre? Megvakultál? Nem látod, hogy mennyire 
telvék könyveink szentírási helyekkel? Hát persze hogy 
látom, hogy haszontalan szószátyárok vagytok. Túlontúl 
fecsegtek olyanokat, melyekre nincsen szükség, mint 
például a lelki élvezésről, a Krisztusnak üléséről a menny-
ben, az ő emlékezetéről az urvacsorában, s olyanokról,, 
melyek iránt senkisem kérdezett t i t eke t Kakuktok cselekszí 
ezt, ez hallatja magát mikor szentírási helyekre hivat-
koztok, de a hol szükség volna rá, ott csak átsurrantok 
és olyan némák vagytok, mint a tuskók, ós ínég azt kép-
zelitek, hogy a teljes írás nektek ád igazat, miként Salamon 
mondja (Préd. 5. 2): mindenki azt érzi, a mi bántja, s 
arról álmodik; és Vergilius : qui amant, sibi somnia fingunk 
Ettől nem is lehet eltiltani. 

Miért nem gondoljátok meg előbb a dolgot, hogy 
irásszerü-e, nem-e, hogy az Istennek jobbja különleges 
hely, mert hiszen az írás igen gyakran említi az Isten 
jobbját ? Híu álomra építitek ezt a hatalmas tévelygést, 
ós még azt mondjátok, hogy sok szentírási helyre hivat-
koztok. S mert olyan szívesen forgolódtok ebben, azt 
gondoljátok, hogy a mennyben csak dudálnak; lám azt 
mondja a közmondás i s : Kön nyű Katát táncba vinni. 
Mivel úgy tetszik nektek, hogy a Krisztus a mennyben 
van ós nincsen az urvacsorában, könnyen megtéveszt 
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szent Ágostonnak mondása, hogy Igaznak mondjátok, 
miszerint az Istennek jobbja a mennynek egy meghatá-
rozott heiye ; noha máskülönben az atyák mondásaival 
szemben olyan konokok, ravaszok ós merevek vagytok, 
úgyhogy ha valamennyien ís az igenlésre kényszerítenek, 
ti mégis nemet mondtok. S mégis abban a híszemben 
vagytok, mintha senkiseni venné észre, hogy miért paza-
roltok haszontalanságokra sok szentírási helyet, szükséges 
dolgokra pedig egy fikarcnyit sem, ezeket a saját ábránd-
jaitok szerint tárgyalván. Az írás arra tanít, hogy az 
Istennek jobbja nem egy meghatározott hely, hol egy 
test legyen vagy lehessen, mint például egy aranyos 
trónuson, hanem hogy az az Istennek mindenható hatalma, 
mely egyidejűleg sehol sem lehet, de mégis kell, hogy 
mindenütt legyen. Sehol sem lehet csupán egy helyen — 
mondom ón — mert ha valamely helyen volna, kellene 
hogy ott kézzelfogható ós korlátozott legyen, mint a hogyan 
minden, a mi egy helyen van, ugyanott kézzel fogható és 
azon hely által korlátozott, úgyhogy ezalatt ináshelyütt 
ís' nem lehet. De az Istennek hatalma nem lehet ilyen 
kézzelfogható és kor lá tozot t Mert az felfoghat!an ós korlát 
nélküli, azon kivül és fölül áll, a mi van ós a mi lehet-
séges. Másrészt meg kell, hogy mindenütt legyen, lénye-
gileg és jelenlevoen. még az utolsó falevélben ís. Meg 
pedig azért, inert az Isten" az, a ki mindeneket teremt, 
létrehoz ós fentart mindenható hatalmával ós jobb kezével, 
a mint azt hitünk vallja, mert nem küld ki hivatalnokokat 
vagy angyalokat mikor valamit teremt vagy fentart , hanem 
mindez az ő isteni hatalmának tulajdon sajá t munkája. 
De hogy megteremthessen ós fentarthasson valamit5 kell 
hogy ott jelen legyen ós teremtményét úgy hensőleg, mint 
külsőleg megteremtse ós fen tartsa. 

Ezért szükséges is, hogy minden teremtmény benső-
jében és külsejében, köröskörülötte, keresztül kasul, alatta 
és fölötte, előtte ós mögötte maga legyen jelen, úgyhogy 
semmisem lehet inkább jelenvaló minden teremtményben, 
mint az Isten maga az o hatalmával. Mert ö teremti a 
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bőrt, o teremti a csontokat is, o növeszti a ha ja t fejünkön, 
ő teremti a velőt a csontokban, ő teremti minden hajunk 
szálát, ő teremti velőnk minden porcikáját, inert hiszen 
ő neki kell teremtenie mindent, az egészet ős annak 
reszelt ; azért kell is, hogy jelen legyen az ő keze, mely 
csinálja, másként nem lehetséges. 

Ezt bizonyítja ís hatalmasan a szentírási hely 
Ézs. 86, 2i h Móz. 1: mert mindezeket az én kezem 
csinálta, 139. Zsolt, 7 s köv.: hová mennék a te lelked 
előtt, és a te orcád előtt hová futnék ? Ha a mennybe 
megyek, ott vagy ; ha a koporsóba vetem az ón ágyamat, 
ott ís jelen vagy. Ha olyan szárnyaim volnának is, mint 
a hajnalnak (ezek bizony olyan nagy szárnyak, mint a 
fél világ), ós a tengernek utolsó határánál laknám ís : 
oda ís a te kezed vinne engemet ós a te jobb kezed 
megfogna engemet. 

Minek beszeljek soka t? Az Írás Istennek minden 
csodatettet és müvet az ő jobbjának tulajdonítja, mint 
például Apóst. csel. 2, 3 3 : Krisztus Istennek jobb kar ja által 
felmagasztaltatik; 118. Zsolt. 15 s köv. : az Urnák jobb keze 
hatalmasan cselekedett, az Urnák jobb keze felmagasztal-
ta tot t stb. És Apóst. csel.17, 27-ben Pál így szól: Isten bizony 
nem messze vagyon mindenikünktől, mert ő általa élünk, 
mozgunk és vagyunk; és Róm. 11, 36-ban : ő tő le , őá l t a l a 
és ő benne vágynák mindenek; Jer. 23, 23

 s köv. szerint; 
nemde nem kőzelvaló Isten vagyok-é én, és nem messze-
való Isten-ó? Nem töltöm be a mennyet ós a földet? Ézs. 
66, x szerint; a menny nékem ülőszékem és a föld az én 
lábaimnak zsámolya, Nem mondja, hogy : a mennynek 
egy darabja nékem ülőszékem, a földnek egy darabja, vagy 
bizonyos helye az ón lábaimnak zsámolya, hanem a mi 
ós a hol a menny, az az én ülőszékem, legyen az ég akár 
a föld alatt, felett, vagy mellett ; és a mi, és a hol csak 
föld van, legyen az a tenger fenekén, a halottak sírjában, 
vagy a föld középpontjában, ott van lábaimnak zsámolya. 
Találd el, hogy hol a feje, karja, melle, teste, ha lábaival 
a földet ós lábszaia \ 1 a mennyet tölti be? Messze, messze 
túlterjed ő a világon a mennyen ós földön túl. 
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Mit mondhat, vagy mit akar mondani Ézsaiás ezzei a 
szentírási hellyel ? Semmi egyebet, mint a mit szent 
Hiiarius is mond erről, hogy t. i. az Isten lényegileg jelen 
van mindenütt, minden teremtményben ós minden teremt-
mény által, minden egyes részükben' ós tartózkodási 
helyükön, hogy tehát a világ tele van az Istennel, és az 
Isten egészen betölti, de nincsen általa korlátozva vagy 
határolva, inert ő egyidejűleg minden teremtményen kívül 
és fölül ís van. Mindezek teljesen megfoghatlan dolgok, 
de hitünknek tóteleí és az írás világosan és hatalmasan 
tanúskodik mellettük. Ezzel szemben csak csekélység, 
hogy a Krisztus teste ós vére egyidejűleg a mennyben és 
az urvacsorában is jelen van. És ha a tévelygők értel-
müket és tekintetüket ide irányítnák, akkor bizony hama-
rosan elbuknának, mondván, hogy ez semmi, ós az isten-
telenek módjára : nincsen Isten (Zsolt, 14, J . 

Hogyan is tűrhetné az értelem, hogy az isteni fenség 
oly kicsiny legyen, hogy egy niagocskában, ós a magocs-
kán ós fölötte és alatta, bensőjében és külsején lényegileg 
jelen legyen? És noha egyedül álló fenség, mégis teljes-
seggel mindenekben — melyeknek száma pedig oly meg-
számlálhatatlan — külön-külön jelen lehessen. Mivel minden 
egyes magocskát külön teremti meg minden részecskéjé-
ben, bensőleg ós minden tekintetben, kell hogy hatalma 
ís mindenütt jelen legyen a magocskáhan és a magocskán. 
Hatalma egységes és egyféle lóvén, meg nem oszlik, 
mintha a mag hóját ujjaival, belét meg lábaival csinálná, 
kell hogy a teljes isteni hatalom jelen legyen a niagocs-
kában és a magocskán mindenütt, mert mindent egy-
maga készít. Másfelől pedig, hogy ugyanaz a fenség olyan 
nagy, hogy sem ez a világ sem ezer világ fel nem éri 
őt és nem mondhat ja : íme itt van. 

Erre hadd válaszoljanak most a tévelygők. Testet 
testtel még csak lehet összehasonlítani ós hasonlóságukat 
megérteni. Mint például: a kenyér test, a bor test, 
a Krisztus teste test. Lehetséges, hogy az egyik 
a másikban legyen, a mint hogy lehetek is a levegő-
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ben, valamilyen ruhában vagy házban, vagy a mint 
a pénz lehet erszényben, a bor hordóban vagy kupában. 
De itt, hol nem alaki testről van sző. hanem lélekről, 
vagy nem tudom miről a minek neve Isten : a mi a test-
nek, a léleknek, mindennek fölötte van, a mit csak ki-
mondani, hallani és gondolni lehet, — hogyan lehet ez 
teljességgel mindenütt jelen, minden egyes testben, teremt-
ményben és teremtett dologban, ós viszont minden teremt-
ményen és teremtett dolgon kívül és fölött sehol sem 
kell, hogy legyen és nem is lehet, miként hitünk ós az 
írás taní t ja az Is tenről Itt az értelemnek egyenest így 
kell szólania: ej, ez bizonynyal semmi, aligha is valami. 

Ha megtalálta annak módját, hogy az ő sajá t isteni 
lénye teljességgel minden teremtményben ós minden egyes-
ben jelen lehet, igazabban, bensőségesebben, teljesebben, 
mint a milyen a teremtmény önmagában, és in ég is egyik 
által sincsen korlátozva, úgyhogy ő minden dolgot körül-
vesz ugyan ós betölt, de őt egyik sem képes körülvenni 
és betölteni ós benne lenni: ne tudná annak módját is, 
hogy teste teljességgel sokhelyütt lehessen, és mégsem 
legyen azokkal azonos, a mikben jelen van ? Nyomorultak 
vagyunk mi emberek, Istent és az ő működését véleke-
désünk alapján ítéljük meg, azt- gondolván, hogy valami 
szabóval vagy napszámossal van dolgunk. 

Mondják ugyan, hogy hiszik, miszerint Istennek ha-
talma mindenütt jelenvaló, de azért nem kell, hogy isteni 
lénye, vagy jobb keze mindenütt jelen legyen. Erre azt 
mondom: ón meg azt hiszem, hogy ti szívetek mélyén 
nem hisztek sem az Istenben, sem az Isten hatalmában ; 
bizonyos ís vagyok benne, hogy mindazon hatalmas szent-
írási helyeken, a melyekre hivatkozom, átsurrantok ós, 
azt kiabál já tok: hiszen magocskákról ós falevelekről beszél 
de szentírási helyre nem hivatkozik. így szoktok ti eljárni, 
hogy azután türelmetekről ós haszontalan dolgokról fecseg-
hessetek. Ez azután szentirási hely. 

De mi tudjuk, hogy az Istennek hatalma, kar ja , keze, 
lénye, orczája, bölcsesége, . stb. egy ós ugyanazon dolog. 
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Mert a teremtményen kívül semmi nincsen, hanem csak 
az egységes és egyszerű Istenség; és kétségen kivül áll, 
hogy az Istennek hatalma és keze, ha a teremtés előtt 
magának az Istennek lénye volt, úgy a teremtmény terem-
tése után sem változott meg. Semmit sem teremt, hanem-
ha az ő szava által, I Méz 1; Ján. 1. Ez hatalmában áll, 
és az o hatalma, mely által cselekszí, nem a balta, fejsze, 
fűrész vagy ráspoly, hanem o maga az. Ha már most 
mindenütt és mindenképen, bensoleg és külsőleg, keresztül 
kasul jelenvaló az o hatalma ós lelke, a mint hogy keli 
ís, hogy így legyen, hogy az összes dolgokat megteremt-
hesse ós fe l tar thassa , úgy kell hogy az o isteni jobbja, 
lénye és fensége szintén mindenütt jelen legyen, mert ter-
mészetes, hogy jelen kell lennie, hogy megteremthesse^s 
fe n tarthassa. 

Ezt szentírási helylyel és bibliai történettel ís be-
bizonyítom. Még pedig így : az írás arra a hitre tanít, hogy 
a mi Urunk a Jézus Krisztus lényegileg, természettől fogva 
valóságos Isten és hogy az Istenség a maga teljességében 
lakozik benne, miként Pál mondja Kok 2, , rben, úgyhogy 
a Kriszta sori kívül nincsen Isten, sem Istenség, miként 
maga is mondja Ján 14, 0-ben : a ki engemet lát. az az 
Atyát lá t ja ; nem hiszed, hogy az Atya ón bennem ós ón ő 
benne vagyok ? Lám itt jár Krisztus a földön, ós itt a földön a 
teljes Istenség benne van személyesen és lényegileg. Erre 
nézve adj felvilágosítást, hogyan lehessen az igaz, hogy az 
Isten a Krisztusban személyesen lényegileg jelen van a földön, 
az anyaméhben, sőt még a jászolban is, a templomban, a 
pusztában, a városokban, a házakban, a kertben, a mezőn, 
a keresztfán, a sírban stb. ős egyúttal a mennyben, az Atya 
keblén ? Ha igaz ós a hit szerint bizonyos, hogy az Istenség 
maga lényegileg jelenvaló a Krisztusban a földön oly sok-
helyütt ós egyúttal a mennyben is az Atyánál, akkor ebből az 
következik, hogy egyúttal ós lényegileg mindenütt van, az ő 
személye szerint a mennyet ós földet, ós hogy mindeneket 
betölt a tulajdon saját természetével és fenségével, a mint 
Jer. 23, 23-ban mondja is az í rás : ón töltöm be a mennyet 
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és a földet és közelvaló Isten vagyok, és Zsolt, 139, 7-ben : 
hová mennék a te orcád elől ? És midőn úgy volt, hogy 
a Krisztus, istennek fia, a méhben fogantassék és emberre 
legyen, szükségképen kell, hogy lényegileg és személyesen 
már ott lett legyen a szűz testében, és ott magára öltötte 
legyen az emberi természetet. Az Istenség önmagában moz-
dulatlan, nem mehet egyik helyről a másikra, mint a 
teremtmény. Azért itt nem szállott le a mennyből létrán 
vagy kötélén, hanem már előre jelen volt lényegileg és 
személyesen a szűzies testben, mint a hogyan isteni termé-
szeténél és hatalmánál fogva jelenvaló mindenütt. Ha már 
most egy helyen, például a szűz testében, lényegileg és 
saját személyében jelenvaló, ós egyúttal az Atyánál ís, a 
minek vallására hitünk kényszerít, akkor bizonnyal jelen-
való mindenüt t Mert semmiféle ok sincsen, hogy miért 
legyen jelen a szűz testében és nem mindenütt is épenúgy. 

De van a Krisztusban valami más is, magasabb rendű 
ós nagyobb szabású dolog, mintsem minden többi teremt-
ményben, Mert ó benne az Isten nemcsak lényegileg jelen-
való, miként a többi ter91111ményben, hanem valósággal 
lakik ís benne, úgyhogy az Isten ós az ember egy személy. 
És h ab ár minden teremtményről mondhatom, hogy az Isten 
lakozik benne, de azt már nem mondhatom : ez az Isten 
in aga, A Krisztusról azonban nemcsak azt mondja a hit, 
hogy az Isten benne lakozik, hanem ezt : a Krisztus maga 
az Isten. És aki embert öl, azt oiyan gyilkosnak lehet 
mondani, aki megölte az Isten tulajdonát, a melyben az 
Isten jelen van. De ' a ki a Krisztust öli meg, az Istennek 
fiát, magát az Istent és a dicsőség urát ölte meg. Hogy 
az Isten benne nemcsak jelenvaló, hanem benne lakozik 
is, ágy hogy az Isten és az ember egy személy, ez az Istennek 
az a nagy műve és csodája, mely minden értelmet csúffá 
tesz, és a melyhez a hitnek ragaszkodnia kell. mert 
különben megdől. 

Azért beszéljünk most amaz elsőről, hogy az. Isten 
maga mindenben személyesen jelen .van, mely jelenlet 
nélkül az Isten nem lehetett . volna emberré, .isteni és 
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emberi természettel bíró emberré, mert keli — amint mon-
dottam — hogy már előre jelen lett legyen a méhben, 
miként magában az Istenségben ís jelen van. Uram Istenem, 
hol vannak azok, kik mindezt hiszik? Mi lesz akkor, ha ezt 
kikezdi az értelem az ő tévelygéseivel ? A sakramenturn 
ferdítése ehhez képest meg dicsősegszámba megyeri. De 
megmarad az Isten ós megmaradnak hívei. 

Eléggé be van bizonyítva, hogy az Istennek jobbja 
nem valami különleges hely, mint azt a tévelygők hiszik, 
hol a Krisztus teste ül, hanem az Istennek hatalma maga 
az. Mert az Istennek jobbja nem lehet valami teremtmény, 
hanem kell hogy minden teremtményen fölött és kívül 
álló valami legyen. De semmi más, mint maga az Isten, a 
ki jelen van mindenekben, azért kell, hogy az ís igaz legyen, 
hogy az Istennek jobbja jelen van mindenekben, miként 
hallottuk. Azt hiszem, hogy mi itt nem surranunk át az 
íráson, a mint a tévelygők cselekednek, nem is beszélünk 
másról, mint arról, a mi a dologra tartozik,* hanem helyes 
ős világos szentírási helyekkel ós a hit tételeível álla-
pítottuk meg és bizonyítottuk, hogy az Istennek jobbja 
mindenütt jelen van, míg ellenben a tévelygők ügyüket 
elveszítik ós meg nem állhatnak, midőn azt állítják, hogy 
az egy különleges hely, szent Ágostonra hivatkozva, 
gonoszságuk palástolása céljából. 

Hadd beszéljünk velük. Azt vallják, hogy a Krisztus az 
Isten jobbján ül, igazolni akarván ezzel, hogy az úrvacsorá-
ban nincsen jelein Ez az a hatalmas góliáth fegyver, amelyben 
bizakodnak. Hátha mi is ugyanazt a fegyvert ragadjuk 
meg, ós t i teket lenyakazunk vele és ugyanazzal a szent-
írási helylyel bizonyítjuk be, miszerint kell hogy a Krisztus 
teste jelen legyen az urvacsorában, a melylyel ti azt akar-
já tok bizonyítani, miszerint nem kell hogy jelen legyen. 
Nemde nem Dávid-féle munkácskának tar t já tok ? No íme, 
lássátok és hal l já tok! Ismert dolog, hogy a Krisztus teste 
az Isten jobbján ül. De az Istennek jobbja mindenütt van, 
a mit előbbi bizonyításunkból el kell fogadnotok- Tehát 
bizonynyal jelen van a kenyérben és a borban is. A hol 
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már most az Istennek jobbja van, kell hogy ott jelen 
legyen a Krisztus teste és vére, mert az Istennek jobbját 
nem lehet megosztani sokfelé, mivel hogy egységes. Tételünk 
nem is mondja, hogy a Krisztus az Isten jobbjának egy 
részén, például kis ujján, vagy a körmén ül, hanem egyenesen 
az Isten jobbján ül, úgyhogy a hol és a iní az Isten jobbja, 
ott van a Krisztus, az embernek fia. Ezt érti a Krisztus ís, 
valahányszor vallja az evangéliumban, hogy mindenek át-
adattak néki az Atyától és minden az o lábai alá vet tetet t 
(Zsolt, 8, 7); azaz az Isten jobbján ül, a mi nem jelent 
mást, mint azt, hogy o ember voltában ís mindenek fölött 
áll és mindenek alá vannak neki rendelve ós uralkodik 
felettük. Ezért kell ís. hogy hozzájuk közel, bennük ós 
körülöttük legyen ós mindent igazgasson. Mert istensége 
szerint semmisem adatott át neki, nem ís vettetett 
lábai alá, mivel hiszen előbb mindent megteremt ós meg-
tart. Ülni az ő jobbján meg azt jelent i : uralkodni és 
mindeneknek ura lenni. Hogy úr legyen és uralkodjék, 
természetesen kell, hogy előbb lényegileg ís jelen legyen 
az Isten jobbja által, mely mindenütt jelen van. 

Mi következik ebből? Ez : bárha a Krisztus az úr-
vacsorában sohasem is mondotta volna és el nem rendelte 
volna e szavakat „ez az én testem/' ezek a szavak: Krisztus 
az Isten jobbján ül" mégis kikényszerítik, hogy tes te 
és vére itt jelen legyen épúgy, mint mindenütt másutt. 
Nincsen szükség holmi transubstantiatíóra, vagyis a kenyér 
átlónyegülósére az ő testévé ; jelen lehet mégis, a mint 
hogy az sem szükséges, hogy az Istennek jobbja átala-
kuljon mindenekké, noha bennök jelen van. Hogy miként 
történik ez, azt nem tudjuk, de hinnünk kell, mert az írás 
és hitünk tételei oly hatalmasan bizonyítják. 

Mi szegény bűnösök nem vagyunk annyira eszelősök, 
hogy azt higyjük, miszerint a Krisztus teste olyan nyersen 
ós láthatóan van jelen a kenyérben, mint a kenyér a kosárban, 
vagy a bor a kupában, miként a tévelygők állítják rólunk, 
mulatva együgyűségünkön, hanem egyenest azt hisszük, 
hogy teste úgy van jelen, a mint szavai mondják ós je lzik: 
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ez az én testem stb. Hogy az Atyák és mi némelykor így 
szólunk : a Krisztus teste a kenyérben van. ez egyszerűen 
azért történik, mert hitünk ezzel vallani akarja, hogy a 
Krisztus teste jelen van; egyébkent pedig szívesen engedjük, 
miszerint azt mondják, hogy a kenyérben van, hogy o a 
kenyér, hogy ő ott van, a hol a tenyér van, vagy a mint 
épen akar ják. Szavak fölött nem akaiok civakodni; de arra 
törekeszünk, hogy megmaradjon az az értelmezés, miszerint 
nem közönséges kenyér az, melyet az űrvacsorában él-
vezünk, hanem hogy a Krisztus teste az. 

Hasonlóképen gondolják meg a tévelygők is, hogy az 
Isten többféleképen is tar togathat valamit valami másban, 
nemcsak e durva módon, melyet ők e in literiek, mint pék 
dául a bort a hordóban, a kenyeret a szekrényben, a pénzt 
a zsebben. Az apostol azt mondja a hébereknek (Hób. 7, fl), 
hogy Lóvi Ábrahám ágyékában volt, miként az írás is 
minden gyermeket az atyák ágyékából és egyáltalában 
az ágyékből származtat. Epén így minden szín ós világosság 
ós a mit csak látunk, inimién a szebben van, úgyhogy a 
menny ós a föld ís a szemben ^an. És ismét minden .a 
tükörben van, a mi előtte á l l Minden fa és gyümölcs ís 
a magban van. És minden dolog szikünkben van, maga az 
Isten is, a mi szintén olyan nagy csoda, hogy nincsen 
hozzá fogható. Már most ki kételkedik benne, hogy van 
az Istennek még több módja ís, melyeket nekünk nern 
mond meg, hogy egy dolgot a másikba rejtsen, vagy ket tőt 
ís együvé. Hogy több test egyhelyütt van, az épen oly 
nagy csoda, mint az, hogy egy test több helyen ís van. 
Aki" az egyiket tudja, tudja a másikát is. Világos szent-
írási helyünk van, mely szerint a Krisztus zárt ajtón át 
jö t t tanítványaihoz, ós hogy sírját elhagyta a lepecsételt 
kövön át. Akár az ablakon át, akár az ajtón keresztül jö t t 
legyen, keli hogy az ő teste és -az ami által teste eltűnt, 
egyidejűleg egy helyen lett legyen, meg pedig külön-
külön, csonkítatlanul ós változatlanul Az avaiigeiista nem 
mondja, hogy lát ták jőiini, hanem hog^ odaiépect, vagyis 
odaállott közéjük, Ugy hangzik ez, mintha előbb el lett 



K E I S Z T U S E Z I G É i : EZ AZ ÉN T E S T E M S T B . 113 

volna rejtve és azután kinyilatkoztatta volna magát, a 
mint tet t Mária Magdolnával is a sírnál, és mindazokkal, 
kiknek megjelent. És az Ap. Csel szerint (7,5 5) megjelent 
szent Istvánnak a tanácsházban, az Isten jobbján állván és-
Ap. Csel. 22,17 szerint megjelent szent Pálnak a templomban, 
szintúgy Máté 17,1 s köv. szerint megjelent az Atya felhőben 
a Tábor hegyén, és Luk. 3 , 2 l s köv. szerint ugyancsak az 
Atya jelent meg a maga szavában és a Szent Lélek egy 
galamb alakjában* Hiszen ezek és hasonló látomások, mi-
nőket a próféták, az apostolok ós a szentek igen sokszor 
láttak, azt bizonyítják, hogy ők ketten, az isten és a 
Krisztus, nem távol, hanem közel állanak egymáshoz, s 
hogy a kinyilatkoztatáson fordul meg minden, különösen 
mivel ők nem szálldogálnak föl is, le is, ide is, oda is, 
mert az Isten állandó és a Krisztus az Isten jobbján ül ós 
onnan nem távozik. A Krisztus maga is mondja Ján. 3, l 3-ban: 
senki nem ment fel a mennybe, hanem az, a ki leszállott 
a mennyből, tudniillik az embernek Fia, a ki a mennyben 
vagyon, a mivel kétségkívül azt mondja, hogy az ő teste 
egyidejűleg a mennyben ós a földön és mindenütt jelen van. 
Nem is lett mennybemenetele következtében más személy, 
hanem miként előbb, úgy utóbb is mindenütt jelen van. 
Azt hiszi ugyan Oecolampadius, hogy a nürnbergi Pirk-
heimer Willibalclust nagyon megtisztelte ezzel, de nem 
tudja, hogy mekkora bűn az, hogy Pirkheimer Krisztusra, 
az emberre vonatkoztat ta ezt a mondás t Ha Pirkheimer 
volnék, nagyító üveget küldenék Oecolampadiusnak és arra 
kérném, olvasná meg a betűket, a mi azután talán azt 
eredményezné, hogy nem surrannának át olyan könnyel-
műen a szentírási helyeken, ábrándozásokat csempészve 
be könyveikbe. 

Mert mit jelent ez ? Filius hominis descendit, ad-
scendit ? Világos, hogy az ember fiáról mondja, hogy le-
szállott és felszállott. Bizonyos is, hogy a Krisztus nem 
Istenvoltánál fogva száll fel ós le, hanem embervoltanal 
fogva. És ha már annyira dicsekszik Oecolampadius, jó 
volna, ha előbb bebizonyítaná, hogy a szentírási hely a 

1). Luther M. művei. 8 
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Krisztusról, mint Istenről szol, és megmagyarázná, hogy 
mit tesz az: leszállani ós felszállani ós szorgalmasan és 
hatalmasan megvilágítaná azű a szentírási helyet. Ei re 
azonban a tévelygőknek nincsen szükségük, elégséges a 
íerdítés és ezt nevezik azután rövidesen írásbizo nyitóknak. 
De mivel az égről vatió leszállást nébány tanító már meg-
magyarázta, nem szólok erről, míg meg nem szóialnak a 
tévelygők, inert egyszerre mindent nem irhatok. 

Lehetséges, hogy ezen szavaim egyéb tévelygőket ís 
támasztanak, a kik meg akarnának fogni, mondván: ha 
a Krisztus teste mindenütt van, ügy hát megesnem és 
megiszom őt minden bor mérésben, minden tálból, pohár-
ból és kupából, ós nincsen különbség az én asztalom és 
az Űr asztala között. És meg hogyan fogjuk megrágni ' 
— Mert ml boldogtalan németek nagyobbrészt olyan gya-
lázatos disznók vagyunk, hogy seai illemünk, sem értel-
münk nincsen, ós ha az Istent halljuk emlegetni, mindjárí 
bohóczmesőnek tar t juk. Olyan beszéd ós történetek j á r j ák 
most a tévelygők által félrevezetett söpredék között, hogy 
az ember szinte szíveseiben meghalna, semhogy prédi-
kációt írjon számukra. Pl art azonnal felütik fejüket, 
mikor hallják, hogy nincsen felsőbb Hatalom. ós bele 
akarnak rondítani és ülepüket hozzádörgölni. Szükséges 
^olna, hogy a világi bataJom az ilyen kéroiiilókat meg-
büntess e. Neveletlenség és pimaszság ez, inert semmit 
sem tudnak ezekről ós mégis káromolnak. Isten a tanúm, 
hogy nem szívesen írok ezekről a fenséges dolgokról, mert 
ilyen kutyák és disznók kezeibe jön. De hát mit t egyek? 
a tévelygőknek kell érte felelniük, a kik kényszerítenek 
engem az írásra. 

Halld hát te disznó, kutya vagy tévelygő, aki 
buta szamár vagy: ha a EriRztus teste mindjár t 
mindenütt van is, azért olyan könnyen mégsem fogod 
felfalni, sem meginni, sem kézzel illetni; nem is beszélek 
veled özekről a dolgokról, eredj disznóóladba, vagy a 
magad sarába. Azt mondottam fentebb hogy az Istennek 
jobbja mindenütt van, a teremtményeken fölül és kivü-
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lőttük, de egyúttal sehol sem, és hogy rmegfoghaüan. Különb-
ség van az ő jelenléte és a te tapogatódzásod közt, ő minden-
képen szabad és korlátozatlan, bárhol legyen ís, és nem 
kell hogy úgy álljon ott, mint valami fickó a pellengéren, 
vagy a nyakláncba kovácsolva. Lám olyan közei van hozzád 
a napfény, hogy mindjárt bántja a szemedet vagy bőrödet 
perzseli, ég mégsem ragadhatod meg, hogy szekrénybe zár-
jad, ha még úgy kapkodsz is utána. Megakadályozhatod, 
hogy be ne süssön az ablakon, de meg nem tapinthatod 
ós meg nem foghatod. így Krisztus is, noha mindenütt jelen 
van, nem engedi magát megfogni ós megtapintani. Kihélyaz-
haí ja magát, hogy csak üres héját érinted, de a naagját meg 
nem foghatod. Miért van ez így ? Mert az egészen más, 
ha az Isten valahol jelen van ós ha a te számodra van 
jelen. Akkor van jelen a te számodra, ha igéjével mondja 
és eszei kötelezi magát, mondván: itt találsz meg 
engem. Ha igéjét bírod, akkor bízonynya! megfoghatod 
és a tied lehet és mondhatod * íme itt vagy, miként mon-
dod. Ehhez hasonlóan mondom az isten jobbjáról : noha 
mindenütt jelen van, a mit nem tagadunk, mégis mivel 
eg)út ta l sehol nincsen, a mint mondottuk, semmikepen 
meg nem foghatod sehol hacsak ígéretet nem tesz 
neked és oda nem rendel egy meghatározott helyre. Ezt 
pedig akkor teszi, midőn a Krisztus embervoltába költözik 
ós benne lakozik; ott bízonynya! megtalálod; ellenben 
végig járhatod az összes teremtményeket és tapogathatsz 
itt is, ott ís, ós mégsem fogod megtalálni sohasem, noha 
valósággal jelen van ott, mert nem a te számodra van 
jelen. Azért ís, mivel a Krisztus emberi természete az 
Istennek jobbján van, és minden dolgokban, és minden 
dolgok fölött jelen ran az isteni jobb természeténél fogva, 
nem fogod bizony úgy felfalni vagy meginni, mint akár 
a kelkáposztát és a levest az asztalodon, ha csak ő nem. 
akarja . Megfoghatlan 5, és nem fogod megtapintani, ha 
mindjárt kenyeredben van, ha meg nem ígéri ós igéjével 
oda nem rendel egy bizonyos asztalhoz, és igéjével maga 
nem értelmezi a kenyeret, midőn elvezni akarod őt ; ezt 

8* 



1 1 6 !). L U T H E R M Á R T O N . 

teszi o az űrvacsorában, mondván ° ez az én testein, 
mintha ezzel azt mondaná: otthon is ehetsz ugyan kenyeret 
és persze hogy ahhoz ís elég közel vagyok, de ez az 
igazi „Tuto," ez az én testem. Ha ezt élvezed, az ón tes-
temet élvezed, máskülönben azonban nem. Miért ? Azért, 
mert itt igémmel kötelezem magamat, hogy ne kelljen 
tévelyegned ós engem mindenfelé keresned, a merre csak 
vagyok. Bizony megsokallanád. Kevés ís volnál hozzá, 
hogy megfoghass igein hiányában. 

Óh mily kevesen vannak a tudósok között ís, kik 
ezen Krisztusról szóló tételt valaha olyan melyen átgon-
dolták vagy hittek volna, hogy oly felette megfoghatlan 
dolog, miszerint az Isten ember, ós az ember Isten. De az 
írás így mondja, és a hit bizonynyal igazságnak veszi. Ha 
ni ár most ez igaz, úgy a tévelygők legjobb bizonyítókainak 
egyikót megdöntöttük, tudniillik, hogy nem ellenkező dolog, 
hanem inkább irásszerü ós a hittel egyező, hogy a Krisz-
tusnak teste egyidejűleg a mennyben is, az űrvacsorában 
is jelen van. Igen világosan következik ez az első hitága-
zatból, mikor ezt mondjuk: „hiszek az Atya Istenben, 
mindenható Atyában, mennynek ós földnek teremtőjében". 
Ugyanez a hitágazat védi ós ta r t ja fenn az űrvacsorára 
vonatkozó azon felfogásunkat, melyet halottunk, nem 
mintha ezzel az Istennek hatalmát a tévelygők módjára 
rőffel akarnám mérni ós átfogni, mintha nem tudna több 
módját a felhozottaknál, hogy egy testet tőbbhelyutt is 
tartson, — inert ón hiszek igéiben, melyek szerint többre 
képes, sem hogy az összes angyalok felfoghatnák — 
hanem azért hivatkoztam ennek egy módjára, hogy a 
tévelygők száját betömjem, ós hitünket megvédjem. 

De mivel olyan merészek, hogy azzal dicsekednek, 
miszerint az ő felfogasuk a biztos igazság (certissima, 
certissima veritas-nak mondjak) kötelességük bebizonyítani, 
hogy a Krisztus teste nem lehet a mennyben és az úr-
vacsorában ís; hogy ezen tótelek egymással ellenkeznek 
és hogy az Istennek jobbja egy külön meghatározott 
hely. Mert ha dicsekvésük helyes, hogy az igazságot bizonyos-
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sággal bírják, kell hogy arról ís bizonyosak legyenek, 
miszerint az Istennek jobbja egy k i lőn hely, ós rnóg bizonyo-
sabbak arról, hogy egyazon test nem lehet a mennyben 
és az űrvacsorában ís, ós hogy ezen tételek egymással 
ellenkeznek. Bícsekvósük dacára követeljük tőlük, hogy 
ezt bizonyítsák, amint kötelességük is. Ha megteszik, 
visszavonom állításaimat és hozzájuk csatlakozom, de ez 
ellen be vagyok biztosítva. Arra azonban intem őket, hogy 
csak világos szentírási helyekre hivatkozzanak ós jó alapra 
helyezkedjenek, jobbra, mint eddig tették. Mert azt már 
eleve megmondom, lesz a ki vigyázzon rájuk, és ha elek 
ós az Isten megsegít, amúgy igazában meg fogom nekik 
mondani, ha nem sikerül nekik. 

Hogy pedig Oecoiampadius olyannak akar itt látszani, 
a ki nagyon keresi a Krisztus dicsőségét és a mellett 
gúnyolja Pirkheimert, mondván, hogy a dicsőségnek ugyan-
csak finom királya lehet az, a ki engedi, hogy testét az 
oltáron gonosz fickók ide s oda dobálják stb. ; ezek és 
hasonló szavak csak arra jók, hogy valami Münzer-fóle 
szent olvassa és azután azt mondja, hogy bizony belerondít 
a dicsőség királyába ós ülepét fordítja feléje. 

Mennyiben dicsősége az már most a Krisztusnak, hogy 
teste jelen van az űrvacsorában? Erre azt válaszolom : 
igaz, Oecoiampadius bölcsesóge szerint a Krisztusnak egyéb 
dicsősége nincsen, mint hogy bársonyvánkoson az Isten 
jobbján ül és hallgatja az angyalok énekét, hegedíilésót, 
zenéjét és játszadozását ós hogy nem viseli az úrvacsora 
terhét. De a mi, szegény bűnösök és bolondok hite szerint 
sokféle az a dicsőség, hogy teste és vére jelen van az 
űrvacsorában. 

Először is eszelősökké teszi vele a bölcs ós okos 
tévelygőket és hagyja, hogy csak hadd boszankodjanak ós 
megkeményítsék magukat igeit és tetteit illetőleg, melyeket 
olyan bolondul mond ós cselekszik, hogy nem válhat-
nak hivőkké, miként Pál mondja I. Kor. 1,2 3-ban: prédi-
kál juk a Krisztust, a zsidóknak botránkozást, a görögöknek 
pedig bolondságot. És a 25. versben: az Istennek bolondsága 
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bölcsebb mint az emberek. Az isten! bőlcseségnek nagy dicső-
sége az, és előttünk bolondok előtt dicsőséges és dicséretes 
Isten az, a ki az okosakat megfogja merő bolondságokban 
és bölcsesógüket megszégyeníti, úgyhogy vakoknak kell 
lenníök, holott a legokosabbak akarnának lenni. Ilyen 
bölcsesége és dicsősége nincsen semmiféle más királynak, 
miként szent Pál mondja I. Kor. l , 2 7=ben: nem szégyení-
tett© meg az Isten a világ bölcsesógét ? Bölcsesóget 
bolondságra változtatni és megszégyenítőm, ez nem csekély 
dicsőség és erény. 

Másodszor meg az ő kimondhatatlan kegyelmének és 
jóságának dicsősége és dicsérete, hogy annyit gondol 
velünk szegény bűnösökkel, ós olyan jóságos szeretettel 
és jótéteményekkel halmoz el minket ós nem éri be azzal, 
hogy mindenkor bennünk és körülöttünk, fölöttünk és 
mellettünk legyen, hanem még a saját testet ís adja elede-
lünkül, hogy ezzel a záloggal biztosítson és vigasztaljon, 
hogy a mi testünk ís örökké fog élni, mert itt e földön 
őrök ós élő eledelt élvez. Mi szegény bolondok azért azt 
tar t juk, hogy dicsőség származik abból, ha valaki erényt, 
jóságot ős jótéteményt cselekszik másokkal. Mert hiábavaló 
dicsőség ós nem isteni dicsőség az, ha valaki engedi, hogy 
magasztalják ós mások szolgáljanak néki. Azért jő volna 
a tévelygőket az iskolába adni, hogy tanulják meg, mi a 
dicsőség. 

Ugyancsak megmutat ják itt a tévelygők, hogy milyen 
lélek lakozik bennük. Mert mikor nem találnak igazo-
lásukra szentírási helyet, e cikknek esnek neki és a maguk 
tévedését a Krisztus dicsőségével aka r j ák bizonyítani és 
iiaszontalankodnak és így okoskodnak: nem dicsőséges, 
hanem gyalázatos dolog, hogy a Krisztus jelen legyen az 
úrvacsorában, azért bizonynyal nincsen is jelen, nem is 
lehet jelen. Mert kell, hogy a Krisztus dicsőséges legyem 
Ha kérdezem, ki mondja, hogy ez nem dicsőséges, azt 
mondják r á : mi mondjuk. Ha tovább kérdezem': kik 
vagytok t i ? Honnan ' tudjá tok ezt, ós mivel bizonyít játok? 
— No hát nem elég, ha mi mondjuk ? Te mindig csak az 
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írásból való választ akarsz. — Eb, hát szégyeljétek maga-
tokat, hogy annyit firtatjátok est a dolgot, pedig nem 
tudtok bizonyítani semmit sem ós nem lát játok, hogy 
én ís pompázhatnám, és dicsekedhetnem vele — ha 
helyes volna a következtetés — hogy as Istennek fia 
nem asszonytól született, a mit a pogányok állítottak, 
szent Oypríánns ós Augustinus ellenében. Okul ezt hozzák 
fel : nem válik dicsőségére az Istennek, hogy egy töré-
keny emberi testből született legyen. Hasonlóképen 
nem válik dicsőségére a Krisztusnak az sem, hogy az 
ördög a pusztából a templom tetejére és a magas hegyre 
vitte legyen; azért nem ís történt meg. Szintúgy nem 
válik dicsőségére, hogy keresztre feszít tetett ; azért ez 
sem törtónt meg. 

Uram Istenem, hát ezek azok a nagy szellemek? 
Ilyen haszontalan, hiábavaló fecsegóssel ta r t suk távol a 
népet az istennek ezen világos, bizonyos igéjétől: ez az 
ón testem ? Hiszen Istennek dicsősége ezzel csakugyan 
világiassá ós emberiessé válik, ós bizony a világi királynak 
sem válnék dicsőségére, ha felakasztatnék és keresztre 
feszíttetnék. De a mi istenünknek az a dicsősége, hogy 
mi éret tünk száll alá ily mélyen ós lesz testtó ós kenyérre, 
leszáll a mi szájunkba, szivünkbe, kebelünkbe, ós mi éret-
tünk szenvedi el, hogy tisztességtelenül bánnak vele a 
kereszten is, az oltáron is, a mint szent Pál mondja 
I. Kor 1L 27-ben, hogy némelyek méltatlanul esznek ebből 
a kenyérből. Váltig tűri, hogy isteni szemeinek lát tára 
igéje, műve és mindene üldöztessék, káromoltassék, gyaláz-
tass ék és hogy visszaéljenek vele, de ő azért mégis az 
ő dicsőségének székében ül. Ha könyveikben nem olvastam 
volna magam, sohasem hittem volna el, hogy ilyen szem-
fényvesztésre alapítják ezen tételüket. De az Istennek 
haragja vakokká teszi őket. Nem is törekednek a lelki-
ismeret ébresztésére ós erősítésére, hanem csak megtévesz-
tésére, hogy a nép száját kitátsa és ő k a k u k j u k a t hallgassa 
és bámulja őket. Bizony — miként mondottam — az ördög 
csúfol meg így minket* 
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De ha már rólunk szegény bűnösökről azt hangoz-
ta t ják, hogy a Krisztust gyalázzuk és káromoljuk hitünkkel 
ós azon tanításunkkal, hogy a Krisztus teste jelen van 
az űrvacsorában, hát lássuk már egyszer, hogy ők hogyan 
tisztelik és magasztalják őt. Először ís megvonják ós 
megtagadják tőle a szeretetet, kegyelmet, és azt a jótéte-
ményt, melyet az által akar velünk gyakorolni, hogy az 
űrvacsorában valósággal az ő testét adja eledelünkül, és 
azt állítják, hogy egy külön meghatározott helyen ül, 
mint akár egy madár a kalitkában. Nem olyan ez, mint 
ha a Krisztust gyermeknek vagy bolondnak tar tanák, a 
kitől elvesznek egy forintot, hogy egy fillért ós nyárfa-
levelet adjanak helyébe, azzal ámítva, hogy ez többet ér 
a forintnál ? De a mi hitünk az, hogy az Istennek minden 
munká ja dicséretes, miként a 111 Zsoltár 3 mondja : con-
fessio et decor opus ejus, azaz: dicsőségesek ós tisztes-
ségesek az ő cselekedeti. Isten nem cselekedhetik sem 
tisztességtelen, sem ocsmány dolgot; de a dicséretesnek 
felismerésére nem képes mindenki, ez lelki dolog. 

Nagy szellemükről tesz bizonyságot azon körülmény 
is, hogy olyan kemény sziklát választanak alapul. Azt 
mondják ugyanis, ha már a Krisztusnak egyidejű jelenléte 
a mennyben és az űrvacsorában olyan nagy csoda, miért 
nem magasztal ják az apostolok ós evangélisták ezt is, 
mint valami csodadolgot, a mint más csodákkal teszik ? 
Hogyan kelljen cselekedni ? — kérdem. A ki szentírási 
helyre nem hivatkozik, kell hogy saját véleménye legyen; 
^ kinek nincsen mesze, az csak sárral ópit. Ki adhat már 
most feleletet erre a jeles ellenvetésre ? De ezt mondhatná 
vaiaid: olyan szegények voltak az apostolok és az evan-
gélisták, hogy nem voltak képesek elég cinóbert ós festék-
anyagot szerezni, a mivel azután egy-egy mutató uj jat 
tudtak volna a szelére mázolni ós odajegyezni: íme itt 
egy csoda áll. Mert tévelygőink a Krisztust ós tanítványait 
mindenképen arra köteleznék, hogy a hol a Krisztusnak 
valamely csódájáról szólnak, külön oda is jegyezzék, hogy 
ez csoda; mert ha nem teszik, azt bizonyitják ezzel, hogy 
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az sem nem az ő munkája, sem csodája, hanem csak semmi. 
És mivel a Krisztus így szol: ez az én testem, és nem teszi 
hozzá ezt : nagy csodáról van itt szó, azért semmibe sem 
veszik, midőn így szól: ez az én testem. Ahhoz hasonlít 
ez, mint mikor Karlstadt doktor előcammogott az ő véle-
ményével és nagyságos betűivel, a mi szintén sziklának 
készült, a melylyel álljon vagy essék a keresztyénség, 
sőt nélküle akár teljesen el is pusztuljon. Értelmes, becsü-
letes emberek jól lát ják itt hogy bizony gyalázatos dolog 
ily fecsegést bocsátani a nép közé, és hogy arra sem 
érdemes, hogy az ember válaszoljon rá. Mégis fel-
kapja a nép, csüng ra j ta és merő írásnak és igazságnak 
t a r t j ák e világos, puszta, tiszta szavak ellenében is: ez 
az ón tes tem; nem mintha igazságnak vehetnék lelki-
ismeretük szerint, hanem csak szeretnék, vajha igazság 
lenne. Hálát kell adnunk az irgalmas Istennek, a miért 
annyira megszégyeníti a tévelygőket a maguk bőlcsesó-
góvel, hogy bizony maguknak kell kijelenteníők, miszerint 
állításaik hazugságok és ábrándozások, a mi nekünk intésül 
szolgáljon, hogy ez csak ördögi ábránd és csúfság, hogy 
mindenki tartózkodjék az ilyen tévelygőktől, és hogy az, 
a ki nem hallgat az intésre, annál súlyosabban elkár-
hozzék. 

Mi hisszük, hogy a Krisztusnak minden igéje ós 
munkája merő csoda. Ezért is nevezi őt Ézsaiás 9, 6-ban : 
Csudálatosnak. Szabadjára hagyjuk azonban az evangé-
listáknak ós az apostoloknak, hogy mitnevezzenek csodának. 

Egy ervük van azonban, a melyet komolyan vesznek; 
ez leghatalmasabb érvük és erről hiszem ís, hogy igaz. 
Azt mondják tudniillik: nehéz a népnek ilyen tételeket 
hinni. Mert nehez elhinni, hogy egy test egyidejűleg a 
mennyben ós az ui vacsorában legyen. íme megdicsérem 
érte tévelygőimet, mert egyszer mégis csak nyíltan be-
vallják igaz indító okukat. Többi érvükkel ós mindennemű 
firkálásukkal már régen felhagyhattak volna, mert ez az 
egy is bizony elegendő lett volna nitíik igazolására. Innen 
ered minden egyéb érvük. Nem bajlódtak volna annyit 
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a többivel,- ha ez az egy nem- kényszeríti okét. Itt 
a bibi! A kinek nehezére esik valamit elhinni, az csak 
higyje ós mondja, hogy ez nem igaz és akkor biztosan 
máris nem igaz, miként ezt ezen érvük következteti ós 
bizonyítja. Azért biztosan az sem igaz, hogy a Krisztus 
Isten ís, ember ís. Mert nehéz dolog ós egyenesen lehetet-
lenség ezt elhinni — kivéve a szenteknek, kik nemcsak hogy 
szívesen elhiszik, de gyönyörűségükre ós örömükre szolgái, 
sőt életük ós üdvösségük vagyon abban, hogy hisznek az Isten 
minden igéjében ós cselekedetében, Csakhogy velük nem 
szabad törődnünk. Lám azt vallják a tévelygők, hogy ők a 
sacramentumnak ellenségei, ellenséges indalattal, undorral 
kedventlenséggel ős irtózattal viseltetnek vele szemben, 
azért ferdítik el annyira. Jobb volna, ha kissé óvatosabbak 
lennének és ezt meg nem írnák, de az Isten nem engedi. 
A görögök azt mondják: kell hogy a haragnak jő emlékező-
tehetsége legyen. Hilarius viszont azt mondja: az istentelen 
nem emlékezhetik dolgaira* Az ördög mindig így bélyegzi 
meg az ő művet ós bűzt hágy maga után. Bizony nem 
lehet az Isten bölcsesége ellen hadakozni; ő mégis csak győz. 

Több érvük ís van. Mivel ugyanis nincsen megírva, 
hogy az apostolok imádták a sacramentumot, hanem úgy 
élvezték, mint más eledelt, arra következtetnek, hogy 
az apostolok nem hitték a Krisztus testének jelenlétét, 
s azért bizonyos, hogy az csak puszta kenyér. Olyan-
pompás ós biztos érv ez, hogy belőle meg egyebet ís követ-
keztetek. Mivel az apostolok az asztal körül voltak a 
vacsora alkalmával ós nem imádták a Krisztust, a kit 
valósággal közöttük ülni láttak, bizonyos hogy nem hitték, 
hogy ő maga ül ott. Azért biztosan nem igaz, hogy a 
Krisztus ama vacsora alkalmával az asztalnál ült. Vagy: 
mivel Mária ós József nem imádták a Krisztust, midőn 
megszületett, bizonyos hogy nem a Krisztus volt ott jelen, 
hanem Mária csak valami holdbeli gyermeket szült. 

Hitünknek ez legyen bizonysága,' ezeken az oszlo-
pokon nyugodjék az anyaszentegyház. Hát a sacrametumot 
imádják az apostolok, melyet nem láttak, holott á 
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Krisztust, a k i t láttak, nem imádták? Ellenvetik, hogy 
megilletődve legalább sejteniök kellett-volna,1) Az ám, ha 
ok ís tévelygők lettek volna! Csakhogy ők a Krisztuson 
csüngenek nagy szeretettel, úgyhogy tarfcozkodás nélkül 
hisznek igéiben, a mint a szeretet tenni szok, miként 
szent Pál mondja I. Kor, 13, 7~ben, hogy a szeretet mindent 
hisz, mindent remél, különösen azt. a mi szeretetének 
tárgyára vonatkozik. A szeretet inkább nézi a szólót, 
mint azt, a mit szavai kifejeznek* Mária Magdolna egy-
maga akarta Jézust elvinni a sírbői, olyan nagy volt 
hozzá való szeretete. A tóveiygőcskek azonban az apos-
tolok szívót a maguk szívének- mértékével merik, a mely 
telve van a sacramentum elleni irtózattal ós gyűlölettel 
és így elmélkednek : mi undorodunk ós irtózunk a saera-
mentumtól és sem' el nem hit tük' volna, sem nem dicsőí-
tet tük volna; tehát hasonlóképen az apostolok ís ép 
oly kevés örömöt ós szeretetet tanúsítot tak a Krisztus 
irányában, ós tartózkodók lettek volna, ha jelen lett volna 
a Krisztus teste. Elviselem, hogy az ördög ilyen hitvány-
ságokkai csúfolódik. Mert meg vagyok róla győződve, hogy 
önmagát jobban csúfolja meg, mintsem minket. 

Még egyet! Azt mondják, hogy a Krisztus tettei ós 
csodái, melyeket cselekedett, lálhatők voltak, mint például : 
mikor a vizet borrá változtatta, vakokat látókká, süke-
teket hallókká tett és így tovább. De mivel e helyütt nem 
látható a csoda, azért bizonyos, hogy a Krisztus teste 
nincsen jelen. Foltozzatok csak drágalátos fickók, szükségé 
van rá a bundának, kevés bőr ós szőr vagyon raj ta . Ez 
az írásszerííség ós a merő- igazság ilyen népségnél. De 
elfogadom, hogy igaz, hogy semmis, és hogy sohasem 
történt meg az a csoda, a mely nem látható. A Krisztus, 
az Istennek fia, Mária méhében fogantatott a Szent Lélek 
által, a mi Istennek legnagyobb csodája, de mivel nem 
volt szemmel látható, hát biztosan nem igaz. Az Istenség 
a Krisztusban "a földön lakozik mindörökké, de nem 

*) T. i. a Krisztus testének jelenlétét az Úrvacsorában. 
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nyilvánvaló a szem előtt, azért nem Is igaz. Mit csínálnak 
már most főórvííkkel és szegletkövükkel, mely szerint: 
a Krisztus az Isten jobbján fii; mivel ez nincsen szem előtt, 
ez sem Igaz ? Talán nem ís csoda előttük, hogy a Krisztus 
az Isten jobbján ül, hanem csak olyan közönséges dolog, 
mint mikor a tanító ül a székén. 

Ha ezek azok az érvek és okok, a melyek a biztos 
igazságra tanítsanak minket, hitünkről bizonyságot tegyenek 
és a lelkiismeretet megnyugtassák, akkor bizony rosszul 
állunk. Ha valaki elhozná nekem ezeket a könyveket cím 
ós név nélkül és nem tudnám, hogy szerzőik olyan tűdós 
és derék férfiak, bizonynyal azt gondolnám, hogy valamely 
cigány vagy gazfickó írta, hogy minket keresztyéneket meg-
csúfoljon. Nem is úgy látszik, mintha helyes véleményük ós 
komolyságuk dacára tóvesztetnek meg szellemi vaksággal, 
a hogyan az eretnekekkel történik, hanem az a látszatja, 
mintha szántszándékkal űznének szemfényvesztést Istennek 
Igéjével. Nem hinne az ember, hagy akár egy értelmes 
török vagy zsidó képes legyen ilyen haszontalan, hiába-
való fecsegóssel foglalkozni, nemhogy egy keresztyén. 
De a sacramentum ellen való nagy rosszindulatjuk ós 
undoruk és a ferdítés iránt való nagy előszeretetük olyan 
meggondolatlanokká teszi okét. miszerint azt hiszik, hogy 
már kész fegyverük van li<t csak szalmaszálba is kapasz-
kodnak és azt vélik, hogy minden egyes csapásra ezer 
embert is ütnek agyon. Saját képzelgésünk okoz bánatot 
mindnyájunk szivének. Tartsa távol tőlünk az Isten, Ámen. 

Tehát fennáll még a mi kősziklánk és puszta, világos 
szövegünk: ez az ón testem, es elviselte, hogy ostromolják 
szecskával és alommal, mely íme egy kis szélre szótrebbent 
ós elszallott. 

Most már másik szegletkövüket és másik hatalmas 
bizonyítékukat támadjuk Mert noha első érvük mellett, 
melyet ezennel megdöntöttünk, még több haszontalan érvük 
is van azokon kivül, melyekről már szólottunk, de nem 
akarok ezekről is szólani, hanem inkább másik szeglet-
kövükről, hogy én is ne kezdjek tévelyegni ilyen hiába-
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való haszontalanságot firtatva. Valóban nem szeretem az 
ilyen fecsegóst, mert ezek nem szentírási helyek, a melyek 
révén haszonnal írhatna az ember a lelkiekről, hanem 
minden állításukat ellenállítással kell megcáfolni, az időt 
el kell vesztegetni ós a szükségesebbeket mellőzni. De a 
sátán másként nem tehet, mindig csak baj t támaszt és 
akadékoskodik. 

Másik hatalmas érvük Ján. 6, G3 : a test nem használ 
semmit, melyről Oecolampadius azt mondja, hogy olyan, 
mint egy vasból való fal és szüksége is volna rá, hogy az 
legyem De ha mindaz nem igaz (a mint ők mondják) a mit 
nehezen lehet hinni, akkor bizonynyal az sem igaz, hogy 
ez egy vasból való fal, mert ón bizony nehezen hiszem el; 
inkább papírosból valónak látszik, de lehet hogy vassziníi 

Először is: mikor az írással kellene bizonyítaniok, 
hogy a .,testu ehelyütt, kell hogy a Krisztus teste legyen 
és hogy annak neveztessék, amin leginkább megfordul a 
dolog ós a mit szeretnénk is megtudni tőlük, szokásuk 
szerint átsiklanak raj ta , feltételezik csak, de mindjárt 
állítják is, hogy ez bizonyos dolog, melyet diadalmasan 
kiküzdöttek maguknak, mondván : ez bizony előttünk 
biztos igazság. Uram Istenem, vájjon ki kíváncsi a ti ferdí-
testekre ? Vagy ki tudakozódik az iránt, a mit ti tar totok 
bizonyosnak? Hányszor hallottátok már, hogy e kőt dolog, 
a possibile ós a necessarium, a lehetőség és a kellőség, 
olyan távol állanak egymástól, mint az óg és a föld, miként 
azt minden gyermek ós a nyelvekben járat lanok is tudják,. 
Ha kérdi tőletek az ember, hogy kell-e így lennie, azt 
válaszoljátok, lehetséges hogy így van. Hát Júdás szeretett 
volna kegyes lenni; s ilyenformán ti szerintetek az követ-
kezik ebből: kell, hogy Júdás kegyes lett legyen. Vagy ha 
Pilátus keresztyén akar t volna lenni, szerintetek, kell hogy 
keresztyén lett legyen. Ehelyütt is, mikor azt kellene 
bizonyítanotok, miszerint kell, hogy a test itt a Krisztus 
testének vétessék, mindnyájan elnémultok, noha beszélnetek 
kellene, s csak ennyit mondtok, lehet a Krisztus testének 
venni. Váltig haszontalankodtok ós fecsegtek. Akár disznó-
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pecsenyének ís mondhatnám, ha nekem kellene elneveznem 
és ha a haszontalankodás és fecsegés érvényes. Hatalmasan 
lehet bizonyítani veletek szemben, hogy a Krisztus, vala-
hányszor az írásban az o húsáról, vagyis testéről szól, 
mindig hozzáteszi az ,,éncl szócskát. így szólván : az én 
húsom, az ón testein, amint ugyanabban a fejezetben, 
Ján. 6-ban is így szól / az én testem az igazi eledel 
Továbbá: a ki az ón testemet élvezi. Szintúgy: ha nem 
esztek as ember Fijáoak testéből stb. Be mivel itt nem 
mond ja : az ón testein nem használ; hanem egyszerűen 
csak ezt : a test nem használ, mindjárt szorultságban és 
bajban, vagytok, mert bizonyítanotok kell, hogy itt a 
Krisztus teste értendő. Nagy különbség van a Krisztus 
teste és egyéb testek között. Nyugodtan kérdezheti az 
ember tőletek, ki hagyta meg nektek, hogy a szöveget 
megmásítsátok s javítsátok és a test szóból as „ón testein" 
szókat fa rag já tok ; bizony el kell némulnotok. Nem tud-
já tok bebizonyítani ós mégis ragaszkodtok hozzá, mintha 
a legbiztosabban be volna bizonyítva. Tehát ez az érv 
Is meg van döntve ós nincsen bebizonyítva, bizonytalan 
marad is örökké. Ez Oecolampadíusnak vasból való fala. 

Igen ám — mondják — a nyelvtani szabályok 
kívánják, hogy a testet ehelyütt a Krisztus testének vegyük. 
Miért? Nézd csak, így mondja a Krisztus: a test nem 
használ, ós ne ni mondja imigyen: hússzerintí felfogás 
vagy értelmezés nem használ, miként ti hűsfalók állít-
j á t o k ; a mellett e sző „nem használ" a görög szerint 
cmftisl, conducit, prodest tulajdonképen azt jelenti, a mi 
nem hasznos, nem jő, nem segít. Azért ha a Krisztus 
ehelyütt a test alatt nem a maga testet, hanem test-
szerinti értelmet értet t volna, így kellett volna szólnia: 
a hús nem fogja fel. vagy nem érti meg. De mivel azt 
mondj a, hogy a test nem használ, kell, hogy a maga 
testéről szóljon, mely ugyan sokat megért, de nem használ, 
ha élvezik. 

No lám, mindjárt gondoltam, hogy másra fogtok 
választ adni, mint a mit kérdezünk, és hogy elkerültök, 
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mikor szólítunk, Azt kellene nektek bízooyítari, hogy a 
test ehelyütt a Krisztus testének veendő, ti meg" azt 
bizonyítjátok és arra tg1 nitt ok, hogy perci pere és conducere 
megérteni és használni, két- különböző sző. /a j jon kí 
kér t erre és ki kérdezte ezt tő le tek? Magunktól JS tudjuk 
azt és a Yocabuiarius ex quo, vagy a Gemma Is meg-
tanított volna erre ilyen nagy szellemek és. mesterek 
nélkül íSc 

Még mindig nincsen bizonyítva ezzel, hogy a test alatt 
itt a Krisztus testét keli érteni. Mert ha mindjárt nem is 
a percipere „felfogni," hanem conducere „használni" sző 
állana is itt, mit használna ez nek tek? Nem azt akar ja 
mondani a Krisztus, hogy a test nem használ? Vagyis 
hogy: mindaz, a mit a test megért, felfog, akar, mond, 
tesz, mellőz, a mije van, a mit szenved, szóval hogy a test 
ős a mi csak testiv egyik sem használ. Ha a test szerinti 
értelmet kárhoztatni akarom, nem keli így szólanom: a 
test szerinti értelem nem fog fel semmit sem ; sőt sokkal 
inkább kárhoztatom, ha így szólok: test szerinti értelem 
nem használ. Mi nem fektetünk nagy súlyt arra, hogy a 
test itt nem jelenthet-e épűgy testszerinti értelmet is, 
beérjük azzal hogy a „test" szó áll i t t ; a test sző azonban 
magába foglalja mindazt, a mi a testben van, észt, értelmet, 
akaratot, beszedet ós cselekedetet, stb. Mindez semmit 
sem ér, ős nem követeli, nem ís bizonyítja az wcpsiei 
„használ" szó, hogy itt a testen a Krisztus testét kell 
értenünk, mivelhogy közönséges testet ís jelenthet, miként 
az imént bizonyítottam. 

Hol is marad itt az a vasból való fai ? Hol marad a 
biztos igazság? Azt a vasfalat egyetlen szó dönti meg, és 
ez a „inea", az enyém" sző. Mivelhogy nem as áll i t t : az 
én testein nem használ, hanem csak as, hogy a test nem 
használ, máris tisztáztuk, hogy nem a Krisztus testőre kell 
vonatkoztatnunk. Mivel nem maga teszi hozzá, mondván : 
az én testem, nem ís szabad szavait kijavítani és valamit 
hozzájuk tenni, amúgy is határozott ós biztos értelműek 
e szavak, ha nem az ő testőre vonatkozta t juk ís. ^ 
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A második tehát az, hogy egy betűvel sem bizonyít-
hat ják, hogy a test ehelyütt a Krisztus testét jelenti. 
Hiszen ha bizonyítás nélkül megengedjük nekik, hogy a 
test szó itt így értelmezendő : „az én testem", ki akadá-
lyozhatná meg, hogy ne vonatkoztassanak minden helyet 
a Krisztus testére, a hol csak testről van szó az í rásban? 
Ez esetben tömegesen jelentkeznének az összes régi eret-
nekségek, melyek azt mondják, hogy a Krisztusnak nem 
volt természetes húsa ós vére, nem is volt valóságos 
ember, mivel látták, hogy olyan sok rosszat mond az írás 
a tes t ről ; mint például: a inanicháusok, valentinianusok 
stb. Már a Zwingii feje körül is röpködnek ilyen darazsak 
ós meg ís csipkedik, midőn a bádeni Eck doktor ellen ezt í r j a : 
ha a Krisztusnak húsát élvezzük, semmi más nem lesz belőle, 
mint hűs, mert mindaz a mi testből születik, test az, miként 
meg vagyon írva* Szégyen-gyalázat, hogy annyira hagyjuk 
magunkat az ördögtől ámítani és bolondítani, hogy ilyen 
haszontalan fecsegés kedvéért kénytelenek vagyunk tagadni 
e világos ós nyilvánvaló szavakat : ez az ón testem, és 
azt állítani, hogy az írás ellenkezik önmagával és ide 
kényszerít minket. Hálátlanságunk bizony megérdemli ezt. 

Ezen érvük ós vasfaluk ezzel ugyan elóggó meg van 
döntve, de mivel hetvenkedésüknek és dicsekvésüknek 
nincsen határa, oktalanságukat még johban is kimutat juk. 
Tévelyegjünk mi is velük, ós engedjük, hogy a test alatt itt 
a Krisztus testét kelljen érteni, a mint ők mondják, nem 
mintha csakugyan így volna, hanem csak azért tévelygünk 
és tar tunk velük e farsangi bolondozásban, hogy ki tűnjék, 
mi származhatik ebből. 

Álljon tehát szilárdan a vasfal, mely szerint a Krisztus 
teste nem használ. Kérdem már most : mivel Mária Istennek 
Fiával teherben já r t ós kilenc hónapon át hordozta urunkat , 
a Jézus Krisztust az ő testében, azután meg, mint anya 
testileg a világra szülte, miként azt hitünk és az evan-
géliumok mondják, vájjon valósággal hordozta-e a Krisztus 
testét az ő testében, és megszülte-e az ő testével ? Tévelygő 
létemre nem hiszem ezt. Miért nem ? Azért, mert a Krisztus 
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testének test szerint! fogantatása, hordozása és vele élése 
senkinek sem használ Ha nem használ, tehát nem is 
történt meg, miként érvünk is mondja : a Krisztus teste 
nem használ, azért nincsen is jelen. Mert ha a sacramen-
ta inban azért nincsen jelen az o teste, mert a test nem 
használ, akkor az anyaméhben sincsen^ szintén azért, mivel 
nem használ. Mindkét helyen fenforog ugyanazon ok. Az 
angyalok megmondták továbbá a pásztoroknak, és a 
pásztorok ugy is találták, hogy a Krisztus a jászolban 
feküdt valósággal és jelenlévő testével. De ki hiszi, hogy 
ez igaz is? Ha a Krisztus az összes angyalokkal mondaná 
is : itt fekszik az ón testem a jászolban, mi mégis nemet 
mondunk. A test nem használván, tested nem is lehet 
jelen valósággal, hanem a pelenkák és a jászol jelentik 
testedet, mert az egyazon dolog, hogy a test nem használ 
és hogy nincsen jelen. Továbbá Simeon valósággal őt vette 
karjaira, midőn szülei valósággal a templomba hozták őt 
(Luk. 2, 28>). Mindez nagy hazugság, ós a Krisztus dicsősége 
ellen vét, még pedig azért, mivel, az hogy a test nem 
használ, azt jelenti, hogy nem lehet jelen valósággal Ezen 
az alapon állunk mi, s ez a mi vasfalunk. Továbbá a 
Krisztus megkereszteltette magát a Jordánban, já r t a 
pusztákban, városokban és a tengeren, meg pedig mindenütt 
valósággal (Máté 3, 1S.). De mindez csak költött dolog. 
Miért? Eh, mert az, hogy a test nem használ, azt jelenti, 
hogy a Krisztus valósággal nincsen jelen. Továbbá a Krisztus 
valósággal ült az asztalnál a vacsora alkalmával ós való-
sággal beszélt az ő tanítványaival és ők ő vele (Máté 26, 2(;h 
ós valósággal megmosta lábaikat (Ján. 13,5). Igen, igaz 
hogy mondják, csakhogy ez hazugság ós az Isten dicső-
ségének káromlása. Mert hát a test nem hasznáL Azért 
bizonyos, hogy nem volt jelen valósággal, hanem csak 
szellemileg. 

Azt mondod erre : az Isten szerelmére — hagyd abba; 
annyira viszed a tévelygést, hogy meg belehalsz. Ilyen-
formán azt is tagadhatod, hogy a Krisztus a kertben és 
a keresztfán valósággal jelen volt ós hogy valósággal 

1). Luther M. művei. 9 
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szenvedett, hogy mindezek egyike sem törtónt valósággal, 
noha mindezeknél valósággal jelen kelleit lennie, de hát 
az ő teste nem használ, a hol test szerint jelen van. 
Kedvesem, tévelyegni fogok még az Istennel! jobbjáva! ís, 
a min pedig minden megfordul ós bebizonyítom így is, 
hogy ö nincsen jelen. Mert hát a test nem hasznák Ha az 
o teste mindjárt az Isten jobbján ül ís, mégis a Krisztusnak 
ugyanazon teste az. Mert teste nem lett más az Istennek 
jobbján. lia pedig ngyanaz a test az, ott sem használ, s 
ha nem használ,' akkor nincsen is jelen, hanem csak 
semmi, s épen ügy jár itt ezzel a szentírási helylysl, mint 
az űrvacsorában. 

De még többet ís bizonyítok, t. L hogy a Krisztus 
teste szellemileg síncsen szívükben, a miről pedig de sokat 
fecsegnek. Mert hát — miként iiiondotíam — a test nem 
használ A test azonban test és test marad, legyen akár a 
méhben, a kenyérben, a keresztfán, a mennyben, a lélekben, 
vagy akárhol A hely ugyancsak nem változtatja meg, mert 
hát a bor, a gabona, a pénz, a posztó ugyanaz marad, a mi, 
ha ezerféle helyen ís terem vagy készül De a Krisztus 
teste ne maradjon ugyanaz a test. legyen akár a mennyben, 
a leiekben, a jászolban, a méhben ós akárhol? Ha már-
most valósággal jelen van ís, a mint hogy kell is, h o g y 
jelen legyen, de a test hiszen nem használ, ha pedig nem 
használ, akkor nincsen ís jelen, hanem csak semmi. 

Lám mennyiféle tévelygést szülhet ez a szentírási 
hely: a test nem használ; olyannyira, hogy a Krisztus 
teste kiszorul a mennyből, a földről ós egyenest ki lesz 
űzve a mennnyboi ós a leiekből, pedig a tévelygők ott 
adtak neki menedéket, mint egy hatalmas várban, mely 
meg van erősítve vasból való falakkal, hogy biztonságban 
legyen ott ós a gazfickók az oltáron meg ne szentség-
telepíthessék. Ezért ez a szentírási hely valóban a leg-
szilárdabb alap ós igazi vasból való fal, de a mi számunkra 
és elsenök; nem is hivatkozhattak volna önmagok ellen 
hatalmasabb dologra, mint erre a szentírási helyre, a melyről 
azzal dicsekednek, hogy hatalmasan szól mellettük. így 
járunk mi szegény bűnösök ós meggondolatlan védtelen 
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szolgái a megsült és kenyérből való Istennek, hogy a ki 
minket meg akar verni, elég fegy vert hoz, a melyekkel mi 
verjük meg 5c és melyek segítségével védekezhetünk. 

Azt felelik talán erre: nem azt állítják mi, hogy a 
Krisztus teste semmiképen sem használ, hanem csak akkor 
nem használ, ha testileg élvezzük. De ha szellemileg él-
vezzük, azaz ha hisszük, hogy mi érettünk adatott a halálba 
stb, akkor használ a Krisztus, ezen igéjénél fogva (Ján, 
6, 55): mert az én testem bizony étel stb. Köszönöm 
szépen a szíves tanítást. Ezzel még nincsen bebizonyítva, 
hogy a Krisztus az ö testének testi élvezetéről szók Mert 
nem ezt mondja : testemnek testileg való élvezete nem 
használ, hanem ez t : a test nem használ. Azért ez a tanítás 
nemi ís lendít a dolgon, hanem be ís kell bizonyítani, nogy 
a testileg való élvezésről szól. Ezt pedig nem fogjátok 
megtehetni sohasem. És ha be ís bizonyítanátok, — a mit 
azonban nem tehettek — azt ís szeretnem hallani, hogy 
miért nem használ a Krisztus teste épen csak akkor nem, 
ha testileg élvezzük, és miért akkor ís nem, mikor test 
szerint fogantatik ós születik, mikor a jászolba teszik, ős 
ka r jukra veszik, mikor a vacsora alkalmával az asztalnál 
űl, mikor a keresztfán függ stb. Hiszen mindez as o testének 
ópoiyan külsőleges jelensége ós használata, mint mikor 
testileg élvezik. Mikor inkább az, mikor a méhöen van, 
vagy mikor a kenyérben ós a szájban van ? Ha nem használ 
itt, amott sem használhat, ha amott használ, kell hogy itt 
ís használjon, mivelhogy semmíkőpen sem lehet azt többnek 
venni, mint a Krisztus teste külsőleges használatának, akár 
eszik, akár fogantatik, születik vagy hordozzák, akár l á t j á k 
vagy hallják, mikor sehol nincsen jelen az a szellemi élvezés 
a mely használ, hanem csak a külsőleges használat, hogy 
a ti szavaitokkal éljek. Ki tudna nekem erről felvilágosítást 
adni? Nem ismeri itt ki magát senki sem? No akkor a 
fenti tanítás sem használ ós nem segít ra j tam ós meg kell 
maradnom a mellett, a mit mondottam, hogy a Krisztus 
teste vagy használ az urvacsorában, vagy nem használ 
sehol sem, legyen akár a mennyben ís ós a lélekben. 

9* 
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Kérdezem továbbá: hátha a Krisztus testét ágy él-
vezem testileg*, hogy egyúttal szellemileg is élvezem, nem 
hagyjátok akkor helyben, hogy a Krisztus teste az úr-
vacsorában nagyon ís használ? De hogyan lehetséges ez? 
Ekképen : mikor testét a kenyérben test szerint élvezem, 
szivemben egyidejűleg hiszem, hogy ez az a test, a mely 
érettem adatott a bűnöknek bocsánatára, amint Máté 26, 20 

mondja : ez az én testem, mely ti érettetek adatik, a miről 
ti magatok mondjátok, hogy ez a lélekszerínti élvezés. Ha 
jelen van a lélekszerínti élvezés, akkor a test szerinti 
élvezés nem árthat, hanem kell, hogy az ís használjon a 
lélekszerínti élvezés kedvéért. Adjatok választ ; szükségem 
van itt okulásra. Igen ám — mondjátok — de mi el-
választjuk a lélekszerínti élvezést a testszerintitől. Áldjon 
meg érte az Isten ! Ilyen szörnyű emberek vagytok, és 
amellett olyan kegyes derek emberek, hogy szemtelen 
hazugságokkal annyi könyvön végig gyaláztok és káro-
moltok minket szegény bűnösöket? Ez a ti új művésze 
tetek és nagy szellemetek, melyet az elvakított Luther 
meg nem érthet? Mikor hallottátok tőlünk valaha, hogy 
mi úgy élvezzük az úrvaesorát, vagy azt tanít juk, hogy 
úgy kell élvezni, hogy a Krisztus testét csak kíilsőlegesen 
test szerint élvezzük ? Nem tanítot tuk sok könyvben, hogy 
az űrvacsorában két dolgot kell szem előtt tartani ? 
Az egyiket, a mi a legfőbb és a legszükségesebb, s ezek 
ez igék: vegyétek, egyétek, ez az én testem stb. A 
másik pedig a sacramentum, vagyis a Krisztus testének 
testszerinti élvezése. A szavakat persze senkisem kerget-
heti torkán keresztül hasába, hanem kell, hogy fülein át 
szivébe fogadja. És mit fogad szivébe a szavak által ? 
Semmi mást, mint azt, a mit kifejeznek, t. i. a mi érettünk 
adott testet, vagyis a lelki eledelt. Azt is mondottuk 
továbbá, hogy a ki a sakramentumot test szerint élvezi ez 
Igék nélkül, vagyis ilyen szellemi élvezés nélkül, aiir tl 
nemcsak hogy nem használ, de árt is neki, miként P>1 
mondja L Kor. 11, 29-ben: a ki eszik méltatlanul, ítéletet 
eszik magának, hogy meg nem becsüli az Űrnak testét. 
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Azért nQin volt rá szükség, hogy arról oktassatok ki 
minket, miszerint a testszerinti élvezés nem használ Mi 
még többet is állítunk, azt mondván, hogy a csak test-
szerinti élvezés mérges ós halálos is. De ezzel nincsen 
bizonyítva, hogy a Krisztus teste nincsen jelen. Sokkal 
inkább azt bizonyítja, hogy igenis jelen van. Mert ha nem 
volna jelen, a testszerinti élvezés ártalmatlan és hasznos volna. 
De mivel nem hasznos, sőt inkább káros, kell hogy jelen 
legyen és hogy élveztessók. Az sincsen bebizonyítva ezzel, 
hogy hozzá tartozik az űrvacsorához az a szentírási hely, 
melyben a Krisztus mondja : a test nem használ Lám 
ábrándozástokat mindenképen merő hazugság ós gyaláza-
tosság veszi k ö r ü l A száj, mely test szerint a Krisztus 
testét élvezi, persze hogy nem tudja mit eszik, vagy hogy 
mit élvez a szív, nem is használna neki, ha tudná, mert 
az igét nem hallja ós nem érti. De a szív jói tudja, 
hogy a száj mit elvez. Mert magába fogadja az igét és 
lőlek szerint élvezi azt, a mit a száj test szerint élvez. 
És mivel a száj a szívnek szerve, kell hogy örökké éljen 
a szív miatt, mely az írás szerint örökké el, mert ő ís 
élvezi test szerint ugyanazt az örök ételt, melyet a szív 
vele együtt lélek szerint élvez. 

Arra kérünk már most kedves uraim, ha már 2.a 
lutheránusok vagyis az ú j pápisták ellenében (a hogyan 
gyalázatunkra neveztek minket), tévelyegtek, tartózkodnátok 
legalább a hazugságtól és ne prédikáljatok, ós ne í r ja tok 
felőlünk mást, mint a mit tanítunk. Mert azt mi nem 
tanít juk, a mit eddig hazudtatok felőlünk, miként az 
imént hallottátok. Vagy ha mégis írtok ellenünk, akkor 
csak í r játok meg, de bizonyítsátok is be, hogy a luthe-
ránusok olyan bálványimádók, kik azt tanít ják, hogy az 
úrvacsorában nincsen Istennek Igéje, hanem csak a Krisztus 
teste a kenyérben. És hogy nincsen sem szivük, sem lelkük, 
melylyel ez igéket felfognák ós élveznék, hanem hogy 
csak szájuk van, melylyel csupán a Krisztus testét élvezik, 
Ha ezt bebizonyítjátok, akkor be fogom ismerni, hogy 
írástok e tekintetben igaz ós jól indokolt. Ilyen népség 
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ellen való a tí lévelygestek és senki más ellen; vagy iia 
netalán az egerek és a disznók falnák a sacramentumot, 
azoknak persze nem használna. 

De ha meghagyjátok nekünk az űrvacsorában az 
igéket ós elismeritek, hogy van lelkünk, örvendezve fogj ok 
kérdezni, hogy mely ördög parancsolta meg nektek, hogy 
az Igét el különítsetek az űrvacsorától, ós hogy elválasz-
szátok bennünk a szívet a szájtól, és hogy csak a test-
szerinti élvezést hagyjátok meg az űrvacsorában, a lélek-
szerintit meg kiszakítsátok. Mert habár az istentelenek 
az űrvacsorában ezt az elválasztást ós elkülönítést az ő 
kárhozatokra a maguk számára gyakorolják is, és csak 
a Krisztus testét az Ige nélkül a szájjal, a szív nélkül 
csak test szerint ós nem lélek szerint élvezik, a Krisztus 
nem így rendelte el, hanem mindkettőt egybekapcsolta, 
az Igét és az ő testét, hogy lélek szerint a szívvel és 
tes t szerint a szájjal élveztessók. Áz istenteleneknek ezen 
visszaélése az Istennek parancsát és rendelését bizony 
nem döntheti meg, sem meg nem másíthatja. 

Mindebből bizonyossággal következtet jük, hogy Oeco-
i&mpadiusnak vasból való fala, vagyis ez a szentírási hely: 
a test nem használ, hozzá sem tartozik az űrvacsorához. 
Mert, miként hallottuk, az űrvacsorában a szellemi élvezést 
rendelte el a Krisztus a testszerinti mellett, mert benne 
van az Istennek Igéje, mely így szól a szivekhez: ve-
gyétek, ez az ón tes tem; mely igéket a has vagy a száj 
test szerint nem élvezheti, sem magába nem zá rha t j a : 
noha az istentelenek és a pápisták és a tévelygők ezeket 
nem tekintik, ós ennek folytán rosszul értelmezik a lélek-
szerínti élvezést, a keresztyének hitük segítségével mégis 
csak helyesen cselekesznek. 

Azért a semminél is kevesebb, ha azt mondják : a 
test nem használ semmit, azért nincsen is jelen. Mert 
ennek a mintájára azt is bebizonyítom, hogy sem Isten, 
sem teremtmény nincsen, csak mellőznöm keli Istennek 
Igéjét, miként ők cselekszenek az űrvacsorában. Ne vedd 
tekintetbe ezeket az igéket: Isten teremtette a mennyet 
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és a földet, és szeretném látni, hogy kinek van akkor 
Istene, vagy hogy mire való az Isten, Tekints el ezektol 
az igéktől: a Krisztus az Istennek fia, a mi üdvözítőnk, 
hadd lássam akkor, hogy kinek van Krisztusa, vagy hogy 
kinek használ. Test szerint ugyan birnók, mert az Isten 
és a Krisztus azért mégis csak megvolna, ha nem is 
engedné, hogy prédikáljuk. De kinek használna ez ? Igen, 
kinek használna, mikor az ő létéről senkinek tudomása 
nincsen ? És ha nem használ, akkor bizony csak semmi, 
Iliiként ama vasból való fal ís következteti, hogy a mi 
nem használ, az nincsen ís. 

Továbbá, ha az Istennek Igéje nem mondaná, hogy 
az ég és a föld az ő teremtménye, vajon kinek használ-
nának, vagy mit segítenének? Á hasnak test szerint 
használnának ugyan, de a léleknek nem, ós ha nem hasz-
nálnak, akkor semmit sem érnek sehol sem stb. De a 
mikor az istennek igéje hozzájárul, a szív használja azt 
az igét, és az igében lelek szerint használja azt, a mit 
a test külsőleg ós test szerint használ ós élvez. 

De minek beszéljek sokat ? Az ősi gonosz, az ördög 
annyira elvakította a tévelygőket, hogy azt sem tudják, 
mit beszelnek, sokat fecsegnek a lólekszerinti élvezésről, 
de nem tudják, hogy mi az a lólekszerinti, vagy test-
szerinti élvezés.- Beszéljünk azért erről egy keveset azoknak 
felvilágosítására,, kiknek erre szükségük van, hogy a tévely-
gők balgasága még inkább kiderüljön és a gúnyolódó 
ördög előkerüljön. 

Először is nem az jelenti a lólekszerinti evest, ivást 
vagy használatot, ha az, a mit eszünk, iszunk vagy hasz-
nálunk lelek, vagy lólekszerinti teremtmény. Mert ilyen-
formán a Krisztus testét nem lehetne lélek szerint enni 
vagy inni, mivelhogy a Krisztus teste valóságos, terme-
szeles, testszerinti test, melyet meg lehet tapintani, érezni, 
látni ós hallani, a mely asszonytól született és a keresztfán 
meghalt, legyen bárhol, akár testszerinti, akár lólekszerinti 
létében, akár látható, akár láthatatlan hanem azért lólek-
szerinti, mert a lélekből származik és kell hogy mi lélek 
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szerint élvezziik0 Qbjectum non est sem per spirituálé, sed 
usus debet esse spirituális.1) Példákkal keli ezt igazolnunk. 

Midőn Mária, a szűz, a Krisztust foganta és szülte, 
akkor a Krisztus ugyancsak testszerinti látható ember 
volt, és nem csupán egy lólekszerinti lény. Azért mégis 
lélek szerint ís foganta és szülte. Hogy mikepen ? Ugy, 
hogy hitt az angyal szavában, hogy terhes lesz és szülni 
fog. Az angyal szavában való ugyanazon hittel szivében 
egyidejűleg lelek szerint ís foganta ós szülte a Krisztust, 
mikor méhében foganta ós test szerint megszülte. Mert 
ha nem foganta volna a Krisztust az o szívóben lélek 
szerint, nem is foganta volna sohasem test szerint. Az 
Isten ugyan megtehette volna vele, hogy tudta nélkül, 
álmában, testéből a Krisztus testét formálta volna, miként 
Évát formálta Ádámból; de akkor nem lett volna az o 
anyja, a mint Ádám sem anyja Évának, 

Hogy mit fogadott be szivébe ? Semmi egyebet, ' mint 
a mit az angyalnak szavai mondanak, t. i.; Istennek Fiját 
fogadod méhedbe (Luk, 1, 31). Midőn magába fogadta az 
igét ós a hit által szivében teherbe esett, test szerint is 
teherbe esett azzal, a mit az ige szivében mondott néki. 
Teste nem tudja, hogy mit fogad magába, mert nem hallja 
az angyal szavát, de szíve megérti, a mit teste magába 
fogad. Kótfólekópen terhes most már, lélek szerint ós 
test szerint, de egyféle magzattal. A testszerinti terhesség 
nem használt volna neki, ha lólekszerinti terhesség nélkül 
történt volna. Láthatod immár, hogy a lólekszerinti terhesség 
kényszerűségből nem jár azzal, hogy a magzat lólekszerinti 
lény legyen. Igen a magzat testszerinti, de a foganás azért 
mégis lólekszerinti is a testszerinti mellett. Hasonlóképen 
test szerint láttak a pásztorok az Urat, a gyermeket a 
jászolban, ós Simeon is a templomban (Luk. 2). A látás 
maga nem használt volna nekik, ha nem forgott volna 
fenn lólekszerinti látás is. De kitől vették a lólekszerinti 
látást '? Kétségtelenül nem a gyermek látásából, hanem az 

*) A tárgy nem mindég lelki, de az élvezésnek lelkinek kell lennie. 
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angyal szavából, mely Bethlehembe utasí tot ta őket, hogy 
lássák az üdvözítőt, ós a Szent Lélek válaszából, ki azt 
ígérte Simeonnak, hogy meglátja az Urnák ama Krisztusát, 
mielőtt meg fog halni, Azon igénél fogva ióiekszerinti látás 
támadt szivükben, azaz hit támadt bennük, úgyhogy a 
gyermeket először lélek szerint lát ták meg, mint üdvözítőt, 
ós csak azután látták testi szemeikkel ís, Lám egy a 
gyermek, egy az üdvözítő, és mégis kótfólekópen látják, 
lélek szerint az igénél fogva, test szerint a látásnál fogva, 
A testszerinti szemek azonban nem tudják, hogy mit látnak, 
mert l á t ják ugyan az üdvözítőt, de nem tudják, hogy ő 
az üdvözítő. Mert az igét meg nem értik. De a szív jól 
tudja, hogy mit látnak a szemek. Mert megérti az igét ós 
tudja , hogy a szemek az igazi üdvözítőt lát ják. Testszerinti 
ez a dolog, de mégis megvan a testszerinti látás mellett 
a Ióiekszerinti látás. Viszont a vérfolyásos asszony semmi-
féle Ióiekszerinti dolgot nem érintett, midőn megérintette 
a Krisztus ruhájának szegélyét, hanem a Krisztusnak csak 
testszerinti ruhájá t érintette ; ós mégis érintette szivében 
szellemileg is azt a ruhát, midőn így szólott magában 
(Máté 9, 21 ; Márk 5, 28) : ha csak ruhájá t illetem is, meg-
gyógyulok. íme ez az ige és hit az ő szivében, ez a 
Ióiekszerinti illetós. Mert a keze persze, hogy nem érthette 
meg az igét, melyet a szive ejtett k i : illesed; és nem is 
tudta, hogy mit illet. Szive azonban jól tudta, hogy kezével 
az üdvözítőnek ruháját illette. De hát honnan tudta ? Keni 
az érintésből, hanem ebből az igéből : ez az üdvözítő. És 
mit illet itt a szív lélek szerint? Semmi egyebet, mint 
ugyanazt a testszerinti ruhát, melyet a kéz test szerint 
illet. A testszerinti ruha ugyanaz, és mégis kétféle az 
az illetós, Ióiekszerinti ós testszerinti. 

Az Isten Ábrahámnak adta Kánaán földjét. A föld 
már most testszerinti dolog ós mégis lélek szerint is törtónt 
annak a főidnek birtoklása. Mert Ábrahám lélek szerint 
bírta a hit által, szive így szolvan hiszem ós elfogadom. 
De honnan vette a bir toklást? Kétségkívül nem abból a 
földből, melyből soha egy talpalatnyi nem volt az övé, hanem 
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az Igéből vette, mely így szólott: néked ós magodnak adom 
ezt a fö ldet Mikor azután gyermekei test szerint birtokba 
vették, testük vagy kezük nem tudta, hogy mit vesznek 
birtokba. Mert a test nem érti meg Istennek igéjét, De 
Ábrahám szíve jól tudta ós látta, a mit gyermekeinek teste 
birtokba vett. Már pedig semmi mást nem vettek birtokba, 
test szerint, mint a mit Ábrahám már előbb lélek szerint az 
Isten igéjében való hit által birtokába vett. És midőn fiát 
Izsákot nemzette Sárával, az ís testszerinti ember volt, és 
mégis kettős nemzése volt, egy lólekszerinti ós egy test-
szerinti. Mert Ábrahám Izsákot előbb lelkileg nemzette hite 
által, szive így szólván: hiszem, hogy Izsákot nemzeni 
fogom. De honnan vette a. nemzóst? Nem a saját testéből 
vagy Sárából, hanem ezen igéből: Sára fiút fog néked 
szülni. Mikor azután fiát test szerint nemzette, nem tudta 
a teste, hogy mit cselekszik, mert nem érthette meg az 
igét. Szive azonban jól tudta, hogy teste mit cselekszik, 
mert szíve jól értette és tudta, hogy Izsákot nemzi, a kit 
előbb Istennek Igéje által a hitben nemzett. Egy már most 
test szerint az az Izsák, a kit a hit által lelek szerint, testét 
pedig a cselekedet által test szerint nemzette, amin t hogy szent 
Pál Rom. 4,2-ben magasztalja ís Ábrahámnak ezen hitet. 

E szerint mindaz, a mit testünk külsőlegesen ós test 
szerint cselekszik, ha hozzájárul Istennek igéje és a hit 
által történik, lólekszerinti dolog ós így nevezendő is, 
ügy hogy semmisem lehet annyira testszerinti és külsőleges, 
hogy ne válnék lólekszerintivó, mihelyt az ige és a hit szerint 
megy véghez,ügy hogy a „lólekszerinti" nem más, mint a mi a 
lélek és a hit által bennünk ós általunk történik, legyen 
az a dolog, melylyel foglalkozunk az Isten akaratából akár 
testszerinti, akár lólekszerinti, scilicet in usu, non in 
objecto spiritus est ), legyen az akár látás, hallás, beszéd, 
tapintás, szülés, hordozás, evés, ivás, vagy bármi is. A 
ki szolgál az ő felebarátjának és teszi ezt test szerint, 
akkor nem használ neki. De ha a lélek szerint teszi, 

T. i. a használatban, nem a tárgyban van a lélek. 
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vagyis lia szíve szerint cselekszí az Isten igéjeben való 
hitből, akkor élet ós üdvösség az. Egyazon testszerinti a 
felebarát, a kinek szolgál, de a szolgálat kétféle, A test 
nem tudja, hogy mit cselekszik, engedi hogy nógassák, 
mint egy állatot, de a szív jól tudja, hogy a test mit 
cselekszik. Honnan? Nem a felebaráttól, hanem Istennek 
igéjéből, mely ezt mondja: szeressed a te felebarátodat. 

Akkópen cselekszik velünk az Isten, hogy előnkbe 
teszi mindkettőt, cselekedeteit ós igéjét. A cselekedetet 
végezze a test, az igét fogadja magába a lelek; mert ha 
a cselekedet ige nélkül adatnék előnkbe, senkinek nem 
használna. Például, ha a Krisztust Máriától származtat ta 
volna ige nélkül, ez a cselekedet Máriának nem használna. 
Mert nem tudna felőle semmit, de nem ís tehetne meg. 
Szintúgy ha engedte volna, hogy a Krisztus meghaljon 
és ismét feltámasztotta volna, de e cselekedetót eltitkolta és 
nem hirdettette volna az ige által, vájjon kinek használna ? 
Most ís mit használ azoknak, a kiknek szemei ele vitetik 
test szerint, de az igét nem fogadják szívükbe? Mivel már 
most testünk a cselekedeteket fest szerint végzi, de az 
igét nem érti, a lélek viszont nem cselekedhetik test 
szerint, azért az Isten mindkét félnek megadja az őt meg-
illető reszt, az igét a léleknek, a cselekedetet a testnek, 
hogy mindkettő üdvözüljön ós kétféle módon egyazon 
kegyelmet élvezzék. 

Nosza mondd meg már most, hogy kik az igazi kaper-
naíták ? Mert Oecolampadius azzal csúfol meg minket, 
hogyf kapernai ták vagyunk, mivel a Krisztus testét, test 
szerint élvezzük az űrvacsorában. Én pedig azt mondom, 
hogy a tévelygők az igazi kapernaiták. Mert a kapernaiták 
is különválasztották a cselekedetet az igétől és testszerinti 
húsélvezésre gondoltak, a mint hogy tévelygőink is elkülöní-
tik ós nem veszik számba az igéket, melyekben a leiekszerinti 

*) Ezen elnevezés Ján. 6, 52 alapján keletkezett, hol is a kapernaumi 
zsidók azt kérdik: hogyan adhatná nekünk húsát, hogy azt együk ? A 
zsidók itt testszeriníi evésre gondolván, ez és hasonló felfogás kapernaita-
ságnak neveztetik. 
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élvezésről van szó, hanem bámészkodnak és tátogatnak a 
testszerinti ételre, a hogyan a bolondok néznek a szájunkba 
és bámészkodnak, úgyhogy e miatt nem veszik észre ezen 
igéket, melyek pedig világosan ott á l lanak: vegyétek, 
egyétek, ez az ón testem. így te t tek a kapemaiták. Mi 
azonban nem lehetünk kapemaiták, mert mi megtar t juk 
mindkettőt, a testszeríntí ős a Ióiekszerinti élvezést. A 
száj test szerint élvezi a Krisztus testet, mert az igéket 
nem fogadhatja be, nem is élvezheti őket, nem ís tudja, 
hogy mit elvez, épen ügy ízlik neki, mintha a Krisztus 
teste helyett más valamit élvezne. A szív azonban meg-
ragadja az igéket hitben ős ugyanazt lőlek szerint 
élvezi. Mert a szív jól látja, hogy az értelmetlen száj testileg 
mit élvez. De hogyan látja azt ? Nem a kenyérből, sem a 
szájnak evéséből, hanem ezen igéből: egyétek, ez az én 
testem, pedig hát ez egyazonkópen a Krisztus teste. Mert 
mindkettő élvezi, a száj is, és a szív is, de mindegyik a 
maga mértéke és módja szerint. Azért úgy osztja be az 
Isten, hogy a száj a szív helyett test szerint, ós a szív a 
száj helyett lélek szerint élvezze és így mindkettő beteljen 
ugyanazonegy eledellel és üdvözüljön. Az értelmetlen test 
nem is tudja, hogy olyan eledelt élvez, a mely által 
üdvőzül. Mert nem érzi, hanem elhal és elrothad, mintha 
más ételt nem ís élvezett volna, mint az oktalan állatok. De 
a lélek látja ós jól tudja, miszerint kell, hogy a test oroi ké 
éljen, mert örökkévaló táplálókot élvez, mely nem tiag)ja 
ő t fa sírban elrothadni ós elenyészni. 

Igen ám — mondják erre — : midőn Mária terhes volt 
ós szült, test szerint ís látta gyermekét ; a pásztorok és 
Simeon is látta és a többiek is mindent látták és elhitték. 
Mit feleljek erre ? Űgy látom, mákvirág létedre^arra d,kaioű 
megtanítani Istenedet, hogy hogyan kínálja magát nőived 
T ilán te is szeretnéd, ha Mária, az ő anyja, ós Simeon lehet-
nél, és nem éred be azzal, ami rendelkezésedre áll. Tegy 
a mint akarod ! Csak eredj és cselekedjél kívánságod szerint, 
majd meglátod hová ju tsz! De mi bízunk az Istenben, a ki 
azt akarta, hogy Máriától lelek szerint ós test szerint is 



K HISZ TUS EZ I G É I : EZ AZ ÉN T E S T E M STH, 141 

szülessék, de nem akarta, hogy lélek szerint és test 
szerint elveztessók. Akarta, hogy a pásztorok és Simeon 
lélek szerint és test szerint lássák, de nem akart tőlük 
születni, nem is akarta, hogy élvezzék őt. Ehhez hasonlóan 
tetszése szerint, a kivel hogyan, ügy közölte magát, hogy 
test szerint és lélek szerint lássák, hallják, szüljek, szop-
tassák, hordozzák, érintsek és így tovább. 

Általunk nem akar születni, sem nem akarja, hogy 
lássuk, halljuk, hogy hozzáérjünk, hanem csak azt akarja, 
hogy együk és igyuk test szerint ós lélek szerint ís, hogy 
ez által az óivezós által ugyanannyiban részesüljünk és 
ugyanannyit elérjünk, mint amazok a szülésével, látásával, 
hallásával, kérdezésükkel stb., és hogy olyan közel legyen 
hozzánk, mint amazokhoz, a nélkül, hogy ez valami más 
módon tör ténnék; meg pedig azért akar ja ezt, hogy az 
egész világon ilyen közel lehessen, a mi nem volna lehet-
séges, ha látható volna. A meilétt nem tagadta meg tőlünk 
látását, sőt inkább megígérte, csakhogy ezt az ítélet napjára 
tar togat ja , hogy érvényesülhessen a hit, ós mi ne üdvözül-
jünk már e nyomorult életben. Mit tegyen ezen kívül még? 

Hogy mindezzel helyesen és alaposan magyaráztam 
meg, hogy a „lelek szerint" mit jelent, az. remélem — 
teljesen világos* Mert lélek szerint azt jelenti, a mit a lélek 
tesz, ós a mi a lélektől jő, a mint hogy testszerinti az, 
a mit a test tesz, és a testből jő, a mint Pál mondja 
Rom. 8, 5-ben; mert a kik test szerint járnak, a melyek 
a testei azokban bölcsek: a kik pedig a lelek szerint 
járnak, a melyek a lólekói, azokban bölcsek; szintúgy 
Rom. 8, l 3 -ban: ha a lélekkel a testnek cselekedeteit 
megöldöklitek, éltek. Hallod íme, hogy a lélek gyümölcse 
és cselekedetei lélekszerintieknek neveztetnek, mert a 
lélektől erednek, a mint Gal. 5, 22-ben is mond ja : a lélek 
gyümölcse ez, szeretet, öröm, b ékes ég stb. ; ós végül a 
keresztyének egész eletét lólekszerintinek és valamennyiüket 
mindenképen lélekszerintieknek mondja (L Kor. 1, 2 6 ; 
2, 12 s köv.) úgyhogy nincsen kétség benne, hogy a ki a 
Krisztus testét az úrvacsoiabau hittel test szerint élvezi, 



128 
!). L U T H E R MÁRTON. 

az a testszerinti evésben ís a lélek szerint élvezi és a lélek 
szerint él ós jár. Tévelygőinkben azonban csalás ós csapo-
dárság vagyon, s azt hiszik, hogy a hol testszerinti van, 
ott nem lehet valami lélekszeríntí, s azt állítják, hogy a 
test nem használ, úgyhogy igaz ennek az ellenkezője, t. í. 
hogy a lélek másként nem lehet bennünk, mint test szerint, 
például az igében, a vízben, a Krisztus testében ós e világi 
szentjeiben, Megdöctöttük-e már eszel a vasból való fa la t? 

Vegyük ele inost a Krisztus ezen mondását : a test 
nem használ ós lássuk, jobban magyarázhatjuk-e, mintsem 
a tévelygők. Kiindulási alapunk az, hogy a hol e két sző },test" 
ós „lélek" az írásban egymás ellen van állítva, ott a test nem 
jelentheti a Krisztus testét, hanem mindenütt a regi testet,a mi 
testtől született, miként Ján. 3, 0 mondja i a mi a testtől szület-
te tett, test az. Minek állítaná őket az írás egymás ellen, 
ha megférnek egymással? Már most a Krisztus teste és 
húsa Igen jói fór meg a Lélekkel. 0 a Lélek testszerinti 
lakóhelye ós általa jön a Lelek minden másba. Mózes az 
első, aki ezt mondja (I. Móz. 6, 3 ) : soha többé az ón 
lelkem nem vetekedik az emberek felől, mivelhogy tes tek ; 
azután Ézs, 40,6 s köv.: minden test olyan mint a fű, de 
az Úrnak szele fuvall arra ós megszárad; ős a Krisztus, 
Ján. 3, 6-ban: a mi született Lélektől, lélek az, ós a mi 
születtetett testtől, test az. Sokkal .bővebben szent Pál 
Rőm. 8-ban, majdnem az egész fejezeten végig mindig 
szembeállítja a lelket ós a testet, ós Gal. 5, l 7 -ben: e kettő, 
a lelek és a test, egymással ellenkeznek stb. Azt hiszem, 
hogy mindenki tudja ezt, a ki az új testamentumot olvassa; 
a ki azonban nem hiszi, az olvassa el és azt fogja találni, 
hogy a hol a lélek és a test egymással szembe van állítva, 
ott bízonynyai a test lesz kárhoztatva, mivel bűnös, Istennek 
ellensége ós ellenfele, azért nem szükséges itt minden szent-
írási helyet idézni. 

Mivel már most igaz és megcáfolhatatlan, hogy a 
test, a hol a lélekkel szembe van állítva, nem a Krisztus 
testét jelenti, hanem az ó Ádámot, a ki a testbői született, 
bizonyos az ís, hogy Ján. 6, Q3 „a test nem használ", nem 
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a Krisztus testet jelenti, mert a Krisztus ott a testet a 
lélekkel szembeállítja. Mert világosan így szólnak azok 
az igék: a lelek az, a mely megelevenít, a test nem 
használ semmit; a beszedek, melyeket ón szólok néktek, 
lelek ős élet. Világosan láthatod, hogy a testet elválasztja 
a lélektől és szembeszállítja a lélekkel Mert hiszen azt 
tanítja, hogy lélek ós élet van igéiben, de nem testében. 
A testről meg azt mondja, hogy az nem használ semmit. 
És hogyan is használjon, mikor nincsen benne élet, sem 
lelek? Ha nincsen benne élet, sem lélek, kell hogy merő 
halál ós bűn legyen benne. Mely eretnek volt valaha 
ennyire kétségbeesett (kivéve a zsidókat), hogy ezt állí-
tot ták volna a Krisztus testéről? 

. Csak próbálkozzanak meg ezzel a tévelygők, hadd 
lássuk mit tudnak. Azzal dicsekedtek, hogy ez egy vasból 
való fal és bizonyos igazság, ha dícsekvósöket igazolják, 
én elhallgatok. 

Ha bizonyosak vagyunk afelől, hogy a test ehelyütt 
nem a Krisztus testet jelenti, hanem bizonyosan az 
ó Ádámot ős azt a mi a lélek ellen van5 vagy legalább 
lélek nélkül van (a mi egyjelentésű ezzei : a lelek ellen 
van), akkor — űgy remélem — mí szegény bűnösök nem 
ís igen tévedtünk olyan igen nagyon, mikor a testet test-
szerinti értelemben vettük. Mert a testben, melyben lőlek 
nincsen, persze, hogy a legfőbb ós a legjobb az értelem, 
az ész, az akarat, a szív ós a barátság. Ha a test semmit 
sem használ, akkor esze, értelme, akarata ós minden tette 
ós képessege sem használ semmit, és keli hogy így értet te 
legyen a Krisztus ezt a szentírási helyet : kedves tanít-
ványaim, a kik zúgolódtok ós megbotránkoztok szavaimon, 
nem jói értetek engem, mert ti a cselekedetre gondoltok, 
a testszerinti hűsevésre, ós űgy veszitek, a hogyan a 
fogakkal széttépik és a testben megemésztik, mint a 
mészárszékből való húst. Ez bizony testszerinti,, halált hozó 
értelem. Ilyen hűst nem adok néktek eledelül, kell hogy 
lélek legyen jelen, de nem test, lélek szerint kell értenetek 
szavaimat a lélekszerínti testről. Minden szavam lélek 
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azért ez a kettő ís, a test és az élvezés és minden, a miről 
beszélek szintén lélek és lélek szerint értendő és gyakoro-
landó, Mert a lelek elevenít, a test nem használ semmit. 

Ha már most a tévelygők e szentírási helyhez „a test 
nem használ" oly mereven ragaszkodnak ós rá hivatkoznak, 
noha bizonynyal homályos ós bizonytalan előttük, mi 
©lőttünk azonban teljesen bizonyos, hogy épen ellenük 
szól, engedjék meg, hogy mi ís szilárdan és mereven 
ragaszkodjunk ehez a szentírási helyhez ; ez az én testeiig 
mely egészen világos, bizonyos és félremagyarázhatlan, 
úgyhogy semmifele művészettel ós hatalommal nem tehető 
homályossá vagy bizonytalanná és minden tévelygés kell 
hogy megszégyenüljön vele szemben. Mert mi még nem 
lá t juk azokat a szentírási helyeket, melyek ezen helyet 
támadják, miként dicsekedve állítják, s a melyek kedvéért 
nem volna szabad olyan mereven ragaszkodnunk hozzá. 
Azt ellenben jói látjuk, hogy vak hiedelmük festett üvegen 
át néz ós azt vélik, hogy az írás sok helyen ezen hely 
ellen szól, pedig hát inkább egyez vele, ós az ő tévelygésük 
ellen szók 

Mindenekelőtt Zwinglí felette ügyetlen ácsoló és nyers 
munkát végez, mikor Báden1) ellen ezt ír ja : a mi a testből 
születik, test az (Ján. 3, 6). Ha már most a Krisztus testét 
élvezzük, nem lehet abból más, mint test. Szégyen ós gyalázat 
arra, a ki ezt mondja ; de Eck felfogásából ez következett . 
Haec illae. 

Azt mondom ón, hogy ti tévelygők merész és szemtelen 
népség vagytok. Az emberek iránt nagy alázatosságot, 
szelídséget ós türelmet tanusíttok ugyan, de az Istennel 
és igéjével szemben mindjárt dühöngtök és ostobáskodtok. 
Lám milyen szépen illik ez össze: a mi testből született, 
az test, azért, ott, hol a Krisztus testét élvezik, nem lehet 
belőle más, mint test. Ján. 3, 6 a test születéséről ós termé-

%) A dr. Eck és Oecolampadius között lefolyt badeni vitatkozás 
alkalmával Zwingli két iratot bocsátott közre Eck ellen, a melyekre Luther 
ehelyütt gondol. A vonatkozó hely Zwingli munkáinak II. kt. 2. rész, 
486 lapon olvasható. 
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szeléről szol, de ő a testszerinti élvezésre vonatkoztatja, 
annyira van az írás ennek a nagy szellemnek hatalmában, 
Azt hiszem, hogy Zvingli itt a természetes testtélevésről 
szól, mint a hogyan a kenyér és hűs, ha élvezik, annak 
húsává és vérévé lesz, a ki élvezi, és ezt akar ja kimutatni : 
ha a Krisztus teste ólveztetnók, kellene hogy megemész-
tessek és hogy hússá és vérré legyen, mint valamely más 
étel. Ez lehessen ós legyen az értelme ezen szentírási 
helynek (Ján, 3, G): a mi a testből születik, az test. Ezzel 
csak kullogj le a lépcsőn. De ha az a véleménye, hogy 
az. a ki a Krisztus testét élvezi, az hússá vagy testszerintivó 
lesz ós nem lelkivé, úgy ez meg szebben hangzik ós 
ebből az következik, hogy a ki kenyeret eszi, kenyérré 
lesz, ós a ki kolbászt eszik, kolbászszá lesz, ós a ki bort 
iszik, borrá lesz. Ilyenformán csodaszámba megyen, hogy 
a farkasok már régóta nem bárányokat nemzenek, vagy 
hogy nem lettek még merő bárányokká, minthogy annyit 
falnak belőlük. Ilyen okoskodással mi nem bajlódunk. 

De nem lehet tűrni, hogy ezek a tévelygők a Krisztus 
testét is bele akar ják foglalni ebbe a szentírási helybe ós 
így értelmezni: a mi testből született az test, az lóvén 
véleményük, hogy a Krisztus teste testből született. Ezzel 
mutatják, hogy milyen finomul olvassák ós értik Ján. 6. 
részét. A cudar sátán kényszeríti őket, hogy olyan meré-
szen ós konokul ilyeneket mondjanak. Hogyan tételez-
hetnének fel a Krisztus testéről valami jót, mikor nem 
engednek abból, hogv testből született ós azért test ? 
Kénytelenek ennek folyományaképen azt mondani, hogy 
teste nem használ semmit ós nem tehetnek másként. 
De mi szegény bűnösök ós a megsült istennek szolgái azt 
tar t juk, hogy a Krisztus testére ez a szentírási hely vonat-
kozik : a uii a lélekből született, az lélek. Mert az ő 
teste nem testből született, hanem a Szent Leiekből, miiként 
a gyermekek és az egész világ hittel vallja, mondván : 
hiszek a Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, a ki fogam 
tatók Szent Lélektől. Az angyal is, Máté 1, 20-ban így szól 
Józsefhez álmában ? József, ne félj elvenned Máriát felesegük 
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mert a mi o benne fogantatott, a Szent Lélektől vagyon, 
És Luk, 1, 34 35-ben, midőn Mária kérdi az angyaltól, hogy 
miképen kaphatna gyermeket, minthogy férfit nem ismer, 
Gábriel így szól : a Szent Lelek száll te reád és a magas-
ságban lakozó Istennek ereje árnyékoz meg tégedet, 
annak okáért az ís, a mi tőled születik, mivelhogy szent 
lészen Isten Fiának hivattatik. Hallod Íme, hogy a Krisztus 
teste a Lélekből születik ós szent, azért bizonynyal kell 
hogy ne test, hanem lelek legyen, még pedig a Krisztus 
ezen igéi - a lapján: a mi a lélekből születik, lőlek az. 
De az írás Bemmiféle más emberről nem szól így. Nem a 
tévelygők eben hivatkozom ezen szentírási helyekre, mert 
ők csak kiabálnak ezek ellen és hamarosan átsurrannak 
ra j tuk , a mint jellemük ős nagy szellemük tenni szokta, 
hanem nekünk szegény kapernaí táknak és hűsfalóknak 
erősítesere és vigasztalására idézem az ő fenhójázó ördögük 
ellenében. Mert ha továbbra ís fenállana tévelygésük, 
hogy a Krisztus teste semmit sem használ, nemsokára 
fog jönni egy űj Marcion, Manicháus, és Valentinus 
kik majd azt tanítják, hogy a Krisztusnak nem volt igazi 
teste, hanem csak álteste, mert meg nem állhat, hogy a 
Krisztus teste ne használjon semmit sem, a mikor pedig 
volt valódi teste. 

Ezekből a szentírási helyekből megtanulhatjuk, hogy 
mit jelent a lélek, vagy lélekszerínti, és mit jelent a test 
vagy testszerinti, hogy nem azt nevezzük testnek, a mit 
látunk ós tapintunk, miként a tévelygők tesznek, kik a 
Krisztus testet haszontalan húsnak mondják, hanem, hogy 
— miként fentebb ís mondottam — mindaz lélek, leiek-
szerinti ós lelki dolog ős azt jelenti ís, a mi a. Szent 
Lélekből jön, ha még oly testszerinti, külsőleges és látható 
is ; továbbá, hogy test és testszerinti az, a rni lélek híján 
a test természetes erejéből származik, ha meg oly benső-
leges és láthatatlan ís. Mert Szent Pál ís Róm. 8~ban a testi 
indulatokat testnek mondja és Gal. 5, 2o-ban a test csele 
kedeteí kosé sorolja az eretnekséget ís, a gyűlöletet, 
irigységet stb., noha ezek épenségge! bensőlegesek ős 
á Ihatatlan ok. 
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Ha már most a Krisztus ment mindennemű hűstől 
és csupán lélekszerinti test, és nem testből, hanem a 
Lélekből született, akkor lelki eledel ís. Ha lelki eledel, 
ugy örök eledel, mely el nem múlhat, miként maga ís 
mondja. Ján. 6,27-ben : munkálódjatok az eledelért, mely 
el nem vész, "melyet az embernek Fi a ád néktek. És a 
38,48 és 50 versben: én vagyok - az élő kenyér, a ki 
leszállott a mennyből, a ki engem élvez, az örökké ék 
ilyen értelemben az egész fejezeten keresztül azt tanitja, 
hogy az ő teste az igazi, elő, örök eledel, a mely éltet ós 
megtar t ja mindazokat, a kik élvezik, de a ki nem élvezi, 
az meghal stb. Miért ? Az ő teste nem való testből, nem 
is testszerinti, hanem lélekszerinti, azért nem is lehet 
elfogyasztani, megemészteni, átváltoztatni. Mert örök, 
mint minden, a mi a Lélekből való, és mindenképen más 
természetű eledel, mint az elenyésző, inulő étel. Muló étel 
átváltozik azon testté, a mely élvezi, ez az eledel azonban 
azt, a ki élvezi, magához hasonlóvá változtatja ós magával 
egyenlővé teszi, lólekszerintivé, élővé ós örökkévalóvá, a 
milyen maga is. Ugy a hogyan mondja : ez ama kenyér 
az égből, a mely a világot élteti. Ha már most a Krisztus 
testét akár test szerint, akár lélek szerint élvezzük, azért 
az a test ugyanaz a lólekszerinti test, ugyanaz az örökké-
való eledel, melyet az űrvacsorában a szájjal a tes t 
szerint ós a szívvel a lélek szerint élvezünk a Krisztus 
rendelése szerint, vagy a melyet csupán a szívvel lélek 
szerint élvezünk az ige által, a mint Ján. 8-ban tanítja. 
Mert az nem árt neki, ha szájjal test szerint élvezzük, és 
nem okozza, hogy azért testté, vagy testszerinti eledellé 
kellene válnia, hanem akár a szájba, akár a szívbe megyen, 
mégis ugyanaz a test marad; épen ugy, a hogyan földi 
létében megmaradt Krisztusnak, akár a kegyesek, akár a 
gonoszak kezébe került ís. 

Azért nem volna szabad, hogy Zvingli így következ-
tessen : ha a Krisztus testet élvezzük, nem lesz belőle 
más, mint test. Csak akkor történik ez, ha a marhahúsról, 
vagy a disznóhusról mondjuk ós így a kapernaiták 

10* 
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beszélnek. Hanem így kellene következtetnie : ha a Krisztus 
testét élvezzük, nem lesz belőle más, mint lélek. Mert ö 
lélekszerinti test és nem lehet átváltoztatni, hanem ő vál-
toztat át és adja a Lelket annak, a ki élvezi. És mivel az 
a szegény féregtarisznya, a mi testünk, a halottakból való 
feltámadás ós az örök élet reményét is táplálja, kell hogy 
iólekszerintive legyen, és hogy mindazt megeméssze ós 
elköltse a mi ra j ta testszerintí. Ez a lélekszerinti eledel 
ezt cselekszi: ha test szerint élvezzük, megemészti 
testünket ós átváltoztatja, úgyhogy szinten Iólekszerintive 
legyen, azaz hogy őrökké éljen ós üdvözüljön, miként 
Pál 1. Kor. 1B, 44-ben mondja : feltámasztatik lelki test, 
ügy vagyunk ezzel az élvezéssel, hogy nyers példát hasz-
náljak, mint ha mikor a farkas felfal egy. birkát, az a 
birka olyan erős eledel lenne, hogy a farkast átváltoztatná 
ős birkává tenné. Hasonlóképen mi is, mikor a Krisztus 
testét élvezzük test szerint ós lélek szerint, olyan erős 
ez az eledel, hogy átváltoztat minket a maga anyagára 
és minket testszerinti, bűnös és halandó embereket 
lóiek s/erinti, szent és élő emberekké tesz, a minők máris 
vagyunk, csakhogy még elrejtetten a hitben ós reményben 
ós csak az Ítélet napján leszen nyilvánvalóvá. És ha már 
ők egyszerű kenyeret ós bort esznek ós isznak és nem 
árt nekik, mert a mellett a Krisztus testét ós vérét is 
élvezik lelek szerint, nekünk is meg kellene engedniük, 
hogy ártalmatlan, ha a Krisztus testét test szerint élvezzük 
a lélekszerinti élvezés mellett, mert a Krisztus teste a 
kenyér és a bor, miként Karlstadt doktor ellenében meg-
irtaim De ezek nem érdemesek arra, hogy olyan nagy 
szellemek elolvassák és válaszoljanak rá, azért hát nem 
is firtatom már többé. 

De már nem bolygatom a tévelygők két főórvét ós szeglet-
kövét, melyek szerint azt mondják, hogy a Krisztus az Isten-
nek jobbján ül, ós hogy a test nem használ, azért test nem 
lehet az úrvacsorában. Ha ez a két érv meg van döntve 
ügyük végképen elveszett, a mit maguk is éreznek és be 
is vallanak, Remélem is, hogy tönkre vannak sikinyitva, 
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és hogy az igazság megboszulta magát az ördögön. Nem 
tehet már most okosabbat, mint hogy újra jöjjön és szalmából 
való mankókkal estéből feltápászkodjék. De az, a ki most 
segített meg engem, bizonynyal még többet ís tartogat 
tartalékban, mintsem gondolnák. Nagyon szeretném a bekét, 
ha lehetséges volna ős a próféták-engednék ; de ha nem 
lehet, hát csak menjen a dolog, a hogyan épen megy. 
Bízom benne, hogy egy könyvvel többet erek el, mint ők 
tízzel. Mert a hazugságnak szüksége van a sok tereferére 
és fecsegésre, de az igazság hamarosan van megmondva. 

Mivel azonban csak gyenge alapokra helyezkednek 
és a látszat kedvéért Máté 24, 23-at idézik: ha akkor 
valaki ezt mondja nektek: íme itt vagyon a Krisztus, 
vagy amott, ne hidjótek, — hát erre már elegendőképen 
válaszoltam a mennyei próféták ellen írott könyvemben 
és azt még nem döntöttek meg. Azt is, hogy ezt mondják: 
ha a kenyér a Krisztus teste, akkor kenyér lett érettünk 
keresztre feszítve, már ott tisztáztam. Karlstadt doktortól 
ered ez a két érv, melyeket ellenem felhoz. És hogy azt 
kérdezik, hogy hol parancsolta meg a Krisztus, miszerint 
testét együk az urvacsorában, ez ís Karlstadttól való; ós 
könnyen lehet erre válaszolni: használjanak nagyító üve-
get, vagy olvastassák egy íiűcskával ezeket a szavakat : 
vegyétek, egyétek, ez az én testem, talán rátalálnak akkor. 
Összefoglalva az egészet, ha leverjük azt a két fő ér vet, 
t. L hogy ezek nem állanak ellentótben: a Krisztus az 
Isten jobbján ül ós mégis jelen van az urvacsorában, és 
hogy habár a test nem használ, mégis a Krisztus testét 
élvezzük az urvacsorában, hanem hogy ezek inkább egyez-
nek egymással, akkor bizony megtanítom őket rá, hogy 
hol rendelte el a Krisztus, miszerint testét élvezzük, hol 
azt, hogy az urvacsorában benfoglaltatik a bűnök bocsá-
nata, a lelkek vigasztalása, a hit erőssége ós megfelelek 
minden kérdésükre, melyekkel olyan koldusmódra taka-
ródznak, de lelkiismeretüket semmíkepen meg nem nyug-
ta that ják, sem nem melengethetik. Ilyen művészet Isten 
kegyelméből való mesterének bízvást vallom magamat. 
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És lia Krisztusomat megmenthetem, mindent ís megmentek, 
azt jól tudom. 

Oecolampadius könyörül ís raj tunk, ós segíteni ís 
akar ra j tunk szegény embereken ós azt parancsolja, hogy 
ha a Krisztus teste a kenyérben jelen volna, olyan sokat 
kellene foglalkoznunk e csodával ós annyit gondolnánk rá, 
miképen lehetne a Krisztus teste a kenyérben, hogy meg 
ís feledkeznénk emlékezetéről, a 'mit pedig szigorúan el-
rendel, jobb volna azért, ha ettől eltekintenénk, semhogy 
olyan nagy gondunk legyen rá, Veszedelmes dolog ez, ós 
még sok fejtörést fog okozni a romlott hitvány tanítványnak, 
hogy a tehén hogyan jöhetett keresztül az ajtón, mikor 
mégis kénytelen volt farkát otthagyni, vagy hogy az ökör 
miként rakhat ta ürülékét a mestergerendára. Elkedvtele-
nítő dolog, hogy ilyen ördögi szemfényvesztésre keli időt 
és szót pazarolni, mintha bizony meghagyta volna, hogy 
kutassuk, miként is van jelen az ő teste a kenyérben. 
Hiszen ennek a mintájára azt is mondhatnám : a Krisztus 
nem Isten. Mert ha az igaz volna, annyi gondolkodni valót 
nyernénk a nagy csoda fölött, hogy miképen is válhat 
az Isten emberré, hogy e közben bizony még hitünkről is 
megfeledkeznénk. De hogy az meg ne történjók, jobb ha 
a Krisztust nem tekint jük Istennek. Azután jön még csak 
nagy szorultságba a fölött, hogy a kenyér előbbre való-e, 
mint a szűz teste. Szertelen sok ilyen fecsegés akad köny-
veikben, s e dologban az a legjobb, hogy ezzel tanú-
sítják, miszerint nyugtalan, bizonytalan és határozatlan 
ebben a részben a szivük, mely fel nem hagyhat azzal, 
hogy mindig többet és többet elmélkedjék és kutasson, 
mert jól érzi, hogy mindaz, a mire rájön, nem lehet szi-
lárd ós állandó; de mivel látták, hogy ón örömmel vagyok 
tele, mégis fenhójázó daczos szavakkal akarnak meggyőzni, 
mintha nagyon biztosak volnának dolgukban. De a szavak 
nem teszik, hanem csak az igazság ós a nyugodt lelkiis-
meret ; nyugodt lelkiismeret így nem koldul. 

Hogy megtartsam őket kőt foérvük mellett, minden 
egyéb fecsegósüktől eltekintek ós beérem azzal, a mit el-
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mondtam. Mert jól ismerem ezeket a szellemeket, volt ís 
már dolgom sokkal közölök, tudom hogyan bujkálnak ás 
csaponganak, és hogy ott ís keresnek okot a fecsegésre, 
a hol nincsen rá ok, csak hogy ne kelljen helyt államok 
és az igazi érvekre vál aszolniok, mikor kérdezik ós meg-
szorítják őket. Ázt gondolják, hogy az már válasz, ha 
könyvet írnak ós fölébe írják azt a szót: „Válasz", — 

Végül az atyák mondásai közül ís idézünk egyet vagy 
kettőt, hogy lássuk, miként bánik velük Oecoiampadius 
doktor. Főleg Szt. Ágostont tekintik a magukénak, mert 
gyakran használja ezeket a szavakat : ínysteríann sacra-
mentum, sigeum, invisibile, intelligibile. De biztosat nem 
tud Oecoiampadius ezekből következtetni, noha dicsekszik 
vele, hogy a biztos igazságot bírja. Mert ha Ágoston 
mindjárt gyakran mondja ís, hogy a kenyér az űrvacsorá-
ban a Krisztus testének sacramentunia és jele, ezzel Oeco-
iampadius még nem vívta ki azt, hogy a puszta kenyér ós 
nem a Krisztus teste van jelen; mert igen jól lehet mondani, 
hogy a Krisztus teste láthatatlanul jelen van látható jel 
alatt, miként azt Szt, Ágoston mond ja : sacramentum 
est invísibílís gratíae visibilis forma, ,,a sacraineiitimi a 
láthatatlan kegyelemnek látható formája". 

Itt Szent Ágoston sajá t szavaival magyarázza, 
hogy mit őrt ő a sacramentum, sígnum, invisibile, intelli-
gibile szavakon ; egészen más az, mint a hogyan Oecelam-
padius értelmezi azokat. Mert Szt. Ágoston nem azt 
mondja, hogy a sacramentum egy jövendőbeli, vagy távol-
levő dolognak az alakja vagy jele, mint a minők például 
az ótestamentumi történetek, hanem hogy egy jelenlevő, 
de láthatatlan dolognak formája. Mivel Ágostont magát 
is bírjuk, a ki saját szavaival magyarázza meg felfogását, 
nincsen rá szükségünk, hogy valamely idegen értelmezze 
és magyarázza. 

Valahányszor Szent Ágoston használja a sacramentum, 
vei signuin corporis et sanguinis Dominí, „a Krisztus tes-
tének ós vérének sacramentuma4 ' szavakat s ehez hason-
lókat, szilárdan mi melletünk áll a tévelygők ellenében, 
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ás azt akar ja mondani, hogy a kenyér és a bor egy jelen-
levő, látható jele az o testének és vérének. Oecolampadi-
us nak kötelessége bebizonyítani, hogy miként használja 
itt Ágoston a „sacramentum" szót és ehez hasonlókat 
egy távollevő, vagy jövendőbeli dolog jele gyanánt, a mit 
a saját fejében költött, hogy azután álnoksággal ós hazug-
sággal ráfogja Ágostonra. Ha megteszi, mi engedünk. 
Nekünk magunknak ís megvan Szt. Ágostonnak ma-
gyarázata, miként mondottam. Ha Szt. Ágostonból sok 
olyan helyet idéznek, hol olyanformán beszól, hogy a ke-
nyér az ő testének sacramentuiiia vagy jele és kell hogy 
láthatat lannak és lélekszerintinek vegyük s t k , ezzel semmi 
mást nem cselekesznek, mint hogy fegyvereket szolgál-
ta tnak nekünk, melyekkel fejbe üt jük őket, ha amúgy 

ís nem volnánk elegendőképen felfegyverkezve. 
De vajon mit mondanak ahoz a helyhez, hol Szt. 

Ágoston ad Januarium Epis t 118 azt í r j a : nyilvánvaló, 
hogy midőn először élvezték a tanítványok az Ur testét 
és veret, nem éhgyomorra élvezték, de úgy tetszett a Szent 
Léleknek, hogy e sacramentum iránti tiszteletből előbb az 
Űr teste ment be a keresztyének száján, semmint a többi 
eledel. 

Jer tek csak ti ferditők, magyarázzátok nekünk e 
ímyet. Ágoston maga sacramentumnak szerezi itt az 
1)1 \ acsorát, s mégis azt mondja, hogy a tanítványok az 
Ur testét és vérét élvezték a sacramentumban. Azt is 
mondja, hogy a nagy sacramentum iránti tiszteletből, más 
eledelt megelőzőleg menjen az Űr teste a keresztyének 
szájába. Mit jelent itt a keresztyének szája? És az mit 
jelent, hogy az Űr teste előbb megyen a szájba, mint más 
é te l? És hogyan történik ez ebben a sacramentumban ? 
El ég világos, hogy mit ért Ágoston a sacramentum szó alatt? 
Még mindig egy távollevő dolognak puszta, üres jele ? Mi 
az Űr teste ? Egy darab kenyér, vagy jelenti őt egy darab 
kenyér ? Áz a veleje, hogy Ágostonnak „sacramentum 
corporis et sanguinis"-a egy külsőleges, látható dolgot 
jelent, melyben a Krisztusnak láthatatlan teste ós vére való-
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sággal jelen van, melyet test szerint élvezünk és szájunkba 
veszünk, mint más látható test szerinti eledeli Szintúgy 
S z t Ágoston mondja a 33. zsoltárhoz: a Krisztust 
kezein hordozta, midőn testét a tanyítványoknak adá és 
monda: ez az én tes tem; igen kezein hordozta ezt a 
testet. — Homályos ez i s? 

Itt lelkiismeretükhöz is kell egy keveset szólnom. 
Mert szájuk és tollúk annyira belemerült a tagadásba, 
hogy vissza nem térhetnek az igenleshez, Lelkiismeretük 
bizonnyal így szól hozzá juk: lám Szt. Ágostont és az 
atyákat a mi felfogásunk szerint magyarázzuk, de nem 
kerül ki belőle semmiféle bizonyos dolog. Pedig itt nem 
a lehetőség jön tekintetbe, hanem a keliőség. Nem nagy 
művészet azt mondani, hogy azt vagy amazt így lehet 
érteni, hanem az már művészet, ha bebizonyítjuk — a mit 
meg is kívánunk tőlük — hogy így kell, és másként nem 
is lehet érteni, Nem a possibíle a fő, hanem a necessaríum, 
miként a logici mondják. Dicsekszünk a bizonyos igaz-
sággal, de hiszen nem bizonyítjuk he, S különösen mivel 
Szt. Ágostonban egy két hely nagyon ís világosan és 
érthetően mondja, hogy a Krisztus teste a sacramentum-
ban van és hogy a sacramentum nemcsak puszta jel, a 
mint mi áll í t juk: azért bizony lehetséges, hogy Ágoston 
a sacramentum vagy jel szót mindenütt ilyen értelemben 
használja, miért is minden ő mondásai nem segítenek 
ra j tunk. Mit ér, mondom ón, lelkiismeretüknek ezt kell 
mondania. Mert hát hogyan akar ják azt magyarázni, hogy 
a Krisztus teste a sacramentum ban a keresztyének szájába 
megy éhgyomorra, ós hogy a Krisztus testét hordozza, 
midőn azt mondja: ez az én testem. 

A szent keresztyónsógnek nincsen az apostolokon 
kivül jobb tanítója, a ki az ón felfogásomat igazolná, mint 
Szt. Ágoston; ós hogy a szent, drága mestert a tévely-
gők annyira gyalázzák és káromolják, hogy ő legyen 
mérges, káromló, megtévesztő taní tásuknak cégére: — 
ezt tagadom, a míg csak lehellet \ ag von bennem; bizony 
vétenek ellene. Könnyen is lehet tagadni, mert a tévelygők 
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csak az o értei mezes ük igazolására használják szavait, 
és értelmezésük helyességét mégsem bizonyítják, és mégis 
dicsekednek vele, hogy a világos, tiszta igazság az ő ré-
szükön van. Bizonyításuk nem áll másból, mint ebből: 
lehet így értelmezni. Ha ezt kimondották, konokul állít-
ják, hogy úgy kell értelmezni. Mert a ki azzal dicsekeszik, 
hogy bizonyos az igazság felől, .miként a tévelygők teszik, 
az persze hogy mondja: kell hogy így legyen. Pedig ma-
gukat ütik arcul, és önmagukat hazudtolják meg, mivel 
nem bizonyítanak többet, mint azt, hogy lehetséges a dolog. 
Potest esse, ergo necessario est. Az iskolás gyermekek 
ís tudják, hogy ez mit jelent. 

Csak arrra van gondjuk, hogy az Írás, vagy az atyák 
mondásait elferdítsék ós a söpredék előtt kétesekké te-
gyék. Ha ezt megtettek, abbahagyják a dolgot. Menten 
dicsekesznek vele, hogy biztosak az igazság dolgában, de 
hogy be ís kellene bizonyitaniok, arra nem ís gondolnak, 
mintha csak boszantásunkra cselekednének így. De hogy 
miféle szellem az, mely csupán arra törekszik, hogy a 
szentírási helyeket elferdítse és kétesekké tegye ós csak 
homokra épít, ős igaznak állítja azt, a mit maga tesz 
bizonytalanná, azt ugyan könnyű felismerni. Bizonynyal 
nem a Krisztus szelleme, mely biztossá és bizonyossá tesz 
mindent, a mit tanít, ahogy szent Pál a plerophoriát 
magasztalja ós II. Kor. 1, 19: „a Jézus Krisztusban nincsen 
igen és nem, hanem igen, igen." 

Hiszen egyebet nem tesz Oecolampadius az atyák 
mondásaival, mint hogy kiforgatja és kétessé teszi eddig 
helyesnek tar tot t értelmezésüket. És viszont semmiképen 
nem igyekszik űgy magyarázni, hogy a maga értelmezését 
igazolják, hanem ég és föld között hagyja vergődni és 
lebegni mindazokkal egyetemben, kik őt követik ós hozzá 
szítanak. De ez nem tanitás, hanem bolondítás és ket tős 
hazugság ős csalás az, mikor ilyen valamit bizonyos igazság 
gyanánt magasztalnak. 

• Tertullián, a legrégibb atya az apostoli kor óta, a 
Marcíon eretnek ellen irott művének negyedik könyvében 
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ezeket í r ja: a kenyeret, a melyet a Krisztus vett és tanít-
ványainak adott, testévé tette, ezt mondván; ez az én íes~ 
tcun, a mi annyi mint: testemnek a formája. De nem lehe-
tet t volna ' semmiféle formája sem, ha nem lett volna 
valódi test. Igaz, hogy a mi csak semmis, vagy semmi, a 
milyen a kísértet, semmiféle alakot nem ölthet. Vagy ha 
a kenyeret azért tette semmivé, vagy testének kisértetóvó, 
mivel nem volt valóságos teste, bizony kenyeret adott 
volna érettünk. Ezzel a helylyel akarja Oecolampadius 
bizonyítani, hogy az úrvacsorában puszta kenyér van jelen 
ós ragaszkodik a figura szóhoz, mivel Tertullián a Krisz-
tus szavait így magyarázza: ez az ón testem, azaz az ón 
testemnek figurája, vagyis alakja. Innen vette Oecolam-
padius azt a kiindulási alapot, hogy a Krisztusnak ezen 
szavát az úrvacsorában „az én testem'1, az .,én testem 
jegyének44 veszi. — 

• Itt ismét kötelességükre ós tar tozásukra kell őket 
figyelmeztetnem, miről mindig megfeledkeznek: t. i. hogy 
bizonyítsák be, miszerint Tertullián mondása nemcsak 
igazolhatja tévelygésüket, de kell is hogy igazolja. Ha 
nem teszik, joggal mondjuk őket hazugoknak és tóvesz-
tőknek, mivel azzal dicsekednek, hogy dolgukban bizo-
nyosak ós hogy övéke a tiszta igazság és minket hitünkben 
kárhoztatnak. Sohasem fogja tudni bebizonyítani, hogy a 
figura itt annyi, mint jel, a mire előbb már mások ís 
figyelmeztették. Tertulliánt hiedelmében csak erőszakolja, 
mintha kellene, hogy a figurát itt jelnek vegyük, noha 
nem lehet annak venni; Tertullián ezt nem engedi, miként 
hallani fogjuk. Mivel Oecolampadius ezt a szót annyira 
erőszakolja, de nem bizonyít, máris elvesztette ügyét ós 
Tertullián semmikópen sem segit raj ta. Hogyan kelljen 
máskép értelmezni ? Lásd magad, mit törődöm ezzeh Neked 
kell bizonyítanod, azért téged illet a szó, enyém a hallgatás. 
Itt áll most némán. 

De nem arról beszélünk mostan, hogy Tertullián ós 
más tanítók helyesen vagy helytelenül tanitanak-e. Mert 
mi hitünket nem építjük emberekre, hanem az egyetlen 
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kősziklára, az Isten igéjére. Nem mintha megvetnek őket, 
mert ők persze voltak olyan jóindulattal, a minővel csak 
lehetünk mi ís, és a rní hasznunkra dolgoztak; hanem arról 
szólunk, hogy vajon helyesen használják-e a tóvelygők 
az atyák mondásait, vagy pedig hazugságban sántikálnak-e, 
azért lássuk, hogy mit tanítottak az atyák. Tertullián azt 
tanítja, hogy a Krisztus az űrvacsorában a kenyeret 
megtette az ő testének e .szavak erejénél fogva: ez az 
ón testem. Ebben nincsen sem homály, sem ingadozás, 
mert világosan ós íelremagyarázha11 anu 1 mondja, hogy a 
kenyeret megtette az ő testének. Ezt Oecoiampadius nem 
látja, hanem elkerüli, mert a mi felfogásunkat igazolja, 
Azt ragadja ki Oecoiampadius a maga számára, a mit 
Tertullián ezután mond: ez annyi, mint az ón testemnek 
a „figurá"-ja. Csakhogy ez a sző „figura" többfélét is 
jelenthet. Nagyon szeretné úgy értelmezni, mintha hason-
latot jelentene, vagy jelképet, mint a hogyan az ótesta-
mentumi történeteket, az új testamentum „figuráidnak 
mondják, a hogyan Ádám a Krisztus figurája vagy jelképe, 
a hogyan egy menyasszony a keresztyénség jelképe vagy 
figurája. — De a latin nyelvben a figura nem jelent ilyen 
jelképet, csak ráerőszakolják. — Mert Oecoiampadius 
nagyon szereti az ilyen erőszakolást, mivel hasznát veszi, 
de bizonyítania is kellene, ós ezt nem tudja. Mi azt mondjuk, 
hogy Tertullián a figura szót a latin nyelvben való helyes 
értelme szerint használja, hogy t. i. forma vagy alak, 
mely lehet hosszú, vastag, szeles, gömbölyű, fehér, fekete, 
a melyet láthatunk, tapinthatunk, forgathatunk, a mint mi 
németek ís mondjuk a sacramentumról, hogy a Krisztus 
teste kenyér alakjában, vére bor alakjában van jelem Épen 
azt mondja Tertullián latinul figurának, a mit mi alaknak 
mondunk. Ha Oecoiampadius nem tudja bizonyítani, hogy 
a figeia itt jelképet jelent, akkor ő egy Tertulliánhamisitó 
es csaló ós megdől az ő „testnek jele" mondása. De vajon 
mikor akar ja bizonyítani? Majd ha a kakukbói csalogány 
lesz! Már most mi az, ha valaki annyira hivatkozik a 
tanitók mondásaira ős olyan hamis és csaló szándókkal 
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idézi, azután meg azzal dicsekszik, hogy mero igazság ? 
Az, a minek én már mondot tam: hiu ábrándokkal és kétes 
értékű vélekedéssel megtévesztik a lelkiismereteket, csodák 
kozást keltenek a népben, mintha itt nagy dologról volna 
szó, pedig nincsen benne semmi. A pénzhamisítókat meg-
égetik, de az Iráshamisitőkat szent tanítóknak nevezik. 

Hogy Tertuiüán felfogását megérthessük, tudnunk kell, 
miszerint Marcion eretnek azt tanítja, hogy a Krisztus 
nem természetes, valódi testet kölcsönzött Máriától, mi-
ként azt más eretnekek ís tanították, hanem csak áltestet, 
a melyet nem lehet sem megfogni, a mint némelykor az 
ördögök jelennek meg különböző módon, noha az a test 
sem mi, hanem merő káprázat. Ez ellen a Marcion ellen 
harcol Tertullián ós állítja, hogy a Krisztusnak valóságos, 
természetes teste volt ós ezt következtet i : a mi csak 
semmis vagy káprázat, az nem ölthet alakot. Mert a kisér-
tetnek nincsen sem színe, sem vastagsága, sem hosszu-
sága, sem szélessége, hanem az. egész csak mero látszat. 
Ha volna színe, akkor meg lehetne fogni ós színét elvenni, 
ha volna vastagsága vagy hosszúsága, akkor el lehetne 
törni, emelni lehetne ós vinni, ültetni és fektetni. Szintúgy 
nem lehet megfesteni, vastagsággal ós hosszúsággal körül-
venni Ez az egyik. Már pedig Marcion azt vallja, hogy 
a Krisztus teste (azaz az o álteste) jelen van a kenyérben. 
Ebből azután azt következteti Tertullián: hogyan lehetne 
a Krisztus teste a kenyérben, és hogyan öithetnó magára, 
a kenyér alakját, ha nem volna igazi, valóságos teste, 
mert az nem lehetséges, hogy alakról lehessen szó, a hol 
csak merő kísértet van és nem igazi test ? 

Tertullián egyik syllogismusa vagy következtetése 
az, midőn így szól : a Krisztus a kenyeret, melyet tanít-
ványainak adott, az ő testévé tette, ezt mondván : ez az 
ón testem, azaz az ón testemnek alakja, A kenyeret •— 
mondja — testének alakjára formálta, úgyhogy a Krisztus 
teste a kenyérben van, mert alak test nélkül lehetetlenség, 
miként utóbb mondja. Alakról azért kellett szólania, mert 
a Krisztus teste láthatatlan, és csak a kenyér alakjában 
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látható, sőt az már nem ís kenyérnek alakja (mondja 
Tertullián), hanem a Krisztus testének alakja. De nem is 
lehetne sző alakról (mondja tovább), ha nem volna igazi 
test. Mert a mi semmis, mint a kísértet, az alakot nem 
ölthet. Újra hallod itt, hogy a kenyér nem lehetne a 
Krisztus testének alakja, ha teste nem volna igazi test, 
mert kísértet alakot nem ölthet. ---

Hogy Tertullián ezen következtetése Marcion nal 
szemben mit ér el, azt most nem vizsgálom, semmi közünk 
hozzá. De azt jól látjuk, hogy Tertullíánnak az a felfogása, 
hogy az úrvacsora! kenyérben jelen van a Krisztusnak igazi 
természetes teste, űgy hogy a kenyér alakja, vastagsága, 
szélessége, hosszúsága, színe, immár a Krisztus testének alak-
jává, vastagságává, hosszúságává ós színévé lett, ezen szavai 
következtében: ez az ón testem. Á magam szavait itt nem 
fűzöm hozzá, hanem Tertullián saját szavait idézem. Miféle 
küzdelem lett volna az Marcion ellen, ha Tertullián az úrvacso-
ráből bizonyítaná, hogy a Krisztusnak igazi teste van és maga 
sem hinné, hogy a Krisztus teste ott jelen van. De hiszen 
mondja ís, hogy alak test nélkül lehetetlen valami, ós hogy 
a kenyér az ő testének alakja. Kell azért, hogy a Krisztus 
Igazi teste valósággal jelen legyen ott, a hol az ő alakja van, 
mely ís a kenyérből, az ő igéje következtében, az ő alakjává 
lett. Bizonyos vagyok benne, hogy ez Tertullián felfogása és 
szavai sallang nélküliek és világosak. 

Második syllogismusa vagy következtetése ez: ha 
nem űgy volna ós a Krisztus a kenyeret az ő testének 
kísértetóvó tette volna, (miként te Marcion állítod), mert 
hát nincsen igazi teste, azt kell mondanod, hogy 
csak közönséges kenyeret adott érettünk a bűnöknek bo-
csánatára inert így szói: ez az én testem, mely ti érettetek 
adatik. Ha semmi egyéb, csak kisértet van a kenyérben, 
ós kísértet érettünk nem adható, űgy kell, hogy a kenyér 
adatott legyen érettünk, inert semmi más nincsen jelen, 
a mi megfelelne ezen szavaknak: ez az ón testem, mely 
ti érettetek adatik. Ezt mondja pedig. Vagy, ha azért 
tet te a kenyeret testének kísértotóvé, mivel nem volt igazi 
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teste, kell, hogy a kenyeret adta legyen érettünk. Kézzel-
fogható, hogy Tertullián szerint a kenyérben jelen van a 
test, a mely érettünk adatik, hogy ne kelljen azt mondani, 
hogy kenyér adatott érettünk. Világosan vallja ezzel, hogy 
a Krisztus ezen szavai: vegyetek, egyetek, ez az én testem, 
mely ti érettetek adatik, egybefoglalják a testet és a 
kenyeret olyanformán, hogy teste a kenyérben van. Senld-
sem szólana igy ; a ki szerint merő kenyér van a sacra-
mentumban. 

Mind ebből azt hiszem elég világos, hogy Tertullián 
a figura szót nem veszi hasonlatnak vagy jelnek, miként 
Oecolampadius értelmezi, hanem alaknak és a Krisztus 
teste alakjának nevezi, mert a Krisztus teste van benne 
és alatta ós egyenesen k imondja : hogy ha a Krisztus teste 
nem volna jelen, úgy kenyér maradna és kenyérnek alakja, 
mely éret tünk adatik, Hadd bizonyítsa Oecolampadius is 
az ő figuráját hasonlóképen. Különben is furcsa szentek 
ők. A szent tanítok úgy magyarázzák az Írást, hogy vilá-
gos, fólremagyarázhatlan szentírási helyekkel világítják 
ineg a homályos, bizonytalan helyeket, a Szent Lélek ís 
világossággal világítja meg a sötétséget. Tévelygőink pedig 
épen visszáját csinálják, egy tetszósszerinti helyből kika-
parnak egy homályos, bizonytalan szót, mely vélekedésük-
nek kedvez, elhagyják azt, a mi még mellette áll ős azután 
sietnek, hogy ezzel egy világos ós íe 1 remagyarázha11 an 
helyet elhomályosítsanak ós bizonytalanná tegyenek, és 
még azt állítják, hogy ez színigazság. Ez az ördögnek 
módszere, a ki a sötétségnek ura, és a sötétséggel a vilá-
gosságot akar ja elhomályosítani. Itt például Tertuliiánban 
megragadja Oecolampadius a figura szót, melynek jelentése 
felől nem bizonyos ós nem is igen vizsgálja, s az neki 
most már a világosság nap ja ; veszi azután ezen világos 
szavakat : ez az ón testem, s kell hogy ezek legyenek a 
sötétség felhői; a mint hogy e homályos helyeket: a test 
nem használ, a Krisztus az Isten jobbjára ül, szinten nap-
nak veszik és velük akar ják az úrvacsora igéit elhomályo-
sítani. Nem mintha az írás homályos volna, hanem az ő 
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vélekedésük vak és haszontalan, úgyhogy a világos szava-
kat nem nézik, a hogyan a lusta ember sem nyitja fel 
szemét, hogy lássa az igazi világosságot és világosságnak 
veszi a pislogást. — 

Még egy hely van Tertulliánnak a zsidók ellen írott 
könyvében, hol Jer. 11, 19-et magyarázza : „veszessük meg az 
őkenyerét fávak Tertullián ezt így magyarázza: kétségkívül 
fát dobtak az o testere. Mert a Krisztus maga magyarázta 
így, midőn a kenyeret testének nevezi, mely testről a 
próféta előbb megjövendölte, hogy kenyér lesz. Nem vitat-
kozom, hogy Tertullián Jeremiásnak szavait helyes fordí-
tásban idézi-e. Mert a héberben így hangzik : hadd vegyük 
ki a fát étkével gyökerestől, vagyis gyümölcsével és 
mindenével. Erről most ne beszéljünk, hanem arról, hogy 
Tertullián ezen mit értett. Bizonyos, hogy a fát a kereszt-
nek veszi, melyet a Krisztus hordozott, és a kenyeret az 
ő testének, értvén alatta a kenyeret az űrvacsorában , mert 
a Krisztus sehol másutt a kenyeret nem nevezi az ő tes-
tének. Ján. 6, 35=ban mondja ugyan, hogy ő kenyér, de 
azt nem mondja, hogy a kenyér az ő testr Á ki már most 
az úrvacsora kenyerét a Krisztus testének nevezi, mely 
keresztre feszíttetett, az kedvesem azt ís vallja, hogy merő 
kenyér van ott jelen ? Tertullián pedig ezt teszi itt ós 
világosan kenyérről beszel, a melyről Jeremiás azt mondja, 
hogy keresztre feszíttetett ós a fára vettetett, ős ez a 
kenyér az ő teste ós a kenyeret és a testet egynek veszi. 
Ehhez hasonlóan ír a Marcíon elleni harmadik könyvben 
ós így idézi Jeremiás ugyanazon szavait : hadd vessük a 
fát az ő kenyerére. Kétségkívül azt mondja Tertullián, 
hogy az ő kenyerére, azaz az ő testére. Evangéliumotokban 
(ti marcioniták) maga az Isten ís így magyarázza, midőn 
a kenyeret testének nevezi, hogy ebből lehessen megtudni, 
miszerint a kenyeret adta vagy tette meg az ő teste alak-
jának, mely testet a próféta a kenyér alakjában mutatot t 
meg, e t i toknak felfedése magára az Űrra várván. Itt ismét 
arró 1 szói Tertullián, hogy a kenyér a Krisztus testének 
egy figurája, vagyis alakja, ós hogy a Krisztus adta ezt 
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az alakot az ő testének, mondván : ez az én testem, miként 
ezt fentebb az első idézetből ís hallottuk, úgyhogy kézzel-
fogható, miszerint itt az úrvacsora! kenyérről ós testről 
beszél, mondván : propheta íiguravit corptis ejns in panem; 
azaz a próféta a Krisztus testének már annyival előre a 
kenyér alakját adja, a mit később a Krisztus világosabban, 
is eszközölt; midőn ezt mondá: ez az ón testem, et dedít 
panem sui corporis figurám, — Mind ezen szavak .Tortok 
lián szavai, hogy Jeremiás előbb az ő jóslatával a kenyeret 
a Krisztus teste alakjául tette meg, a mit a Krisztus utóbb 
tenyleg megcselekedett, midőn a kenyeret az ő testének 
alakjául rendelte. Mindez szükségképen a természetes 
kenyérről van mondva, a melynek alakja van, úgy mint 
az urvacsorában, és nem a lelki kenyérről, melyről. Ján. 
6, 35 szól. Mert ez nem a Krisztusnak alakja, hanem maga 
a Krisztus, e szavak alapján: én vagyok az életnek ama 
kenyere a mennyből. Mivel már most Tertullián úgy érti, 
hogy Jeremiás természetes kenyérről szói, melyre a zsidók a 
fát vetették, ós azt mondja róla, hogy az a Krisztus teste, 
mely keresztre feszíttetett, azért hatalmasan bebizonyított-
nak veszem, hogy Tertullián az úrvacsorában a kenyér 
alakja alatt a Krisztus valóságos testét vallja, a melyre 
a keresztnek fája vettetett . Hadd lássuk, mire mennek 
ezzel a sötétség emberei.és a tévelygők ebben a világí-
tásban. 

És hogy vélekedésüket megvizsgálják és tudományukat 
bebizonyítsák, ajándékul adom nekik Tertullián ama mon-
dását is, melyet a test feltámadásáról írott könyvében 
említ, mondván: a test meg leszen mosva, hogy a lőlek 
megtísztúljon, a test fel leszen kenve, hogy a lélek Istennek 
szenteltessék, a test meg leszen jelölve, hogy a lélek 
megóvassók, a test a kózrátétel által be lesz árnyékolva, 
hogy a lelek megvilágíttassók, a test táplálva leszen a 
Krisztus testével és vérével, hogy a lelket az Isten táplálja. 

Mondjátok meg már most, hogy a mi tes tünk hogyan 
lészen táplálva a Krisztus testével ós vőróvel. Fordí tsátok 
meg ós miként az úrvacsoráról azt mondjátok, hogy a 
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kenyér a Krisztus testét jelenti ós a bor az ő vérét, űgy 
tanítsátok itt is, hogy a Krisztus teste jelenti a kenyeret, 
és a vére jelenti a bort vagy vizet, mely a testet táplálja. 
De gondotok legyen rá, hogy biztossá tegyétek vóleke-
désteket, mintha csakugyan így kellene lenni. Mert sem 
itt, sem másutt nem érjük be azzal, ha csak azt mondjátok, 
hogy: lehet, hogy így van. 

Miféle szellemek ós miféle népség azok, kik a jó öreg-
mestert annyira megtréfálják a világ előtt, hogy ráfogott 
hazugságokkal és megtévesztéssel elcsábítsák ós meg-
zavarják a jámbor lelkeket és ínég azzal dicsekednek 
azután, hogy ez a színigazság, pedig káromolják vele 
az Istent ós a Szent Lelket. Sokkal jobb volna, ha kereken 
megtagadnák a jó mestereket, semhogy ilyen megtévesz-
téssel és hamisítással igyekezzenek őket a maguk értel-
mezésük jármába hajtani, ós a világot elbolondítsák az 
atyák szavainak használatával, mert bizony gonoszul 
cselekesznek Isten ós a világ előtt. 

íreneus ís egyike a legrégibb tanítóknak. Ő neki a 
valentiniánus eretnekek ellen kellett küzdenie, kik azt 
tanították, hogy a Krisztus nem Istennek fia, ós hogy a 
test feltámadása semmis, a test nem üdvözül, hanem csak 
a lélek, mert Pál ezt mondja : a test és a vér nem veheti 
az Isten országának örökségét (I. Kor. 15, 50). Ennek elle-
nében azt irja íreneus, hogy a test is üdvözül, ós hogy a 
test ís feltámad, miként azt hitünk mondja. És egyebek 
között így bizonyít velük szemben: ha nem üdvözülne a 
test is, mi célból tápláltatnók a sacramentumban az Űr 
testével ós vérével ? Ha örök táplálókot élvez, ettől termé-
szetesen örökké élni is fog. De halljuk saját szavait. A 
negyedik könyv ötödik fejezetében így szól: valamint 
a kenyér, mely a földből ered, ha egyszer az Isten a 
magáévá rendeli, már nem merő kenyér, hanem sacra-
mentura, mely kettős természetű, világi ós mennyei, 
azonkepen testeink is, ha a sacramentumot élvezik többé már 
nem enyésznek el, mert a feltámadás reménységét bírják. 

Vájjon mit felelnek erre az eretnekek, kik azzal 
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dicsekednek, hogy íreneus mellettük szói ós e felől még 
biztosak is akarnak lenni? Oecolampadius ugyan e mondás 
embere akar lenni a pápisták meg az ő transsubstantia-
tójuk és Vaientinus ellenébem De szeretném azt látni 
és hallani, a ki ügy értelmezi ezt a mondást, mintha 
merő kenyér ós bor volna az úrvacsorában. Hiszen 
Íreneus maga mondja : a kenyér nem közönséges kenyér, 
ha az Isten egyszer a magáénak rendelte, hanem igenis 
eucharistia (igy nevezik a régiek a sacramentumot). De 
mi az a rendelés, melylyel az Isten a kenyeret rendeli ? 
Nem lehet más, mint ezek az igék : ez az én testem. Ezzel 
rendeli a magáénak, és új nevet ád neki, melylyel azelőtt 
nem bírt, mikor még közönséges kenyér volt, és azt mondja, 
hogy a kenyér e rendelés következtében kettős, az egyik 
világi (ez az a kenyér, mely a főidből ered, a mint í reneus 
mondja), a másik mennyei: ez természetesen a Krisztus 
teste, mely a mennyben van. Miféle más mennyei dolog 
lehetne az Isten rendelése alapján a sacramentumban a 
világi mellett. 

Oecolampadius a világit ós a mennyeit itt egynek 
veszi, t. i. kenyérnek, mely világi, minthogy a földből ered? 

os mennyei is, inert az Istennek hálát ós dicséretet adunk 
éitc hry forgatják Ireneust és igy tévesztenek vele. Ha 
mai most kérdezzük: mi ad bizonyságot arról, hogy 
Ireneusnak az a nézete, vagy hogy ki hallotta valaha, 
miszerint a mi hálaadásunk vagy szavunk mennyei, azt 
valaszolja: ón Oecolampadius mondom ezt, ha ez nem elég 
neked, akkor nincsen eszed. E szerint minden kenyér bár-
mely asztalon, hol a benedicte-t elmondjak, méltán szintén 
mennyei, mert ott a hálaadás. Ezt csak ugy könnyedón 
elhigyjük? Nem szorul bizonyításra v Mai bizonyos igazság 
ez, mert a tévelygők á l l í t ják? lo imesze tes hogy dacosan 
hallgatnak, ha több bizonyítást követelünk. E~ nem más> 
mint Ireneusnak kijátszása, és nem válasz az o szavaira. 
De ők nemcsak válasznak mondják ezt, hanem bizonyos 
igazságnak is. 

íreneus azpnban nem tűri ezt. Mi ugy tudjuk, hogy 
11* 
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a közönséges kenyér közönséges kenyér marad, ha 
mindjárt a Krisztus és az összes apostolok ís elmondják 
felette a benedictet, és hogy ennek következtében nem lesz 
mennyeivé. Épűgy mint mikor a Krisztus Ján, 6, n szerint 
a kenyeret szétosztotta a nép kőzött és istennek hálát és 
dicséretet mondott érte, az mégis csak közönséges kenyér 
maradt és nem lett mennyeivé. Ireneus azonban azt mondja, 
hogy az Istennek szavai után már nem közönséges kenyér, 
hanem a világi kenyér mellett mennyei dolog ís van jelen. 
Szemtelenség az Isten rendelését úgy értelmezni, mintha 
az emberi hálaadás, inegáldás vagy dicsőítés volna. Hiszen 
Pál megtanít rá Kőm 4, l7-ben, hogy mit jelent az Istennek 
rendelése vagy szólítása, mikor is azt mond ja : az Isten 
előszólítja azokat, a melyek nincsenek, hogy legyenek. 
Ily értelemben szól itt Ireneus is Istennek rendeléséről 
vagy szólitásáról,'a mint hogy I Mózes 1 is bizonyítja, hogy 
az Isten rendelése vagy szólítása által, azaz az ő szava 
által teremt mindeneket. Vagy légy te mesterein ós mondd 
meg nekem, hogy a vocatio Deí különben mi más, mint 
quando Deus vocat, dicit, appellát, nominat; ez az ő szava, 
mely ly el ezt mondja: ez az én testein, épűgy a mint 
I Móz. 1, 3-ben is mondja : legyen világosság, ós lett vilá-
gosság. Kedvesem, az Isten az, a ki rendel vagy szólít, ős 
a mit rendel az azonnal ott van, miként 33. Zsolt. 9 mondja : 
ő mondotta és lett. 

Ireneus szerint a sacramentumhan három tényező van. 
Az első a vocatio Dei, az Istennek rendelóse ; vagy szólí-
tása, mely is az, mikor mondja : ez az ón testem. A ren-
delés vagy a szó által — úgymond — a kenyér eucharis-
tiává, vagyis sacramentummá lesz, úgyhogy a kenyér most 
kétféle dolog, míg előbb csak közönséges kenyér ós egy-
féle dolog volt. Előbb csupán világi volt, most azonban 
kétféle, világi ós mennyei. Ha a mennyei nem az. a mit 
Istennek rendelése vagy szólítása jelez, mikor mondja : ez 
az ón testem, akkor csak mondják, meg a tévelygők, hogy 
mi az a mennyei. Hogy a mi hálaadásunk vagy szavunk a 
mennyei, azt Oecoiampadius könnyedén állítja, pedig csak 
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olyan bizonyos e felöl, mint erről az egész dologról. Azért 
borzasztó szemtelenség olyas valamit oly galádul bizonyos-
nak mondani, a mi kézzelfoghatóan bizonytalan ős csak 
az ő álmodozásuk. — 

Szintúgy mondja íreneus, hogy a mi testünk in ár el 
nem enyészik, ha a sacramentumot élvezte, hanem a fel-
támadás reménységet bírja, Ebből lá that juk, hogy a régi 
tanítók oly értelemben beszéltek a sacramentumról, hogy 
az a testnek ís kölcsönöz halhatatlanságot, de ez el vagyon 
rej tve a hitben és reményben az ítélet napjáig. A közön-
séges kenyér a testet örökké meg nem tar that ja , sem 
elenyészhetetlenné nem teheti, Mert a közönséges kenyér 
enyészetnek alávetett eledel, ha mindjárt a Krisztus 
maga ís mond hálákat fölötte, ő maga ís Ján. 6, 27-ban 
enyészetnek alávetett eledelnek nevezvén a kenyeret, melyet 
a nép között szétosztott. Keli azért, hogy Íreneus nézete 
szerint a sacramentumban legyen valami mennyei, a mi 
örökké ól és örök életet nyújthat és nyújt. Mert ő a 
testszerínti élvezésről mondja azt : midőn testünk — ú g y -
mond — a sacramentumot élvezi, testünk ezen testszerínti 
élvezés következteben máris el nem enyészik a reménységben. 
Azért az nem lehet más, mint a Krisztus teste, melyről 
Ján. 6, 55 s köv. is szól : az én testem igazi eledel, a ki 
az én testemet élvezi, az örökké ói. liyen szentírási helye-
ke t kellene a tévelygőknek idézniök és szorgalom mai 
válaszolniok rá juk, de nem átsiklani ra j tuk ós közben másról 
szájaskodni, miként Oecolampadius teszi, mert arra kellene 
gondolniok, hogy ilyen szentírási helyek minket arra indít-
hatnának, hogy megkérdezzük őket felőlük és ne enged-
jük, hogy igy já r janak el. Nagyzásuk gőgös szívre vall, 
mely mindenkit tuskónak néz ős megvet, mintha be kellene 
érni vele, ha egy tévelygő egy kevéssé hozzá szól, hogy 
azt már tiszta igazságnak vegyék. Ha mi nem is vagyunk 
annyira tudósok ós szentek, mint ők, de lelkiismeretünk 
van, a mely ha j t és késztet az igazság keresésére; köte-
lesek is — mivel a bizonyos igazsággal dicsekesznek — 
állításukat bebizonyítani nekünk, kik azt mondjuk, hogy 
az ő igazságuk csak merő futóhomok ós bizonytalan ösvény. 
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Szintúgy Íreneus röviddel ezt megelőzőleg1 azt mondja ; 
miként mondhatják, hogy a testnek el kell enyésznie és 
nem mehet be az életbe, holott pedig az Űr testével és 
vérével táplálkozik? Itt újból látjuk, hogy a test az Űr 
testével és vérével tápláltatik, hogy őrökké éljen és el ne 
enyószszen, miként azt az eretnekek állítják. íreneus a 
testszerintí élvezésről ós a test eledeléről szól és hogy ez 
az eledel az Űrnak teste és vére. Nem szabad ezen átsik-
lani, és nem ís elég azt mondani, hogy az Űrnak teste és 
vére itt a kenyér ós a bor, mint az ő testének és véré-
nek jegye. Mert ezek nem adnak a testnek elenyészhetlen 
életet, melyről íreneus itt az eretnekek ellenében azt mondja, 
hogy ők a testnek nem ju t ta tnak elenyészhetlen életet, noha 
az olyan eledelt élvez, mely azt megadja neki. Nem is elég, 
hogy tetszésük szerint magyarázzák, kell hogy be ís bizo-
nyítsák ós bizonyossá tegyék, a mint hogy dicsekednek 
Is vele, hogy erről bizonyosak. 

És az ötödik köny v ötödik fejezetében mondj a : ,. a 
kehelyrol (mely teremtmény) azt vallja a Krisztus, hogy 
az az ő teste, melylyel a mi testünket gyarapí t ja / ' Íme itt 
ú j ra hallod: a Krisztus teste a kehely által erősíti a mi 
testünket. Kétségkívül a testszerinti élvezésről van az 
mondva, pedig hát a Krisztus teste az, a mit élvezünk, 
noha a kehely egyúttal teremtmény is. Röviddel utóbb 
még azt mondja : „ha már most az összeelegyített kehely 
és a megsült kenyér Istennek igéjét veszi, akkor a Krisz-
tus testének és vérének sacramentumává lesz, mely által 
testünk gyarapodik ós maradandóvá lesz. Miképen mond-
hatják, hogy a test nem képes befogadni Istennek adomá-
nyát, mely is az örök élet, noha az Űr testével ós vérével 
tápláltatik ós annak egyik része?" Azt halljuk itt, hogy a 
kenyér és a bor Istennek igéjét veszi, a mit fentebb Isten 
rendelése vételének nevez, és maga magyarázza magát, 
hogy a sacramentum nem a Krisztus jelen nem levő tes-
tének jele, hanem magának a Krisztusnak teste az, melylyel 
tes tünk nemcsak test szerint tápláltatik, hanem testűnknek 
természete ós lényege is tápláltatik, gyarapit tat ik és meg-
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tar tat ik az örök életre, ós ez által a Krisztus testének 
egyik részéve lesz. Nagyon szeretném hallani, nemcsak 
hogy a tévelygők ezen és hasonló mondásokkal szemben, 
hogyan védekeznek, hanem azt is, hogy miként csavarják 
el az ellenkező értelemre, még pedig úgy hogy kézzelfog. 
hatóvá váljék, hogy Íreneus mellettük szók Mert pusztán 
bizonytalan ferdítésüknek ós szóelcsavarásuknak, miként 
Oecolampadius jár el, nem hiszünk, egyszerű, világos bizo-
nyítást adjanak, hatalmasabbat a miénknél. Ha azt meg-
teszik, a Szent Lélek szíve gyanánt fogom őket magasz-
talní. — 

Halljuk szent Hilariust ís, a ki szintén egyike volt 
a régi tanítóknak ós nagyon otthonos volt az írásban. Az 
ariánusok ellenében (De Trinitate lib. 8) ezt írja : „a meny-
nyiben az Ige valósággal testté lett, és mi a testté lett 
Igét valósággal élvezzük az úrvacsorában, miképen lehessen 
azt hinni, hogy nem marad bennünk természete szerint, 
noha magára vette testünknek természetet, mikor emberré 
lett, hogy azt többé le ne vetkőztesse ós testének termé-
szetét összeelegyítette őrök természetével testének sacra-
mentumában, melyet mindnyájan élvezünk Azt mondja 
itt Hilarius, hogy valósággal vesszük a sacramentumban 
a test té lett Igét, vagy hogy világosabban fejezzük ki, a 
megtestesült Igét, és hogy azért a Krisztus természete 
szerint, vagyis természetével ós lényegével egyetemben 
benniink marad, nemcsak lelkileg, a miről a tévelygők 
álmadóznak, és nevezi a sacramentumot „sacramentum 
carnis nobis communicandae"-nak, a test sacramentumának, 
mely mindnyájunknak nyujtátik, úgyhogy nemcsak kenyér, 
hanem test is nyujtatik nekünk, ós azt mondja továbbá, 
hogy a Krisztus ugyanabban a sacramentumban össze-
elegyíti nemcsak lelkileg, de természete szerint is az ő 
testét őrök természetével. De mi az ő testének termé-
szete ? Talán a kenyér ós a bor ? Vagy talán az ő termé-
szetes valóságos teste ? Magyarázza és értelmezze ezt 
akárki, de nyújtson biztos magyarázatot, és megokoltan 
adja elő Hilarius szavait másként, mint a hogyan szólanak. 
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Mert úgy a mint ott állanak, nemcsak a Krisztusnak a 
sacramentumban való valóságos testéről tesznek bizony-
ságot, hanem őrök istenségéről ís. Röviddel utóbb ezt 
m o n d j a : „ha arról akarunk szólani, hogy a Krisztus miként 
van valósággal ós természete szerint mi bennünk, és nem 
ő tőle magától tanuljuk e beszedet; akkor bizony bolondok 
és istentelenek módjára beszélünk, Mert ő így szól: az ón 
testem igazi eledel ós az én vérem igazi i tal; a ki eszi 
az ón testemet és issza az ón véremet, az én bennem 
lakozik, és ón ís abban (Ján. 6, ft5. 5G.). Nincsen kétség 
benne, hogy valóságos test ós valóságos vér van jelen, 
mert űgy az Űr saját vallomása, mint a mi hitünk szerint 
is valóságos test ós valóságos vér az, melyek, ha vesszük 
és élvezzük őket, azt eszközlik, hogy mi a Krisztusban 
vagy unk és ő mi bennünk." Kizárólag arról szól itt Hílarius, 
hogy valamint a Krisztus istenségénél fogva természete 
szerint az Atyában vagyon és lényege szerint vele egy, 
úgy a Krisztus a sacramentum által, melyet eszünk és 
iszunk, természete ós lényege szerint mi bennünk van ós 
mi ő benne. Ezt a szót „természete szerint" is folytonosan 
azért használja, hogy ezzel a Krisztus testének velünk 
való természetes egyesüléséről tegyen bizonyságot, ós nem-
csak lélekszerínti egyesülésről, mely az akaratban ós 
értelemben nyilvánul. Hílarius így szól: haec accepta et 
hausta efficiunt in nobis, és nem mondja ez t : haec credita 
et inteilecta spiritualiter etc. A valóságos testet és a való-
ságos vért vesszük és isszuk. Accipere ós haurire mit jelent ? 
Könnyű dolog a tévelygőknek itt egy magyarázatot kieszelni 
és a mysteriumot, cibum dominicumot nevezni accipere-nek 
ós haurire-nek, a mint ők gondolják ; a mit ugyan mi is 
épen olyan jói megtehetnénk mint ők, a nélkül hogy 
rászorulnánk az ő útbaigazításukra. De senki sem kívánja 
tőlük ezt a mesterkedóst, hanem inkább azt követeljük, 
hogy be is bizonyítsák, ha még oly mesterien értelmeznek 
ós magyaráznak is mindent, hogy magyarázatuk biztos és 
helyes, hogy úgy kell lennie ós nem lehet másképen. 
Ezt mind a mai napig egy szentírási hely és egy állításuk 
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tekintetében sem tették meg. átallják ís, hogy megtegyék, 
Mintha szükség sem volna erre, és mintha nem volnának 
kötelesek ezt megtenni, hanem az már elegendő volna, ha 
azt mondják : az Isten kakilk. Ha vállalkoznak rá, tudom 
nem írnak majd annyi könyvet. Eszük és mesterkedésük 
majd alaposan megsorvad. Saját tetszése szerint mindenki 
jól tud magyarázni és értelmezni és nincsen szüksége 
hozzá különleges értelemre. 

Midőn szent Oypriánus Cornelius pápának megírja, 
„hogy a keresztyéneket az üldözések közepette a sacra-
mentum által keli erőssé tenni a szenvedések elviselésére, 
azt mondja: inert nemcsak a betegnek, de az egészsé-
geseknek ís szükségük van a békére és nemcsak a 
haldoklóknak, hanem az élőknek is a communicatiót, a sacra-
mentumot kell nyújtanunk, hogy ne hagyjuk erősítés 
nélkül azokat, a kiket a harczra tüzelünk, hanem hogy 
erősítsük őket a Krisztus testének ős vérének pajzsával. 
Mert a sacramentum arra lóvén rendelve, hogy azok, kik 
azt élvezik, védelmet nyerjenek általa az ellenségek 
ellenében, vérteznünk kell őket, az űr vacsorával. Mi képen 
taníthatnék ós buzdíthatnék őket, hogy vérüket ontsák 
nevének vallásáért, ha megvonjuk tőlük a Krisztus vérét, 
mikor a harczba küldjük őket ? Vagy mi képen tehetnők 
őket ügyesekké a kínzások kelyhónek viselésére, ha előbb 
a gyülekezetben nem bocsátjuk őket az Ur kelyhéhez, a 
mint a sacramentum kívánja Ebből azt látjuk, hogy 
Cypríánusnál a communicatió, eucharistia ós pax egy, és 
hogy szói a sacramentum nyújtásáról azok erősítésére, 
kik a harczba indulnak ós kereken kimondja, hogy a 
sacramentmnbaii az Űr testét és vér ót élvezik. Valamely 
tévelygő igenis csinálhat itt a vérből, kehely bői, sacra-
mentűmből valamilyen jelképes dolgot ós ferdítést, úgyhogy 
Cypríanus látszólag úgy értelmezendő, a mint ők akar ják, 
de hogy be ís bizonyítsák, arra semmi szükség, elégséges 
ha e lélek mondja. 

Az elesettek elieni beszédjében meg azt mondja : „ha 
visszajönnek az ördög oltáraitól, idejönnek az Úr szenté-
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lyóbe mocskos kézzel, melyek még1 az áldozati szagtői 
bűzlenek, és okádnak még a bálványok mérges eledeléből, 
és érinteni akar ják az Űr testét azzal a szájjal, mely még 
gonoszságuktői és a halálos hulladéktól bűzlik ós megvetik 
mindazt, a mit szent Pál 1 Kor. 10 ós 11-ben mond- ez 
ellen, hanem inkább káromolják ós meggyalázzák az ő 
testét és vérét, kezükkel és szájukkal súlyosabban vétkeznek 
az Űr ellen, mint mikor megtagadták ők" Hallod itt, hogy 
Oyprianus azt mondja, miszerint torkokba ós szájukba 
veszik a Krisztus testét ós meggyalázzák kezükkel és 
szájukkal . Pedig a száj lélek szerint nem élvezheti a 
Krisztus testét. De a tévelygő erre csakhamar azt válaszolja, 
hogy a Krisztus teste ós ver© itt a kenyér és a bor, jel 
alakjában, és ezt bizonyítania sem keik 

Összefoglalva a mondottakat, ha szabad a szava-
kon változtatni, és oly szabadon másként értelmezni ós 
még bizonyítani sem kell ezt, akkor nincsen szentírási 
hely, sőt nincsen egy betű sem az egész világon, mely nem 
a tévelygők mellett szók De ha a szavakat meghagyjuk 
abban az értelemben, a mit kifejeznek bármily nyelven, 
hogy t. i. a kenyér kenyér, a test test, vagy a másféle 
értelmezést alaposan be kell bizonyítani, akkor nincsen 
olyan szentírási hely, sem betű a világon, a mely a tévelygők 
mellett szólna, ós dicsekvósük, hogy bizonyosak igazságuk 
felől, merő hazugságé Mert még Augustínus mondása sem 
szól mellettük, mely pedig még leginkább mellettük szóló-
nak látszik, mikor azt mondja (a 98. Zsolt.-hoz): 7 nem 
azt a testet fogjátok enni, a melyet láttok, sem azt a vért 
nem fogjátok inni, melyet azok fognak ontani, kik engem 
keresztre feszítenek; elrejtett dolgot adtam nek tek ; ha 
azt lélek szerint veszitek, elevenekké tesz az titeket." És 
Ján. 6-hoz: „Minek készíted fogaidat és hasada t? Higyj ós 
máris élvezted." Minthogy Augustínus fogakról és gyomorról 
beszól, értelmezése bizonynyal a kapernaiták ellen irányul 
és tévelygőink ellen, kik azt gondolják, hogy a Krisztus 
testét foggal lehet széttépni ós megrágni, ós a gyomorral 
megemészteni, akár egy darab marhahúst. De igy nem 
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tanítanak a keresztyenek, mi szegény bűnösök sem tanítunk 
igy, azt bizonynyal tudjuk, de ők nem akar ják tudni 
Augustínus tehát itt is mondja, hogy nem azt a hust 
fogják élvezni, a melyet lá tnak; és az olyan evesről is, a 
hogyan a marhahúst eszik, azt mondja, hogy azok ellen 
szól, kik azt gondolják, hogy a Krisztus az ő testét dara-
bokra fogja vágni és úgy kiosztani. Ha ragaszkodnak 
Augustinusnak ezen mondásához, akkor a Krisztus testét 
és húsát teljesen elragadja előlünk, meg szellemi érte-
lemben is. Mert igy szól: nem azt a húst, a melyet láttok, 
nem azt a vért, a mely ontatik stb. Mintha bizony más 
vért ós más kenyeret kellene élvezni, mint a Krisztus 
testét ós vérét. Pedig lélek szerint sem élvezünk más testet 
és vért, mint ugyanazt, a melyet láttak ós keresztre feszí-
tettek. Épen azért szent Augustínus itt nem tagadhatja 
meg ős nem kárhoztathat ja a Krisztus testének ós vérének 
élvezetét — a miről szavai tanúskodnak —, hanem a test-
szerinti evést, a hogyan a kolbászt és a kenyeret eszik, 
a fogakkal széttépik ós a gyomorral megemésztik. 

Semmisem támogat ja a tévelygőket abban, hogy a 
Krisztus testét olyannak vegyék, mint más hust (I. Kor. 
11, 29-) és ugy beszéljenek róla, mintha mulandó, emészthető, 
fogyasztható hús volna, minőt a mészárszékben lehet kapni 
ós megfőzni. Oly otrombán együgyüek, hogy nem látják, 
miszerint ez a test el nem muló, halhatatlan, rothadatlan, 
miként a 16. Zsoltár 10-ik verse zengi: „nem hagyod az én 
lelkemet a koporsóban és az ón testem reménységben 
nyugszik" (Act. 2 26). A halál egyszer megpróbálkozott 
ugyan vele és el akar ta fogyasztani ós megemészteni, de 
nem volt rá képes, mert széttépte gyomrát ós torkát százezer 
darabnál is többre, úgyhogy a halál fogai elpusztultak és 
szóthullottak, de ő életben maradt. Mert ez az eledel a 
halálnak igen erős volt ős a falót elpusztította és elemész-
tette. Az Isten van abban a húsban, isteni hús, lelki 
hűs az, az Istenben van ós az Isten abban, azért élő is, 
tíS mindeneket éltet, kik élvezik, élteti a testet és a lelket. 
Ha a tévelygők ezt tekintetbe vették volna, nem őrjöngtek 
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volna annyira, hogy hűsfalóknak nevezzenek minket, 
hanem szégyenkeztek volna önmaguk előtt. De ők az igazi 
húsfal ők. mert olyan érzéki gondolatokat táplálnak e körül 
és azt hiszik, hogy a Krisztus teste olyan, mint más hűs, 
nem használ semmit és mulandó. És ellenkezesüknek 
minden alapja ós minden dicsőségük, hogy azt gondolják, 
miszerint már elégséges ós az igazságnak biztos alapja, 
ha az írást és az atyák mondásait" forgat ják és ferdítik 
az ő értelmezésükre ; de ettől még messze járnak. 

Előzően már a mennyei próféták ellen is írtam ós 
kérdeztem, honnan van az, hogy náluk az űrvacsorában 
a. kenyér ós a bor használ ós nem akadályozza őket a 
Krisztus szenvedéséről való emlékezésben, a Krisztus teste 
ós vére ellenben nem használ, és nem ér annyit, mint a 
kenyér és a bor, hogy e mellett mégis a Krisztus szenve-
désére lehetne gondolni. Vagy hát honnan is következik 
ez: a Krisztus teste használ, azért nincsen jelen ; ez meg 
miért nem következik belőle: a kenyér és a bor nem 
használ, azért nincsen jelen. — De ezen át keli siklani és nem 
kell rá válaszolni. Az tűnik ki ebből, hogy a tévelygők 
minden tanításukat ős í rásukat ogy irányítják, azon töre-
kesznek és dolgoznak, hogy a mi szövegezésünket és 
bitünket e tárgyban bizonytalanná és ingadozóvá tegyék. 
Ha ezt elérhetnék, azt hinnék, hogy győztek. De ha el is 
érhetnék és minket megingathatnának és megtéveszt-
hetnének, a maguk hitét mégsem tennék bizonyossá ezzel, 
mert az általuk nyúj tot t m ag y a rázató k n a k egy betűjét 
sem bizonyítják. Miféle lélek az, mely az ellenfélt meg 
akar ja ingatni és megtéveszteni és a maga álláspontját 
nem. akar ja biztosítani ós megszilárdítani, igen, nem akar ja 
megtenni, nem i s törekszik rá. Ez természetesen nem 
más lélek, mint az ördög, a ki mindenütt a szivek megin-
gatására törekszik; és nem engedi, hogy bármely tekin-
tetben bizonyosak ős biztosak legyenek, hanem hogy 
remegjenek és rezegjenek nyárfalevél módjára, a mint 
épen igazgatja őket. Meit a Krisztusban nincsen igen és 
nem, hanem igen ós amt?n, II, Kor. 1, 2 . És szent Pál 
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tanít ja ós magasztalja a plerophoriát, a teljes,, biztos 
értelmet, a melyért meg is lehet halni ós mindent merni 
(Rom, 4, 21 ; Kol. 2, 2). 

Azt tanácsolnám a tévelygőknek, hogy épen így inkább 
teljességgel tévelyegjenek, sem mint félig, és minthogy menek-
vésük érdekében merészeknek kell lenniük, hagyják el az űr-
vacsorából egészen ezeket a szavakat: ez az ón testem, mely tí 
érettetek adatik. Mert ahoz a mit ők hisznek ós a mint ők 
úrvacsoráznak, szükségük sincsen ezekre a szavakra, hanem 
teljesen elegendő, ha az úrvacsoránál ezeket a szavakat 
használják: a Krisztus veve a kenyeret, hálákat adott és 
megszegő ós adá az ő tanítványainak, mondván : vegyétek, 
egyétek, ezt cselekedjetek az ón emlékezetemre. Ma tó 26, v . 
Mert ezek a szavak elegendőképen mondják, hogy csak élvez-
zük ezt a kenyeret és közben emlékezzünk a Krisztusról. De 
ez azután a tévelygőknek úrvacsorája a maga teljes-
ségében; minek ís álljon ott e haszontalan, fölösleges 
szöveg : ez az én testem, mely tí érettetek' adatik, külö-
nösen mivel ez amúgy is bőven benfoglaltatik az Úrról 
való emlékezésben, mikor hirdetik, hogy teste mi éret tünk 
adatott. Miről másról lehetne emlékezni,, ha arról nem, 
hogy érettünk adatott, miként szent Pál értelmezi. Jaj de 
szívesen tennők ezt, ha nem állanának ezen igék vala-
mennyi evangéliumban I Jó tanácscsal szolgálok eh ez; 
merészeknek kell lennetek és azt kell mondanotok, hogy 
talán a széljegyzetből lettek beállítva a szövegbe, de az 
evangélisták maguk nem írták. Miután kiindulási alaptok 
az, hogy nem igaz az, a mi nektek haszontalan és fölös-
leges dolognak látszik, miként Oecoiampadius okoskodik, 
mondván: fölösleges és szükségtelen, hogy a Krisztus teste 
a kenyérben legyen, azért ez nem is igaz, — azonképen 
mondjátok itt ís : haszontalan ós fölösleges fecsegés, hogy 
ezek a szavak az űrvacsorában állanak, azért ne is 
legyenek benne, különösen mivel az úrvacsora nólkülök 
is teljes, nólkülök szereztetett ós ólveztetik, ós ki sincsen 
mutatva annak szükségessége ós haszna, a miért benne 
kellene ...lenniük; .ha meg kimutattatnók, könnyű találni 
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valamit, a mit ennek ellenében mondani lehet Hiszen 
érzitek szivetekben, hogy e szavak fölöslegesek és haszon-
talanok és szeretnétek is nagyon, ha nem állanának benne, 
mert égetnek titeket. 

Oecolampadius doktornak gyalázatos, irtóztató károm-
lásaiból való ugyanis az a kettő is, mikor kérdezi, hogy 
mire jó, vagy miért szükséges, hogy a Krisztus teste a 
kenyérben legyen. És ha ezt ki nem mutatjuk, azt fogja 
következtetni; hogy ez nem is lényeges. — Mit mondjak 
csak a pokolbeli sátánnak ezen káromló szemtelenségéhez ? 
Hátha mindjárt nem is bizonyíthatnék, miszerint jő ós 
szükséges, hogy a Krisztus teste a kenyérben legyen, azért 
hamis volna már Istennek igéje, vagy vólekedósünk 
igazolására kellene ferdí tenünk? Kegyes, istenfélő sziv így 
teszen : először is kérdi, hogy ez Istennek igéje-e ; ha azt 
halija hogy igen, kézzel-lábbal elnyomja a kérdést : mire 
jó, vagy miért szükséges ? Mert félelemmel ós alázatos-
sággal így szól: édes, jó Istenem, vak vagyok, bizony nem 
tudom, hogy mi használ nekem, ós mire van szükségem ; 
nem is akarom tudni, hanem hiszek ós bízom te benned, 
hogy te tudod legjobban, ós isteni jóságod és bölcseséged 
szerint cselekszel ; ezzel beérem ós örvendezek, hogy 
hallom puszta igédet és megtudom akaratodat. De a 
kik ördögi fenhéjázással telvék, azok megfordítva cselek-
szenek ós Istennek igéjét akar ják elnyomni a kérdéssel, 
hogy mire jó és szükséges, önként Ítélkeznek, az Istent 
törvény elé állítják igéjéért, ós kérdik a szegény bűnöst, 
hogy miért használ ós szól ilyen igóket ? Mire jó, és 
szükséges, hogy így kelljen tenni ós szólani? Ha nem mutat ja 
ki, hogy mire jó és szükséges, menten megfeszítik, mint 
egy gonosztevőt és azután a zsidók módjára dicsekednek, 
mintha a bizonyos igazságnak ós Istennek szolgálatot 
tettek volna vele. Nemde nem borzasztó ilyent hallani? 
így pöffeszkedik az ember, ha Istennek igéjét emberi 
vélekedés szerint akar ja magyarázni. 

Kedves urak, kiknek ilyen tanítóitok vannak, szol-
gáljon ez intóstekre, hogy megtudjátok miféle pódikátoraitok 
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vannak. Sátáni ábrázatjuk van, színleg1 ós szép szavakkal 
az Isten helyett az ördögöt mutogatják nektek. Mert itt 
bizonyságot tesznek róla, hogy Istennek igéjéhez és a 
hithez semmit sem értenek. Szent Pál azt mondja RÓÍIL 
8. 2f i-ban: „nem tudjuk, hogy mit kelljen kérnünk." A pogány 
Sokrates is tudta ezt, mondván ; arra kellene kérni az 
Istent, adná meg a mi jó nekünk, mert ö tudja legjobban." 
Tévelygőink még magasabbra tőrnek, tűi akar ják szárnyalni 
az Istent, korlátokat kijelölni neki, és tudni akar ják, hogy 
nekünk mit szükséges és mit jó hinnünk, vagy pedig azt 
akar ják neki mondani: hazudsz. De ha mértéket tudnának 
tartani a hitben ós a hitnek csak egy porcikáját is 
érezték volna magukban valaha, akkor tudnák, hogy a 
hitnek egyetlen erénye, módja és dicsősége az, ha nem 
akar ja tudni, hogy mire jó vagy szükséges az, a mit hisz. 
Mert az Istennek nem akar korlátokat szabni, vagy őt 
kérdőre vonni, hogy miért, mi célból, mely szükségből 
rendeli vagy parancsolja azt, hanem inkább szivesen 
tudatlan, Istennek megadja a dicséretet ós hisz puszta 
szavának. Szégyenkezzetek ti vakok vezetői, hogy ezt 
még nem tudjátok, pedig annyi könyvet okádtok a világba, 
annyi dicsekvéssel, a mivel a magatok dőreségét és 
tudatlanságát mutat já tok mindenki előtt. 

Isten megparancsolta Ábrahámnak, áldozná meg az 
ő fiát Izsákot, I. Móz. 22, 2. Ábrahám elől ekkor termé-
szetesen mélyen el volt rejtve, hogy ez mire jó vagy 
szükséges. Ha ő is perelt volna az Istennel, úgy mint 
tévelygőink, ós ha tudni akarta volna, hogy mire jő vagy 
szükséges ez, vagy ha szavait elferdítette volna, vajon 
mi áldása származott volna ebből ? Lucifert érdemelte 
volna ki magának a mennyben. Éva anyánknak is szólott 
Istennek igéje, hogy arról az egy fáról ne egyék (h Móz. 
2, l7). De hozzájött a tévelygő ördög ugyanazzal a kér-
déssel, mondván: miért parancsolta ezt az Isten ? 3-ik 
rósz 1 s köv. ; mintha azt akar ta volna mondani: mire 
jó ez? Mire szükséges ? Eh, nem úgy van, Istennek igéje 
nem ezt akarja, — ós másként értelmezi neki Istennek 
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igéjét. Ekkor elbukott és mindnyájunkat magával rántott, 
épúgy. a mint most ezekkel a tévelygőkkel minket is 
megkörnyékez és felénk csúszik kigyóhasán : miért helyezte 
a Krisztus az ő testét a kenyérbe ? Mire jó ez? Mire 
szükséges? Eh, nem így van, igéje nem így érti — ós 
mérges hazugságát és káromlását űgy adja elő, mintha 
isteni értelmezés volna ós biztos igazság gyanánt magasz-
talja, Ezért óv-is szent Pál az ilyen kígyó elől, II. Kor. 
11, 3-ban mondván: „félek, hogy valami módon, mint ama 
kígyó megcsalá Évát az ő álnokságával; azonkópen a ti 
elméitek rnegszeplősittetvón, elhajlottak ne legyenek a 
Krisztusban való együgyüsógtől." — Nem így van ? Ezek 
a tévelygők ferdítésekkel eltávolítanak minket ezen világos 
egyszerű igéknek egyszerű értelmezésétől: ez az ón testein. 

Ha fel is tételezem, hogy lehetséges volna, miszerint 
a Krisztus az ő testét láthatóan és természet szerint szét-
darabolva adja nekünk, hogy élvezzük, a mint a kaper-
naiták értelmezték ós a tévelygők álmodják, akkor sem 
volna ez haszontalanság ós nem szólna mellette ezen szent-
írási hely : a test nem használ. Miért? Mert ott van hitünk-
nek nyilvános tétele, hogy a Krisztus teste csupa istenség, 
csupa őrök jő,elet és üdvősség, ós a ki egy falatot élvez belőle, 
az ezzel őrök jót, életet ós minden üdvösséget veszen, ós 
mindazt, a mi a testben van. A ki hiszi ezt, életet és üd-
vösséget nyer általa; de a ki nem hiszi, annak nem 
használ, sőt inkább ártana neki ez a kincs. 

Már most lehetetlenség, hogy ez a test szétdarabol-
tassék, elosztassék, szótszaggattassók, vagy hogy elrothad-
jon. Mert üdvösséges, isteni, rothadatlan test az, miként 
Péter mondja Apóst. Csel. 2, 24-ben: lehetetlen dolog, hogy a 
halál megtartsa azt a testet, mert a 16. Zsolt. 10. verse azt 
mondja: nem engeded, hogy a te szented rothadásra jusson 
és Ján. 19, 86 Mózesből: egy is az ő tetemei közül meg 
ne rontassék, II. Mőz. 12, 46. Szenvedhetett ós meghalha-
tott , de nem lehetséges, hogy szétdaraboltassék, elosz-
tassék, eltöressék, inegrágassék, megemésztessék, elfo-
gyasztassók, elrothadjon. Szükséges, hogy egyszerre fogan-
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tassék, szülessék, hordoztassák, élvez tessék, és hogy 
higyjenek benne. És a hol van, ott kell hogy használjon, 
mert mero haszon és jő vagyon benne, csak ott nem, hol 
nincsen meg iránta a hi t ; mert hit nélkül semmit sem 
használ, miként szent Pál mondja Tít. 1, l f )°ben: a meg-
íertéztetetteknek minden megfertőztetett. És Rom. 14, 2 ; rban: 
valami hitből nincsen, bűn az. Épen azért egyike a leg-
nagyobb káromlásoknak, a melyet napjainkban hallottunk 
és irtóztató is meghallgatni, hogy Zvinglinek ós Oecolam-
padiusnak azt szabad mondani: a Krisztus teste nem 
használ, ha test szerint élvezzük, a hívőknek sem : mintha 
bizony az örök jó nem lehetne jó, az őrök élet nem lehetne 
élet a mi gyakorlatunk szerint, és mintha szükséges volna, 
hogy lényegót, természetét és módjá t ' a szerint változtassa, 
a mint az emberek élvezik vagy nem élvezik, vagy mintha 
pusztán üres hűs lenne, a melyben nincsen istenség. Ebből 
egészen biztosan azt következtetjük, hogy a gonosz sátán 
beszél általuk. Mert a Szent Lélek nem feledkezik meg 
annyira, hogy oly gyalázatosan káromolná, ós haszontalan 
testnek kiáltaná ki a Krisztus testet, a melyben ő maga 
is lakozik és a mely által merő jót és hasznot terjeszt, 
legyen bárhol is, a kenyérben, vagy a mennyben, vagy a 
szívben. Nem lehet haszontalan, ez lehetetlenség,, Nem is 
segít raj tuk, hogy azzal dicsekednek, miszerint ők a 
Krisztust inas tekintetben helyesen hirdetik és magasz-
talják. Mert a ki a Krisztust egy tekintetben vagy tételben 
tudva tagadja, káromolja ós gyalázza, az semmiféle más 
tekintetben nem taníthatja és nem dicsérheti igazán, hanem 
merő tettetés és csalás az, ha még annyira csillog is. — 
Mert így áll a dolog: vagy teljesen elveszítem, vagy egészen 
bírom a Krisztust. Ő nem darabolja fel magát és nem 
osztja meg magát, azt akarja, hogy teljes szívvel ós teljes 
lélekkel szeressük. Az ördög ezek által a tévelygők által 
más eretnekeknek készíti elő út jukat , a kik majd azzal 
állanak elő, hogy a Krisztus nincsen, sem teste, sem isten-
sége nincsen, a mint megtörtént a keresztyénség kezdetén. 
Ha nem gondolkodnak e fölött es meg nem térnek erre, 
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ós ha nem használ a többieknek, hogy őrizkedjenek tőlük 
ördögüket felismerjek és kerüljék, akkor már nem lehet 
segíteni raj tok, el akarnak veszni, de én ártatlan vagyok 
benne: vérük szálljon saját fejükre, ón eléggé intettem őket. 

Habár nem kuta t ja egy keresztyén sem, hogy tudja, 
mire jó, ha hiszi, hogy Krisztus teste a kenyérben jelen 
van, hanem egyszerűen hisz Istennek igéjében, félelemmel 
és alázatossággal, mégis némi hasznát meg akar juk mutatni. 
Nem azért, hogy a tévelygőket oktassuk, mert ügyet som 
vetnek rá, nem ís törődnek vele, az ördög csúfolván 
minket általuk. Elsőben az is haszon, hogy a fenhéjázó okos 
lelkek és az értelem elvakíttassók és meggyaláztassák, 
űgyhogy a fenhójázók vonakodnak tőle ós megsemmisülnek 
ós sohasem élvezik a Krisztus vacsoráját, viszont az alá-
zatosak törik magukat utána és felemelkedve csak maguk 
élvezik az űrvacsorát, miként szent Simeon mondja : íme 
vettetet t ez sokaknak esetekre és sokaknak feltámadásokra 
Izraelben, Lk. 2, 34. Mert hasznos és jó, hogy , a gőgös, 
istentelen káromlók így elkülöní tessenek, hogy ne 
élvezzék ők ís a szent sacramentumot, mert nem szabad 
a szentséget a kutyák elé vetni, sem a gyöngyöket a disz-
nók ele, Máté 7, 6, Ha már most a tévelygők azt hiszik, 
hogy csupán kenyér és bor van jelen, akkor bizonnyal 
űgy van; a mint hiszik, ugy bírják is, ós csupán kenyeret 
és bort elveznek ós az Űr testét sem lélek szerint, sem 
test szerint nem élvezik. Ez nagyon jó és hasznos, hogy 
kincsünk ne szőrassek érdemetleneknek, hanem szent és 
tiszta állapotban csupán az alázatosak által tar tassák meg. 

Másod sorban meg azt hallottuk fentebb, hogy Ireneus 
és a régi atyák arról a haszonról szólottak, hogy a mi 
testünk 'a Krisztus testével azért tápláltatik, hogy meg-
maradjon azon hitünk és reménységünk, miszerint a mi 
tes tünk ís örökké el a Krisztus teste őrök eledelének 
élvezése által, melyet test szerint élvez; mely is test-
szerinti haszon, de mégis kiválóan nagy haszon, ós a 
lélek szerintiből foly. Mert a Krisztus bizonynyal a mi 
testünket ís örökkévalóvá, élővé,^üdvözültté és dicsőségessé 



K H I SZ TUS EZ IGÉ I : EZ AZ ÉN TESTEM STH, 179 

teszi, a mi sokkal nagyobb dolog annál, hogy testét e 
főidőn rövid ideig nyúj t ja nekünk élvezésül Azért akar 
természet szerint bennünk lakozni, mondja Hilarius, lelkünk-
ben ós testünkben, Ján, 6, szerint: a ki az ón testemet 
eszi. az ón bennem lakozik ós én ő benne. Ha lélek szerint 
élvezzük az ige á l ta l bennünk marad lélek szerint lel-
künkben. Ha test szerint élvezzük, test szerint marad 
bennünk és mi ő benne": a hogyan élvezzük, ágy marad 
bennünk ós mi ő benne. Mert őt nem lehet megemészteni, 
sem megváltoztatni, hanem inkább ő változtat meg minket 
szüntelenül, lelkünket igazsággá, testünket halhatat lanná 
tevén. így szóltak az atyák a test szerinti élvezésről 

A harmadik hasznot — remélem — hatalmasan lehet 
bizonyítani. Mert el kell ismerniük, hogy az úrvacsorában 
Istennek igéjét bírjuk, t. i. ezen szavakat : ez az ón testem, 
mely ti érettetek adatik ; ez az ón verem, mely ti éret tetek 
ontátik bűnöknek bocsánatára. Újból kérdem- azért tőlük, 
hogy Istennek igéje használ-e? Ha nem használ miért 
mondja Ézsaiás próféta 55, r i-ban : az Istennek beszéde 
nem tér vissza üresen, hanem hasznot h a j t ? Miért nevezi 
szent Pál Rőm. 1, 1G-ben : Isten hatalmának minden hivőnek 
üdvösségére ? Miért nevezi élet beszédének Fii. 2, l G ; 
kegyelmesség beszédének, Apóst. Csel 14, 3 ; üdvösség 
beszédének, bölcseség beszédének I. Kor. 1, 2i s így 
tovább ? Élet, kegyelem, üdvösség, bölcseség, hatalom, erő 
haszontalan dolgok ? Akkor ugyan mi használ ? 

Miért dühöngenek annyira lovagjaim, ós miért kérdezik 
hogy mire jó a Krisztus teste az úrvacsorában, mintha 
bizony közönséges marhahús volna, és miért tévesztik 
szem elől Istennek igéjét, mintha Istennek igéje nélkül ís 
volna úrvacsoránk. Kik itt a kapemai ták és a hús fa lók? 
Be kell ísmerniők, hogy az úrvacsorában Istennek igéjét 
bírjuk. Istennek igéje pedig számtalanszor hoz hasznot, 
sőt mindenre is képes, meghozza és erősíti a hitet, meg-
győzi a bűnt, az ördögöt, a halált, a poklot és minden 
gonoszt engedelmesekké tesz Isten iránt, gyermekeivó és 
örököseivé tesz, dicsőíti az Istent, megörvendezteti az 
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összes angyalokat és megvidámítja az összes teremtmé-
nyeket. Kell5 hogy mindez az űrvacsorában is legyen, mert 
Istennek igéje vagyon benne. 

Igen ám — mondják — mi nem kérdezzük, hogy 
Istennek igéje használ-e, hanem hogy a Krisztus teste 
mit használ a kenyérben? Ezzel vesződjél Luther. Majd 
hogy el nem hágy a bátorság a nagy szellem előtt, ha így 
kérdez. De ha itt megint mondom, hogy nem engedem, 
hogy a Krisztus testét az igétől elválaszszák, akkor bizony 
kifütyülnek és bántalmaznak. De legyen űgy, a mint 
álmodják, hogy a kenyérben csak a Krisztus teste van és 
nincsen mellette isteni ige, a mi ugyan nem lehetséges : 
hadd lássuk mit nyernek vele, bizony cseberből vederbe 
jutnak. Mert ha a Krisztus teste jelen van külső isiom 
ige nélkül, nem lehet jelen a benső őrök ige híján, a mely 
Isten maga, Ján. 1, l 4 : mert az Ige test té lett, és a test-
ben van. 

Azt is kérdezem : vajon az Isten maga használ-e 
valamit? Míg a földön járt , annyit használt ugyan, hogy 
a kit megérintett testével, azon segített. Teste által, 
testszerínti hangjával feltámasztotta Lázárt (Ján. 11, 4 3); 
megérintette a béipoklost és az megtisztult (Máté 8, ) 
j á r t a tengeren és kezét nyújtot ta az elsülyedő Péter lek 
(Máté 14, 3 l ) ; já r t kelt az országban és csodákat ós jót 
te t t (Máté 9, 36)0 Szokása ís és természete, hogy jót 
tegyen, bárhol legyen is. Miképen tehetné, hogy a kenyér-
ben ne használjon, holott ugyanaz a test, ugyanaz az ige, 
és ugyanazon természetű, és kell hogy merő jó és hasznos 
legyen? 

Azt felelik : de nem lehet azt a hasznot látni ós 
érezni. Itt a hiba kedvesem? A tévelygőknek persze hogy 
nem használ, ők csak - tapogatni és tapintani akarnák, 
csakhogy ne kelljen hinníök, a hogyan a húsfalók és 
kapernaiták tesznek, a kik szintén tapintani akarnák ós. 
beléje harapni. Mi hívők azonban tudjuk, hogy a test 
használ nekünk, bárhol legyen is. Ha hittel test szerint 
élvezzük, mikor a kenyérben van, erősíti a lelket, úgyhogy 
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hiszi, hogy a Krisztus teste az, a mit a száj élvez, és a 
hit egyesül a testtel, mely a kenyérben van. Ez pedig nem 
haszontalan dolog, hanem üdvösséges, a hitet emeli, meg-
ta r t ja és erősíti. Hasonlóképen a szájnak, a toroknak, a 
testnek ís, mely a Krisztus testét élvezi, megvan az a 
haszna, hogy örökké el és az ítélet napján feltámad örök 
üdvösségre. Ez az a titkos erő ós haszon, mely az úr va-
csorában a Krisztus testéből átszármazik a mi testünkbe ; 
mert kell hogy használjon, és nem lehet ott hiába, a miért 
is kell hogy testünknek életet és üdvösséget adjon, a mi 
neki ís természete. 

Azon esetre mondom ezt, ha lehetséges volna, hogy 
az úr vacsorában csak a Krisztus teste legyen jelen, Istennek 
igéje nélkül. De ez nem lehetséges, mert ott állanak Isten-
nek igéi • ez az én testem ; ezek a Krisztus testét természet 
szerint nyúj t ják nekünk, testére vonatkoznak, azt értik, 
azért kell, hogy a Krisztus teste az ige által használjon. 
Ha mindjárt igaz volna is, hogy a Krisztus teste merő 
marhahús, de Istennek igéi mégis mellette állanának, és 
azt rendelnék, hogy élvezzük, akkor is használna az ige 
által, Midőn Ábrahámnak meg lett ígérve fia Izsák, I. 
Mőz, 15, 6, (a ki természetes húsból való és természet 
szerinti gyermek volt), az Isten igaznak mondta Ábrahá-
mot, mert hitte, hogy fia Izsák meglészen Róm. 4, 22. — 
Itt is kérdezhetnék a tévelygők, hogy Izsák mennyiben 
használ Ábrahám hitének és mondhatnák, hogy Izsák soha-
sem ért el semmit, kell hogy lélek legyen jelen, a test nem 
használ. És rni csoda benne, ha Izsák vagy a marhahús 
használ, ha benfoglaltatik ós rendeltetik Istennek igéjében ? 
Hiszen az ördög, a halál, a bűn, a pokol és mindennemű 
baj merő haszonná és gyámolítássá lészen, ha Istennek 
igéje mondja ós rendeli és mi hisszük. Ha már most a 
halál használ testemnek és lelkemnek, mihelyt a Krisztus 
szava rendeli ezt mondván : valaki elveszti az ő életét ón 
érettem, megtalálja azt (Máté 16, 2r0; és ha a halál az 
ige által lelkemet előbbre viszi és erősíti az igazságban és 
a hit engedelmességében és testemet belekényszeríti az 
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életbe: nemde a Krisztus teste is. mely önmagában mer5 
élet, üdvösség és az Istennel teljes, nem használ nekem 
az ige által annyit, mint a halál, bűn ós ördög ? Igaz 
hogy nem lehet sem megérezni, sem meglátni. De azt sem 
lehet érezni és látni, hogy az ördög és a halál miként 
használnak az ige által. A hit azonban érzi. Kedveseim, 
álljatok immár elénk ós győzzetek meg róla, hogy mivel 
a halál ige nélkül nem használ, hanem ártalmas, azért 
természetesen nincsen is, — az lóvén kiindulási alaptok, 
hogy az nincsen, a mi nem használ — ilyenformán nektek 
a Krisztus teste sem használ. 

Arra viszi őket nagy, fenhejázó okosságuk, melylyel 
Istennek igéjét olyan gyalázatosan megvetik, miként Oeco-
iampadius teszi az ő káromló Antisyngrammá-jában, hogy 
az űrvacsorában nem lát ják Istennek igéjét és csak a test-
szerinti evést nézik és bámulják azon hiszemben, hogy az 
isteni ige csak lelki dologról szólhat és külső testszerinti 
dolgot nem érint. Ez még Munzer ós Karlstadt szellemének 
a magja, kik szintén nem akar tak tűrni semmiféle külső-
séget, míg teljességgel bele nem fuladtak az érzékiekbe. 
Az Isten azonban megfordítja a dolgot, és nem ad elénkbe egy 
igét vagy parancsolatot sem, melybe nem foglalna és melyben 
ne tárgyalna egy testszerinti külső dolgot is. Ábrahám-
nak azt az igét adta, mely magába foglalta az ő fiát Izsákot, 
Saulnak azt az igét adta, mely magába foglalta az amále-
kiták megölését, Noénak azt az igét adta, mely magába 
foglalta a szivárványt. S így tovább; nem találsz az írásban 
egy igét sem, mely nem foglalna magába ós nem tárgyalna 
külsőleges dolgot. Ha a tévelygőket követnők, azt kellene 
mondanunk, hogy mindezen testszerinti külsőleges dolgok 
semmit sem használnak és merőben semmisek. Azonkópen 
itt az űrvacsorában is azt az igét kapjuk, mely magába 
foglalja a Krisztusnak érettünk megfeszített testét, hogy 
azt testszerint együk és ez az élvezés a bűnök bocsánatát 
eszközölje, miként az igék mondják, a mint hogy Izsák-
nak is testszerint kellett jönnie és Ábrahám fiává lennie, 
miként az igék mondják, és a szivárványnak is testszerint 
kell ott állania, miként szinten az igék mondják. 
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Hanem maguknak a tévelygőknek ís meg kell \ aila 
niok, bogy az o lélekszerínti élvezésüknél is egy testsze-
rinti dolog van jelen. Mert ha a Krisztus mindjárt az Isten 
jobbján van is, de azért mégis test és küsőleges testsze-
rinti dolog, melynek gyomra és hasa van, a mije pedig a 
léleknek nincsen, miként maga mondja Luk. 24, 39-ben: a 
léleknek nincsen húsa és csontja, a mint látjátok, hogy 
nékem vagyon. Ha annyira mütizeresek és nem szenved-
hetik a húst és csontot, akkor ne élvezzék a Krisztust 
lélekszerint sem, mert mégis csak húst és csontot élvez-
nek. Már most mi különbség van benne? Mi jobb l a 
lelkileg élveznek húst és csontot, vagy pedig a szájjal v Ha 
nem használ a szájban, hogyan használhat a lélekben, 
lévén mindenképen ugyanaz a hűs és csont? De nekik 
merő lélek kell. Ez meg is van nekik, t. í. az ördög, kinek 
sem húsa, sem csontja nincsen. — 

Eleget írtam ugyan Karlstadt doktor ellenében, hogy 
ilyenformán kell különbséget tenni a részben, hogy a külső 
dolog nem használ: külső dolog Istennek igéje hiján nem 
használ, a milyenek például a pápa rendeletei, de az Istennek 
igéjében foglalt külső dolog üdvösséges, mert az igében 
foglaltatik, és a hit ragaszkodik hozzá. A mint most Izsák-
ról és a szivárványról mondottam, melyek mindketten 
külsőleges testszerinti dolgok, ' de mivel az igében foglal-
tattak, Ábrahám hitének ragaszkodnia kellett a jövendőbeli 
Izsákhoz, a ki Istennek igéjében foglaltatott. Az ördög 
ellenben, tévelygőivel egyetemben annyira ellensége az 
igének, hogy mindig el akar ja választani a külső dologtól, 
az Isten azonban nem akar ja elválasztani, hanem egybe-
foglalja. Ha már most mond ják : itt nincsen merő külső-
leges dolog, hanem benfoglaltatik ebben az igében : ez az 
én testem, nem hallják meg, oktalanok módjára elrohannak 
mellette ós ordí tanak: külsőleges dolog nem használ, külső-
leges dolog nem használ! Nem is fognak előbb felhagyni 
ezzel a münzeri szellemmel, míg ők is bajt nem támasz-
tanak, mint az a Münzer. Ugyanaz a szellemük lóvén, félő, 
hogy ugyanolyan gyümölcsöt is fognak teremni. A milyen 
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n fa, olyan gyümölcse. Az Ilyen szellemből szükségképen 
következik, hogy a felső hatalmasság, mint külsőleges 
dolog, nem használ inert nem akar ják meghallani ós látni, 
hogy Istennek igéjében foglaltatik, a végett hogy higyjük, 
miszerint az Isten rendelte Ró in. 13, n mely hit Isten előtt 
ugyancsak nem hiábavaló, azért a tévelygők ezen szelleme 
lázongást szit, és öldöklést támaszt. Lám a világi rend 
külsőleges dolog, mégis ragaszkodik hozzá a hit, és a 
hitnek egyik tétele is az ige által, melyben foglaltatik, 
Róm. 13 : a mely hatalmasságok vagyunk, Istentől rendel-
tettek. Az oktalanokon ez nem segít, míg fejüket össze 
nem zúzták. 

Szeretném tudni, honnan vették azt, hogy van Isten, 
hogy az Istennek fia emberré lett, hogy hinni kell és 
hitünknek egyéb, tételeit melyek senkinek fejébe nem 
pottyantak sohasem; vajon a lélekből tudták-e ezeket, 
mielőtt test szerint és külsőlegesen hallottak volna felőlük 
és olvasták volna azokat. Tudom, erre nemet kell mondaniok, 
mert hiszen a testszerinti külsőleges igéből és írásból 
vettek. Hogyan is nem használna ily külsőleges ige, mely 
által a Szent Lelket vesszük minden adományával egye-
temben ? Vak fenhéjázásból bezártak a Krisztust az Isten 
jobbján egy terembe és nem hiszik, hogy ő jelenvaló a/ 
ő igéjében ós külsőleges dolgokban, melyekről igéje szól; 
azért nem is tudják — miként szent Pál mondja — hogy 
mit beszélnek és mit állítanak, az írás mesterei akarnak 
lenni és haszontalan szőszátyárokká lettek (I. Tim. 1, 6). 
Más alkalommal behatóbban és többet szólunk majd e r rő l 

Továbbá azt mondják: mi szükség is van rá, hogy 
a Krisztus teste a sacramentumban legyen ? Hiszen a hit 
a nélkül is erősíthető az evangélium által, feltéve, hogy 
hirdettetik. Jó, újból tanuságul hívjuk az Istent és tudat juk 
vele, hogy neki vagy nekünk miért szükséges, hogy igéjét 
és munkájá t közli velünk. Talán bolonddá akar tartani 
minket, mintha bizony mi nem tudnók épen olyan jól, mint 
ö, hogy ő neki ós mi nekünk mi szükséges ? Azt hiszi, 
hogy mivel ő Isten ; azért egyedül ő a bölcs, ós minket 
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lelki lényeket tanítani a k a r ? Ha neki teste és vére van, 
miénk a lélek, és az o teste nem használ, de a mi lelkünk 
él és majd azt a nótát íujjiik, hogy hímezés hámozás nélkül 
olyan igéket mondjon nekünk ós olyan cselekedeteket müvei-
jen, a melyekről mi be látjuk, hogy szükségünk van rá juk ; 
ha ezt nem teszi,készek vagyunk az Ítélettel, t. í. hogy kaper-
nait i, Atreus, Thyestes és hűsfaló, és kíváncsiak vágyónk, 
hogyan fog védekezni. Mit tartasz az ilyen szellemről ? 
Nemde nem alázatos ós okos, mértékletes ós tartózkodó ? 
Azt hiszem Baselben abban hagyja szitkait és káromlásait 
ós alaposan megfeddi Luthert, hogy annyira pöröl és 
rúgkapál. De kicsodák a legmegátalkodottabb lugkapá-
Jódzók és pörölök ? Azok-e, a kik mindkettőt az Istent 
es a népet is feddik ? Vagy épen csak azok, kik a kísértő 
szellemeket feddik ? Hiszen ez annyi, mint gerendát viselni 
a tulajdon szemben ós a más szemében való szálkán 
gáncsoskodni. 

Ez Oecolampadms második irtózatos kirohanása. Mert 
hiszen az, a ki a t kérdi, hogy mire szükséges az, a mit 
az Isten mond és tesz, az tűi akar ja szárnyalni az istent, 
okosabb ós jobb akar lenni az Istennel. Ez az igazi münzeri 
szellem, a ki azt i« mondta, hogy csúfot űz a Krisztusból 
is. meg az írásból is ha nem igazodnak az ő észjárása 
szerint. Csakhamar nyomdokába lép Zvingli. a ki, midőn 
mondva lett neki, hogy az úrvacsorában a Krisztus testét 
láthatatlanul élvezzük, ki nem fejezhető módon, nagy 
garral jön és azt ír ja ós kiabálja a Krisztusról: lám a 
Krisztus milyen kitűnő világossága a vi lágnak! Mily 
kitűnően világosít meg minket, ha még azt sem szabad 
tudnunk, hogy hogyan élvezzük testét a kenyérben ! Nem 
sok híja, hogy Münzer módjára ő is csúfot űzzön a 
Krisztusból. Majd hogy meg nem hasad az ember szíve a 
pokoli sátán és tévelygőinek ilyen szemtelen fecsegésón. 
Azt akar ják tudni, hogy a Krisztus teste miképen van 
jelen a kenyérben, mert különben nem igaz, hogy benne 
van, pedig hát azt sem tudják, hogy miként nyitják ki 
szájukat , miként mozgatják nyelvüket, miként fogják 
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a tollat kezükbe, és sokkal hitványabb dolgot ís hogyan 
csinálnak, de azt -elhallgatom, hogyan látnak,"" hallanak, 
beszélnek és hogyan élnek test szerint. Mindezen dolgo-
kat érzékeljük és végezzük napról-napra, de mégsem 
tudjak, hogy hogyan, ós azt akarnók tudni, hogy a 
Krisztus teste miként van jelen a kenyérben, különben nem 
ismerjük el, hogy a Krisztus Mlagosság vagy mester. 

Ámbár nem tartozunk vele fölöslegként megmagya-
rázzuk. miért is szükséges, hogy a Krisztus teste a kenyér-
ben legyen. Szükséges először is az Isten érdekében. Mert 
ha nem volna ügy, a Krisztus hazudnék, mikor azt mondja: 
vegyétek, egyétek, ez az ón testem, mely ti érettetek adatik. 
Íme szép ördögöm, itt a szükségesség; mert az Isten igaz. 

mit mond, azt meg is teheti (Zsolt. 33, 4). Mivel azt 
mondja ehelyütt : ez az ón testem ós az „ez" szócska alatt 
a kenyeret érti, a mit a tévelygők is beismernek, kell 
liogy benne legyen a te<te. Ez a szükségesség azért is 
lényeges, hogy megmaradjon az Űr dicsősége, mivel azt 
mondja magáról, hogy ő igaz ós hű. E mellett szívesen 
elhisszük, hogy ez a szükségesség a tévelygők lólekszerinti 
istenét nem igen bán t j a : mert szívesen tűrné, hogy a mi 
húsból való ós megsült Istenünk hazug legyen, a milyen 
volt kezdettől fogva, ós hogy szavát meg ne tartsa, vagy 
be ne váltsa, a mit pedig megtesz. 

A második szükségesség hitünk érdekében való. Mert 
az Isten igéjében való hitre szükségünk van, mivel azért 
hirdettetik, hogy higyjünk benne, és az Isten követeli is 
a hitet ós azt akarja, hogy igéjére irányuljon. Már most 
itt állanak Istennek igéi, a melyek magukba foglalják a 
Krisztus testét oly értelemben, hogy jelen van. Azért 
miként szükségünk van az igére ós a hitre, azonképen 
az igébe foglalt testre is szükségünk van, hogy hitünk 
igaz legyen és az igével egyezzen, mert az ige ós a test 
egymástól el nem választható, és ha el is választatnék, 
és ige nélkül való lenne, akkor is szükségünk lenne rá, 
mert élet és üdvösség vagyon benne. 

Igen, lehetséges volna ez a sacramentumon kívül. 
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Igaz, lehetséges volna az isten jobbján iilo Krisztus testének 
híján is, de azért a Krisztus nem lehetne az Isten jobb ján? 
Szintúgy lehetséges az evangélium híján. Mert kí gátol-
hatta volna az Istent, hogy megváltson minket a nélkül, 
hogy ezt prédikáltatta volna ís, vagy hogy emberré lett 
volna? Továbbá megteremtette a mennyet és a földet 
és még mindig ő teszen mindent külsőleges prédi-
kálás nélkül, a nélkül hogy emberré lenne, de azért 
semmis az evangélium? Ha már most emberek utján, 
igéje ós a kenyér revén az úrvacsorában akar ja neked 
megadni, kí vagy te fen héj ázó, háládatlan ördög, hogy 
kérdezni szabadjon neked, miért nem teszi másképen és 
ezen mód nélkül? Te akarod megszabni ós megválasztani 
a módját és mértékét ? Őrömtől kellene repesned, a miért 
megteszi, bárhogyan is tegye, csak sajátoddá legyen. Nem 
gondolod, hogy ón ís kérdezhetném, miért szükséges, hogy 
úrvacsora legyen, és hogy kenyeret ós bort élvezzünk 
benne, mivel az evangélium ós a Krisztusra való emlékezés 
amúgy ís megvan minden prédikációban ? Miért szükséges, 
hogy az írást olvassuk? Miért szükséges, hogy egyik a 
másikat külön ís intse ós vigasztalja ? Mindez megtörtén-
hetik a nyilvános közönséges prédikációban. Nemde nem 
hiábavaló gondolatok ezek ilyen nagy dolgokban ? Isten 
be akar ja tölteni a világot, és különféle módon akar ja 
magát közölni velünk igéjével és cselekedeteivel, hogy 
segítsen ós erősítsen minket, és mi annvira élhetetlenek 
és boszúsak vagyunk, hogy gátoljuk őt ós csak a nekünk 
tetsző módon akar juk elfogadni. Fekete, á tkozot t ördög 
vagy! Erről legyen ezúttal annyi elég. 

Mivel a tévelygők úgy vélik, hogy nyert ügyük van, 
symbolumot csinálnak az úrvacsorából, vagyis egy ismer-
tető jelet, melyről fel lehessen ismerni a keresztyéneket, 
amint a koldusokat ós a zsidókat megismerjük a sárga 
csattokról, és ez a keresztyének egymásközti ismertető 
jele legyen, mely nem az Istenre irányul, és a melylyel 
a szeretetet egymás között gyakorolják és ápolják. Ennek 
kellett is következnie abból a szellemből. Mert elválasztván 
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az igét a kenyértől és bortól ós csak az evest és ivást — 
akár a csapszékben — hagyván meg, természetesen nem 
istenszolgálat, sem megerősítése a hitnek, hanem csupán 
hasszolgálattá és falássá kellett lennie. De mit törődik az 
Isten a mi falásunkkal ós ivásunkkal, miként Jeremiás 
7, 2l=ben .mondja. És mit használ hitünknek, ha a has 
zabál és iszik ? A búcsúkról mondták annak előtte, bogy 
csak azért t a r t j ák meg, hogy az ismerősök egymásra 
ismerjenek ós megszeressék egymást. Ilyen búcsúvá 
tet tétek az űrvacsorát is. 

De ha kérdezzük, hogy mivel bizonyítják ezt, azt 
válaszolják : no hát nem elég, ha mi mondjuk ? És valóban, 
a kinek nehezére esik istennek igéit itt elhinni, az az 
ilyen fecsegés által nagy kellemetlenségtől szabadul meg. 
De ha ragaszkodunk hozzá, hogy igei igazak, ós a Krisztus 
teste és vére jelen van, akkor bizony valamivel többnek 
fogjuk meghagyni az űrvacsorát, mint afóle búcsúnak, 
De ha kiragadják belőle az igét ós csupán kenyérré ós 
borrá teszik, akkor nem bánom, ha búcsút vagy far-
sangi mulatságot csinálnak belőle; teljesen mindegy, ha 
úgy tetszik nekik, akár táncot vagy já tékot csinálnak 
belőle, mi nem törődünk vele, de káromló ós ellenséges 
indulatú evésükben mi bizony nem veszünk részt. 

Mi tudjuk, hogy az az Űr vacsorája, és annak is 
neveztetik, és nem a keresztyének vacsorája. Mert az Ur 
nemcsak szerezte, hanem maga készíti is, ós meg is t a r t ja 
maga, és ő maga a szakács, a pince, étel és ital, mely 
hitünkről feljebb bizonyságot tet tünk. Midőn elrendeli ós 
szerzi a Krisztus, nem is szól így: ezt cselekedjétek 
jelszótok gyanánt, hogy egymásra ismerjetek ós egymást 
szeressétek, hanem ekópen: ezt cselekedjétek az ón 
emlékezetemre. Ha az ő emlékezetére keli cselekednünk, 
akkor az ő szolgálatára, az ő dicsőítésére szereztetett. 
De mivel szolgálunk neki ? Zabálással ós ivással ? Azzal, 
vélem ón, hogy hitünket erősít jük és őt megismerjük, 
miként már gyakran tanítottuk, és ebben nem lesz kétség, 
ha ragaszkodunk hozzá, hogy teste és vére jelen van, a 
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mint hogy a szent atyák ís az úrvacsorának ezen gyümöl-
cseit említik. 

Ügy hallom, hogy ezen a tévelygésen a pápás egyház-
beliek közül ís némelyek örülnek, és némelyek azt remélik, 
hogy kiváltképen a mise most már áldozatni fog elismer-
tetni. Különösen mivel az atyák közül némelyek a 
sacramentumot áldozatnak nevezik, mint például íreneus, 
Cypríanus, Augustínus, és mivel jól érzik, hogy keresztyón-
telen dolog naponként megáldozni a Krisztust, a ki csak 
egyszer áldozta meg önmagát és többé nem áldozható meg, 
nem is akarja, hogy megáldoztassók ; most előkerítik a 
kenyeret ós a bort, ós mivel szerintük a sacramentumban 
merő kenyér ós bor van jelen, veszélytelen dolognak 
tetszik nekik, hogy a misét megtartsák áldozatnak ós 
könnyebben keresik meg most a kamatjaikat , mert csak 
közönséges kenyeret ós bort kell áldozníok. Ha az igaz, 
aligha nyernek igazságot, ós igaz marad istennek ítélete, 
melyről szent Pál II. Thessal. 2, n - b e n mond ja : az Isten 
reájok bocsátja a tévelygésnek erejét, hogy higyjenek a 
hazugságnak, mert az igazság szeretetét nem kívánták, 
hogy üdvözüljenek. És a Krisztus Ján. 5 , o a n ón az én 
Atyámnak nevében jöttem ós nem vesztek be engemet: 
ha más valaki jönne a maga nevében, azt bevennétek. 
Azonkepen ezek az ón uraim is végtelenül üldözik ós gyű-
lölik az evangéliumot, azért tévelygést ós hazugságot 
nyernek helyette. 

Hátha legelsőbben is a mise dől meg ezzel, a mivel 
pedig fen vélitek tartani, ós ezzel a tévelygéssel elveszí-
titek mindkettőt, az evangéliumot ós a misét, úgyhogy 
nem tar that já tok meg sem a hitet a lélek számára, sem 
a kamatot a has számára ? Mert ha az egyszerű népek 
megtudják, hogy komisz kenyeret áldoztok a misében az 
ő bűneikért, csakhamar elfordulnak tőletek és megvonják 
mindkettőt, az áldozatot, és a kamatot is. Ki lehetne 
annyira megháborodott, hogy lelkeert elfogadna egy darab 
kenyeret ós egy ital bort, különösen az új testamentumban, 
melyben a Krisztus drága vérén váltattunk meg, és nem 
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aranyon ós ezüstön, nein kenyéren és nem boron, I. Pét. 
1, 18 s köv. A tévelygők is abban reménykednek, hogy 
ezen tanításuk által végképen megdöntik a misét, pápástól 
ós mindenestől, ós nagy egyetértést ós egyenlőséget fog-
nak támasztani az összes keresztyének kőzött. 

Tekintse most már akárki és akárhogyan a ml sót 
áldozatnak, tekintse akár merő kenyérnek, akár a Krisz-
tus testének, kénytelen lesz így szólani: bizonnyal igaz, 
hogy a Krisztus többszőr ís, azon az egyszeri áldozáson 
fölül, melylyel önmagát adta áidoztul, nem áldozható meg. 
Mert a naponkénti áldozásról, és ily áldozatnak bűneinkért 
való áruba bocsátásáról, a mint eddig el volt rendelve és 
gyakorolva ís lett, hála Istennek már maguk a pápisták 
belátják, hogy ez az Istennek legnagyobb káromlása és a 
legirtozatosabb dolog, a mely valaha uralkodott a földön, 
ós a régi tanítók közül soha egy is ilyent nem hitt, nem 
tanított ós nem írt. Mert Ireneus oly értelemben nevezi 
áldozatnak, hogy kenyeret és bort áldoznak, a mely isten-
nek igéje által sacramentumíná lesz, pusztán hálaadás 
gyanánt, hogy ezzel vallják, miszerint az Isten táplál 
minket, a mint az ótestamentumban tőrtént, de nem bűne-
inkért, vagy lelkünk megmentéséért, vagy az Isten kien-
gesztelésére, a mint a pápisták ta r t j ák a misét. Némelyek 
azért nevezik áldozatnak, mert arra az egy áldozatra gon-
dolnak benne, a melyet a Krisztus hozott éret tünk egyszer, 
a mint évről-évre húsvét napját resurrectiónak, vagy 
resurrectíonís dies-nek, feltámadásnak nevezzük, mondván: 
ma támadott fel a Krisztus, nem mintha a Krisztus évről-
évre feltámadna, hanem évről-évre megemlékezünk az ő 
feltámadásának napjáról. Ilyen értelemben nevezi szent 
Ágoston a sacramentumot áldozatnak. De a ki nem akar 
hinni, az csak hadd menjen, áldozzon és káromoljon, míg 
beleun; az igazság e tekintetben eléggé napfényre jött. 

Tévelygő uraimékat ezennel kérem ós intem, hogy 
az igazság iránt legyenek annyira tisztelettel, hogy végtére 
a velejére ós a vegére érkezzünk, ós hagyják el a fölös-
leges dolgokat, válaszoljanak az igazi fokérdésekre, ós 
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maradjanak meg mellettük állhatatosan. Hogy még egyszer 
jelezzem: nem szükséges, hogy megtanítsanak arra, misze-
rint a Krisztus az Isten jobbján ül, a világot elhagyta, 
felment a mennybe és hogy sziveinknek arra kell irányul-
niok, hogy ne adjunk semmit földi dologra és sok efélére. 
Mert mindezt Isten kegyelméből jói tudjuk. Hanem azt 
kell bizonyossá tenni és bebizonyítani, miképen ellenkezik 
ez a kettő : hogy a Krisztus teste az Isten jobbján ül, és 
egyúttal az űrvacsorában is jelen van. Hogyan van ez, hogy 
az Istennek hatalma annyira meggyengült, hogy erre nem 
képes, és mindent helyes alapon ós világos szentírási 
helyekkel kell bizonyítani. Arra tanítsanak meg, hogy hol 
a szükségesség, hogy bizonyosak legyünk, miszerint e 
szavak: ez az ón testem, homályosak és érthetetlenek és 
másként kell őket érteni, mint a hogyan hangzanak. Hall-
já tok kedves uraim, hogy mit kérdezek, hol feneklettem 
meg, hol kiáltok ? Kedveseim, ne kerüljetek el, és ne 
vessetek meg engem olyan fenhéjázóan, és ne csicsereg-
jetek e helyett valami másról. 

Hasonlóképen ne akar ja tok megtanítani arra, hogy a 
test nem használ ós hogy lélek szerint kell élvezni ós 
élni, és mindeneket megtenni, ós hogy lélekszerintisóg 
nélkül semmi sem használ. Ezt amúgy is tudjuk in ár, 
többet szeretnénk tudni, azt t. i. hogy ez a szentírási hely: 
a test nem használ, miként ellenkezik ama mondással: 
a Krisztus teste a kenyérben van. Azután hogy megbizo-
nyosodjunk arról, hogy a Krisztus testéről van ez mondva: 
a test nem használ. Szintúgy hogy a Krisztus teste mulandó, 
hasztalan, elenyésző eledel, holott o maga mondja Ján. 
6, 5 l-ben, hogy örök eledel, a mely életet ád ; és hogyan 
van ez, hogy az űrvacsorában muló haszontalan hűs, noha 
a természettől és természeténél fogva őrök eledel. Ezt 
sovárogjuk, erre nézve hallgassatok meg. Továbbá, hogyan 
keli az űrvacsorára vonatkoztatni azt a szentírási helyet: 
akkor ha valaki azt mondja néktek: íme itt vagyon a 
Krisztus, vagy amott. (Máté, 24, 28 s köv.). Ezeket, és mind 
azt, a min tévelygéstek alapul, azt tegyétek nekünk bizo-
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nyossá ós világossá. Mert mindaz, a mit eddig nyúj tot ta-
tok, kárba veszett ós semmit sem értetek el vele, mert 
sokat állítottatok ugyan, de semmit sem próbáltatok 
bizonyítani. 

Zvingli dicsekszik ugyan, hogy ezen szavakból: ez 
az ón testem, kisaj tol ja ós kipréseli azt az értelmet: ez az 
ón testemnek jele. De ott állott valaki, és nézte, hogy 
miként préseli, ós az észrevette, hogy megtréfálta valaki 
ós csupa szőloszinü kavicsot tett a sajtóba, ós a szegény 
ember igyekezettel préselte a kavicsot ós nem akarta a 
munkát abbahagyni, mígnem a sajtó kövestől ós min-
denestől a fejére hullott és agyonzúzta őt. A Krisztus 
szavait bizony nem igen lehet sajtolni és préselni, kavics-
darabok azok, sőt merő sziklák, melyeken az istentelenek 
kárvallás nélkül nem mesterkedhetnek, miként maga 
mondja Máté 21, 44~ben : ós a ki esik erre kőre, megromol; 
a kire pedig felül esóndik, elrontja azt. Azért ha ti az 
atyákról azt hiszitek, hogy nektek adnak igazat, miként 
dicsekedtek, és nem akar já tok őket megtagadni, akkor ne 
álljatok meg ott, hogy önkényesen rácsavarhatjátok a ti 
órtelmezéstekre, hanem jól sajtoljátok ós préseljetek sza-
vaikat, hogy vajon csakugyan úgy szólnak-e? Arra ne 
tanítsatok, hogy az atyák mondásait így vagy amúgy lehet 
irányítani ós ferdíteni, hanem arra, hogy bizonyos-e, hogy 
kell őket irányítani. Mert jól halljátok, hogy ezen tudomány-
tokát jól ér t jük és nem is kérünk mestervoltotokból olyan 
dolgokban, melyekhez máris értünk. Sőt valljuk és elis-
merjük, hogy ti vagytok a legkiválóbb tanitók, mert azt 
tanitjátok, a mit igen könnyen lehet megérteni, ós a mihez 
hit sem szükséges. Mert a kí nem tudja felfogni, hogy a 
kenyér-kenyér, és hogy a bor-bor, annak természetesen 
eszelősnek kell lennie. De azt elmulasztjátok, hogy bebizo-
nyítanátok, miszerint puszta kenyér van jelen. 

Szent Pál nem ilyen finom tanító, mert olyant tanít, 
a mit senki fel nem foghat, de bizonyítása olyan hatalmas, 
hogy kényszerít hinni benne. Ezt ti nem teszitek, hanem 
inkább más dolgokról beszéltek. De ha már mesterkednetek 
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kell, a miről azt vélitek, hogy használ az ügynek, hát 
tegyétek meg azt, hogy főképen a fődologrőí szóljatok, Űgy 
hiszem eléggé intettelek, hogy mit tegyetek, de nagy kérdés, 
hogy használni ís fog-e? Mert jól ismerem az állhatatlan, 
bujkáló és simkainlós ördögöt 

Hogy azonban szent éltetekkel és szenvedéseikkel 
dicsekedtek ós úgy ítéltek meg engem, mint a kit az isten 
lelke elhagyott, azt szívesen megengedjük. Sőt mi szegény 
bűnösök azt kívánjuk, vajha még dicsőségteknél is sokkal 
magasabban áüanátok, mert bizonyosak vagyunk benne, 
hogy ez nekünk nemcsak hogy nem ártana, de sőt üdvös 
dolog lenne, ha kegyes ós szent népek volnának a földön. 
Megrövidülést persze nem szeretnénk szenvedni tőlük, de 
gyönyörködni szeretnénk ben nők, s bizony szükségünk ís 
volna r á j u k De ha tovább ís úgy akarnátok dicsekedni 
eltetekkel, arra kérlek, bizonyítsátok tettel ís, és büntes-
sótek meg híveiteket rosszaságukért, és javítsátok meg 
őket, és ne engedjétek hogy másokat annyira megbánt-
sanak ós igazságtalanságot kövessenek el ra j tuk, nehogy 
űicsőségteket hazugságnak és szent elteteket tettetésnek 
kelljen tartani. 

Bucerus Márton egyike a legkíválóbbaknak köztetek, 
egy kedves keresztyén testvér, ós a Krisztusban szolga-
társatok, a ki még eltetekben szentekké tesz titeket, A 
mi lelkészünknek, Ponimer1) János űrnak zsoltárját latinra 
fordította (a mint hogy nagy adománya van az Istentől a 
beszédre és magyarázásra), ós a kiváló könyvet a sacra-
mentumról való mérges tanitástokkal annyira elrontotta, 
hogy már jóvá sem igen lehet tenni, mert ez a könyv 
annyi nép közé jut, ós a János úr neve ós munkája alatt 
épen az a tévelygés kerül piacra, mely ellen szóval és. 
tettel szüntelenül harczol. Ilyen dolgokat követ tek el, ti 
szent népek, mintha gyönyőrfísógtek telnék benne, ós nem 
kötelezitek a visszaszívásra ós a veszteség megtérítésére, 
noha jól tudjátok, hogy mennyire fekszik ez szíven János 

Pommeranius-Bugenhagen. (Ford.) 
I>. Luther M. művei. 13 
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úrnak, és hogy mennyire bántja Őt ez a galádság. Hason-
lóképen az én legjobb könyvemet, a melyet valaha írtain, 
postillámat ís, melyet a pápisták ís kedvelnek, elősza-
vakkal, jegyzetekkel és közbevetésekkel annyira elékte-
lenítette, hogy az a káromló, gyalázatos tan az ón nevem 
cégére alatt sokkal inkább tenyésztetik, mint minden egyéb 
könyv á l t a l Mit tegyek? Hogyan gátoljam meg ? Olyan 
vagyok, mintha kutya mart volna meg. Ujabb előszóval 
védekeztem, de mi haszna?1) Az ördög jól látta, hogy ezt 
a könyvet mindenütt kedvelik, azért bele is kapaszkodott 
s megtöltötte ós telerakta a maga szemetjével. És én ártat-
lanul az ördög szemetjének terjesztőjévé lettem, akár 
akarom, akár nem. Dehát mi mégis türelmetlenek vagyunk, 
és pörölünk, ós mardosunk, ők azonban merőben szentek, 
ős mégis olyan alattomosságot ós gyilkolást cselekesznek, 
mi ellen nincsen orvosság. Pedig keresztyén létemre inkább 
elszenvedném, hogy valaki fejemet vegye, semhogy olyan 
galádságot bizonyítson rám, hogy könyvemmel szándékom 
és akaratom ellenére lelki mérget terjesztek. 

Olyan sietős az ő és az ő ördögök dolga ezzel a 
tévelygéssel, hogy ínég mások könyveivel ís terjesztik, 
mintha nekik kevés könyvük volna a világ elbódítására. 
Halálom után meg mi nem történhetik ? Már életemben 
így cselekesznek, ós ón itt Wittenbergben kényszerülök 
ölni ós szemlelni ezt a dolgot. Különösen nem lett volna 
szabad, hogy Bucer Márton tanítson engem álmadozá-
sával és költeményével a „Braheo et eadeni esca"=val. Kern 
olyan nagy dolog az, ón is rávetemedhettem volna, ha gyö-
nyörűségem tellett volna benne. Azon fölül, ha magyará-
zásomban hibát talált, szentírási helyekkel, vagy külön 
könyvvel ís támadhatott volna, és nem kellett volna tud-

Á postiila negyedik kötetének kilátásba helyezett megjelenését 
megelőzőleg Luther e kötethez űj előszót értés elküldte a Butzer-féle 
kiadás nyomdászának. Ezen előszóban óvást emelt iratainak elferdítése 
ellen. Ezen negyedik kötet azonban meg nem jelenvén, természetesen az 
óvás közrebocsátása, előszó alakjában — szintén elmaradt, és így a 
postillába becsempészett fcévtanok Luther neve alatt továbbterjedtek. 
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tomon kívül legkedvesebb könyvemet annyira meggyalázni 
és ezzel a maga mérg étbelevmm a szívekbe. Mind ezeket 
a dolgokat szent, jellemes és keresztyén cselekedeteknek 
tar t já tok. És még szembe szálltok velünk, mint türelmet-
lenekkel mivel ezt nem tűrjük. — 

Nem is éri be ezzel ugyanaz a Bueerus. Melanchthon 
Fülöp inaglstert ís kikezdi ; egészen nyíltan Írja rőía ; 
akármit higyjen most Fülöp, de faisonynyal ö ís tanította 
már, hogy az úrvacsorában merő kenyér van jelen. Lám 
kedvesem, Iám hogyan törnek ránk esek a szent népek, 
és minket vak, íéJeknőlkítlí liúsfaíőkat hogyan akarnak 
kényszerítem az ő hitük elfogadására, mintha az ő Istenük, 
nélkülünk wíttenbergiek nélkül nem tudná dicsőségét 
elérni és hitüket megtartani, — Nem akarom tovább ele-
mezni ezt a galádságot, noha rászolgáltak vele, hogy 
türelmetlenségünk ne szolgáljon nekik okul a fődolog 
elfelejtésére és saját szent voltuk dicsőítésére. Csupán azu 
kér jük, hogy ezeket a dolgokat előbb hagyják el, és ne 
tűr jék meg maguk között, mielőtt annyira fényeskedni 
akarnak és szájukat törülni: mert nem jól illik szent-
népekhez ilyen galádságot és ördöngösséget elkövetni 
felebarátjukon : Pál mondja Rőm. 1, 3 r b e n , hogy nemcsak 
azok méltók a halálra, kik ilyeneket cseiekesznek, hanem 
azok is, kik ebbe beleegyeznek. Ha csak életünket illetnék, 
mi szegény, szentségtelen, türelmetlen bűnösök szívesei: 
hallgatnánk, és a nagy, jellemes szentektől szívesen el° 
tűr nők ezeket; de tanításunkat illetik, melylyel másokat 
tanítunk lelki üdvösségre. Ezt ócsárolják, megmérgezik, és 
megrontják, úgy hogy több kárt okoznak általunk, mint 
saját könyveik á l ta l Ez ellen bizony kell egy kissé berzen-
kednünk. Ha ennek kapcsán azután észreveszik, hogy mi 
ís az ő magasztalt szentségük, arról nem tehe tek ; a 
Krisztusra vessenek, a ki így szól: gyümölcséről ismered 
meg a fát. 

Azzal is gyaláznak, hogy mivel a parasztok ellen 
írtam, eltávozott tőlem a Lélek, úgyhogy megátalkodottan 
az igazságot nem láthatom stb. Nem törődöm vele, hogy 

13* 
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ezt és hasonlókat mondanak felőlem. Fenkölt szellemmel 
nem dicsekszem, de az istennek és a Léleknek nagy ado-
mányaiért és kegyelméért hálát adok, ós remélem méltán 
ós nem ok nélkül Meni ís tartom nagy dolognak, ha 
valaki megérti, hogy merő kenyér ős bor hogyan lehet az 
asztalon ; a gyermek ós a bolond ís megérti ezt, napon-
ként látom előttem az asztalon, de tí kedves tanácsbeli 
urak Baselben, Strassburgban ős mindnyájan, kiknél ily 
sacramentumtévelygők vannak, legyetek figyelmeztetve 
beszédükre, hogy szemeiteket ne az erszényre irányozzátok, 
hanem jól figyeljetek a játékra, Münzer meghalt, de szelleme 
még nincsen kipusztítva, — Mert hogy mit kelljen tartani 
arról a szellemről, mely a parasztokat iázitóan vigasztalja, 
és engem kárhoztat, mivel ellenük írtam, azt könnyű 
megítélni. Az ördög nem alszik, hanem még mindig 
prüszköl. Azért mondottam fentebb, hogy ez a szellem 
nem jő, nem is céloz jót ezek által a tévelygők által, 
noha azt tartom, hogy a prédikátorok, a kik ellen írok, 
lelkükben még nem forgatnak semmi rosszat. De, édes 
Istenein, nem bírnak magukkal ; ez a szellem elvakította 
ós békókba verte őket, azért nem is lehet bennök bízni. 
Mert a mely szellem megsemmisíti a Krisztus testet, az 
nem Istentől való, mondja szent János, ós meg hozzá 
teszi, hogy ez a próbakő. Ez a szellem pedig megsemmisíti 
a Krisztus testet, inert haszontalan, mulandó ós minden-
képen közönséges húst csinál belőle, a milyen akár a 
marhahús, vagy borjúhús, miként hal lot tuk; azért nem is 
lehet igaz szellem. Intelek ós tanácsolom : óvakodjál, 
őrizkedjél, a Sátán az Isten gyermekei közé jött . 

Míg ú j ra jelentkeznek, ennyiben hagyom. Mert ezek 
az igék : ez az ón testem, még szilárdan állanak, minden 
tévelygésük ellenére. Ezt — hála Istennek — ezúttal 
kimutat tam ezzel az i ra t ta l Adja Isten, hogy megtér jenek 
az igazsághoz; és ha nem, hogy minden írásuk csupa 
csapda legyen, melyekben önmagukat fogják meg ős nekem 
kezembe essenek! Ámen. — 
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BEVEZETÉS. 

Az úrvacsorai vita Luthernek 1527-ből való s imént közlött 
„Hogy Krisztus ezen igéi: Ez az én testem stb." művével nem ért 
véget, ellenkezőleg tetőpontra hágott Zvingli ugyanis ugyanakkor 
szintén két ujabb iratot adott ki, feleletül Luthernek még 1526-ből 
való s a szentségről szóló beszédére. E művek az Amica Exegesis 
és a Früntlicli vergiimpfung und ableynung stb., miket egy 3-ik 
irattal 1527 ápr. 1-én kelt levele kiséretében Luthernek is meg-
küldött. E levél olaj volt a tűzre. Iskolamesteri utasításokat 
ád abban Luthernek s arra az esetre, ha nem jól viselné magát 
még meg is fenyegeti. E levélről maga Luther irja Spalatinnak 
máj. 4-érői kelt levelében: Zwinglius mihi epistolam scripsit 
superbiae, calumiae, perli naciae, odii ac paene malitiae 
totius plenam, snb optimis tamen verbis. Ita furit iste spiritus. 
Maga Melanchton is megemlékezik erről s aggodalommal nézett 
a vita további fejlődése elé. 

Luthert Zvingliék eljárása rendkívül felindította s látván, 
hogy már előbbi irata is sokakat megerősített az igaz hitben, 
annál nagyobb hévvel, mondhatni, szenvedéllyel dolgozott újabb 
s az úrvacsora kérdésében kétségkívül legfontosabb, kimerítő, 
gondos és művészi szerkezetű munkáján, az ő u. n. úrvacsorai 
nagy hitvallásán. 

Nehéz viszonyok között született meg e munkája. Witten-
bergben a pest is dühöngött; barátai az egyetemmel együtt 
Jénába költöztek, felesége is lebetegedett, sőt közbe-közbe maga 
is gyengélkedett s a halálra gondolt. E kívül reá nehezedett 
az összes gyülekezetek gondja. 

Nem csoda, ha Jónáshoz irt és nov. 10-ről keltezett leve-
lében imígy sóhajtott fel: „0 utinam et iterum utinam Erasmus 
et Sacramentarii uníus horae quarta cordis mei experiri possent 
miseriam: quam securus ego pronuntiarem, eos sincerissime 
converti et sanari. Nunc et ipsi inimici mei firmi sunt et vivunt, 
denique addunnt dolorem super dolorem et quem deus percussit, 
porsequuntur." 
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Ily hangulatban volt ő, mikor munkájába fogott, 1527 
őszén azzal az elhatározással, hogy utolsó szavát mondja ki 
az úrvacsora kérdésében ellenfeleivel szemben. 1528 febr. havában 
már sajtó alatt volt munkája s a rá következő hónapban még-
is jelent. Hatását elképzelhetjük. Áz ellentábor őrjöngőnek minő-
sítette s Zwingl.it ösztökélte, hogy mint megtévelyedett dühöngő 
atyafival bánjon el Lutherrel. 

Először Oecolampaclius, majd nemsokkal utóbb Zvíngli is 
válaszolt s mindkettőjük műve 1528 július havában együttes 
kiadásban jelent meg ily cím alatt: 

„Über D. [| Martin Lu- || ters Büch., Bekent || nuss genant, 
zwo antwur [| ten, Joanuis Ecolampa [| dij, und Huldrychen || 
Zwinglis |1 lm M. D. XXVIII. jar. [| Getruckt zu Zürich" stb. 

Lutherhez is eljutott e válasz, de ő, híven kimondott 
szavához nem reagált arra többé. Csakis egyszer szólott még-
hozzá az úrvacsora kérdéséhez, kevéssel halála előtt 1544-ben, 
az ő rövid hitvallásában, de itt is nem azért, hogy újabb vitát 
kezdjen, hanem csupán, hogy mind az egész világ előtt vallást 
tegyen hitbeli álliiatatosságáról. 

Luther nagy hitvallása az űrvacsoráről a későbbi századok 
hosszas űrvacsorai vitái alatt mindenha az igazi lutheránusok 
siboletje volt. 

E műnek különös jelentőségét e kívül fokozza még az ís, 
hogy annak végén a 3-ik részben Luther az ő keresztyén hitének 
összfoglalatát is közrebocsátja. E rész még 1528-ban Link 
el ülj ár ő beszédével külön is megjelent, mert arra maga Luther 
is nagy súlyt fektetett. 

Luther nagy hitvallása igen sok szövegben maradt ránk, 
amelyek közül kétségkívül a legjobbak az A és B. B l. Mi alapul 
a „A" szöveget vettük, amelynek eime: 

„Von abendmal || Christi,Bekendnis (| Mart.Luther || Witten-
berg. || 1528. || " 120 quart lap. Végén: „Gedrnckt zu Witten-
berg || Michel Lotther || D. M. XXVIII. I| " 



LEVÉL. 

A REUTLINGENI HÍVEKHEZ. 
1526. január 5. 

R e 11 t l i n g e n v á r o s a összes k e d v e s k e r e s z t y é n 
h í r e i n e k , a K r i s z t u s b a n s z e r e t e t t u r a i m n a k , 
b a r á t a i m n a k és t e s t v é r e i m n e k . 

Kegyelem és békesség a Krisztusban, a mi Urunkban és 
Megváltónkban! A ti mihozzánk küldött testvéreitek, szeretteim, 
az Úrban, fölöttébb megörvendeztettek avval a vigasztaló hírrel, 
melyet nekünk hoztak, hogy az irgalmas Isten titeket kegyel-
mesen megáldott derék prédikátorokkal, akik által kivezetett 
az előbbi sötétségből és még most is nap-nap után vezet, mint 
ahogy azt Péter apostol mondja, Pét. I. 1. a mi apáinknak és 
elődeinknek rendeléseiből és szokásaiból az ő igazsága és csodá-
latos világossága felé, hogy megismerjük az ő fiát, a mi urunkat 
a Jézus Krisztust, a ki minket nem a mi cselekedeteink és 
erőnk által, ahogy azt eddigelé tanultuk és hittük, hanem saját 
vérével váltott meg a haláltól az üdvösséges életre, az Istennek, 
a mi atyánknak örök határozata szerint, akinek öröktől fogva 
úgy tetszett hogy ez időben oly gazdagon ajándékozza nekünk 
az ő irgalmasságát, minden mi érdemünk, hozzájárulásunk és 
gondolatunk nélkül, merő kegyelméből, holott mi arra méltat-
lanok vagyunk, sőt egészen mást érdemelnénk. Ezért legyen 
néki hála és dicsőség, tisztelet és magasztalás mindörökké. Ámen. 

Szívünk szerint imádkozunk ugyancsak mennyei atyánkhoz, 
hogy benneteket velünk együtt ebben a megkezdett, ismeretlen, 
kegyelemben és világosságban továbbra is kegyelmesen meg-
tartson, megerősítsen és gyarapítson és az ördögi gonoszságnak 
minden alattomos támadásával szemben becsületes és állhatatos 
gondolkozásban megóvjon és megvédelmezzen. Mert erre nagyon 
is szükségünk vagyon. Hiszen ti kétségkívül jól. tudjátok, hogy 
mennyire megkörnyékezett minket a mi ellenségünk, az ördög; 
tudjátok, hogy miként dühöng és ordít, mint a haragos oroszlán 
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és keresi, hogy kit nyeljen el (Pét. I 5, 8). Ez évben is bebi-
zonyította, hogy mily hatalmas ura ő a világnak, ahová őt 
Isten rendelte. Hatalmaskodik pedig két fegyverével: 

Először hatalmasságával, hogy ellenünk uszítja a császárt, 
a fejedelmeket és urakat és utoljára még a szegény pórnépet 
is lázadásba kergette az evangéliom neve alatt. Ebben lássátok 
az ő ördögi és emberfölötti gonoszságát, hogy minekutána 
sem a pápa, sem a császár útján eléggé nem érvényesíthette 
hatalmát, elköveti azt a gyalázatosságot, hogy az evangéliomra 
keni a szégyent, hogy most mindenütt az evangéliomot okolják 
mind azért a nyomorúságért, amit a parasztok felidéztek s ami 
a parasztokat érte. S e miatt sok ártatlan embernek kell 
hullatni a vérét, Ezt akarta, erre törekedett. Igy szenved most 
az evangéliom sanyarúságot és gyalázatot a legnagyobb mérték-
ben, még pedig az ördögnek eme cselvetése miatt; ez a jutalma 
mindama kegyelemért, melyet nekünk hozott. 

S ha őszinte szóval akarjuk megvallani: nem az urak 
verték meg a parasztokat, ahogy ők dicsekesznek. Ha már 
előbb az evangéliom által Isten előtt le nem verettek volna, 
fejedelmek és urak ugyan le nem csillapították, le nem 
verték volna őket. Szent Pál a rómabeliekhez így szól a 
13. fejezetben: Aki az Isten rendelésének ellene támad, az 
büntetést szerez" magának. Ez az ige verte le őket, ez győzte 
le őket teljesen, még mielőtt fegyvert emeltek volna ellenük. 
És mégis az evangéliomnak kell azt hallania, hogy ő okozta, 
ő szerezte ezt a nyomorúságot Ám legyen, ezt a gyalázatot 
ilyen módon rákente, ez sikerült neki. De azért, ha Isten is 
úgy akarja, ebből haszna nem lesz: majd csak megszégyenül 
megint az ő gonoszsága, és megdicsőül ez evangéliom. 

Gonoszságának másik fegyvere az, hogy szektákkal, eretnek-
ségekkel és hamis lelkekkel támad ellenünk különösen az 
úrvacsorának és keresztségnek szent sakramentomaiban. E 
fegyverével aztán hatalmas rést is ütött, evvel többet ártott, 
mint az elsővel, úgy hogy nagyon ébereknek és óvatosaknak 
kell lennünk. Mert ő nem alszik és nem nyugszik. 

Nos hát, mi megértük azt, hogy az a lélek, amely először 
kezdte, eltűnt, elenyészett, azt se tudja senki, hová lett. Most 
aztán utána mások következtek, de ezeknek sem lesz soká 
maradásuk, mint ahogy az első Zsoltár mondja: Az istentelenek 
nem állanak meg az Ítéletben, hanem lesznek mint a polyva, 
melyet a szél ide s tova hány. 

Azokat értem, akik minket most arra akarnak tanítani, 
hogy az úrvacsora szentségében egyesegyedül csak kenyér és 
bor vagyon, nem pedig a Krisztusnak valóságos teste és vére. 
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És itt mindjárt láthatjuk és megérthetjük, hogy mily vigyázat-
lanul lép fel az az otromba ördög, mert az Isten ereje akadá-
lyozza. Ennek a szektának máris három feje van. Abban 
ugyan megegyeznek, hogy a sakramentomban csupáncsak kenyér 
és bor vagyon, de már abban nagyon is eltérnek, hogy miért, 
mi okból kell ennek így lennie. 

Az első -fej és lélek úgy okoskodik, hogy a tovto az ülő 
Krisztusra vonatkozik, nem pedig 'a kenyérre. így gondolta ezt 
Karlstadt doktor, amint tudjátok; az ő okoskodása ellen irtamis, 

A másik fej és lélek ezt az okot elveti, de tud egy másikat, 
tudnillik azt; hogy az „est" ige, a „vagyon" ige, itt a significat", 
a „jelképe" ige értelmében áll. Evvel ámítanak Zvingli és 
Oecoiampadius és amellett csúfot űznek a Szentírással és úgy 
csűrik-csavarják az igéket, hogy szégyen-gyalázat. 

De ezt az okoskodást megint elveti a harmadik fej és 
lélek. Ez nem fogadja el sem a tovto-í, sem a significat-ot, 
hanem az igéket meg akarja fordítani és így érteni: Az én 
testem tiérettetek adatik, ez azt jelenti, lelki eledelt kaptok. 
Állítólag így okoskodnak egyesek a ti körötökben és ki fog 
derülni, hogy még mások is. 

íme, így húzódozik és kapálódzik a felfuvalkodott, érzékies 
lélek, hogy ne kelljen Isten igéjének alatta maradnia. De ugyan 
milyen lélek lehet az, amely egy dologban oly ingadozó s 
egymásközt annyira meghasonlott? Pedig hiszen e három fej 
mindegyike erősen esküdözik, hogy neki van igaza, kárhoztatja a 
másikat, ő akar igazságban maradni. Az ilyen csinjai miatt mondom 
én, hogy ez nem egy finom ördög, hanem otromba, kézzelfogható 
ördög. Maga az Isten is a mi javunkra engedi, hogy egymással 
marakodjanak, egymást felfalják, hogy ez az ő egyenetlenkedő 
országuk önönmagától elpusztuljon s minket kísértetbe ne 
ejtsen. Mert mi tudjuk azt, hogy a Szentlélek az egyetértésnek 
Istene s hogy egy értelmet, egy okot, egy tanítást ad. Azért 
hát ez a szekta már meg is kapta az ő Ítéletét, hogy nem a 
Szentlélektől, hanem az ördögtől való. 

Hanem idővel az ő egész okoskodásukat is meg fogjuk 
cáfolni. E levelemet csak azért irom, hogy ti, szeretteim, addig 
is legyetek erősek és ne törődjetek az ő hiábavaló fecsegé-
sükkel, bármennyire dicsekedjenek is azzal, hogy milyen 
tudósak és mekkora lélek lakozik ő bennük. Ha a pápának 
még meg volna az a félelmetes hatalma, mint azelőtt, ezek a 
lélekkel dicsekedő rajongó szellemek oly csendesek volnának, 
akár az egerek. De most, hogy szabadon mozoghatnak, bátran 
neki állnak, ellenünk támadnak, pedig hát nekünk köszönik, 
hogy szabadabban mozoghatnak; ők is dicsőségre áhítoznak, 
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sz elsők, a legderekabbak akarnak lenni. Es bár ajkuk és tollúk 
egyre csak azt hirdeti: Istennek dicsőségét, Istennek dicsőségét, 
Istennek dicsőségét keressük, műveik és azoknak gyümölcsei 
bizony egészen mást mutatnak. 

Azért hát, édeseim, arra kérlek, maradjatok csak egyszerűen 
Krisztus szavainál, melyekkel ő nékünk a szentségben az ő 
testét és vérét adja mondván: Vegyétek és egyétek, ez az én 
testem, mely tí érettetek adatik stb. Amazok csak hadd írogas-
sanak, hadd magyarázgassanak. A szöveg itt van, az igék 
egészen világosak. Még soká nem fog nekik sikerülni, hogy 
okokkal, melyek megállják helyüket, az ő értelmük szerint 
megmásítsák. Én láttam az ő könyveiket, de ha jobban nem 
tudták megcsinálni, bátran otthon maradhattak volna. Ahogy 
meg nem áll Kaiistadt doktornak, az első léleknek, okoskodása, 
holott az igazságnak több látszatja volt benne, mint emezekben, 
űgy ezek még kevésbbé fognak megállani. Ha Isten is űgy 
akarja, idővel ezt is meg fogjátok érteni 

Ezt akartam veletek, szeretteiin, intésül és figyelmezte-
tésül közölni. Nem mintha ily intelemre fölöttébb rászorulnátok, 
hanem hogy lássátok, hogy mi veletek a Krisztusban egyek 
vagyunk és a Krisztusban egyetértünk ilyen rajongó lelkekkel 
és szektákkal szemben. Mert ő, aki onnan felülről meghívott 
benneteket az ő világosságába, titeket mi nélkülünk is meg-
tarthat De illő, hogy a tagok egyike a másikáról gondoskodjék, 
hogy együtt érezzék egymás örömét és szomorúságát. Fogad-: 
játok hát Isten nevében keresztyéni szeretettel és hűséggel 
intésemet, és imádkozzatok velünk együtt, hogy Isten az ő 
üdvözítő igéjét bennünk gyarapítsa, az egész világon meg-
dicsőítse az ő gazdag kegyelmének dicsőségére, melyet nékünk 
ingyen adott. Amen. Istennek kegyelme legyen veletek. Ámen. 
Szíves jóvoltotokba ajánlom Alber Mátyás uramat és az ő 
munkatársait, mint hűséges lelkipásztoraitokat.. 

Wittembergben, Újév napja után való csütörtökön, az 
1526-ik évben. 

Szolgátok 

Luther Márton. 



LEVÉL. 

SCHWENKFELD GÁSPÁRHOZ. 
(1526. augusztus 11.1 

Kegyelem és békesség a Krisztusban. Édes uram és 
barátom, sokáig halogattam feleletemet, hogy jói megértse, 
hogy iratát nem olvastam csak úgy felületesen. Küldöttje által 
most íme visszaszármaztatom. De vajon mit szóljak? Talán 
Isten akarja, hogy Kegyelmed így bukjék. Azt igérte nekem, 
hogy be akarja bizonyítani, hogy az űrvacsorai igék János 
evangélioinának hatodik fejezetére! megegyeznek s ugyanazt 
fejezik ki. Ez nem sikerült és nem is fog sohasem sikerülni. 
Mármost mit használ, hogy bőségesen értekezik de dupliei esca 
veritatís et imaginis (a kétféle eledelről, a világosról és a 
leikiről) és adós marad a bizonyítékokkal, amelyek ezt a kétféle 
eledelt az úrvacsorában bizonyítanák ? Hiszen mondani mondja, 
hogy így van. de nem bizonyítja. Nem is hiszek hát szavainak 
és rájuk nem bízom lelkemet. Hanem szívesen kérem, hagyjon 
fel evvel a nyilvánvaló tévedésével és ne keveredjen azok 
közé, akik mostanság a világot oly nyomorúságosan félrevezetik. 
Ha nem lehetséges, ám legyen meg Istennek akaratja. Én ugyan 
szívemből sajnálom, de én tiszta vagyok vérétől és mindazoknak 
vérétől, kiket félrevezet. Isten térítse jó útra kegyelmedet. Ámen. 

Wittenbergben. 1528. Tibiirtins napján. 

Luther Márton, 



LiitiiöP Márton hitvallása Krisztus vacsorájából 

Dicsőség* és hála legyen az Istennek a mi Urunk 
Jézus Krisztus által mindörökké, hogy amaz én könyvem, 
a melyet ebben az esztentőben a rajongó lelkek és a szent 
sacramentum ellenségei ellen kibocsátottam, nem csekély 
gyümölcsöt hozott. Első sorban ís sok kegyes, a rajongók 
hitvány beszéde által megzavart és nyugtalanított lelket meg-
elégített és Isten iránt örömteljes hálaadásra indított, 
miként ezt hozzám intézett írásaikban vidám szívvel be 
is vallják. Másodszor, hogy én a Sátánt ugyancsak elta-
láltam ós rá nem hibáztam, úgyhogy most ront még csak 
reám eszeveszett dühhel; fényes bizonysága ennek ama lélek-
nek legutóbbi könyvecském ellen intézett felelete,1) a mely 
végre Szent Márton napján hozzám Wittembergbe ís elju-
tott, mert tán eddig félt a meghalástóh 

Isten engem, oly dühösek ezek a nagy hősök, hogy 
nem csupán amaz ő mérsékletükről feledkeznek meg, a 
melylyel pedig velem szemben nagyban dicsekedni szoktak 
és a melyet meg most is szívesen megtartanának, noha 
nincsen oly mérges viperakigyó, mint a minők ők emez 
írásaikban, hanem nagy gyötrődésükben ós haragjukban 
azt se tudják, mit, avagy mire feleljenek. Különösen áll 
ez Zvinglínek lelkéről, a ki sok mindenfélét belekever a 
képekről, tisztítótűzről, a szentek tiszteletéről, a kulcsok-
ról, az eredendő bűnről ős mit tudom én — mi más egyéb-

*) Xvingli munkájának címe; „Antwort, dass diese Worte „das ist 
mein Leibu ewiglich den altén einigen Sinn habén werderr 1525. jun. 
23-ról van keltezve. 
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rői szóló új, vakmerő tanaiba, mer t hát nagyon ís szeret 
fecsegni ott, a hol nincs semmi szükség arra, és meg-
ugrik ott, a hol felelni kellene, mint majd kimutatóim 

Épen azért beteltem velük és nem írok többé nekik, 
nehogy a Sátán még vakmerőbb legyen és más több 
hazugságot és bolondságot adjon ki magábó l (mint eddig-
elé tette), hogy a papírt haszontalan ne mocskol ja és az 
olvasót eként valami jobb dolognak olvasására szánt 
idejétől meg ne rabolja ; mert valamint könyvemmel nem 
tudtam helyes feleletet kihozni belőlük, noha én abban 
gyakorta, nagy betűkkel ís megjelöltem, mire kívánok ón 
választ, űgy egy cseppet sem reménylem, bárha ezer 
könyvet í r jak, hogy méltó feleletet kap j ak . És ezt a 
Sátánnak nem is vehet jük rosz néven, inert a hazug nem 
tréfál az igazsággal. Az irgalmas Isten tér í tse meg őket, 
és szabadítsa meg elméjüket a gaz Sátán kötelékeitől, én 
többet igazán nem tehetek. Sajnos, félek hogy igazi profe-
tává lettem, a mikor megírtam, hogy egy ere tnekmester 
sem tér meg. Épen azért immár hagyom őket Szent Pál 
taní tása szerint, Pót. 3, i 0 : „Az ere tnek ember t egy vagy 
két intés után megvessed". Hiszen ők ezentúl sem csinál-
j ák jobban a dolgukat ; e lmondták a mit tudtak, én pedig 
a Hiteinkhez fordulok, hogy tovább ok tassam őket tehet-
ségem szerint. Krisztus kegyelme által, ezen cikk dolgában, 

És bárha ón ama két könyvecskével, a miket egyrészt 
a mennyei próféták, másrészt a r a jongók ellen ír tam, 
minden értelmes keresztyent megelégítet tem, űgy hogy a 
ki nem akar tévelyegni, azok segítségével bizton szembe-
szállhat az á mi tokkal és eleddig a r a jongó lelek nem mar ta 
meg őket, bármint k iabá l ják , hogy már már hata lmába 
estek, mégis kész vagyok a gyengéknek nagyobb erős-
ségére ós e cikknek minél alaposabb megmagyarázása 
végett ezt a könyvecskét , mint u tolsót ebben a dologban, 
kibocsátani ; mert látom, mi több bizony el ís kell értenem, 
hogy a Sátán, a ki ily buta feleletet ad ós merő, hi tvány 
szókat okád, vol takép arra törekszik, hogy engem ez által 
más egyéb, olyas dologban akadályozzon, a mire ő jóval 
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nagyobb súlyt helyez. Épen azért nem tartom magamhoz 
többé méltónak, hogy az ö bolond dolgaival foglalkozzam 
ős a Szent Írást heverni engedjem. Hát csak hadd okádjon 
tovább kénye-kedve szerint 

Három dolgot akarok ebben a könyvecskében szóvá 
tenni 

Először óvni akarom a mieinket, kimutatván, hogy 
mily kevéssé felelt meg ez a rajongó lélek az én érveimre. 

Másodszor tárgyalóin ama mondásokat, a melyek a 
szent sacramentumról tanítanak. 

Harmadszor vallást teszek hitemnek ezen és más 
egyéb új eretnekség ellen szóló cikkeiről, nehogy ők jövő-
ben avagy holtom után dicsekedhessenek, hogy Luther 
velük tartott , a mint ezt már egynémely kérdésben 
megcselekedtek. 

Először ís óvok minden jámbor keresztyént a szentség 
ellenségeitől, azon oknál fogva, mert ezek a szekták 
mindjárt kezdetben oly sok csoportra és felekezetre sza-
kadtak és maguk kőzött sem értenek egyet e szöveg 
dolgában : „Ez az ón testem, mely érettetek adatik", márpedig 
lehetetlen, hogy az ily egyenetlenség és szakadás a Szent 
Lélektől való legyen. Bizonyára az átkozott Sátán dolga 
ez, miként legutóbbi könyvecskémben ki is mutattam, 
mert maga a szöveg csakis egyféle és egyszerű lehet és 
csak egy bizonyos értelemmel bírhat, oly világos ós csak 
egy bizonyos cikket alapíthat meg. Minthogy pedik ők 
annyiféle értelemmel ós szöveggel állnak itt elő, hogy 
egyik a másik értelmet cáfolja, azonfelül egyik sem bizo-
nyos a maga értelme felül, nem is tudta megokolni még 
egyik sem soha a maga értelmet ós megcáfolni a másikat : 
nyilvánvaló, hogy ők mindannyian tévelyegnek ós egy sincs 
közöttük mind a mai napig, a ki ezen a helyen a szöveg 
birtokában volna és hogy épen azért mindannyijuknak 
szöveg nélkül keli az űrvacsorát tartaníok, mert a bizony-
talan szöveg ép annyi, mint semmi szöveg. Miféle úrvacsora 
lehet pedig az, a hol semmi szöveg, avagy az írásnak 
semmi biztos igéje nincs ? Mert Krisztus igéinek bizo-
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nyosaknak és világosaknak kell ienrnök, különben bizony 
•nincsenek azok bir tokunkban: mi nekünk pedig bizony 
megvan a biztos szövegünk és értelmünk és egyszerű 
igéink, úgy a mint itt állanak és nem vagyunk roeghaso-
noiva ezek dolgában. 

Ha pedig erre azt felelik, nem baj az, hogy különféle 
igék és értelem birtokában vannak, inert hiszen a fodo-
logban mégis csak egyek, nevezetesen, hogy puszta kenyér 
és bor ^agyon itt és ezt ilyes hasonlattal igazolják; olyan 
•ez, mint mikor az evangéliumban Krisztus az evan-
gélium summáját különféleképen jelöli meg. teszem azt 
János 4, 13": p Vízben inni," szintúgy János 6, 5l : „Az 6 testét 
enni és az o vérét inni," szintúgy ??A házigazda által, a 
ki szőlőjébe munkásokat küld" Máté 20, 3 és így tovább 
sok s más hasonlattal, a mik mind egy és ugyanazon dolgot, 
Istennek országát példázzák az evangéliumban ; éppen azért 
nem helytelen dolog, hogy a rajongó lélek ís egy ugyan-
azon dolognak különféle értelmet és szavakat tulajdonít, 

Mit gondolsz? Nem pompás igazolás ez? Ki ne látná 
be itt, hogy ez a nyomurúlt lélek vagy nem akar felelni 
merő elbizakodottságból, mintha gúnyolná a mi kérdé-
sünket, vagy tisztára megvadult, úgy hogy azt se tudja, 
mit kérdeznek tőle, avagy mire keli felelnie. Hát hiszen 
ki kívánta azt tőle? Ki kérte őt, hogy arról oktasson kí 
minket, miként lehet egyazon dolgot különféle értelme-
zéssel, beszédben, hasonlatban és alakban előadni? Hiszen 
mindezt mi előbb, jobban tudtuk, mint a hogy ők minket 
arra bármikor kioktathatnak. Nagyon ís jól tudom, hogy 
Krisztus, az egyetlen üdvözítő az Írásnak nem csupán 
különféle, hanem minden értelmét magában foglalja. 
Ő neveztetik báránynak, sziklának, szegletkőnek, napnak, 
hajnali csillagnak, szarvnak, vőlegénynek, házigazdának, 
tanítónak, atyának, igen — minden, de minden 6 reá mutat 
és ő róla szól, minden a maga módja szerint. Nos bizony, 
mintha arról volna itt szó, hogy egy dolognak sok neve 
és jegye lehet, avagy mintha akadna valaki, a kí ezen 
kételkednék, 

í>. Luther M. művei. 1 4 
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Árra kellene itt neki megfelelnie, azt kérdeztük mi 
itt, honnét van az a ra jongóknak hogy náluk egyazon név, 
sző és értelem magamagával nem egyez egyazon dologban, 
hogy mikor az egyik igent, a másik nemet mond. Teszem 
Karlstadt azt m o n d j a : a „Tuto" az ott ülő tes t re u t a l 
Zvingli azt m o n d j a : ugyanaz az a Tnto a kenyérre utak 
Mos, mindket tő igaz nem lehet, egyiknek hazudnia ős az 
ö r d ö g taní tójának kell lennie; mert egy ugyanazon beszéd-
ben lehetetlen, hogy egy ugyanazon névnek vagy szónak 
egyszerre két különböző értelme és jelentése legyen. En 
nem mondhatom egyazon mondásban, Ján. 1, 2 9 : („íme ez 
az Istennek báránya stb.")? hogy a bárány itt egyszerre 
juho t ős fa rkas t jelent, vagy egy juho t ós nem egy juhot , 
mint a hogy egy ugyanazon Tuto szó dolgában, Karls tadt , 
Oecolampadius ős Zvingli el lentmondanak ós az egyik azt 
m o n d j a : ezt jelenti, a másik azt m o n d j a : nem, az mást 
jelent. Szintúgy Zvingli azt mondja: „Van" (earl) annyit tesz, 
mint J e l e n t " . Oecolampadius azt m o n d j a : „Az ón testem" 
annyit t e sz : „Az én testem jegye'-. Zvingli azt mond ja : 
nem, ez t isztára ezt teszi, az én testem. Erre kellene 
felelni és ezt az egyenetlenséget kellene kiegyenlíteni, hogy 
ne ál lhatna elénk oly pőrén az Ördög ős ne foghatnők 
meg oly nyilvánvalőlag hazugságában, Ámde erre ők a 
felelettel őrökre adósok maradnak . 

Mert bárha az í rás egyik helyen Krisztust báránynak 
nevezi ós mint bárányról szói róla, ennek más helyen 
még sem mond ellent ós nem keveri hazugságba m a g á t ; 
sem nem mond nemet r á ; hiszen, hogy báránynak nevez-
tetik, nem mond ennek ellent, hogy más helyen sziklának, 
avagy kőnek neveztetik ós itt nincs egyenetlenség. Ámde 
a ra jongó lelek maga magát pofozza és nem csupán külön-
féle igéket értelmez, hanem ugyanazon igéket ís egyszerre, 
egy helyen, maga ellenére. Áz meg nem volna oly otromba 
hazugság és a szégyen se volna olyan nagy, ha ugyanazon 
igéket különböző helyeken egyenetlenül és elterőleg értel-
meznék. Ámde a mikor ők ugyanazon szót, ugyanazon 
helyen, ugyanazon beszédben egyenlőtlenül ős megütközés t 
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keltő illődön értelmezik, ez annyit tesz, mint engedelemmel 
összerondítani magunkat és pőrén pellengére állítani az 
Ördögöt; mert egy nyelven sem beszélünk így és a kis 
gyermek ís megmondhatja, hogy az képtelenség. Mert ha 
ón azt mondom: Krisztus Istennek báránya, — képtelenség, 
hogy az egyik bárány alatt farkast , a másik juhot értsen : 
az egyik okvetlen hazudik !s; mindkét állítás nem szám 
mazhatík Szent Lélektől. Nos hát a rajongók pedig majd-
nem tízféle ér telmet-tulajdonítanak az úrvacsora igeinek 
ós egyik sem tart a másikkal a magyarázatban. Biz itt 
merő hazugsággal és ördöggel ós nem jó keresztyennel 
van dolgunk. 

Arra pedig, hogy a hamis lélek szemünkre veti, hogy 
mi magunk sem tar tunk ki az igék ós az egyféle értelem 
mellett, mivelhogy azt mondjuk: ez igéket, „Ez az ón 
t e s t e m í g y kell értenünk ; a kenyér alatt vagyon az én 
testein stb. és hogy tehát mi magunk sem egyezünk, ezt 
felelem: a hazug lelek nagyon jól tudja, hogy mi teljes 
komolysággal épen azt vitatjuk, hogy emez Igéket: ,,Ez 
az én testem" a legegyszerűbb módon úgy kell értenünk, 
a mint ott állanak ós hangzanak ős nem szabad különféle 
ós eltérő szöveget csinálni egyazon szövegből, a mint 
ők teszik. 

Megmondottam ugyan könyvecskémben, hogy azok, 
a kik közönséges beszélgetésben itt azt mondják'": a kenyér 
alatt van Krisztus teste, vagy a kenyérben van Krisztus 
teste, nem kárhoztatandők, mert ők e szavakkal azon ő 
hitükről tesznek vallást, hogy Krisztus teste valósággal 
jelen van az űrvacsorábam Ámde ezzel nem csinálnak ők 
egy más, űj szöveget; nem ís akar ják, hogy ez az ő igé-
jük legyen a szöveg, hanem megmaradnak az egy szöveg 
mellett. Hiszen Pál is mondja: „Krisztus Isten", Róm. 9, 5, 
viszont 11. Kor. 5, 29: „Isten volt Krisztusban", és mégis 
mindkét szöveg értelme egyszerű és bizonyos, s hozzá 
nem ellenkezik egymással Ámde a rajongók szövege egy-
azon helyen, egyazon igénél eltér. 

És ha már olyan nagyon erőltetnek minket és oly 
14* 
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nagy súlyt fektetnek arra. avagy bebizonyítják Liun-y a 
szöveg: ;3Ez az én testencr nem tűrheti ineg. hog\ n»y,.siio! 
azt mondjam: az űrvacsorában van Krisztus • hűi 
készséggel vonjuk állításunkat vissza, s je lent jük ^agy 
így nem beszélhetünk, hanem tisztára és e g y s z e r r e cv-ed-; 
így: /?Ez az én testem", s mint az igék ott állnak T^gve*-
nek ok ís így, s legyenek egyek a szövegben. fhir 
keresztyén ember sem fog minket így rákényr':;ftnt^isy 
hogy épen ilyen formán kelljen minden más szert bf^y.fhr-
ben és beszélgetésben, valahányszor az űrvaesoráró! v/óluok, 
— szolgai megkötöttséggel mondanunk : Ez az ér ti^eiuv 
ha egyébként as úrvacsora! szöveget magába i ^ s. 
maga helyén meghagyjuk, Más helyen és beszédben br/^uy 
meg fogják engedni nekünk, hogy azt mond juk : J. ktm> A? 
alatt, vagy a kenyérben van Krisztus teste, szin- 3i>, 
űrvacsorában valósággal jelen van Krisztus teste . kül?>n 
ben nem engedhetnék meg, hogy a mi hitünkre3 tn^ /é -
hessünk. 

Ámde a rajongók azért mókáznak űgy, hogy ívűibe 
bundájukat ezzel befoltozzák Jói tudják ők, hoyy ay Ő 
hazugságukkal egyazon helyen és igénél máskon r u\\ & 
dolog és ezzel az ő egyenetlenségüket akarják menre-
getni, nem pedig visszavonni: de ez nem já r ja Mi kftss-
séggel megengedjük nekik, hogy ők máshol is bes/.élhes 
senek a szentségről a mint akarnak avagy tutín.'ik De 
magát az úrvacsorai szöveget egyfélének, egys/eríínek, 
bizonyosnak ós biztosnak akar juk minden szava, -"/.o tagja 
és betűje szerint, Minthogy ők ezt nem teszik béitvM 
következtetem, hogy az Ördög, a minden egyenetlenségnek 
atyja az ő tanítójuk. Mert Szent Pál L Kor, 14. ,, ast 
mondja : „isten nem az egyenetlenségnek istene". így merrt 
is minden keresztyén ere? egyként, Efez. 4, 31 é* m-m 
csinál szakadást 1. Kor 1, 10, Ismered immár ezt telkBt 
az ő egyenetlenségének első gyümölcséből 

A mi azt illeti, mikor az írás egy dolognak különféle 
nevet, vagy kifejezést tulajdonít, akkor ezek nem csupán 
jók és egymásnak soha ellent nem mondók, hanem bizto-
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u'ú megaiapltvák ís, ügy hogy rá támaszkodhatunk. 
rí\$'/A>m üMkor Krisztus báránynak mondatik, ott ón bizo-
nyos biztos vagyok, hogy 5 valóban és helyesen inon-
•Jü-uk báránynak, Ámde a rajongók egyike sem tudja a 
Iliiig fi értelmezését bizonyossá tenni, mert Karlstadt a maga 

mind máig- nem igazolta, hogy az azt jelenti, a 
hogyan ő mondja, miként ok maguk beismerik, Zvíngli ós 
0^' r ')hítupadius pedig még soha, egy betűvel sem próbálták 
Ne-toi^rnyítani, hogy a „van" uun) annyi mint „jelent", 

.iuayí mint ,,test jegye"; hanem oda csapják, mint 
a ^ t - t i k igéjét és véleményét, a mire nézve ok maguk 
tíei'D bizonyosak és senkivel sem törődnek, hogy megki-
séru^iek. ha vajon be tudnák-e azt bizonyítani. 

Kpea azért a rajongó léleknek nem arra kellene 
minkül Ut oktatnia, hogy az írásban Isten országának ís 
különféle értelme van, hanem bebizonyítania, hogy ez az 
értelmezés egymásnak ellentmond és bizonytalan; mint a 
hv^y felpanaszoljuk ós bebizonyítjuk, hogy az ő téves, 
hrtói-Ls jelmezesük nem csupán különféle, hanem egy-
másnak ellentmondó és bizonytalan is. Hát nem pompás 
feleiét íir/.5 mikor én az o egyenetlenségük és ingadozásuk 
eíUu karcolok, o nekem a különféleségrfii beszól, épen 
% v mwvtha a különféleség ós egyenetlenség azonos dolog 
vohia. Én azt kérdem, inert van az, hogy az o értelme-
tósiik éfe felfogásuk nemcsak különféle, hanem egyenetlen 
és egymásnak ellentmondó ís ? 0 meg azt feleli; nem 
helyt ohm dolog az, hogy különféle: ezzel aztán be kell 
éra'ánk ős a mi tévelygésünket bevallva, az ö hitüket 
helyben hagynunk, 

üe hát kit is elégíthet ki az a felelet, hogy az egye-
imkmsó^ e külöíifélesógben a Szent Lélektől származik? 
lif, öiuiliisem ismeri ki magát. Hogy mi közeledjünk hozzá-
juk. üíddk az egyenetlenség botránykövét bizonnyal el kell 
távoiítanlok ős a szöveg és értelem dolgában előbb egyek-
ne'fc és bizonyosaknak kell lenniök, különben teljes joggal 
húzódunk vissza és mondjuk : az Ördög bujt beléjük 
ö í ^ e n zt a botrányt szükségesebb volna eltávolítani, mint 
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a képeket rombolni A képek nem tar tanánk vissza minket; 
de az értelem és a beszéd egyenetlensége, ez maga az ördög, 

Mert még ha ügyüket valóban megnyerték volna és 
a mi szánkat betapasztották volna is, még ágy sem ertek 
volna el egyebet ós nem vittek volna előbbre dolgokat, 
csak elvették volna tőlünk e szöveget: „Ez az én testem", 
a mi értelmezésünk szerint. Ámde ezzel a maguk értel-
mezését még nem bizonyították volna be. Már pedig ha 
igazi lélek volna bennük, úgy az nem csupán a hamis 
értelmezést semmisítené meg, hanem annak helyébe egy 
más és állandó, igazi értelmet adna és azt bebizonyítaná. 
Ha Szent Pál, bárha a legerőteljesebben semmisítette volna 
ís meg a törvény avagy a cselekedetek igazságát, bíz ezzel 
semmit sem ért volna el, ha a helyett egyszersmind egy 
más igazságot nem tanított ós bizonyossá nem tett volna. 
Isten nem szüntette meg az ótestáinentumot, míg annak 
helyébe az űj testamentomot nem helyezte, s míg ezt sokkal 
bizonyosabbá nem tette, mint az ó t 

Nem jő lélek az, a melyik így tanit és beszél: Ez 
hazugság; és biztos igazságot még sem nyúj t a helyett. 
Semmit sem ér az, ha mi valamit hazugságnak bélyege-
zünk és másfelől nem tudjuk, nem is akar juk a hazugság 
megbélyegezőjet t í. az igazságot kimutatni A ki tisztára 
meg akar ja semmisíteni a hazugságot, köteles annak helyére 
egész nyilvánvaló, bizonyos és állandó igazságot állítani ; 
mert a hazugság nem fél, nem is futamodik meg, míg a 
tiszta, állandó igazság meg nem jelen. Sőt örömest tartóz-
kodik a sötétségben és az igazságtól távok Ha tehát a 
mi értelmünk hamis ez igék dolgában: ,,Ez az én testem", 
kötelessége Zvinglinek, hogy a maga értelmét ós szövegét 
t. i .: Ez jelenti az én testemet, bizonyossá tegye és örökre 
bebizonyítsa. Hasonlóképen Oecolampadius és a többiek is 
mind, ki-ki a magáét. De hát mikor cselekszik ezt meg? 

Sőt én még többet mondok neked: minthogy ők a 
maguk értelme avagy szövege iránt nem tudnak bizonyos-
ságra jutni sem azt igazolni, kétségtelen hogy a mi értel-
münket ós szövegünket sem kiál that ják lu örökre hamisnak. 
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Mert a mint mondottuk, kí bélyegezhet meg valamely 
hazugságot biztosan és őrökre, ha az ellenkező igazságot 
kimutatni nem t u d j a ? Ki ócsárolhatja a jogtalanságot, 
ha azzal szemben a jogot nem igazolta? Igen, a világosság 
bélyegezheti meg a sötétséget, a sötétség a sötétséget nem 
bélyegezi meg; így Belzebub sem űzi kí az Ördögöt Ezt 
a rajongó lelek nagyon ís érzi, azért kerülgeti a dolgot, 
mint a macska a forró kását, borzasztó mód vitatja, hogy 
a mi szövegünk és értelmünk nem helyes és mégis fél 
és fut, mint az Ördög az Isten igéjétől, csakhogy ne kelljen 
bebizonyítania, hogy az ő szövege és értelme helyes; inert 
nagyon jól tudja, hogy ezt meg nem cselekedheti. 

Épen azért úgy gondolja, maradjon annyiban a dolog, 
hogy ő az úrvacsora szövegét a mi értelmünk szerint 
feladja ós más biztosat nem ad helyébe; nem, ez nem 
jár ja . Ha lerontod, építsd is fel ú j ra ; ha óvsz a tévelygéstől, 
tanítsd is a helyett a bizonyos igazságot, vagy hagyd abba 
mesterségedet és tanításodat, mert ezzel magad árulod el, 
hogy hamis hazug lelek vagy, mivelhogy ' hamisul kor-
holod azt, a minek ellenkezőjét nem tudod igazzá, sem 
bizonyossá tenni ős nem ís akarod ezt megcselekedni, A 
Szent Lőlek pedig nagyon ís jól be tudja bizonyítani az 
ellenkezőt ós bizonyossá tenni ott, a hol a hazugságot és 
tévelygést ostorozza. 

Ez immár nektek9 kedves uraim ós testvéreim ínteh 
metekre légyen megírva; mert itt ra j takaphat já tok ezt 
a lelket, hogy fel a világosságtól és világba fecseg ott, 
a hol arra semmi szükség és vergődik és röpdös ide-oda, 
mikor beszélni kellene. És miként ezt én ama könyvben 
meg is mondottam, ne gondold, hogy érvre avagy cáfolatra 
nyíltan szembe álljon veled, hanem a mint ezt az első 
cáfolatnál cselekedte, úgy cselekszik majd minden más 
alkalommal, a mint legitt meghalljuk. 

Épen azért óvakodjál tőlük, vagy fogd meg nyomban 
őket beszedjük és értelmük ezen ellentmondásos és bizony-
talan voltánál fogva és követeld bátran tőlük, hogy ez 
igék dolgában : „Ez az én testem", helyes, bizonyos, egyező 



szöveget adjanak neked. Ha ezt megcselekszik ügy bátran 
csatlakozzál hozzájuk én magam ís megadom magam. 
Minthogy azonban ők ezt nem teszik, nem lehet igazuk, 
eretnek, rajongó, csábító a nevük ós hozzá vesztettek ís, 
legyenek bár még oly haj thata t lanok ós gőgösök. Mert 
ha mindjárt helyes és igaz volna is az ő főtévelygósük, 
még akkor ís legalább egyetlen, helyes, biztos, egyező 
szöveg birtokában kellene lenníők, mivelhogy bizonytalan, 
ellentmondó szövegre semmit sem lehet építeni. így hát 
megáll még mindig az én első ellenvetésein, hogy ennek 
a szektának annyi széthúzó feje van, jeléül annak, hogy 
a Sátán itt a mester ós a lelek. 

Másodszor azt követeltem; bizonyítsák be nekünk 
az írásból azt ís, hogy ez a szócska „van" (hjzí) annyit 
tesz az urvacsorában, mint „jelent". Mert ón könyvecs-
kémben bebizonyítottam, hogy ez a lélek a maga korábbi 
írásaiban előhozakodott ugyan az írásból egynehány 
mondással, a hol a „van" „jelent" értelemben veendő ; 
csakhogy ez merő képzelődós ós meg nem bizonyította 
be. Azért követeltem, tegye meg ezt is és igazolja hamis 
értelmezését, mert hogy mondásokkal álljon elő, arra nem 
nagy szükségünk van ; mi is jói ismerünk e faj ta mondá-
sokat, ha nem hozakodik is elő velük, teszem az t : „Krisztus 
szikla" stb. Ámde hogy ebben jelképelós volna, azt nem 
lát juk és nem tudjuk és szeretnők, ha ez ís kitűnnék belőle. 

Hát most előáll és hasonlóképen jár el, ú j ra időz 
mondásokat, teszem azt : Krisztus Éliás". „Krisztus a 
szőlőtő stb.'h S a mint ezt megcselekszi, nyomban hosszan és 
soká kelepeli a maga mondókáját és következtet írás nélkül, 
mondván: ez képes beszéd; mert János nem Illés, hanem 
csak jelenti Illést. Ebből ismét láthat játok, hogy o nem 
akar ja bebizonyítani, hogy a „van" J e l e n t " értelemben 
veendő. Azt mondja ugyan, hogy itt jelent-ről van szó; 
de hát ki kérdezi, hogy ő ezt mondja V Mi előbb jól tudtuk? 

hogy o ezt mondja : de neki írással kellene bizonyítania, 
hogy helyesen mondta. 

És bárha ő maga érezte, hogy az ő kelepelése üres 
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fecsegés i'merfc hát nagy buzgalmat fejt ki, hogy cudar 
németséggel beszéljen, holott ily buzgalom nélkül is bizony 
elég néniettelen volna), és beismeri, hogy szándéka nem 
arra építeni, ha vajon a „van" „ je len tenek vétetve, ép azért 
itt az űrvacsorában is így veendő ; hanem hogy, mivel az 
Írás egyéb helyei és a hit kényszeríti, hogy ne fogadja el 
az úrvacsora igéinél a iní régi értelmezésünket, azért 
veszik ok a „vanÉi-t ,,jelent' értelemben, Quía is sensus 
sít absurdns etiam fitleli inteliectul Sőt: carnalí hitellectuL *) 
Kos hát még mindig nem bizonyították be, hogy a mi 
értelmünk az Írással ós a hittel nem egyezik ós ezt ezután 
még jobban meglátják. 

Ámde az nem járja , hogy ők az úrvacsora szövegét 
Ily módon bizonytalanná teszik, s mint a tolvajok titkon 
megugranak: maradniok kell és minthogy azt tanították, 
hogy a ,5van" annyi mint „jelent", erős bizonyítékokkal 
kell előáll ni ok és az előbbi, régi, bizonyos szöveg helyett, 
a melyet lerontani ós bizonytalanná tenni akarnak, egy újat, 
bizonyosat állítaniok, mint ezt fentebb meg is mondtam, 
hogy ez kötelességük. Minthogy pedig ők ettől irtóznak 
ós ebbe belemenni nem akarnak, bizony elárulják miféle 
lelkük van, olyan a kí csak rontani ós nem építeni, pusz-
títani és ne)n gyógyítani aka r ; a neve Ördög. 

Épen azért újra óvunk e gyáva ördögtől, a kí így 
röpdös ős vergődik, mert helyes feleletet adni nem akar, 
hadd menjen is hát útjára. 

Ámde hogy titeket, mint híveinket tovább oktassalak, 
tudnotok kell, hogy tisztára mesélt az, akárki állítsa, 
hogy ez az igócske : „van" annyit tesz, mint : „jelent". 
Nincs olyan ember, a ki ezt az írás bármely helyéből 
valaha bebizonyítsa, sőt többet mondok, ha a rajongók e 
világ bármely nyelvebői egy mondást mutatnak, a hol a 
„van" egyenértékű a „jelent" szóval, elismerem, hogy 
nyert ügyük van. De erre ugyan ne vállalkozzanak, az a 

l) Mert ez az értelem a hivő ész előtt képtelenség, sot az érzéki 
ész előtt is. 
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hibájuk ezeknek a nagy szellemeknek, hogy ok a szónok-
lattant, nyelvtant, vagy a mint ők mondják a trópust,1) a 
mint az elemi iskolában tanít ják, nem veszik tekintetbe. 

Ugyanaz a tudomány tanítja, hogyan csináljon a 
gyermek egy szóból ket tőt avagy hármat, vagy hogy 
hogyan adjon egyazon szónak űj értelmet, avagy több 
jelentést. Teszem azt, hogy egynéhány példával bizo-
nyítsak, ez a sző: virág, első ős regi jelentése szerint 
rózsa, liliom, viola s ehez hasonló virágok neve, a mik 
a földből sar jadnak és virágoznak. Ha már most ón 
Krisztust valami felséges módon dicsőiteni akarom, tudva 
hogy ő szűz Máriától származott, rá, a szép gyermekre 
alkalmazhatom a virág szót és trópust csinálhatok, vagy 
egy űj jelentest és szóhasználatot alkalmazhatok, mondván; 
Krisztus egy virág. Erre az összes nyelveszek és szónokok 
rámondják, hogy a virág űj szóvá lett és űj jelentése van, 
ós hogy immár nem a mezei virág neve többe, hanem a 
gyermek Jézusé és semmi sz ikség itt a „van"2) szócskát 
jelképnek venni, mert Krisztus nem egy virágot jelent, 
hanem ő egy virág, csakhogy más virág, mint a természeti. 

Mert azt mondja Horatius a köl tő: Dixeris egregie. 
noturn sí collída verbum reddiderít iunctura nóvum, vagyis, 
szépen szóltál, ha a közönséges szót újszerűvé tudtad 
tenni. Ebből következik, hogy egyazon szó két vagy több-
féle szóvá lesz, ha közönséges értelmén kívül más, ű j 
jelentést nyer. Teszem azt, a virág más szó, ha Krisztus 
neve és más ha a közönséges rózsának és a hoz hason-
lóknak neve. Szintúgy, ha egy arany-, ezüst- avagy fa-
rózsának a neve. Hasonlókép, ha egy fukar emberről azt 
mondjuk : ő egy ku tya ; it t a kutya a fukar, pokróc ember 
neve, ós a régi szóból ú j szó lett, Horatius tanítása szerint 
és nem szükség itt a „van"-t jelképnek venni, mert a fukar 
nem jelent kutyát. 

a) Trópus alatt a közönséges beszédtől eltérő u. n. szónoki alakzat 
értendő, amikor is valamely szó helyett egy más, ahoz vagy hasonló, 
vagy rokon szót használnak. 

2) Krisztus egy virág, — itt s egyebütt a „van" a magyarban 
természetesen hiányzik. A németben meg van: Christus i s t eine Blume. 
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Igy beszélnek I in in ár minden nyelven ős így új í t ják 
meg a szókat, teszem mikor azt m o n d j u k : Mária hajnalpír, 
Krisztus a test gyümölcse, az Ördög e világ istene, a pápa 
egy Júdás, Szt. Ágoston egy Pál, Szt. Bernhard egy galamb. 
Dávid egy faféreg stb., az írás telve van ily kifejezésekkel 
és ezeknek a nyelvtanban trópus vagy metaphora a nevük, 
mikor is kétféle dolognak egy nevet adunk azért, mert 
hasonlóság van mindkettőben, ügy hogy tehát ugyanazon 
név betű szerint ugyan csak egyféle sző, ámde potestate 
ac sigiiificatione pl ura, értelem, használat, jelentés szerint 
két szó, egy régi és egy új, a mint ezt Horatius mondja 
ős a gyermekek is jói tudják. 

Mi nemetek az ilyen megújított szóknál oda szoktuk 
tenni az „igaz" vagy „máskent", vagy „újszerűen" kifejezést 
és azt mondjuk : le egy igazi kutya vagy, a barátok igaz. 
farizeusok, az apácák igazi moabita lányok, Krisztus igazi 
Salamon. Szintúgy: Luther egy másik Husz: Zvingli egy 
másik Kóra. Oecolompadius egy újabb Abiran. Az efóle 
beszédmóddal mi németek bizonyságot teszünk és valljuk, 
hogy azok új szavak és hogy épen annyit jelentenek, 
mind mikor azt mondom : Luther Husz, Luther egy másik 
Husz, Luther egy igazi Husz, Luther egy ujabb Huszí 
Úgyhogy észrevesszük, hogy az efajta beszédben, Horatius 
tanítása szerint, az előbbiből ú j szó alakul, mert sehogy-
sem találna, és nem ís hangzanék jói, ha azt mondanám: 
Luther jelenti Huszt, hanem: ő egy Husz. A lényegről 
beszélünk ilyen mondásokban, vagyis arról, a mi valaki 
és nem arról, a mit jelent és az ő új lényegét ú j szóval 
jelöljük is meg. 

Igy találod ezt minden nyelvben, ezt bizonnyal jól 
tudom, és íg> tanítanak az összes nyelvészek és tudják 
ezt a gyermekek °iz iskolában és sohasem találod, hogy 
a „van" J e l e n t e n e k volna mondható. 

Mikor tehát Krisztus így szól : János Illés, nincs a 
ki bebizonyíthatná, hogy János Illést jelent, mert nevet-
séges dolog is volna az, hogy János Illést jelentsen holott 
sokkal inkább Illés jelenti Jánost. És Zvingli tudomanya 
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szerint Krisztusnak meg* kellene fordítania a dolgot ós 
azt mondania: Illés János, vagyis ő Jánost jelenti, ámde 
Krisztus azt akar ja mondani: mi legyen János, nem mit 
jelent 5, na nem hogy ml az 6 lényege, avagy hivatala ős 
r ámondja : 0 Illés. Itt Illés egy űj szóvá lett ós többé nem 
a régi Illés az ő neve, hanem az új Illés, a mint mi 
szoktuk mondani: János az igazi Illés, János egy másik 
Illés, egy öj Illés; ugyanígy van mondva ez ís : Krisztus 
egy szikla, vagyis ő lényege szerint valósággal egy szikla, 
ámde mégis egy űj szikla, egy igazi szikla. Szintúgy r 
Krisztus egy igazi szőlőtő. 

Édesem í Hogy talál az, ha te ezt a dolgot, Zvingli 
képzelgése szerint ilyen módon értelmezed: Krisztus jelenti 
az igazi szőlőtőt ? Ki hát az igazi szőlőtő, a kit Krisztus 
je lent? Ha jól hallom, Krisztusnak kellene a szőlőben levő 
fa jelenek avagy jelképének lennie. No ez ugyan derék 
dolog volna. Miért nem mondta akkor Krisztus inkább 
ezt : az igazi szőlőtő Krisztus, vagyis : a földből való sző-
lőtő jelenti Krisztust? Hiszen helyesebb, hogy Krisztus 
jelöltessek, mint hogy csupán ő jelentsen, mert ami 
jelent, az mindenkor kisebb, mint a mi jelöltetik ós minden 
jel kisebb, mint az a dolog, a mit azok jelölnek; a mint 
ezt egyébkent a bolondok ós a gyermekek ís jól tudják^ 

Ámde Zvingli nem veszi észre a „verau szót ebben 
a mondásban : Krisztus az igazi szőlőtő. Ha azt ő eszébe 
venné, akkor nem csinálhatott volna a „vana-ből jelképet. 
Mert egy nyelv, avagy értelem sem tűri meg, hogy azt 
mondjuk : Krisztus jelenti az igazi szőlőtőt, mert senki 
sem mondhatja, hogy ezen a helyen az igazi szőlőtő a fa 
a szőlőben, Épen azért mindenkép annak felvételére 
kényszerít a szöveg, hogy a szőlőtőt itt oly új szónak 
vegyük, a mely egy más, űj, igazi szőlőtő neve ós nem 
a szőlőben levő szőlőtőé. Azért a „van" sem lehet itt jel-
kép, hanem Krisztus valóban, lényege szerint igazi, űj 
szőlőtő. Még ha legalább e szöveg így hangzanék: Krisztus 
egy szőlőtő, de nem hangzik így, hogy mondhatnám: 
Krisztus jelenti a szőlőtőt, hanem sokkal inkább a szőlő-
tőnek keli Krisztust jelentenie. 
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Hasonlókép ez a mondás ís: Krisztus istennek báránya,, 
nem érthető úgy, hogy Krisztus jelenti Istennek bárányát, 
inert akkor Krisztusnak kisebbnek kellene lennie, rnmt 
jelnek az Isten bárányánák Űgyde, mi lehet Istennek ama 
báránya, a mit Krisztust je lent? Talán a húsvéti bárány? 
Miért nem fordítja meg tehát a dolgot és miért nem mondja 
inkább; Istennek báránya Krisztus, vagyis; a húsvét: 
bárányt jelenti Krisztus, a mint Zvingli értelmezi? Miní= 
hogy azonban az „Istent' szó a ,,bárány" mellett á l l ez 
mindenkép annak felvételére készt, hogy a bárányt itt egy 
más, űj szónak vegyük, a mint hogy más, ú j és az igazi 
bárány neve ís, a mi Krisztus valósággal és nom a reg' 
húsvéti bárány, 

És így tovább akárhány példát hozzunk fel, teszem 
ezt : a mag Isten igéje, a szántófold a világ stb., joggal 
itt sehol sem csinálhatunk a „van"-ból jelképet, ellenke-
zőleg az iskolás gyermekek megmondják, hogy a mag és a 
szántóföld tropusok és metaphora szerint megújított szavak, 
mert a Vocabulum simplex et metaphoricum,1) nem egy, 
hanem két szó. Tehát a mag itt nem rozs, sem nem búza, 
hanem Isten igéje ós a szántóföld a világ neve, mert 
Krisztus, a mint a szöveg maga mondja, hasonlatokban 
beszél, tehát nem természetes rozsról és búza magrók A ki 
pedig hasonlatokban beszél, az a közönséges szavakból 
csupa tropusokat, új ós más szavakat csinál, különben 
nem volnának hasonlatok, ha a közönséges szókat korábbi 
jelentésük szerint használná. Tisztára bolond, oktalan 
lélek az, a ki a hasonlatokban a szavakat közönséges 
jelentésük szerint veszi, a hasonlatok természete és mivolta 
ellenére, hát az ilyen bizony csak azt nyeri, hogy jelké-
peskedésbe ós komódiázásba merül. 

Hasonlóképen áll tehát a dolog ezen Mózes elsc 
könyvéből (41, 26) való mondással is: ,,A hót tehén, hét 
esztendő ós a hót kalász, hét esztendő". Minthogy a szöveg 
maga mondja, hogy álomról beszél és a hót esztendő hason-

*) Vagyis: sajátképi és átvitt (képies) értelemben vett sző. 
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latáról ós jeléről, tehát itt ezeknek a szavaknak . hét 
tehén, hót kalász, színtón metaphoráknak ég á j szavaknak 
kell ienniök és ugyanazt jelenteniük, a mit e szavak: hét 
esztendő; űgy hogy ezek a szavak, hót esztendő (a közön-
séges jelentés szerint) és ezek a szavak, hét tehén, (az ój 
jelentós szerint) azonos dolgok. Mert hőt tehén, nem hét 
esztendőt jelent, hanem azok lényegileg és valósággal 
maguk a hót esztendők, mert itt nem természeti tehenek-
ről van szó, a melyek füvet legelnek a mezőn, bárha azok 
a regi, közönséges szókkal (hőt tehén) neveztetnek ís meg. 
Ámde itt űj szóval van dolgunk és az éhség ós a bőség 
hót teheneível, vagyis az éhség ós bőség hét esztendejével 
Egyszóval előállhatnak ugyan mondásokkal ős ál l í that ják: 
itt jelképről van szó, ámde ezt soha egy példában sem 
bizonyítják be, amint hogy ennek bebizonyítására eddigelé 
meg soha nem ís vállalkoztak, gondolván, elég, ha példákat 
idéznek ős ezt mondják: itt jelképről van szó, ámde 
nekünk ez nem elóg3 mert mi nem hiszünk Zvínglítiek, 
avagy egynehány embernek; mi okot ós erveket köve-
telünk. 

De itt talán a másik tábor fá j ja fel magát mondván : 
hiszen ezzel te Gekoiompádíus jegyét erősíted meg, mint-
hogy ő Horatius ama tana szerint szintén űj szót ós trópust 
csinál a közönségesből mondván: „az én testein" itt annyi, 
mint az ón testein jegye. Erre nyomban kósz a felelet, 
hogy a grammatikusok, azon felül az összes keresztyén 
tanítók ís megkövetelik, hogy valamely szónak közönséges, 
regi jelentésétől semmi esetre se té r jünk el ós űj jelen-
tést el ne fogadjunk, hacsak a szöveg és az értelem 
nem kényszerít arra, avagy az írás más helye erős bizony-
ságot nem szolgáltat, mert különben soha nem ju tunk 
biztos szöveg, értelem, beszéd, vagy nyelv birtokába. 
Teszem mikor Krisztus azt mondja: János Illés; itt a 
szöveg és a hit kényszerít arra, hogy Illést űj szónak 
vegyük, mert biztos dolog, hogy János nem a régi Illés, 
nem ís lehet az. Szintúgy: Krisztus egy szikla, itt megint 
csak a szöveg maga és a hit kényszerít arra, hogy a 
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sziklát itt új szónak vegyük, minthogy Krisztus nem egy 
természeti szikla, nem is iehet az. 

Hogy azonban Oekoiampádius itt a „test" szóból „a test 
jegyet" csinálja, azt nem engedhetjük meg neki, inert ő 
nála ez merő önkény ős nem tudja megokolni, hogy ezt 
a szöveg avagy a hit így követeli. Olyanforma ez, mintha 
valaki önkényesen így tropizálna, vagy szót így újítana : 
az evangélium Isten ereje, Rőm. 1, 16 s ezt egynek venné 
ezzel: az evangélium Roland kardja, ilyen formán bárki 
elnevezhetné vagy értelmezhetné Krisztust Belláinak, Pált 
Júdásnak; ki tiltja ezt meg neki? Ámde nem fogadjuk 
el ezt, hacsak be nem bizonyítja és a szövegből ki 
nem mutatja. Igy hát Oekoiampádius sem vitat voltaképen 
mást, minthogy puszta kenyér és bor van az úrvacsorá-
ban. Ámde ha ezt mindjárt k imutat ta volna ís (pedig nem 
tudja), mégsem tudja kimutatni, sem bebizonyítani, hogy 
a test annyi, mint a test jegye, a mint azt én korábbi 
könyvecskémben ís bebizonyítottam ós így Oekolonipáclíus 
sincs az úrvacsora biztos szövegének ós értelmének bir-
tokában, Már pedig itt biztos szöveg ós értelem birtokában 
kell lennünk, ha mindjárt puszta szalma és polyva van 
ís az úrvacsorában. De hát kí adja meg azt nekünk? Ők 
nem teszik, nem ís akarják, nem ís tudják ezt meg-
cselekedni. 

Nos tehát álljunk a mieink melle ós intsük mind-
azokat, a kik az intésre hallgatnak, hogy ezektől a tudatlan, 
állhatatlan tropístáktő! ős jegyeskedőktői óvakodjanak, 
mert nem elég az, ha mondják: a kenyér kenyér ós a bor bor, 
hanem kötelességük kimutatni, hogyan olvasandó ős értendő 
a szöveg (ez az ón testein), vajon így-e : ez jelenti az én 
testemet, avagy: ez az én testem jegye, avagy: ez az ón 
testein. Nem engedjük, hogy ebből a szövegből gyerek-
játékot, avagy oly kis dolgot csináljanak, a mint ők 
szeretnek. Ezek Krisztus igéi, tudnunk kell, mit tartal-
maznak ós nyújtanak. Szóval úgy áll a dolog, a mint 
mondottam, nem akarnak felelni, mikor felelniök kellene 
és locsognak közbe-közbe a maguk agya szüleményeiről. 
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Harmadszor- bárba ez a lélek nag>on Is jól tudja, 
hogy én Isten kegyelméből értein, mi módon kel! az írás 
egy helyét a másik által megmagyarázni. mint enneic, 
még mielőtt Zvingli neve felmerült, sok-sok írásokban 
mind az egész világ előtt bizonyságát adtam, mégis sok 
lapon át oktatnia kellett engem erre csupán azért, hogy 
azt véljék, hogy ő egyszer már mégis csak válaszolni 
akar. Hát, Isten a tanúm, én feleletet vártam tőle az én 
ellenvetésemre, ós nem ilyen tudományt : bizony nincs ig 
mit megköszönnöm neki ezért, Ámde azt még most is 
nagyon szeretnem, ha ő magát oktatná e tudományra és 
övéit, mint a kiknek erre nagyobb szükségük van- mint 
nekem, ós az úrvacsora szövegénél rneíi is mutatta., 
hogy bizony szüksége van arra, 

öcsáról engem, hogy én ezt a kifejezést: ez az én 
testem, egymagában ragadtam ki ős hogy & rákövetkezőt : 
mely ti érettetek adatik, tisztára mellőztem és borzasztó 
mód szapul, mert hát ép ez a rákövetkező kiíejezés magya-
rázza az előzőt. Mos hát, joi tudóin ém hogy egyik hely a 
másikat magyarázza: én is voltam minap a fürdőben és 
kimostam fülelmet, hogy jól halijanu hogy az úrvacsora! 
szövegben a rákövetkező kifejezés: mely ti érettelek 
adatik, magyarázza az előző kifejezést : ez az én testem. 
Ámde kérdem, hogyan igazolható ez a magyarázat, avagy 
hogyan is esik meg? Nos, itt hallok aztán egy olyan 
mestert, a minőt te sohasem hallottál 

Krisztus teste, mondja ő. láthatólag adatott éret tünk 
a kereszt fán; mert hiszen ott van az urvacsorában: ez as 
én testem, mely ti érettetek adatik, így hát láthatólag 
ott kellett lennie az urvacsorában, ha ugyanaz a test az, 
a mely éret tünk adatott, így magyarázza a következő 
kifejezést az előzőből, hogy mivel Krisztus nincs láthatólag 
az urvacsorában, a „vaxií: szócskának jelent értelemmel 
kell bírnia. Mondjátok meg nekem már most, kedves test-
véreim, komoly szándékaié ennek a léleknek, hogy nekünk 
megfeleljen, avagy talán sokkal inkább, hogy gúnytárgyává 
tegye ezt az egész dolgot. Én pedig hálákat adok néked 
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Krisztiig Jésusom, én Uram, hogy te az ón ellenségeimet 
az o sajá t szavaikban ily niesterileg megfogod ós meg-
szégyeníted a mi hitünk megerősítése végett a te egyszerű, 
igéidben. Ez as egy dolog méltán elrettenthetne mindenkit 
ettől a szektától, látván ezt a nagy, sötét vakságot ennél 
az előkelő, tudós léleknóh Az iskolás gyermekek tudják, 
hogy quocl refert substantiani ós ez a lelek azt mondja : 
quod refert qualítatem, íino accidens coiTiiiiiniissimum et 
sniitabilíssiarrum.1) Ezt meg kell magyaráznom, 

A mikor és a hol ón Krisztus testérői mondhatom 
ez Krisztus teste, mely érettetek adatik, ott neki látha-
tólag ís jelen keli lennie, mert ő nem adatott másként 
érettünk, hanemha láthatólag; ha pedig nincs láthatólag 
jelen, űgy épenséggel nincs jelen. Nos hát, kezemmel ég 
fele mutatok ós elmondom emez igéket: ott lil Isten 
jobbján ama test, mely érettünk adatott, tehát neki bizony-
nyal láthatólag ott keli ülnie, vagy épenséggel nincs ott. 
Mert a kővetkező igék: a mely tí érettetek adatott, így 
értelmezik ezt, eme lélek tudománya szerint, Szintúgy: 
mikor Krisztus, — János 8, 59 elrejtő magát és a temp-
lomból kiment, mondhatnám: ott megy ama test, a mely 
érettünk adatik, ámde ő láthatólag adatik majd ertünk, 
épen azért bizonyára láthatólag megy ő ott ís ós az 
evangélista hazudik, mikor azt mondja, hogy elrejtve 
megyen ott, vagy épenséggel nincs ott. Egyszóval Krisztus 
teste, legyen bár ott, a hol, az a test, a mely érettünk 
adatott, Minthogy pedig ő láthatólag adatott éret tünk, nem 
lehet sehol, hacsak nincs láthatólag ott. Mit gondolsz ? 
Hallottál valaha ilyen mes ter t? Ez aztán az az írás és hit, 
a mely a mi értelmünket meg nem szívelheti. Nos hát, 
higyj ezentúl ennek a léleknek, hogy ő téged az úrvacsora 
dolgában helyesen oktathat. Hanem így pecsételi meg 
mindig az Ördög a maga bőlcseségót sárral és ereszt 
bűzt maga után, hogy ki-ki tudja, hogy ő já r t itt. 

*) Vagyis : ami a lényegre tartozik és ami a minőségre, a legálta-
lánosabb és legváltozóbb esetleges tulajdonságra vonatkozik. 

D. Lntl ier M. művei. 1 5 
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Így hát Krisztus szegény teste, minthogy egyszer 
akkor láthatólag adatott érettünk, olyanforma sorsra jutot t , 
hogy vagy seholsem lehet látható, vagy ha láthatatlan, 
akkor nincs jelen. Mert ha rá nézve az űr vacsorában való 
jelenlót akadály, hogy láthatólag adatott légyen éret tünk 
és nem lehet jelen máskép, csakis láthatólag, minthogy 
ott állanak az igék i ez as én testem, mely ti érettetek 
adatik, akkor természetes dolog, hogy seholsem lehet 
jelen máskép, csak láthatólag. Sz ugyanis emez igéknek 
értelme: mely tí érettetek adatott. Mi ez a Mely?' Mely? 
A leiek azt mond ja : ez annyit tesz, mint hogyan, vagy 
az az alak, a hogyan ő a kereszten függö t t Már pedig 6 
láthatólag lándzsák ós paripák között függött ott a zsidók 
szemei e lő t t Ha tehát jelen volna az űrvacsorában, úgy 
jelen kellene lennie az űrvacsorában egyszersmind az 
összes zsidóknak, paripáknak, lándzsáknak, kereszteknek, 
szögeknek és mindennek, sőt Isten jobbján ís és minden 
helyen, a hol Krisztus teste van. 

így kell az í rást magyarázni és egyik helyet a másik 
által megvilágosítani. Dühösködnek, hogy olyba veszem 
őket, mint a kik által az Ördög beszel Édesem, hát hogyan 
ís mondhatná erre a józan ész, hogy itt emberi tévely-
géssel ós nem merő ördögi gúnnyal állunk szemben, kivált-
képen, minthogy Zvingli ily nagy tudományt, lelket és 
szapulást csinál a dologból, mintha ez egyike volna az ő 
legjobb erveinek és mesteri alkotásainak, Münzer vakmerő 
lélek volt; ámde ez oly vakmerő, hogy kiköp y a mi a 
szájába kerül, meg sem ís gondolván, mit ís mond volta-
képen. No de így int Isten minket. 

Avagy nem szánalomra méltó dolog, hogy ily hitvány, 
hamis okból megtagadják Krisztus világos igéit: ez az 
én testem, és így gyalázzák az urvacsorát? Ha egy iskolás 
gyermek ilyen syllogísmust csinálna, vesszőt érdemelne. 
Ha meg a zofisták mestere tenné ezt, szamárnak kellene őt 
nevezned, és itt e léleknél isteni írás és igazság a neve, 
mellyel nagyba dicsekesznek a mi értelmünkkel szemben, 
ilyenformán bárki e faj ta szellemeskedéssei ís előállhatna, 
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mondván : Krisztus az Isten jobbján ama Fíu, aki Máriától 
született, ámde ő Máriától halandónak született ; követ-
kezőleg' keli, hogy mint halandó üljön az Isten jobbján is 
János lovag nem pánczelban lovagol, következőleg nem 
lovag, Ráchelnek nincs fátyola, következőleg Ráchel nem 
asszony, Juxfca regulám novam; Accidens est substantla, 
nec potest abesse suo subiecto.1) 

Negyedszer rá tér az úrvacsora! igékre, két részre 
osztván azokat. Az egyik részből parancsokat csinál a 
melyek tőlünk valaminek cselekvését követelik, vagyis 
parancsolnak, mint teszem azt ezek: vegyétek-egyétek, A 
másik részből elbeszélést vagy beszélgetést csinál, a melyek 
nekünk egyszerűen megmondják, a mi történik. No de itt 
utánzóin az ő otromba, mérges beszédmódját, a mely-
bizony neki sokkal inkább tetszik, mint a gólyának a maga 
kelepelése, noha beleizzadhat az ember, a mig azt meg-
érti, Körülbelül azt gagyogja, avagy böfögi, akarom mondani 
beszéli; a hol Isten parancsol, ott elrendelő igék vannak; 
teszem az t : Ne legyenek idegen isteneid, A hol pedig 
valamit tesz, ott elbeszélő igék vannak, teszem azt L 
Móz 1, 1 : „Legyen világosság s tb / \ Ezzel körülbelül annyit 
akarna ő mondani, ha tudna beszélni: a hol elbeszélő igék 
vannak, bárha én azokat utánmondom ís, mégsem less 
abból semmi, teszem azt, ha L Móz, 1, 8-ből idézném ís : 
Legyen nap és hold, még sem lesz abból semmi. Tehát, 
ha Krisztus az úrvacsorában a maga testét adta volna is, 
a mikor azt inondá: Ez az ón testem, — ebből még nem 
következik, bárha én azt utána mondom ís, hogy nyomban 
Krisztus testévé leszen, mert Krisztus seholsem rendelte 
el, hogy az ón igémből az ő teste legyen stb. 

Őfa ez a szegény, nyomorult lélek, hogy töri, zúzza 
magát ós még sem talál sehol kibúvóra. Jól van, fogadjuk 
el először ís azt, a mit ő megenged, hogy Krisztus az 
úrvacsorában a maga testet adta a tanítványoknak, hiszen 

1) Vagyis: amaz új szabály szerint: az esetleges sajátság a lényeg 
és nem szűkölködhetik a maga alanya nélkül. 

15* 
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elismeri hogy ezek elbeszélő igék: Ez az én testem, a 
mi amaz alkalommal meg is történt és szívből köszönj ők is 
nekik, hogy legalább az első, egyetlen űrvacsorát meg-
hagyják nekünk. De ha ez a mienk, úgy meg kell hagy-
niok nekünk a többit ís« És mi ugyanazt az első űrvacsorát 
bizony erővel és az ő saját szavaik alapján kí ís erősza-
koljuk tőlük, a következő módon: 

Tartsa bár Zvingli az úrvacsora! igéket, a milyenek-
nek akar ja , legyenek bár azok elrendelő igék, avagy meg-
engedő igék, elbeszélő igék, avagy olvasandó igék, azzal 
én nem törődöm. De kérdem én, vajon Krisztusnak ugyan-
azon elbeszélő igei hazug igék, avagy igaz igék-e? Ha 
hazug igék, úgy feleljen ertünk Krisztus maga és semmi 
közünk azokhoz; ámde ha igaz igék, úgy örvendve felel-
jük, hogy a rajongó léleknek ís be keli ismernie, hogy 
Krisztus a maga testét adta az űrvacsorában, inert elbeszélő 
igék azok, amiket először mond ós nem hazudik, a mikor 
azt mondja: Vegyétek, egyetek, ez az én testem stb.; 
épen ugy, mint a hogy a nap ós a hold ott állottak, a 
mikor L Móz. 1, 3 monda: Legyen nap és hold és ha nem 
volt hazug ige, ugy az ő igéje bizonnyal nem pusztán 
utánhangző ige, hanem a hatalom igéje, a mely teremt, 
miként 33. Zsolt, 9 v, mondja : „Ő mondotta ós let ty 
kiváltképen pedig, mivel első ízben mondatott és mert 
elbeszélő igenek keli vala lennie. Eszerint az első, egyetlen 
űrvacsorát megnyertük, a mit ők maguk ís megengednek 
és elismernek. 

Lássuk most azt ís, mi módon csinál ez a gyöngéd 
lelek ebből az elbeszélő igéből: „vanu, jelező igét ós hogyan 
cáfolja a mi ér te lmünket A hol elbeszélő igék vannak, 
mondja o, ott nem következik, hogy úgy történjék, a 
mint mi mondjuk, hanem puszta beszéd marad abból a 
tényből, & mi megtör tén t Ha tehát az űrvacsorában mond-
juk ís: Ez az ón testem, azért nem lesz abból Krisztus 
teste, Következőleg bizonnyal puszta kenyér van o t t Ha 
puszta kenyér van ott, úgy a „vankC szükségkép jelező 
sző. így hát a mi értelmünk semmis és a ra jongónak igaza 
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van. Ezzel nem vitat egyebet, mint hogy az első űrvacsorát 
illetőleg a mi értelmünk ugyan helyes, ámde nem az a 
rákövetkező többinél stb. Ámde ha már most én itt azt 
kérdem, ki adott hatalmat ennek a léleknek, avagy mivel 
bizonyítja be azt, hogy az úrvacsorai igéket űgy kelljen 
szétválasztani és egymástól elkülöníteni, egyrészt elren= 
de lő igékre, másreszt elbeszélő igékre, akkor sem ad 
egyéb feleletet, mint hogy azt mondja: reméli, senki sem 
mondhatja, hogy az űrvacsorában oly elrendelő igék vannak, 
a mik által Krisztus testét teremtjük meg. Tehát egész 
érvelése az ő reményén nyugoszík, holott ő mindenkor 
azzal kérkedik, hogy Isten igéjére és tisztán az írásra 
ép i t Hát, a ki e lélek reményére akar építeni, higyje 
őrökké, hogy puszta kenyér van az űrvacsorában, mert 
az ilyen hit méltó, hogy ilyen alapja is legyen. 

Viszont mi is mondjuk, hogy ez a lélek űjből arra 
oktat minket, a mit mi már tudunk és mellőzi, a mire 
oktatnia kellene, hozzá gaz merényletet követ el, midőn 
az igéket így osztja meg és választja szót. Azt kellene 
bebizonyítania, hogy azokat így kell egymástól szótszag-
gatni, holott azok mind szépen, sorban, egymásután követ-
keznek : Vegyetek, egyétek, ez az én testem stb. és egytől 
egyig nem a mi igéink, hanem magának Krisztusnak 
sa já t igéi. 

Hozzá, még ha ez igék: Ez az én testem, magukban 
véve elbeszélő igék volnának ís, kikapva és a többiektől 
külön magukban börtönbe zárva, mégis csak merő elren-
delő igék azok, minthogy elrendelő szavakba öltöztetvók 
és íoglalvák. Mert ón bizonnyal reménylem, sőt jól is 
tudom, hogy minden keresztyén köteles Krisztus szer-
zésénél ós parancsolatánál fogva az úrvacsoránál ez igéket 
elmondani és még magukat a rajongókat sem tartom oly 
vakmerőknek, hogy azokat jó lelkiismerettel mellőzzék. 
Ha pedig meg kell ta r tanunk ós el kell mondanunk 
azokat az úrvacsoránál, úgy azok valóban elrendelő igék, 
merthogy elrendelő szavakba íoglalvák és nem jár ja , 
hogy azokat az elrendelő igéktől elkülönítsük, miként e 
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Mlek gaz módra cselekszí. Ha pedig az elbeszélő igék így 
elrendelő igékbe foglalvák, akkor azok többé nem puszta 
elbeszélő igék, hanem egyszersmind elrendelő igék, mint-
hogy mindaz, amit mondanak, meg ís történik amaz isteni 
elrendelő igék erejénél fogva, a mikben elmondatnak; 

Teszem az t : Máté 21, 21 ott van egy elbeszélő ige, a 
mit a tanítványoknak után keli vala mondaniok: „Kelj 
fel és szökjél a tengerbe", ezt, ha valaki csupán oda 
mondja, tiszta dolog, hogy semmi sem következik belőle 
és elbeszélő ige marad. Ámde minthogy azt Krisztus elren-
delő igébe foglalta, mondván: Ha azt mondjátok: hittel 
eme hegynek, kelj fel stb. úgy az bizonnyal többé már 
nem elbeszélő ige, hanem megtörténik, a mint hangzik, 
feltéve, hogy azt az ő parancsolatja szerint mondjuk. 
Szintúgy, ha a pap keresztel mondván : Én keresztellek 
téged stb., ez természetesen merő elbeszélő ige; ámde 
mert elrendelő szavakba van foglalva, a mennyiben 
Krisztus Máté 28, 29 mondja: Menjetek és kereszteljetek, 
annak szintén Isten szerint való keresztségnek kell lennie. 
És ha Péter avagy Pál mondaná: Meg vannak a te bűneid 
bocsátva, a hogy Krisztus (Luk, 7, 4S) Mária Magdolnának 
monda, no hát ez merő elbeszélő ige és mégis meg vannak 
itt a bűnök bocsátva, a mint az igék hangzanak; azért, 
inert elrendelő igeben van megparancsolva és abba befog-
lalva, a mennyiben Krisztus Ján, 20, 22 mondja : „Vegyétek 
a szent lelket, valakiknek megbocsátjátok bűneiket stb", 

És ha amaz ige Mőz, 1, 3» (Legyen hold ós nap) szinten 
ilyenformán elrendelő igébe volna befoglalva ós megparan-
csolva. hogy mi azt elmondjuk, majd meglátnád; hazudik-e 
az Isten ós nem lenne-e nap, ha ón azt a csillagnak vagy 
az égnek mondanám, Ámde minthogy itt nincs elrendelő 
ige, természetes, hogy nap sem is lesz abbók 

Szintúgy, ha elrendelő ige volna, hogy emez elbeszélő 
igéket mondjam a víznek : Ez bor, majd meglátnád nem 
lenne e bor ott abból. Épen azért merő lári-fári ós üres 
szóbeszéd, a mikor ez a lélek az elbeszélő igéket az 
elrendelő igéktől egyugyanazon szövegben elválasztja. 
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holott azok ei rendelő igékbe foglal vak és elmondás végett 
raroek/ék és besorozza a többi elbeszélő igék közé, a 
melyek parancscsal ós elrendelő igékkel nincsenek össze-
kspcsoíva. Ez az eljárás Isten igéjével zonstaság ős kőpéság, 
ő náluk azonban írás ós hit, a mely a mi értelmünket 
meg nem szívelheti. 

Minthogy tehát ezzel még semmiféle jeiképeskedés 
nincs megokolva, sem a mi értelmünk nincs megcáfolva, 
kérd jük tovább immár, vajon Krisztus hazugságot paran-
csolt-e ránk, a mikor meghagyta ás elrendelte, hogy ezeket 
az elbeszélő igéket mond juk : Vegyétek és egyétek, ez az 
ón tes tem; mert ezek mind az ő nevében és mint az ő 
saját igei mondatnak? Ha hazugságot parancsol, ám Ő 
lássa; de ha igaz mondást rendel, akkor bizony ott kell 
az ő testének lennie az úrvacsorában, hatalomból, nem a 
mi beszedünknél fogva, hanem az ő parancsolatánál, ren-
deleténél és munkálkodásánál fogva. És ilyenformán aztán 
nem csupán az első egyetlen úrvacsora, hanem mienk a 
többi is mind, iia Krisztus Urunk parancsolata ős szerzése 
szerint t a r t juk meg. 

Ha pedig kérdezik, hol van az. az erő, a mely Krisztus 
testet az úrvacsorában előteremti, midőn mi azt mondjuk : 
Ez az ón testem ; feleletein : hol van az az erő, melynél 
fogva a hegy felkél ós a tengerbe dől, mikor mi azt mondjuk: 
Kelj fel és szökjél a tengerbe; persze, hogy az nem a mi 
beszédünkben, hanem Isten rendeletében van, a kí a maga 
ígéretét a mi beszédünkhöz kötötte. Szintúgy : hol van az 
az erő, melynél fogva víz fakad a sziklából, hisz Mózes 
semmi mást nem tesz, hanem csak reá ü t ? Ha az ütés 
elég volna, akkor mi is minden követ vízzé változtat-
hatnánk, ámde ott van Isten ígérete és Mózesnek nincsen 
semmije, csak hogy elmondhatja az elbeszélő igét : Meg-
ütöm a sziklát; ezt lám én is elmondhatnám és mégsem 
lenne annak egy cseppvíz eredménye sem, mert az ígéret 
igéje Mózesnél van és nem nálam. 

Hasonlóképen itt is, ha szinte minden kenyérnek 
mondanám : Ez a Krisztus teste, persze hogy semmi ered-
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menye nem lenne annak. Ámde, ha mi az ő szerzése ős 
rendelése szerint mondjuk az úrvacsoránál: Ez az én 
testem, úgy az az ő teste, nem a mi beszedőnk, avagy 
elbeszélő igénk miatt, hanem az ő ígérete miatt, melynél 
fogva elrendelte, hogy ezt mondjuk ós cselekedjük és 
mert ő a maga Ígéretét ős cselekvését a mi beszédünkhöz 
kötötte. De ha eme lélek hírhedt tudománya szerint Isten 
ígéretét ős a mi beszédünket egymástól elszakítjuk, úgy 
nem oktathatna ki minket az iránt, hogy s mint marad 
akkor aztán meddő a mi beszédünk, a mit mí ís igen jól 
tudunk. Hanem épen arra kellene felelnie ós abban kellene 
tudományát ragyogtatnia, hogy a hol az ígéret és beszéd 
egybekapcsolvák, hogy ott Isten hazudni ós csalni kény-
telen és ott nem ieszen abból semmi. Ez a veszett lélek 
másról fecseg, mint a mi iránt kérdezik, avagy amit a 
dolog természete kíván. 

De ha eltökéltem, hogy © lőlek ellen írok, szeretnék 
itt is egy különös kérdést kockáztatni, nevezetesen, mint-
hogy ez a lelek oly nagyba v i ta t ja : Quod verbum facíi 
non efflciat factum, sed narret factum, vagyis hogy az 
elbeszélés igéje nem teremti meg, a mit mond, hanem 
csupán beszél az eseményről; ezzel persze beismeri, hogy 
Krisztus első vacsorájánál megtörtént, hogy Krisztus testét 
az asztalra adták; hisz különben mit gyötörné magát, 
hogy ezek elbeszélő igék, vagyis a történetről beszélnek ? 
Ez teljesen haszontalan fecsegés, mert ő mindent arra tesz 
fel, hogy elbeszélő igék azok, a melyek a tényről mondják, 
hogy egyszer megtörtént, különben nem volnának elbe-
szélő igék. Nos hát ez a lélek ezzel beismeri, hogy Krisztus 
első vacsorájában test adatott evesre és hogy ez a dolog 
egyszer megtörtént; de azért annak semmi eredménye ott, 
ahol utóbb erről beszélnek, amint ezt egyébként ő fentebb 
sem tagadja. 

Erre nézve kérdem már most, hová lett ennek a 
léleknek agya, esze, fegyelme és szemérmetessége, mikor 
fentebb azt mondja, hogy az ő ervelése és oka arra nézve, 
hogy Krisztus teste nincs ott az űrvacsorában, az, hogy 
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Krisztus igéjének ezt az értelmezését az írás és a hit 
meg nem szívelheti, Absnrditas huins sensos repugnaret 
intelleetui etiain fideli.1) Ha az első űrvacsorában ott van 
Krisztus teste, mi módon ellenkezhetik akkor ez az írással 
ós a hittel ? Ha pedig az írással és hittel ellenkezik, hogy 
Krisztus teste ott van az űrvacsorában, mimódon lehet 
jelen akkor az első űrvacsorában? Mert én Itt nem a 
méltatlan papokról beszélek, ha vajon ők megszentelhetik-e 
azt, avagy neon hanem Krisztus emez igéirőli Ez az én 
testein; ezekről mondják, kiabálják ós fecsegik ők, hit ós 
írás ellen vagyon, hogy Krisztus teste jelen legyen, a hogyan 
hangzanak, ha szinte csupa szentek volnának ís ott. 

És itt e ló lek ínég is űjra a nyelvébe harap ós meg-
engedi, hogy sem nem írás, sem nem hit ellen való, hogy 
annak betűje szerint Krisztus teste az első űrvacsorában 
jelen volt; ámde ebből épen nem következik, hogy már 
most a többi úrvacsoránál ís ugyanúgy álljon a dolog. 
Nem kellene hát oly nagyba kiabálni ós kürtölni, hogy 
ami értelmünk az írás ós a hit ellen való, (a hogy ezzel hetven-
kednek), hanem hogy a következtetés és a többi úrvacsora 
ellen való. Mert az aztán egészen más kérdés, ha vajon ón 
avagy te Krisztus testét nyerjük-e az űrvacsorában ós 
ha vajon a régi értelem az írás és a hit ellen való-e. Ha 
nincs az írás és hit ellen, ahogy az első úrvacsora e lélek 
vallása szerint is bizonyítja, űgy szíves szeretettel kér jük , 
engedjék meg nekünk tanítanunk és hinnünk, hogy ők 
mégis csak maguk-magukkal ellenkezve vallják, hogy az 
sem nem írás, sem nem hit ellen való. Ámde írás és hit tiltja 
nekik, hogy ők maguk felöljenek erre, mint a kik bizony 
körülbelül ezzel az ő saját vallásuk ellen törnek. Nekünk 
elég, hogy ők maguk megengedik, hogy ez nem írás és 
hit ellen való, mint ahogy mégis fecsegik, hogy mint 
hazugok maguk-magukat leleplezzék és a maguk hamis 
értelmét elrejthessék. 

Minthogy tehát ezt a ua^ug lelket itt rajtacsíptük, 

Ez értelem képtelensége a hívő felfogással is ellenkezik. 
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hogy magának ellentmondva hazudik ós beval l ja 'e lőt tünk, 
hogy a mi értelmünk nem ellenkezik sem az í rássa l sem 
a hittel (a hogy ő mégis vitatja), hogy tehát Krisztus 
teste az urvacsorában jelen van, hanem csakis a követ-
keztetéssel, hát maradunk emellet t Mert ha sem az í rássa l 
sem a hittel nem ellenkezik, hogy Krisztus igei a mi értel-
münk szerint az első urvacsorában Krisztus testét tartal-
mazzák, nem látunk semmi okot fenforogni, miért ellen-
kezzék az írással ős a hittel a többi úrvacsoránál. A mi 
nem ellenkezik az Írással és hittel, az nem ellenkezik 
semmi következtetéssel sem. 

Hát nem egy derék, óvatos lélek ez ? Épen ott, a hol 
be akar ja bizonyítani, hogy a mi értelmünk a hittel ellen-
kezik; fogja magát ós bizonyítja, hogy elbeszélő igék 
vannak az urvacsorában és nem veszi észre, hogy épen 
ezzel önmaga ellen bizonyítja, hogy a mi értelmünk az 
első úrvacsoránál helyes ős nem ellenkezik a hittek Mert 

az elbeszélő igék vagy megadják az elsőt, a miről szólanak, 
vagy nem elbeszélő igék azok, a mint maga beismeri. Tehát 
ő vagy önmaga ellen következteti, hogy az első urvacsorában 
nincsenek elbeszélő igék; vagy a mi értelmünk helyes az 
első úrvacsoránál 

Ha pedig valaki azt mondaná : Krisztus nem rendelte 
el, hogy ez igéket : Ez az én testem, az úrvacsoránál 
e lmondjuk; feleletem, igaz nincs ott a szövegben, mond-
játok : ez az ón testem, kezet sem fest oda, a mely rámu-
tasson. De hát szemtelenkedjenek, a mint akarnak, csak-
hogy emez igéket tisztára meg nem parancsolt igéknek 
vehessék. Hiszen az sem áll ott a szövegben : Mondjátok: 
vegyétek ós egyétek. Szintúgy nem áll o t t : A kenyerek 
a mi kenyerünket vegyétek ős áldjátok stb. De hát lás-
suk, ki merészkedik mondani : semmiféle kenyeret ne 
vegyülik, meg sem is áldjunk, avagy ne mondjuk: Vegye-
tek ós egyétek. 

; Ha jói értem a dolgot, Krisztusnak minden egyes 
betűnél oda kellett volna tennie ez igéket: így mondjátok 
ős tegyétek, mert nem elég, ha végül mondja: Ezt csele-
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kecljétek az ón emlékezetemre. Ha azt kei! cselekednünk, 
a mit o cselekedett, bizony-bizony vennünk kell a kenyeret 
és megáldanunk, megtörnünk, és adnunk és mondanunk : 
Ez az én testem, mert ez mind benne van a szerző igeben: 
„Ezt cselekedjétek", ós nem szabad ez igéket kihagynunk, 
mert Szent Pál ís azt mondja: Ő az Úrtól vette azt, ós 
nekünk így adta stb. Ezek természetesen szintén szerző 
igék és nem tűrik, hogy csak egy betilt ís kicsípjünk, 
avagy változtassunk ra j tuk. 

Hát persze igaz, hogy nekünk Krisztus sehol sem 
mondotta ezeket a he tüket : Teremtsétek elő a kenyérből 
az én testemet. Mi szükség ís erre ? Ámde megmondotta, 
hogy az ő személyében és neveben, az ő parancsolatából 
és rendeléséből mondjuk ez igéket: Ez az én testem, a 
mikor azt m o n d j a : Ezt cselekedjétek. Nem ís te remt jük 
meg mi az ő testét a kenyérből, a hogy e lelek ránk 
fogja. Sőt azt sem mondjuk, hogy az ő teste a kenyérből 
leszen, hanem azt mondjuk ; az ő teste, a mely regtől 
meg lett, ott van, mert Krisztus nem azt rendeli, hogy 
mondjuk : Ez legyen az én testem, hanem: Ez az 'én 
testem. 

És ha már a szerző igékről beszélünk, csatoljunk még 
pár szót azokhoz, hogy a mieinket óvjuk e lelkek fecse-
gése ellem Mert nem lehet az Ördögnek a száját betömni, 
olyan az mint a szel, a legszűkebb lyukra ís rátalál, mint 
mondják. A szerző igék két fé lék: vannak, a melyek a hitet 
magukban foglalják, teszem Máté 21, 21 a hegyinozga-
tásről ós Márk. 16, 17 ama jelekről, a melyek a hívőket 
követik. Ha már most valaki hit nélkül mondaná ez igéket 
a hegynek : Kelj fel! és kérkednék, hogy ő ezt a szerző 
ige alapján cselekszi, bizony nem történnék ott semmi, 
m«it Krisztus ugyanott a hitet a szerző igéhez köti. 
Vannak viszont, a hol a hit nincs hozzájuk kötve, mint 
teszem az úrvacsora! igéknél : Vegyétek, egyétek; mert 
itt a méltatlan és hitetlen is Krisztus testét veszi, a hogy 
dudással ós sok korinthusival törtónt. Épen azórt nem 
okvetlen szükséges hittel birniok azoknak, a kik az úrva-
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csorát t a r t j ák ; épen űgy, mint a hogy azoknak sem kell 
hinniök, a kik keresztelnek. Szintúgy, a kik ebez hasonló 
dolgokat prédikálnak és mindazoknak, a kik nyilvános 
hivatalt viselnek, mert mindezt Krisztus a maga igéjébe 
és nem az emberek szentségébe helyheztette, hogy mi az 
ige és a szentségek dolgában bizonyosak lennénk stb. 
Ezt azért mondom, mert persze a rajongók legnagyobb 
botránya, ha méltatlanok keresztelnek, miséznek, prédi-
kálnak stb. ós nem veszik számba, hogy ők maguk talán 
gonoszabbak Isten előtt, avagy általán tudhatja-e bárki, 
hogy ok kegyesek, épen azért a szentséget mégis csak 
Isten igéjébe és parancsolatába kell helyheztetniők és békén 
hagyníok. 

Azután ujjamat, akárcsak egy vakét, az „ezt" vagy 
a „cselekedjétek" igére irányítja, a mit Szent Pál ilyen-
formán magyaráz : „Valamennyiszer a kenyeret eszitek stb'4. 
Ebből akar ja kikövetkeztetni, hogy Krisztus ez igével: 
„Ezt cselekedjetek", a kenyérevósre ós nem a Krisztus 
teste evésére utah Igen bizony, ha Szent Pál azt mondaná: 
Valamennyiszer ezt a kenyeret eszitek, a mely nem a 
Krisztus teste, amit ez a lélek a ni aga fejétől tesz oda, 
akkor nem is kellene ujjal mutatni rá, reg megláttam volna 
ón azt öt lépésnyiről is. Mindig azt hiszem, Írást idéznek, 
holott idézik a maguk álmodozásait Épen azért ú j ra mondom : 
én is szeretnem, ha ujjai az előző igére mutatnának, a 
hol Krisztus a kenyérre mutat és mégis igy szól: Ez az 
ón testem. Itt is van egy „ez" és szeretné az magát a 
rajongó lélek ujjával megfogatni, ez engem sokkal erő-
sebben késztet, hogy Krisztus testét egyem itt a kenyér-
ben, mint az ő „ez"-e, a mi által puszta kenyeret akar 
abból csinálni, holott az ón „ez"-em és az ő „ez"-e egyugyan-
azon kenyérre mutat, a hogy ők is beismerik és mégis az 
én „ez"»em mellett áll: Ez az ón testem, az ő „eza=e 
mellett pedig nem áll: Ez nem az ón testem, hanem neki 
magának kell azt oda tenni ós átugrik azon, a mi az én 
„ez"-em mellett áll — ez a hű, szorgalmas íráskalauz. 

ítéljen hát kőztem és e lélek kőzött mind az egész 
világ, melyik kenyéré legyen az elsőség. Az ón kenyerem 
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mellett van ez a szöveg: Egyetek, ez az én testem, és ez 
maga magát világos szavakkal magyarázza, hogy ez a 
kenyér Krisztus teste. Eme lélek kenyere mellett ez a 
szöveg van: Ezt cselekedjétek, vagy: Valamennyiszer a 
kenyeret eszitek és nem magyarázza meg magát, hogy 
puszta • kenyér az, avagy hogy nem Krisztus teste az, 
hanem e léleknek kell e szöveget kiigazítania, mondván : 
az nem Krisztus teste, mert hát parancsolatot vett, hogy 
ezt cselekedje; igen, az Ördögtől! Ha tehát az egyik „ezV-
nek a másikkal szemben tágítania kell, bizonnyal az övének 
kell tágítania az enyém előtt, minthogy az pusztán magára 
áll minden magyarázat nélkül, az enyém ellenben a maga 
magyarázatával kapcsolatos, avagy törnie keli fejét, bebi-
zonyítandó, hogy az én „ e z r e m n e k keli az ő ,,ez;í-e előtt 
meghátrálnia: az ujjal való rámutatás tehát vesztére van. És 
ha már csakugyan becsületesen akarna eljárni, nem kellene 
ujjával mutogatnia nekünk, hogy az ő „ez4l-e a kenyérre 
utal, ezt kitalálnók mi az ő lelke magyarázata ős tudo-
mánya nélkül is, hanem ezt a szöveget kellene neki elő-
szőr is felre löknie: Egyétek, ez az én testem. Ha ezt 
felre lökhetné, kimutatván, hogy itt kenyérről, nem Krisztus 
testéről szólnak az igék, magunktól is könnyen rájönnénk, 
hogy az ő „ez'É»e puszta kenyérre mutat. Minthogy azonban 
ő ezt nem teszi, petitio principii ós üres fecsegés az, amikor 
nem arra felel, a mit kérdeznek és követelnek, mint a 
hogy én ezt szüntelen panaszlom. Mert hiszen mi azt 
mondjuk, a hol az első s,ezí4 Krisztus testere mutat, ott 
azután az ő „ez rének ís arra kell mutatnia, mert mindkét 
„ez" a 'kenyérre mutat ós mégis csak az elsővel kapcso-
latos Krisztus teste is, a mint az igék mondják: Egyétek* 
ez az ón testeim 

Ezen kivül nem engedjük meg neki, hogy a hol 
Krisztus azt mond ja ; „Ezt", vagy: „Ezt cselekedjétek", 
hogy ez annyit tenne, mint mikor Pál azt mondja : Vala-
mennyiszer ezt a kenyeret eszitek; ezt mondja ugyan a 
lélek, de be nem bizonyítja, már a hogy szokása, Mert 
ezek az igék: Valamennyiszer e kenyeret eszitek stb. 
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csupán az evesről ős ivásról szólanak. Ha már most elő-
állana egy más, színt oly veszekedő lóíek, mint ez a lelek, 
akkor ez könnyen kisüthetné ebből, hogy a kenyeret 
nem szükséges vennünk, hálálnunk, megtörnünk, adnunk 
és megáldanunk, hanem csupán megennünk, mint az 
igék mondják, szóval a kenyeret az asztalról felfalnunk, 
vagy a kemencéből kiharapnunk. De ha emez igék: Vala-
mennyiszer e kenyeret eszitek, megengedik, hogy azt 
vegyük, megtörjük, háláljuk ős adjuk, hát úgy édesein, 
megengedik nekünk azok azt is, hogy megáldjuk, mint-
hogy Krisztus így szók Ez az ón testem stb. Ha pedig 
mindezt megengedni nem lehet, úgy ép oly határozottan tilta-
kozom az ellen ís, hogy csak úgy sebtíben, a betűhöz 
ragaszkodva csupán megegyük és ne vegyük, ne tör jük 
meg, ne áldjuk meg, ne adjuk, Mert Szent Pál nem azt 
mondja i Valamennyiszer e kenyeret veszitek, megtöritek, 
háláljátok, vagyad já tok , hanem csupán: „Valamennyiszer 
eszitek". 

Láthatod ebből, mely derek egy dolog így toldani-
foldani betűkkel ? És ezt nevezik tiszta írásnak, a mely 
a mi értelmünk ellenére vagyon. Épen azért állítjuk, 
hogy Krisztus ez igével „Ezt", vagy „Ezt cselekedjetek", 
nemcsupán a kenyér evését, hanem az úrvacsorának egész 
szövegét rendeli el, valamint Szent Pál is, noha ő betű 
szerint csopán a kenyérevésről szól, mert hiszen ő a 
kenyérevósót úgy akarta elrendelni, a mint Krisztus szerzése 
szól ós nem úgy, a mint a rajongó lélek butáskodik azzal, 
bárha ő a kenyérevós eme módját betűkbe nem foglalhatta, 
ámde előbb elég bőven kioktatot t arról. 

Ötödször be akar ja bizonyítani, hogy a mi értelmünk 
a hittel ellenkezik és új ra agyonkinozza magát, csakhogy 
kioktasson minket, hogyan halt meg Krisztus mi érettünk, 
Mert mindig arra kell engem e léleknek oktatnia, a mit 
ón már régóta ós gyakran tanítottam ós eközben meg-
ugrik, mikor felelnie kellene. Hiszen ón bizonnyal jól 
tudom, Isten kegyelméből, hogy hisszük mi azt, hogy 
Krisztus szenvedései által váltott meg minket a bűntől. 
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ezt nem szükség neki tanítania. De azt már nagyon 
szeretném hallani, hogy, mint ellenkezik a mi űr vacsorára 
vonatkozó értelmünk ezzei a hittel, — a mint o kérkedve 
hánytorgatja a dolgot; de itt hallgat ez az ón kedves 
vendegem, akárcsak valami egér, mi több, megugrik, 
akárcsak valami szarvas. Arra meg, a mikor azt mondja 
az a -tanítás, hogy Krisztus testének testileg való evése 
bocsátja meg a bűnt stb., hit ellen való ; feleletein : bizony-
nyal ón is vallom ezt. sot ón még többet ís mondtam, 
nevezetesen, hogy Krisztust testileg enni, lélek ós hit nélkül, 
méreg és hálák Mire ád feleletet hát ez a lélek vagy ki 
ellen harcol 9 Avagy te ís azt gondolod, hogy eszénél van 
az, a ki Luther ellen akar harcolni ós voltakép senki ellen 
sem harcol ? 

Hisz ha elfogadjuk ís, hogy Krisztus testet az űrva-
csorában nem a mi bűneink miatt esszük, hogyan követ-
késik ebből, hogy azért az ő teste nincs jelen az űrvacso-
rában. avagy hogy ez a hit ellen vagyon, Ha Krisztust 
űgy szétdarabolhatjuk, hogy a bűnök bocsánatát neki 
csakis mint megfeszítettnek tulajdoníthatnék, űgy e tudo-
mányból én is kikövetkeztetem: hittel ellenkezik, hogy 
Krisztus a mennyben legyen ós így bánhatok el a lélek 
minden mondásával Szent Pál nem azt mondja : Krisztus 
a mi bűneinkért ment mennybe, hanem hogy a mi bűnein-
kért feszíttetett meg, t ehá t : nincs ís a mennyben, nem ís 
bocsátja meg ott a bűnöket. Szintúgy : Pál nem azt 
mondja : Krisztus a mi bűneinkért született, sem hogy 
ólt, hanem meghalt, t ehá t : nem ís született, nem ís ólt. 
Kétségkívül, mint a hogy ez a lelek itt következ te t : 
Krisztus testét nem a mi bűneinkért esszük, hanem a mi 
bűneinkért halt meg, tehát öt az űrvacsorában nem ehetjük, 
szóval semmi egyebet nem csinálunk a Krisztusból, hanem 
ha egy olyat, a ki örőkkó a kereszten szenved a ml 
bűneinkért, csakhogy összeütközésbe ne jöj jünk a hittel, 
holott egyéb cikkek szerint hisszük, hogy Krisztus jelen 
van ós a bűnöket megbocsátja; e lelek szerint azonban ez 
csupán a keresztfán történik, 
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Ez a vak, bolond lélek nem tudja, hogy a meritum 
Christi és dístributio meríti1) két különböző dolog, o ezeket 
ősszekavarja, mint egy mocskos disznóé Krisztus egyszer 
kiérdemelte a keresztfán a bűnök bocsánatát ős nekünk 
megszerezte; ámde ugyanazt osztogatja ő ott, a hol van, 
minden órában és minden helyen, a mint Lukács 24, 2c? 
í r j a : Űgy vagyon megírva, hogy Krisztusnak szenvednie 
kellett ós harmadnapon feltámadnia (ez as ő érdeme) és 
az ő nevében a bűnök megbánásának és megbocsátásának 
hirdettetnie (ez az ő érdemének kiosztása); azért mondjuk 
mi, hogy az űrvacsorában a bűnöknek bocsánata vagyon, 
nem az eves miatt, vagy hogy Krisztus ott a bűnök 
bocsánatát kiérdemli, avagy megszerzi, hanem a inas ige 
miatt, a mi által ő nekünk ezt a megszerzett bűnbocsánatot 
közöttünk kiosztja mondván: Ez az ón testem, mely ti 
érettetek adatik. Itt hallhatod, hogy mi ezt az éret tünk 
adatott testet esszük ós est halljuk ós hisszük az evéskor; 
épen azért a bűnöknek ama bocsánata osztatik itt ki, 
a mely már a keresztfán megszereztetett. 

Különben bizony én is komédiázhatnék, a mint ez a 
lélek teszi ós mondhatnám : Krisztus nem váltott meg 
minket a mi prédikálásunk által ; épen azért ellenkezik 
a hittel, hogy a pródikáiásban keressük a bűnök bocsánatát. 
Édesem, hát ugyan hol keressük, hiszen Krisztus mondja, 
hogy hirdessük a bűnök bocsánatát az ő nevében ? Szintúgy, 
Krisztus minket nem a mi hitünk által váltott meg, épen 
azért ellenkezik a hittel, hogy mi a bűnöknek bocsánatát 
hit által keressük. Édesem, hát ugyan mi által keressük, 
hiszen Krisztus mondja Máté 16, 1 7 : „A ki hisz, üdvözül" ? 
Szintúgy : Krisztus minket nem a mi k e r e s z t s é g ü n k által 
váltott meg, épen azért ellenkezik a h i t te l hogy a bűnök 
bocsánatát a keresztségben keressük. Édesem, miért nevezi 
hát Pál a keresztsóget a bűnök lemosásának? Szintúgy : 
Krisztus minket nem a Szent Lőlek által váltott meg ; 
épen azért ellenkezik a hittel, hogy mi a bűnök bocsá-

rj Vagyis: a Krisztus érdeme és érdemének kiosztása. 



NAGY HITVALLÁS AZ Í'RVACSOKÁRÓL. 241 

natát a Szent Leieknél keressük. Édesem, hát hol ? Node, 
a ki vak, az bizony semmit sem lát. Ez a lélek megtéve-
lyedett és megvakult a szentség dolgában, azért a keresztyén 
tannak egy cikkét sem ismerheti meg helyesen. De mi 
tud juk , hogy Krisztus egyszer meghalt éret tünk és ezt 
az o halálát osztja kí áz igehirdetés, a keresztség, a 
Lélek, az olvasás, és az evés ál tal még pedig a mint 
akarja , a hol van és a mint cselekszik. 

Hiszen legutóbbi könyvecskémben egész részletesen 
kifejtettem, hogy a mi űrvacsoránknak két alkotó része 
van, tudniillik: az ige és az evés ős hogy az ige hitet ós 
szellemi evést követel a testi mellett ős kértein őket, 
bizonyítsák be azt, hogy ez a hittel ellenkezik. És e lelek 
mégis hányszor hirdette világgá szemtelenül azt a hazug-
ságot3 hogy ón épenséggel nem szellemi evést, sem nem 
hitet, hanem csakis testi evest tanítok. Olvasd könyvecs-
kémet, s be kell vallanod, hogy ez a lélek hamis, hazug 
lélek, a ki rám fogja, hogy én tanítom, hogy a bűnöknek 
bocsánatát csakis Krisztus testének testi evése által lehet 
megnyerni, holott másként tudja ós olvasta a dolgot. 
Mert ezzel a hazugsággal csak világba fecseg, hogy ne 
kelljen megfelelnie arra, mennyiben ellenkezik a mi értei-
münk a hittel. Nohát az ilyen alattomossággal még 
sokáig nem cáfolják meg a mi értelmünket, ellenkezőleg 
megerősítik álláspontunkat, mivelhogy nyilvánvaló hazug-
ságokkal támadnak minket. Mert mi nem ta r t juk azt, 
hogy a keresztyén hit és a nyilvánvaló hazugság egy-
azonos dolgok. 

Hasonlóképen részletesen kifejtettem a mennyei 
prófétákkal szemben, hogy Krisztus szenvedésének története 
ós alkalmazása nem egyazonos dolgok, factum et aplicatio 
facti, seu factum et usus facti.1) Mert Krisztus szenvedése 
egyszer megtörtént ugyan a keresztfán, de ki látná annak 
hasznát, ha nem osztatnék ki, nem alkalmaztatnék és nem 

*) Vagyis : a történet és a történet alkalmazása vagy a történet 
használata. 

]). Luther M. művei. i1? 
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használtatnék. Ámde miként használjam és osszam ki azt ige 
és szentség nélkül ? Űgyde minek is olvassák ezek az előkelő 
lelkek az én könyvecskémet? Hiszen ők jobban tudják a 
dolgot. Nohát, ennek köszönhetik azt is, hogy a factum et 
usum-ot azonosnak ta r t ják ós bolondítják ós megcsúfolják 
maguk-magukat ebben, nem .látván, hogy az urvacso-
rában usus passionis et non factum passionis-rol van sző = 
Megérdemlik ezt ők, a kik semmit sem olvasnak, avagy 
felületesen olvassák azt, a mit ellenük írnak, nagy elbiza-
kodottságból ós bátorságból 

E tehetetlen léleknek be kellene bizonyítania, hogy 
Krisztus teste nincs jelen az urvacsorában; ezzel nem 
törődik, hanem bizonyítgatja, hogy mi nem az ö teste 
evése által, hanem az ő szenvedése által vál ta tunk meg. 
Ugyan ki jöt t volna rá erre az új tudományra, ha e lelek 
most elő nem állt volna vele ? Szokása ennek a léleknek, 
hogy másról fecseg, mint a miről kérdezik és hogy mindig 
arra oktat minket, a mit tudunk, csakhogy ne kelljen 
bebizonyítania, a mibe fogott ós a mivel köteles ; ezzel 
azonban álláspontunkat csak még jobban megerősíti, mint 
afóle gyáva lelek, a ki nem mer ellenfelének nyiltan a 
szemébe nézni. Tudjuk mi nagyon jól, hogy Krisztus 
minket nem az evós által váltott meg, nem is hallotta ezt 
tőlünk soha senki másként ; ámde hogy ebből az követ-
keznék, hogy az urvacsorában pusztán kenyér van, ezt 
nagyon szeretnők hallani ős - égig magasztalnók ezt a 
lelket, ha bebizonyítaná. 

S hogy haragszik, mikor figyelmeztetünk, ne kutassa 
senki, miként tőrtónik az, hogy Krisztus teste jelen van 
az urvacsorában, hanem együgyű hittel ragadja meg az 
Isten igéjét ; pedig mi ezt nem az együgyűeknek (hisz 
azoknak nincs erre szükségük), hanem e fenhéjázóknak 
ós épen a rajongóknak maguknak javára cselekedtük. 
Nohát kutassanak ós kapaszkodjanak kényük-kedvük 
szerint; csak aztán hírnevüknek meg is feleljenek ós 
bebizonyítsák, hogy a mi értelmünk ellenkezik a hittel, 
fiát meg is cselekszik ezt majd az Ördög mennybemene-
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tele napján. Ámde azt jói lát juk, hogy ebben az ö kuta-
tásukban nyilvánvaló hazugokká válnak ós azt támadják, 
a mit maguk eszeitek ki ős a mit senki sem tanít. Ezen-
kívül jól megjegyzendő, hogy ők nagyon ís magasra 
kapaszkodnak ős beleszédülnek, űgy hogy vógre Is a 
J3quod"=ot „por qualiter^-nek1) veszik,szintúgy összezavarják 
a „factum "-ot ós az „nxsos"-t egymással, akárcsak igazi 
disznószakácsok, ráadásul egymásnak is ellentmondanak 
ós tétováznak az ő összes táborukban ós egyik tévely-
gésből minduntalan a másikba esnek. Ez a jutalmuk 
azoknak, a kik Isten igéjében nem hisznek, hanem ki 
akar ják azt kutatni. 

Hatodszor be akar ja bizonyítani, hogy az írás is a 
mi értelmünk ellen szól Először ís épen e mondással : 
Ez az én testem, mely tí érettetek adatott. Nos hát nem 
igaz, hogy az ő teste az, a hogy ő érettünk adatott, mert 
ö láthatólag adatott érettünk. Erre fentebb megfeleltünk, 
utalván arra, hogy ez a „quod"-ból „quale"~t csinál vício-
sissimo Syllogismo, in quo quatvor termini, niillum dici 
de omní3 nulla praedícatío ín quid aut dístributío2) ós sok 
más vitia-t,a) a mint a logíkusok jól tudják, hogy sub 
termini substantíali non potest subsumi accidentalis.4) De 
hát azért e léleknól mégis írás és Isten igéje ennek a neve. 

Magyarán: nem azt mondjuk mi, hogy az űrvacsorában 
Krisztus teste űgy van jelen, a hogyan, avagy a mely 
alakban ő érettünk adatott (hisz kí mondhatná ezt), hanem 
hogy az ugyanazon test, a mely éret tünk adatott nem 
ugyanazon alakban avagy módon, hanem ugyanazon lényeg 
és természet szerint. Már pedig egyazon lényeg nagyon 
is lehet itt látható és ott láthatatlan. Óh bolond dolog ez : 

*) Vagyis: a tárgyat a minőség helyett. 
2) Vagyis: egy teljesen hibás következtetés által, amelyben négy 

logikai műszó van, egyik sem állítható az egészről, egyetlen vonatkozás 
sincs valami másra avagy osztályozás. 

3) Vagy s: hibákat. 
4) Vagyis: a lényegre vonatkozó műszó alá nem foglalható az 

esetleges sajátság. 
1 6 * 
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'nem akarnak nekünk felelni, hanem csak világba fecsegni 
és hencegni. 

Szintúgy ez ís ellenkeznék a szöveggel: Valamennyi-
szer a kenyeret eszitek stb. Mert itt az „a/ a kenyérre 
mutat, tehát amott is e kifejezés: Ez az én testem, pusztán 
kenyérre mutat stb. Feleletem : nem mindenütt kell ezt 
tennie és még ez a kell sincs bebizonyítva, hanem fentebb 
bebizonyítottuk az ellenkezőt, hogy mindkét „ez" a kenyérre, 
mely Krisztus teste, mutat és egyik sem pusztán a közön-
séges kenyérre. 

Szintúgy Márk 16, 1 9 : „Az Űr felvitetek mennybe." 
Szintúgy Ján. 16, 2 s : ^Elhagyom a világot és elmegyek az 
atyához/ ' Szintúgy Ján. 17, 21: „Nem vagyok immár a világ-
ban, ők azonban a világon vannak1 ', s e kívül a többi helyek 
is, a hol Krisztus mennyben való létéről van sző. Nohát ezt 
hisszük ós mondjuk mi is ós szükségtelen volt minket 
erre oktatni, Hanem az iránt volna szükséges a kioktatás, 
hogy mert Krisztus a mennyben van, az ő teste nem lehet 
jelen az úr vacsorában. Ezt a nehézséget oszlassák el, 
akkor aztán mi magunk ís jól fogjuk tudni, hogy ezek a 
mondások ellenkeznek a mi ér te lmünkkel Ámde minket 
mindig nagyba szapulva tanítanak arról, a mit követelünk : 
épen azért meg kell maradnunk a mi értelmünk mellett, 

Nevezetesen, hogy mit Jelent: a világban lenni, azt 
maga Krisztus megmagyarázza Luk. 24, á 4 ; a hol ís így 
szól: Ezek a beszedek a melyeket szóltam néktek, mikor 
még veletek voltain". Hogyan ? Hát nincs ő velük és mégis 
velük eszik feltámadása u t á n ? Persze hogy nincs immár 
velük, a hogy előbb velük volt, halandó módon és mint 
olyan, a kinek a világon ez életet használnia kellene, 
a hogy Pál L Korinth. 15, 14 beszól természeti és szellemi 
emberről Ámde azért ebből nem bizonyítható be, hogy már 
most testileg nem is lehet jelen. Hiszen, a mint mondtuk, 
ő leült és evett ós beszélt velük, holott nem e világon 
van. Szintúgy ez is : ,,Szegények mindig lesznek ti veletek, 
de ón nem mindig leszek ti veletek." Hogy mit jelent itt 
a „veletek", azt megmondja maga a szöveg és jő meg-
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jegyeznünk, nevezetesen a hogyan a szegények vannak 
velünk, úgy nincs ő velünk stb. S hozzanak bár elő bár-
mennyi mondást, röviden szólva, Krisztus nincs velünk, 
úgy mint a szegények, halandó és-világi módon. 

Épen azért ezzel még nem muta tha t ják ki, hogy a 
mi értelmünk ellenkezik az írással, hanem Zvingli-fóle 
Logika az, substantiam pro accidento, quod pro qualiter 
használni, teszem mintha így szólnék : Krisztus bizonyos 
alakban nincs jelen az úrvacsorában, tehát testileg nincs 
is abban. Krisztus bizonyos alakban nincs velünk, tehát 
semmiesetre sincs velünk, szóval a particuiarí ad uníver-
sale;1) a falu bírája nem fürdik vörös nadrágban, tehát 
nem ís fürdik. Á király nem ül fején koronával az asztal-
nál, tehát nem is ü! az asztalnál Gyerekjáték ós komédia 
ez, tudják jól az iskolában; ámde e lelkeknól írás ós 
keresztyén hit ez. 

Sőt ha e mondásokra alapítják, hogy Krisztus többé 
nincs velünk, ugy ezekből azt ís ki kell következtetniök^ 
hogy Krisztus szellemileg sincs velünk, mert ott állnak 
a rideg be tűk : „En nem vagyok többé veletek", ami 
egyenesen kimondja, hogy ő ópenséggei nincs velünk, 
igen, mondják ő k : itt vannak azonban világos mondások, 
a melyek szerint ő szellemileg velünk van, teszem azt 
Ján, 14, 23 : „Mi nála maradunk cc és Pál, Efezus 3, 17 : 
„Krisztus lakozzék a ti sziveitekben stb.u Erre feleletem : 
édesem, ha találhatnak ők ilyen mondásokat amazok ellen, 
hogy nem találhatják meg egyszersmind az úrvacsora! 
szöveget ugyanezek ellenében ? Ha Krisztus velük lehet 
bizonyos módon, a miben a szöveg őket nem akadályozza 
meg (..Én nem vagyok veletek") ; ugy ő velünk lehet az 
úrvacsorában is, a miben ugyanaz a szöveg minket nem 
akadályoz meg („Én nem vagyok veletek"); ha pedig ez 
a szöveg nem dönti meg az ő Krisztus szellemi mivoltára 
vonatkozó mondásaikat, akkor nem dönti meg a mi látha-
tatlan mi voltról szóló űrvacsorai szövegünket sem. 

*) Vagyis : a részlegestől az egyetemesre. 
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De hát ez az ő ellenvetésük ép oly szilárdan megáll 
velük, mint mivelünk szemben ós a mi igazolás nekik, 
azzal igazolnak ők minket is, következőleg erősen áll a mi 
ér te lmünk: „Ez az én testem." Mert a mennyiben sokat 
bizonyítanak ők a maguk mondásaival, bizonyítják azt is, 
hogy Krisztus az urvacsorában nem láthatólag, halandó 
és világi módon van jelen; ezt pedig épensóggel nem 
szükséges bizonyítani, mert mindezt valljuk mi is. De amint 
bizonyítaniok kellene, hogy a mi értelmünk hamis és hogy 
Krisztus hazudik, a mikor azt mondja : „Ez az én testem", 
akkor egyik sem- áll elő, akkor csupa gyáva, röpködő 
leikekké válnak, közben jó sok papírt bemocskolnak 
haszontalan, hitvány szavakkal és bolondítják a szegény, 
együgyű keresztyéneket 

A mit továbbá a páskabárányról fecseg, ott, a hol 
Pál I. Korint. 5,7 : „Krisztust páskabáránynak" nevezi, 
következtetvén ebből hogy s valamint Krisztus azon a 
helyen nem a természeti páskabárány, hanem per tropum 
egy űj páskabárány; így ezen igékben : Ez az ón testem, 
szinten csak egy trópussal van dolgunk, — ezzel semmi 
sincs mondva, mert előbb ő maga beismerte, hogy'Voból, 
ha valamely helyen trópus van, nem következik, hogy 
tehát itt is trópus van; hanem igazolni kell ezt a következ-
tetést ; de már eleget mondottunk fentebb a trópusukról. 
Ez a lélek teljesen beéri, ha csak könyvet irhát ós övéinek 
hízeleghet, csakhogy e közben ne kelljen felelnie arra, 
a mire köteles volna felelni ós hogy mégis olyan forma 
színben tűnhessen fel, mintha felelt volna. Ha bizonyítania 
kell, hogy a mi értelmünk az írással ellenkezik, akkor 
arra oktat minket, hogy Krisztus páskabárány, ezt nevezi 
ő átvitt értelemnek. Hagyjuk őket beszólni ós cselekedni, 
a hogyan akarnak ; ezzel úgy se feleltek meg arra, hogy 
s mint ellenkezik a mi értelmünk az írással. 

Majd igen nagyon haragszik e lélek, a miért én az 
o jelkópeskedésót oly vígan kigúnyoltam ós felette korhol 
e miatt engemet. Űgyde korholás és harag, avagy dühöngés 
nálunk nem amaz írás, a mely a mi értelmünkkel ellen-
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keznék. Hanem a kí nem tud felelni, az nem joggal 
haragszik és dühöng, a mint ama bizonyos anya is oktat ja 
gyermekét : Édes gyermekem, ha nyerni nem tudsz, kezdj 
rá civakodni. Én a kutyák közé dobtam furkós-hotomat, 
s ím a vonyításról veszem észre, melyiket találtam el. 

Körülbelül eszembe ju t t a t j a nekem ez a lélek az 
esetet, mintha egy bolond embernek volna egy íj ja, aztán 
nagy zene-bonát csapva, fogná a hűrt, kifeszítené az íj ját, 
szitkozódnék, hogy a vasszeget fején fogja találni a célban 
és a nagy sietségtói és kapkodástői nyilat nem tenne reá, 
s így pat tantaná el ós csattanni hallván a hűrt, kéz-ij já t 
lóbálva mondaná: benne van, a szeget szétlőttem. Mikor 
aztán a többiek nevetve mondanák, hogy: hisz nem is 
volt nyíl benne, korholná őket. hogy ők azt nem nézték 
nyílnak. Épen így jár el ez a lélek ís; nagyba neki fog, 
hogy felel ós talál ós mindig megfeledkezik a nyílról, 
úgyhogy sohasem ad helyes feleletet. Ámde épűgy gyönyör-
ködik a száj pattogtatásban ós képzeli, hogy nyíl volt az, 
ós hogy a szeget fején találta. De hát mi hozzá szoktunk 
az ilyen bolond lövésekhez ; sőt még ha nyilat fektetnek 
ís a kézijjra, akkor is teljes biztonságban vagyunk, mert 
hamarébb lőnek ők a hamuba, avagy három rőffel tűi a 
sáncon, mintsem hogy minket eltaláljanak. 

Teszem azt, mikor Szent Pál mondását idézik Kol 3 t _2: 
„Annakokáért ha fel támadtatok a Krisztussal, az oda fel 
valókat keressétek, a hol a Krisztus van az Istennek 
jobbján ülvén : az oda fel valókra viseljetek gondot ós nem 
a földiekre"; ti húsfalók és vórivók, itt-itt halljátok, hogy 
Krisztus teste nem keresendő a szentségben ; mert a szent-
ség a földön van, ámde Krisztus fent, Istennek jobbján. 

Itt nincs szüksége e léleknek, hogy kimutassa nekünk, 
mit jelent Szent Pálnál e kifejezés „a földön", pedig e mon-
dáson fordúl meg a dolog, hanem zsupsz, tova zúg felette, 
a mint álmadozó lelke ragadja. Ha már most én azt 
mondanám : miért mennek hát a prédikációra és miért 
keresik az evangéliumot ? Szintúgy, miért t a r t j ák az úrva-
csoráját ? Miért szeretik és tesznek jót felebarátaikkal 
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Atya, anya, űr. szolga és felebarátunk, mind a földön 
vannak; nohát, ne keressük őket, ne tiszteljünk, ne 
engedelmeskedjünk, ne is szolgáljunk, ne is szeressünk 
senkit. Hiszen Szent Pál mondja : Ne keressetek azokat, 
a mik a főidőn vannak. Valóban teljesen rosszul csele-
kedtek az apostolok, hogy Krisztust köve t ték ; hiszen ő 
a földön volt és Krisztus maga a földre jön, maga Pál ís. 
prédikál és felkeresi a keresztyeneket ű j ra meg újra a 
földöm Mit gondolsz, nem finoman préselték k i ők e mondást '? 

Node eléggé megszoktuk már az Ördögnél, hogy o 
csak gúnyoljon minket ós nagy fenhójázásában érdemesnek 
se tartson a feleletre, mint olyan, a ki egyébkent haszon-
talan fecsegóssel ís elég tanítványt tud szerezni. Azért 
ű j ra állónk elébe az ő gúnyjának ós szembeszáüunk vele, 
mikor gúnnyal akar ja a mi értelmünket tönkretenni ós 
hi tünk erősítésére fordítjuk azt, minthogy ellenünkben 
semmit sem tud felhozni, kivévén a maga siralmas, tehe-
tetlen gúnyját. 

Szent Pál, e kifejezés alatt — „a földön", a földi 
életet érti, űgy a mint a világ él paráznaságban ós minden-
féle erkölcstelenségben. Mert ő az ó-Ádám megöldösésórői 
beszól, a mint ezt szavai világosan mondják : „Krisztussal 
meghaltatok." És utóbb : „Öldököljétek meg azért a ti 
földi tagjaitokat, a paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, 
fösvénységet stb." Itt halljuk, hogy ő e kifejezés alatt 
„a földön" az ó-Ádám szerint való földi, régi életet érti, 
a hogy a világon Isten lelke nélkül élnek. Mert így ól az 
ó Ádám; ezt ne - keressük mi (mondja Szent Pál): mert 
nekünk Krisztussal meg kell halnunk a világnak és a 
földi életnek ós innen túl mennyeileg Krisztusban élnünk. 

Mégis vidáman mondjuk, hogy a mi szentségünk 
nincs a földön, nem is keressük azt a földön. De ha az 
Ördög már most bebizonyítja, hogy mi szentségünket, 
a Krisztus testét paráznaságnak, fösvénységnek, gyűlöl-
sógnek ós merő erkölcstelenségnek ta r t juk , űgy beismerjük, 
hogy helytelenül cselekszünk, ha Krisztust a földön 
keressük. Ha azonban ezt nem cselekszi meg, akkor azt 
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mondjuk, hogy az ő pokoli torkából hazugság árad ős 
ráadásul káromolja Szent Pált azzal, hogy Krisztus teste 
főidőn lótőnek mondja az ő szentségben való jelenlétét. 
Mert ezt-Szent Pál nem mondja földön való létnek, amint 
hallottuk, ím újra láthatod e rajongókat, mi szépen veszik 
számba az írást ós hogy mely lelek az, a kí ő általuk 
beszól Mert az Ördög jól tudja, mit ért Pál „a földön" 
alatt és mégis arra ösztökéli megvakított rajongóit, hogy 
ők Krisztus testét a szentségben mondják egynek „a 
földön" kifejezéssel Ily érvekkel erősítik ők meg a maguk 
űrvaesoráját ós döntik meg a miénket. 

Épen ily gúnyt űz az Ördög Pál ama 'mondásával 
is I I Kor. 5, l 6 : „Nem ismerjük többé Krisztust test szerint 
és Krisztusban új teremtés vagyon," E mondásoknak együtt-
véve annyit kell bizonyítaniok, hogy: Krisztus teste nincs 
az úrvacsorában. Noha*: hadd gúnyoljanak új ra bennünket, 
majd meglátjuk, hogy az Ördög mit nyer vele. Ki kellene 
itt a rajongó léleknek mutatnia, mit ís ért • voltakép 
Pál ez ige a la t t : „test szerint", mert ezen fordul meg 
minden. Igen, mondja az Ördög : ón nem törődöm veletek, 
elég hogy az ón tanítványaim idézik azt, mégis csak el-
keli azt fogadni. Nohát alázzuk meg magunkat ós tisztáz-
zuk a dolgot. . 

Szent Pál. ott is az ó Ádám inegöidősóséről beszél 
és azt akar ja mondani : hogy mi többé ne „test szerint" 
éljünk, hanem mint „új teremtés" Krisztusban. Hallgasd 
meg magad az ő igéit: „Azt tar t juk" mondja ő, „ha egy 
meghalt valamennyiért, úgy ők mindnyájan meghalnak 
stb." Mi más értelme lehet ennek, mint a mit a fentebbi 
tételben Kot 3, 3 mond: „Mi Krisztussal meghaltunk". 
És Róni. 6, 6 : „A mi ó emberünk Krisztussal megfeszít-
tetett". És itt következik : „Ő pedig azért halt meg min-
denekért, hogy a kik élnek, ezentúl ne maguknak éljenek, 
hanem annak, a ki értük meghalt és feltámadott". Mi más 
ez, mint hogy nekünk Krisztusban új életet kell élnünk. 

Erre következik: „Annakokáért mostantól fogva 
senkit sem ismerünk test szerint". De hát beszéljenek itt 



250 1>. LUTHEI i MÁRTON. 

egymással Pál és a rajongók. Á rajongó azt mondja : 
„Test szerint ismerni" annyit jelent, mint valamit testileg 
jelenlevőnek tekinteni, vagy valakire nézve a magunk 
testével jelen lenni, a hogy Krisztus a szentségben van, 
ós ez helytelen és Pál ellenzi e z t Édesem, miért ismeri 
hát Pál az o korinthusi hiveít magára nézve testileg élők-
n e k ? Miért ismeri a maga testét? Szintúgy, miért ismerik 
a rajongók társaikat testi leg? Miért ismerik a maguk 
testi úrvacsorá já t? Hát ez nem mind testi dolog és test 
szerint jelen levő? Hiszen Szent Pál megtiltja, hogy test 
szerint ismerjünk. Ha pedig ők a maguk dolgát úgy 
ismerhetik test szerint, hogy Szent Pálnak nem kell nekik 
ellent mondania : édesem, miért kelljen akkor velünk ellen-
keznie, ha mi Krisztust testileg ismerjük a szentségben ? 
No de hagyjuk a gúnyolódókat; a ki legjobban gúnyol ki 
mást, legyen az a mester. 

Szent Pál ezen a helyen („test szerint") azt nevezi 
testinek, a mi testileg vagy érzéki módon történik, ós nem 
szellem szerint, avagy szellemi módon, amint IL Kor. 10, 3 

mondja : „Noha testben járunk, mégsem hadakozunk test 
szerint", azaz nem érzéki módon, Secundam carnem, non 
significafin carne, sicut somniant; sed more adverbii sig-
nificat carnaliter vei studio et affectu carnis, vei quomodo 
caro facit.1) „Testben ós test szerint", egy a mástól igen 
különbözik, Pál Gah 2, 2 0 : „Testben ól", de mégsem test 
szerint, hanem „Krisztus hitében", mert Róm, 8, 6 _ l 3 : a 
test szerint való életet halálnak nevezi, midőn igy szól: 
„Ha test szerint éltek, meg fogtok halni". 

Épen azért mindenkor arra készt minket Szent P»1 
szövege, hogy az ő értelmét úgy gondoljuk; raiiithog) mi 
Krisztussal mindnyájan meghaltunk a világnak ós a test-
nek, épen azért innentúl nem élhetünk többé test szerint 
avagy érzékileg, nem is gondolkodhatunk, következőleg 
nem is ismerhetünk senkit testileg, hanem csupán szelle-

*) Vagyis: Test szerint nem jelenti, hogy testben, amint ők álmodják; 
hanem az adverbium természete szerint jelenti, hogy testileg vagy a test 
törekvése és kívánsága szerint, azaz, ahogy a test cselekszik. 
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mileg. Mert másoknak testileg* vaió ismerése annyit tesz, 
mint :őket nem ismerni másként, csupán a hogy a test 
ismerhet : már pedig a test nem tud másként ismerni, 
mint hogy mindenkinél a magáét keresi, gylilol, irigy-
kedik és minden rosszat elkövet az ellenséggel, keres 
pedig örömöt, kegyet, élvezetet, barátságot mindenkinél a 
maga hasznára stb. Ilyen módon ismeri a világ egymást 
Ámde mi keresztyének immár senkit sem ismerünk így: 
„Mert mi ű j teremtés vagyunk a Krisztusban" ós egymást 
szellem szerint ismerjük, vagyis senkisem keresi a magáét, 
hanem a másét ugyanannak javára, a mint Róm. 14, 19 és 
Fii. 2, 20 is tanítja. 

Söt, ha Krisztust test szerint ismertük volna is 
(mondja ő); immár többe nem ismerjük. Jól ér tsük meg 
a dolgot, o ezzel nem Krisztus személyes testére gondol, 
(ahogy e lélek buta mód gondolja), mert az Krisztus teste 
marad örökké ós az összes angyaloknak is örökké így 
kell őt ismerniők. Ámde valamint mi atyánkfiait lelkileg 
és többe nem testileg ismerjük ; így még kevesbbó ismerjük 
Krisztust is testileg. Ámde előbb (mondja ő), amikor még 
a zsidóságban és a törvény cselekedeteiben állott a mi 
szentségünk (erre törekesznek most ú j ra a hamis apos-
tolok), szellemileg semmit sem tudtunk Krisztusról, hanem 
akkoriban merő testi dolgot keres tünk: „Mert reméltük, 
hogy ő szabadítja meg Izraelt", Luk. 24, 21 és a mi szent-
ségünkre tekintve, test szerint akar tuk magunkat meg-
dicsőíteni. Hát ez valóban Krisztus test szerint való 
ismerete ós igazi érzéki gondolkodás volt. Ámde immár 
mind ennek vége ós vele meghalva, nem ismerjük őt többé 
így, inert mindezek elmúltak ós mi tisztára új teremtés 
vagyunk a Krisztusban. Ez értelemről Pál maga meggyőz 
téged, csak olvasd ós vizsgáid meg a szöveget jól. Annak-
ok áért mindazok, a kik Krisztust testileg fogják fel és 
ismerik, szükségkép megbotránkoznak ő benne, a hogy a 
zsidókkal történt. Mert hiszen a test és vér nem gondol 
egyebet, hanem csak lát ós érez és látva, hoh> Kusztust , 
mint halandó embert feszítették meg, ram Ondja vége, 
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nincs itt sem élet, sem üdvösség ; o oda van, nem segíthet 
senki, ő maga ís elveszett. Ámde a ki nem akar meg-
botránkozni ő benne, annak a testen tűi keli tennie magát 
és az igére állania, hogy lélekben ismerje meg, miszerint 
Krisztus épen az o szenvedése és halála által elevenedett 
meg és dicsőült meg igazán. És a ki ezt helyesen cselekszi 
és megtudja cselekedni, az ű j teremtés a Krisztusban, 
az űj lelkiismerettel van megáldva, A miként most ís 
mindazok megbotránkoznak Krisztusban, a kik az ő űr-
vacsoráját testileg fogják- fel, ahogy a rajongok cselekszik 
ős ők maguk azok (noha minket vádolnak vele), a kik 
Krisztust test szerint ismerik, mert a test nem mondhat,; 
nem ís ismerhet el egyebet, hanemha, hogy : itt kenyér 
és bor van, épen azért meg kell botránkozni Krisztusban,' 
mikor ő azt mondja : „Ez az én testem", mert ez ő teremtés-
Ádámban. Ha tehát nem akarunk megbotránkozni, akkor, 
ezen a testen tűi kell tennünk magunkat és hinnünk kelt 
az igében : „Ez az én testem", akkor aztán megértjük, 
hogy ez a kenyér nem puszta kenyér, hanem Krisztusnak 
igazi teste. 

Felette bosszant, hogy az Ördög ily gúnyt űz Isten 
igéjéből; de még inkább keserülöm, hogy a szegény nép 
nem látja, mint válnak e hitvány gondolatok képzelgésük 
alapjává. Nagyban dicsekesznek ők, hogy mi tőlünk semmit 
sem tanultak, nincs ís szükségük rá, irataik nagyon is 
elárulják, még ha szépen hallgatnának is dicsekedésükkel,-
sőt nagyon fájna nekünk, ha ilyesmit kellett volna főiünk 
tanulniok. És ha már az írást ily módon magyarázzák ős 
hirdetik Zürichben, Baselben ós Strassburgban, vagy ott, 
a hol tanítják, kívánatos volna, hogy ráadásúl pápistákká 
is lennének, mert ezek már-már csaknem az egész világon 
meggyőződtek arról, hogy ők helytelenül tanítanak. Uram 
Isten! akit ez a nyilvánvaló tévelygés ós Szent Pálnak 
hamis értelmezése nem riaszt, nem is indít fel e rajongók 
ellen, mi indítsa fel hát ugyanazokat ? 

A mi más mondást még felhoznak, teszem, hogy 
Krisztusról. hirdettetik, hogy ő a világot elhagyva az 
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atyához ment, a mennybe szállt és Isten jobbjára üle stb., 
ezzel sem őrnek el semmi más egyebet, mint hogy olyas-
mire tanítanak minket, a mit mi már régóta nagyon jól 
tudtunk, csak hogy e közben észre ne vehessük, miként 
ugranak meg akkor, mikor felelniök kellene. Hát árra 
oktassanak meg ós azt bizonyítsák be, hogy ez oknál 
fogva a rni értelmünk helytelen ós hogy Krisztus'emez igéi; 
„Ez az én testem" hamisak. Azt mondják, kizárja egy-
mást, hogy Krisztus teste a mennyben ős az úrvacsorában 
legyen, de ezt be nem bizonyítják, épen azért' ezzel 
szemben mi azt mondjuk, nem zárja ki egymást, mert 
mindkettőt az írás mondja és a mi „ n e m i ü n k ép' oly 
erős. mint az ő „ i g e n j ü k ; mert mi az ő puszta merő 
„ i g e n j ü k miatt a tisztára világos igéket meg nem tagad-
hat juk. Hiszen több mint ezer esztendeje tudják, ez új 
lélek minden tanítása nélkül, hogy Krisztus mennybe ment, 
de azért meg sem tagadták, hogy Krisztus teste jelen van 
az úrvacsorában, avagy hogy Krisztusnak igéje igaz. Ha 
tehát e léleknek ez i ránt kifogása volna, mutassa ezt kí 
nekünk ős tanítson ki ; ámde ezzel nem akar eloállani. 

No de megmondom nektek kedves barátaim az igaz-
ságot, ha ez a lélek komolyan veszi a dolgot ós nem kaján 
mód hazudja, hogy a mi értelmünk az írással ellenkezik, 
úgy teljesen elvesztettem peremet. Ezt pedig ilyenformán 
bizonyítom be: először ís ez a lelek fentebb megengedte, 
hogy Krisztus az első úrvacsora alkalmával a maga testet 
adta evésre, minthogy ott elbeszélő igéket használ az 
úrvacsorában, mint ezt már eléggé hallottuk. No hát, mondd 
meg nekem, hogy mondhatja ő erre komolyan, hogy az 
írással ellenkezik ós hamis, holott fentebb maga beismerte, 
hogy ez helyes és egyszer megtör tén t? Hiszen ha ő ezt a 
dolgot komolyan veszi, akkor azt az első úrvacsoránál is 
megtámadná az Írással ós nem csinálna abból elbeszélő 
igéket, ezt azonban nem teszi, hanem érvényben hagyja 
a mi értelmünket. Űgyde ha a mi értelmünk meg áll az 
úrvacsoránál, akkor semmiféle jelkópeskedós, avagy jegyes-
kedés nem lehet az igeiben;' hanem úgy kell -izokat 
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magyarázni, a mint ott állanak ós hangzanak ős így 
minden ő mennydörgésük és dühöngésük haszontalan, a 
mikor jelképeskednek. 

Másodszor senkisem tagadhat ja azt, hogy Krisztus 
akkor tar tot ta az első úrvacsorát, mikor a világon volt, 
tehát mielőtt az' atyához men t Mondd meg tehát, hogy 
mondhatja komolyan ez a lelek, hogy ama mondások, a 
melyek Krisztusnak az atyához való meneteléről szőlanak, 
ellenkeznek az úrvacsora! szöveggel ? Hiszen be keli 
ismernie, hogy ama mondások közül még egy sem telje-
sedett be és hogy Krisztus meg nem ült fent az égben. 
Ha Krisztus a mennybemenetel után mennyből szerzette 
volna az úrvacsorát, akkor még csak volna valami való-
színűség a rajongók állításában; ámde így olyan formán 
cselekszik Krisztus, mintha azt mondaná: Eljönnek majd 
a rajongók, a kik előállnak azzal, hogy az ón úrvacsoráoi 
ellenkezik ama mondásokkal, a melyek azt állitják rólam, 
hogy én az atyához megyek és nem vagyok többe a vilá-
gon. Épen azért megelőzöm őket ós megszerzem úr va-
csorámat, mert még a világon vagyok és a földön, hogy 
ők, mielőtt sejtenék, mint nyilvánvaló hazugok saját 
szavaikban megfogattassanak ós ti kedves gyermekeim az 
igaz hitben megerősíttessetek. 

Nohát hogy állják meg most már a helyüket? Le 
kell mondaniok mind ama mondásokról, a melyekben 
eddig olyan gazúl bizakodtak ós mint nyilvánvaló hazu-
goknak be kell ismerníők, hogy mert Krisztus nem a 
mennyben volt, mikor az úrvacsorát tartotta, ama mon-
dások nem indíthatták őket komolyan annak tagadására, 
hogy Krisztus teste az úrvacsorában jelen van, hanem 
hogy megcsalta őket az Ördög, mikor elhitették magukkal, 
hogy lá t ják azt, a mit nem lá tnak; mert eme mondások 
ópenséggel nem döntik el, hogy Krisztus teste jelen van 
az úrvacsorában, vagy nincs, ép úgy, mint a hogy e mon-
dás nem dönti e l : Józus Betlehemben született ós Egyip-
tomba futott . 

De adok nekik egy jó tanácsot, gondoljanak más 
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íráshelyre, nevezetesen a kővetkezőre: Estve asztalhoz 
ült Jézus a tizenkettővel, — és ezen kívül még más helyekre, 
melyek az asztalnál való ülésről szólanak, Ebből nekik 
már most ezt kell következtetniük: az írás azt mondja, 
Krisztus az asztalnál ül, tehát nem lehet jelen a kenyér-
ben. Ha ők ugyanezt mondják, hát ez aztán elég és semmi 
szükség, hogy ők nekünk be ís bizonyítsák, hogy ellen-
kezik az ezzel az íráshellyel, ép ugy, mint a hogy az 
előbbi mondásokkal ís bánnak, Mert a mit e lélek mond, 
az helyes, kivévén a mikor tagad. De mi erre azt fe le l jük : 

csak lassan édes lelkem, csak lassan; mert téged eddig 
ezek az asztalnál való ülésről szóló íráshelyek nem vittek 
tévelygésedbe, te azokra sohasem gondoltál, nem hogy 
bele vittek volna. Minthogy tehát ezek téged meg sohasem 
vittek abba ós amazok komolyan nem vihettek bele, 
mondd meg tehát, mi vitt bele tégedet? Édes lelkem, ha 
te is így ra j ta kapsz minket a nyilvánvaló hazugságon, 
ám legyen, vesszünk eb 

De ha ők azt mondják : bárha nem is ellenkezik az 
első úrvacsora ezen íráshellyel, a melyet idéztünk, mégis 
csak ellenkezik a többi mennybemenetel után való úrva-
csora ; erre feleletem: ezzel ón most nem törődöm; nekem 
ez úttal elég, hogy az első űrvacsorát megnyertem, az 
nem ellenkezhetik a Krisztus mennybemenetelére vonat-
kozó mondásokkal, tehát e lélek nyilvánvalólag téved. 
Mert ha igazam van abban, hogy a Krisztus mennybeme-
netelére vonatkozó mondások senkit sem indíthatnak a 
mi értelmünk szerint való első úrvacsora tagadására, 
úgy bizonyára megnyertük a többi űrvacsorát is, mert ki 
hiszi el e rajongóknak, hogy a Krisztus mennybemenete-
lére vonatkozó mondások komolyan indítják őket a menny-
bemenetel után való úrvacsorák ellenzésére, a mikor meg 
vannak győződve arról, hogy ugyanazok nem indítják őket 
a mennybemenetel előtt való úrvacsora ellenzésére? Ha. 
Krisztus teste asztalnál ült ós mégis jelen van a kenyér-
ben, akkor ott lehet ő a mennyben is, sőt akárhol ós 
mégis jelen lehet a kenyérben; az már mindegy, távol 
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vagy közel, az asztalnál van-e, abból a szempontból, hogy 
egyszersmind a kenyérben is jelen legyein No lám, ezt 
.nevesík nyilvánvaló hazugságon kapatásnak, de azért még 
nem adják meg magukat, még nem ismerik be tévelygé-
süket, hogy az igazságnak adnák meg a tisztességet, 
Istenért. , 

Legyen elég ennyi arról, hogy a mi értelmünk nem 
ellenkezik az Írással, avagy a hittel, mínfc a hogy a bolond 
lélek önmagát ámítja. Azután rátér ö ama két főcíkkre, 
a miket ón a legerősebben támadtam meg, nevezetesen: 
„Hogy Krisztus Isten jobbján van és a test nem használ 
semmit stb." Itt be kellene bizonyítani, hogy e kőt cikkel 
nem fér össze, hogy Krisztus teste jelen legyen az űrva-
csorában, mert hát én ezt nagy betűkkel megjelöltein, 
hogy át ne ugorhassanak rajta. Hát most előáll e kedves 
lélek ós bemutatja a maga Alloiosis1) alakzatát, a mellyel 
mindent el akar intézni, tanítván minket, hogy az írásban 
Krisztus egyik természete a másik helyett vetetik, niig° 
ne ni bele pottyan a gödőrbe, kisütvén, hogy ezt a 111011° 
dás t : „Az Ige testé lett" Ján. 1, u : nem űgy kell érteni, 
a mint hangzik, hanem így: A test Igévé lett, vagy az 
ember Istenné lett stb., így pofozza meg az írást. 

Nem foglalkozhatom ez alkalommal e lélek minden 
tévelygésével. De azt mondom, hogy a ki ha j t szavamra, 
őrizkedjék Zvinglitől és kerűije könyveit, mint a pokoli 
Sátánnak mérgét; mert ez az ember egészen megzavarodott 
és Krisztust tisztára elveszítette A többi sacramentariusok 
mégis csak megállnak egy tévelygésnél; ő azonban nem 
áll elő egyetlen könyvvel sem, hogy ujabb tévelygést 
ne szórna szót, minél tovább, annál többek De a ki nem 
haj t szavamra, az menjen, s azt tudva távozzék, hogy ón 
intettem őt ós hogy én mentve vagyok. 

Te ne hidd ós ne ís fogadd el, hogy e mondásokban 
Alloiosis alakzat van, vagy hogy Krisztus egyik termó-

*)' Alloiosis annyi mint elváltozás, másitás, egy szóalakzat, mikor 
valamit más helyeit veszünk. ' ' 



NAGY H I T V A L L Á S AZ ÚRVACáORÁRÓL. 257 

szetet talán a másik helyett vehetjük. Ezt ez az esztelen 
lélek eszelte kí, hogy Krisztust ís elrabolja tőlünk : mert 
be nem bizonyítja azt neked és nem ís bizonyíthatja be, 
Sőt ha ez a tévelygés igaz és helyes volna is, ezzel még 
nincs bebizonyítva, hogy Krisztus teste nem lehet jelen 
az úrvacsorában. Mert én azt sürgettem, mutassák kí annak 
okát, hogy miért hamisak ez Igék: „Ez az én testem", 
úgy a hogy hangzanak, bárha Krisztus a mennyben van. 
inert Isten hatalma rejtve van előttünk és ő bizony utat, 
módot talál, hogy mind a ket tő igaz legyen, tudniillik, 
hogy Krisztus a mennyben ős teste az úrvacsorában van. 
Ez volt a legfontosabb kérdés, ezt követelem én, ehez 
jegyeztem nagy betűket, mutassák kí, hogy ez a kettő 
egymással ellenkezik. Itt mélyen hallgat ő, erről egy 
betűvel sem emlékezik meg, mintha nem is tartoznék rá 
ós közbe a maga „Alloiosis"=át köpi ki. 

Mert a mikor ón bebizonyítottam, hogy Krisztus' teste 
mindenütt jelen van, mivel Isten jobb keze mindenütt 
van, est azért cselekedtem (a mint én ugyanott, nyilván-
valókig ki ís kötöttem), hogy némikópen mégis csak 
jiiezzem, hogy az Isten megteheti, hogy Krisztus egyszerre 
a mennyben ós az ő teste az úrvacsorában legyen és 
bizony több módját tar tot ta fenn ő isteni bölcsességének 
ős hatalmának, a mi által ezt megteheti, mert mi az ő 
hatalmának határát és mértékét nem ismerjük. 

Ha tehát ők akar tak vagy tudtak volna felelni, alaposan 
be kellett volna bizonyítaniok, hogy istennel sem mód, sem 
hatalom nincs arra, hogy Krisztus a mennyben és egyszers-
mind az ő teste az úrvacsorában legyen; itt a csomó, ez 
elő! ugranak meg a derék pajtások. Mert arra a látható 
jelenségre, hogy a menny szemeinkre nézve magasan fent és 
as úrvacsora ide-lenfc a földön van, nem szükség, h o g y oktat-
gassanak; azt magunk ís jól tudjuk, hogy szemeink szerint 
itéíve, nem lehet az felül, a mi itt alant van ős viszont; mert 
ez emberi látható jelensége Ámde az Istennek igéje és dolgai 
nem a mi szemeink látása szerint folynak, hanem minden 
értelemre nézve, sőt az angyaloknak is megfoghatatlanok. 

J). Lu the r M. művei . 1 7 
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így hát Krisztus sincs látható módon som as égben, 
sem az űrvacsorában és olyanformán, a hogy a tesü szemek 
valamit itt. vagy ott lenni gondolnak. 

És bizonnyal teíietetlen leiek az, a mely Istennek 
igéjét ős dolgait szemeivel mér i ; mert iíyen formán maga 
az Isten sincs ott, ahol van is. legyen üár minden helyen, 
avagy némely helyen. Édesem, miért köti hát magát már 
most e lelek as általa megjelölt egynéhány módhoz? 
Először is azért, mert aggódik, hogy megpukkad a hasa 
a nagy tudománytok Másodszor, hogy eszei as sgyűgyűeket 
bolondítsa, nehogy s közben észrevegyék, hogy ugrik át 
azon, a mire felelnie kellene és így más nótába fog, hogy 
utlinkről leterítsen, hogy arról a dologról, a mi őt aggasztja, 
megfeledkezzünk. Ha már most ón velük az általam meg-
jelölt módokról vitatkoznám, űgy nyert ügyük volna. 
Miért"? Azért, inert ők ezzel okot találnának ?rra, hogy 
ne feleljenek az igazi kérdésre, a mi szorongatja őket és 
3 mellett egy könyvet a más után írva, haszontalan fecse-
gésűket világgá eresszák: mert hát ők azt ta r t ják , hogy 
a sok feesegesbön és haszontalan könyvirásban áll az 
igazi felelet és így csapják be a többi embereket. 

Épen azért így kell eljárnod, hogy magadat velük 
szemben megoltalmazd: ha alaposan bebizonyítják neked, 
hogy az Istennek hatalma ós bölcsesége nem ér tovább 
a mi szemeinknél és nem tehet egyebet, csak a mit ml 
testileg szemeinkkel látunk és megítélünk és ujjainkkal 
megtapogathatunk, űgy tarts velük; akkor én is hiszem, 
hogy nem áll az Istennek hatalmában, hogy Krisztus 
egyszerre az égben és as űrvacsorában jelen legyen. Est 
sürgesd ős követeld uőlük; kötelességük ezt megcselekedni 
ás tanuk addig meg nem állhat, míg ezt teljesen tisztába 
nem hozzák, mert ezen alapszik az ő tanuk. 

Jól tudja azt az ördög, hogy ő ezt meg nem csele-
kedheti ; azért dörmög össze-vissza mindenfelét, hogy mi 
erre őt rá ne kényszerítsük és eközben fitogtat olyan 
tudományt, a mire senki sem kíváncsi. Mert ha még meg 
is dönthetne az én jelzett felfogásomat (pedig azt meg 
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nem döntheti) még akkor sem érne el semmit, mert még 
ezzel sem volna bebizonyítva, hogy ez a két dolog : Krisztus 
a mennyben és teste a kenyérben, egy a mást kizárja. 
Neki be keli bizonyítania, hogy nemcsak ez a lehetőség 
képtelen dolog, hanem hogy maga-magának az Istennek 
sem áll más lehetőség rendelkezésére, ahogy én ezt köve-
teltem előző könyvembein Minthogy pedig ezt nem teszi, 
mi valljuk s Isten mindenható, többet tehet, mint a mit mi 
lá tunk; azért hiszek igéiben, úgy a mint azok hangzanak. 
No lám, így áll e léleknek dolga, minden ő tudományával 
együtt összerondította magát, 

Mert én minden ő hitvány fecsogésere, a mivel as 
ón jelzett felfogásommal szemben elő áll, egy igécskevel 
felelek ás ez : nem. Hiszen ő a maga Alloiosis-ával hoza-
kodik eio, a mit e hitcikknél senkisem engedhet meg 
neki: lévén annak épen úgy szüksége a bebizonyításra, 
miníi ez o egész hazug tanának. Se pedig bebizonyítja, 
akkor tovább tárgyalhatunk vele. Megáll tehát as általam 
jelzett felfogás (az ő Alioíosísa dacára) "teljes szilárdsággal 
Mert azon mondása, hogy es Álloiosis, egy fityinget sem 
őr; hiszen ép oíy jól mondhatná, hogy as irónia, vagy 
valami más trópus. Nem ér semmit az ilyen iguv'a-íigura 
az írásnál, a tropusokat előbb igazolni kell, hogy benne 
vannak, aztán indulhatunk harcba velük. Hej, eltaláltuk, 
mint mondottam, az Ördögöt, úgy hogy .felelni sem tud, 
azért kapdos ide-oda hitvány fecsegessek Dicsőség ős hála 
legyen as Istennek, _ a ki így felszerelt minket az Ördög 
ellenében. 

Te pedig édes atyámfia, e helyett az Álloiosis 
helyett, tar tsd meg ezt : minthogy Jézus Krisztus való-
ságos Isten és ember egy személyben, nem vehetjük az 
írás egyetlen egy helyén sem az egyik természetet a 
másik helyett; mert úgy érti ő az Alloiosis-t, hogy mikor 
Krisztus istenségéről mondunk valamit, tulajdonítható az 
emberségének ís, vagy viszont, mint teszem Lukács 24,2 6 : 
„Nem kellett-e Krisztusnak szenvednie és ügy menni be 
az ő dicsőségébe Itt űz komédiát, állítván, hogy Krisz-

17* 
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tus az ember! természet helyett veendő, Óvakodjál, óva-
kodjál mondom ez Álloiosis-tőh az Ördög1 álarca az; mert 
végre is olyan Krisztust csinál, a ki után nem igen szeret-
nék keresztyén lenni, nevezetesen, hogy Krisztus innentul 
aztán nem egyéb, nem ís tesz egyebet szenvedésével ős 
életével, mint egy más közönséges szent. Mert ha hiszem 
azt, hogy csupán az emberi természet szenvedett érettem, 
űgy a Krisztus nem igazi üdvözítő, űgy neki magának ís 
szüksége van egy üdvözítőre. Szóval ki sem ís mondható, 
mit céloz az Ördög ez ÁlloíosissaL 

Hozzá ez a cikk valóban fő-főcikk. ós szinte külön 
könyvet kívánna ós nem ís vág e kérdés keretebe. De 
röviden szólva, érje be minden együgyű keresztyen azzal, 
hogy a Szent Lőlek nagyon jól megtudott minket oktatni 
arra, hogy miként beszeljünk ós nincs szükségünk semmi-
féle i g u r á z ó - fi g u rázó alakzatra. így szól pedig a Szent 
Lélek Ján, 3, l 6 : „Űgy szerette Isten a világot, hogy az ő 
egyszülött fiát adta." Rom. 8, 3 2 : „(3 a maga fiának sem 
kedvezett, hanem adta azt mindnyájunkért ," ós így tovább, 
minden cselekedetet, szót, szenvedést és a mit Krisztus 
tesz, azt teszi, oiíveli, beszéli, szenvedi Isten valóságos-
Fia, ós helyesen van mondva: Isten Fia halt meg érettünk, 
Isten Fia prédikál a földön, Isten Fia mossa meg a tanít-
ványoknak lábait, a mint a Zsíd. levél 6, 6 mondja : „Ők 
maguknak magát az Isten Fiát feszítik meg," I. Kor, 2, 8 : 
„Ha ismerték volna a dicsőségnek urát, soha meg nem 
feszítették volna." 

Ha pedig a vén zivatar-csináló Ész asszony, az Alloi-
osisnak ez a nagyanyja, ezt mondaná: igen, de az istenség 
nem szenvedhet, meg sem is halhat ; erre azt feleld: ez 
igaz; ámde minthogy Krisztusban az istenség ós az ember-
ség is csak egy személy, az írás ezen személyi egységnél 
fogva az istenségnek is tulajdonítja mindazt, a mi az 
emberseggel történik ós viszont, és így is van ez valósággal. 
Mert bizony azt kell mondanod, a személy (értsd Krisztus) 
szenved; meghal. Ámde a személy valóságos Isten; azért 
jól van mondva: Isten Fia szenved; mert noha (hogy így 
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mondjam) az egyik fél, mint istenség nem is szenved, 
mégis csak szenved a személy, a ki Isten, a másik féllel, 
vagyis az emberséggel 

Olyan forma ez, mint mikor azt mondják : a király 
fia megsebesült, pedig csak a lába sebesült meg, Salamon 
bölcs, pedig csak lelke bölcs, Absolon szép, pedig csak 
test© szép, Péter ösz, pedig csak a haja ősz. Mert hát 
mivel a test és lelek egy személy, helyesen és jól tulaj-
donítjuk az egész személynek mindazt, a mi a testtel 
vagy lélekkel, sőt a mi a testnek legkisebb tagjával 
történik. Ez az egész világ szőjárása, nem csupán az írásé: 
hozzá valóság is; mert valósággal Isten fia feszíttetett 
meg érettünk, vagyis az a személy, a ki Isten, mert ő, igen 
(mondom) ő, a személy feszíttetett meg embersége szerint. 

Tehát az egész személynek kell tulajdonítanunk, a 
mi a személy egyik felével történik, azért mert mind a 
kettő egy személy, Ezt áilitják az összes régi tanítók is, 
az összes ujabb theologusok ís, ezt minden nyelv és az 
egész írás. Ámde ez az átkozott Álloiosis ezt egyenesen 
megfordítja ós meg akar ja változtatni, a részeknek tulaj-
donítván azt, a mii az írás az egész személynek tulajdo-
nít ós külön t ropusokat alkot, hogy az írást felforgassa 
és Krisztus személyét szótszaggassa, a mint a ,3van"-nal 
is teszi, csakhogy valami u ja t tanítson ős napfényre hozza 
a maga hóbortos gondolatait. 

És ha már oly örömest tropízál, miért nem marad 
meg a régi trópusnál, a melyet az írás ós az összes 
tanítók használtak eddig, tudniillik a synechdochónál ? 
Teszem az t : Krisztus meghalt embersége szerint stb. 
Ámde ez nem lett volna űj dolog és ezzel nem lehetett 
volna hírnévre vergődni, űj tévelygést sem lehetett volna 
forgalomba hozni. Elő kellett hát állani az Alloiosis-sal 
es kioktatni minket, hogy az egyik természetet a másik 
helyeit \ ennők. Mintha bizony az apostolok eszeveszett 
bolondok lettek volna és nem beszélhettek volna az isten-
ségtől hacsak meg nem nevezik azt, mint embert és 
viszont. Hiszen ha János Alioiosisra gondol, bizony ő is 
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mondhatta volna i A lest igévé lett, mikor így szélt : Az 
ige test ié lett. 

Hát nem gaz lélek az, kí ily eszeveszetten kirohan 
ás Alloiosist csinál e helyekből? Kí parancsolta meg ezt 
neki r Mivel bizonyítja be, hogy itt Ailoíosis v a n ? Nem, 
erre, nincs szikség, hanem elég ha mondja : Én Zvingli 
mondom, hogy itt Alioiosis van; tehát ágy van: mert én 
tegnap az istenség ölében voltam és most jövök a 
mennyből, tehát nekem hinni keik Bizonyítsa be előbb, 
hogy itt Ailoíosis van ; ebbe bele se fog, hanem felveszi, 
mintha már ezer esztendővel ezelőtt kisütötte volna, s nem 
lenne senki, a ki azon kételkednek, pedig sokkal szüksé-
gesebb volna bebizonyítani, hogy itt Ailoíosis van, mint 
azt, a mit azzal meg akar erősíteni. Annyit tesz ez a 
Zvingli-féle logika szerint, mint íncertum per íncertlus, 
ígnotnm per ígnotíns probare.1) Ők szép tudomány; a gyere-
keknek is berondítva kellene ezt kídobniok. Ha megáll 
ez az ő önkényes tropízálása és figurákkal való játsza-
dozása és helybe hagyandó, a mit mond, csoda-e, ha 
végtére Krisztusból Belláit csinál ? A kí mindent mondhat, 
a mi neki tetszik (és okát sem kell adnia), édesem, 
mit nem következtethet az ? Nincs máskép, mint a hogy 
én panaszlom, ez a lélek írással kérkedik, hogy a nép 
száját betömje, pedig merő álmadozásaival áll elő ós írás-
ellenes bolond képzelgéseivel De mi elkárhoztat juk és 
megátkozzuk as Alloiosist e helyen, le egész a pokol 
fenekéig, mint az Ördög sogallását és szeretnők látni, 
hogy bizonyítja be; inert írást ós alapos érvet követelünk, 
nem pedig az ő saját taknyát ós nyáladékát. 

Azt kiabálják rólunk, hogy mi a két természetet 
egy lényegbe kever jük ; ez nem igaz. Nem mondjuk mi. 
hogy az istenség emberség, vagy hogy az isteni természet 
emberi természet; ez volna a természetnek egy lényegbe 
keverése: hanem a két különböző természetet egyesítjük 

*) Vagyis: bizonytalant ínég bizonytalanabb, ismeretlent még ismeret-
lenebb által bizonyítani. 
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egyetlen személyben mondván: Isten ember és ember Isten. 
A111 de mí viszont azt kiabáljuk róluk, hogy ok Krisztus 
személyét szétválasztják, mintha két személy volna; mert 
ha az Alloiosis megáll, űgy a mint Zvínglí tanítja, akkor 
Krisztusnak két személyből keli állania, egy Isteniből és 
egy emberiből ; mert ő a szenvedésről szőlő mondásokat 
csupán az emberi természetre vonatkostat ja és mindent 
elvonatkoztat az istenségtől, már pedig, ahol a munkát 
szétosztjuk és elkülönítjük, ott a személyt ís szét kell 
választanunk, mert minden munka, vagy szenvedés a 
személyeknek és nem a természeteknek tulajdonít tat ik; 
hiszen a személy az, a ki mindent szenved, ezt ezen természet, 
azt ama természet szerint, a mint ezt a tudósok nagyon 
jói tudják. Azért ís mi Urunk Krisztust Istennek ós embernek 
ta r t juk egy személyben, non confiindendo naturas, nec 
dívíclendo personam, vagyis a természeteket nem keverjük 
össze és a személyt sem választjuk szót. 

De legyen elég ennyi e 'mellékes dolgokról ; mert 
ezek mind semmi egyébre nem valók, kivévén, hogy e 
lelek tévelygésekbe merülve, mindenütt okot találjon az 
az együgyűeknek berondítására ós eközben a voltakép! 
dolognak íélretolására. Mí megállunk a mellett, hogy mert 
ez a locsogó lelek nem akarja, nem ís tudja bebizonyítani,, 
hogy ez a kettő egy a mással ellenkezik: Krisztus a 
mennyben ős az ő teste az űrvacsorában jelen van, épen 
azért mienk marad ez az ige („ez az én testein"), a mint 
hangzik ; mert itt egyetlen egy betű bizonyosabb ós jobb 
nekünk, mint az összes ra jongók könyvei, í r ják bár tele 
könyvvel a világot. 

Szintúgy: minthogy nem bizonyítják be, hogy Isten 
Isten jobbja valami külön hely a mennyben, még mindig 
erősen áll az ón felfogásom, hogy Krisztus teste mindenütt 
van, mert ő Isten jobbján van és ez mindenütt van, bárha 
nem tudjuk, hogy lehetséges ez5 mert hát azt se tudjuk, 
hogyan lehetséges, hogy az Isten jobbja mindenütt van, 
Persze nem oly módon, a hogy mi szemünkkel valamely 
dolgot látunk, miként a rajongók lá t ják a szentséget; 
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ámde az Istennek bizony módjában áll, hogy meg legyen 
és ágy legyen, míg a rajongók az ellenkezőt be nem 
bizonyítják. 

Mert ha mindjárt megálJana is az Álloiosis, hogy 
egyik természet a másik helyett vehető, az még akkor ís 
csak a természetek munkáira, vagy dolgaira, nem pedig 
a természetek lényegére volna alkalmazható. Mert jól-
lehet azon munkáknál, mikor ezt mond juk : Krisztus 
prédikál, iszik, imádkozik, meghal, „Krisztus" alatt az 
emberi természet volna is érthető, meg sem lehet az így 
a lényegnél, mikor azt mondjuk : Isten ember, vagy ember 
Isten, Itt sző sem lehet Alloíosisről, sőt bármely synekdoché-
ről, avagy holmi trópusról sem ; inert itt Isten alatt Istent, 
ember alatt embert kell érteni. Már pedig ón, mikor azt 
irtani, hogy Krisztus, teste mindenütt van, bizony nem a 
természetek munkáiról, hanem a természetek lényégéről 
beszéltem* Épen azért ezt sem az Álloiosis, sem a synek-
doche nem döntheti meg : mert a lényeg lényeg, mindegyik 
magában, egyik sem a másik helyett ós a ki ezt meg 
akar ja dönteni, az ne Ailoíosissai, synekdochóvel, vagy 
trópussal álljon elő, mert ezek itt nem érnek semmit ; 
hanem döntse meg azon én érveimet, a melyekre e cikknél 
támaszkodom. 

Amaz én érveim pedig, a melyekre e cikknél támasz-
kodom, a kővetkezők, Áz első a mi hitünknek eme cikke: 
„Jézus Krisztus lényegileg, természete szerint valóságos, 
teljes Isten ós ember egy személyben, elválasztha11 anű 1 
és oszthatatlanul", A másik, hogy „Isten jobbja mindenütt 
van." A harmadik, hogy „Isten igéje nem hamis, avagy 
hazug." A negyedik, hogy „Istennek különféle mód áll 
hatalmában, hogy valami bizonyos helyen legyen és nem 
csupán az, a miről a rajongók komédiázva beszélnek, s 
a mit a filozófia locaüsnak nevez" : mert a zofisták erről 
joggal beszélnek, állítván : három fele módon lehet bizonyos 
helyen lenni, localiter, vagy circumscriptive, deílnitive, 
repletive, a mit ón könnyebb megértés okáért így magya-
rázok meg. 
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Először ís, bizonyos dolog valamely helyen circum-
scriptive, vagy localiter fogható f e l vagyis ha a hely és 
abban a fest egymásnak épen megfelel, elfér, teszem 
mint a hordóban a bor, vagy a víz, mikor a bor nem 
foglal több helyet, sem a hordó nem ad több helyet, csak 
annyit, a mennyi a bor; ugyanúgy egy darab fa, vagy egy 
élő fa ne ni foglal a vízben több helyet, sem a víz 
nem enged többet, csak a mennyire a fa benne van. 
Szintúgy, egy ember a levegőben vándorolva nem foglal 
el maga körül a levegőből több helyet, sem a levegő nem 
ad több helyet, csak a milyen nagy az ember. Ilyen módon 
mérhetők a helyek és testek egymással, egyformán, 
részről-részre; ép úgy, mint ahogy a csapos a kannákat 
mórtékük szerint lemérve önti tele. 

Másodszor, valamely dolog bizonyos helyen definitive 
fogható fel, amikor ís az a dolog, vagy test nincs megfog-
hatóiag bizonyos helyen és nem mérhető meg azon hely 
területe szerint, ahol van, hanem hol sok, hol meg kevés 
helyet foglalhat el. így, szerintük az angyalok ós a lelkek 
bizonyos helyen ős téren vannak; mert hát valamely 
angyal, vagy ördöglehet egy egész házban, vagy városban, 
viszont lehet egy kamrában, ládában, vagy szelencében, 
sőt egy dióhéjban. A hely bizonyára testi ós megfogható, 
mértéke is van, hosszaság, szélesség, vagy vastagság szerint, 
a hely szerint, ahol van, sőt egyáltalán nincs hossza, vagy 
szélessége. így olvassuk az evangóliomban, hogy az Ördög 
megszállja az embereket és beléjük megy, sőt bemegy 
a disznókba is. Márk 5, 9 olvassuk: hogy egy egész légió 
volt egy emberben, tehát 6000 ördög. Ennyit jelent fel-
foghatatlanul lenni valamely helyen ; mert nem foghat juk 
meg, nem is mérhet jük meg azt, ahogy a testeket mérjük 
és mégis épen úgy ott van azon a helyen. 

Ilyen módon volt jelen a Krisztus teste, mikor a 
bezárt sírból ki jöt t és zárt aj tón keresztül a tanít-
ványok köze ment, amint az evangóliomok bizonyí t ják; 
mert itt sem megmérni, sem megfogni nem lehet, mely 
helyen volt az ő feje, vagy lábai, mikor a köveken áthatolt, 
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pedig át kellett hatolnia; ekkor semmiféle helyet nem 
foglalt el, a kő sem adott neki semmiféle helyet hanem 
a kő maradt kő, tisztán és szilárdan, mint előbb, és teste 
is maradt ép oly nagy ós vastag, mint előbb volt És 
emellett mégis felfogható!ag engedte magát látni bizonyos 
helyeken, amint ép akarta, a mennyiben tért foglalt a 
helyből ős lemőrette magát nagysága szerint. Ugyanígy 
lehet (ós van is) jelen Krisztus a kenyérben, bárha 0 
emellett felfogbatólag és láthatólag is megmutathat ja 
magát, a hol akarja. Mert valamint a lepecsételt kő és a 
bezárt ajtók változatlanul ós átalakulatlanul maradtak és 
az ő teste mégis azon helyen volt, a hol csupán kő és 
fa volt : űgy van ő jelen a szentségben ís, ahol kenyér és 
bor van ós a kenyér és bor magukban átalakulatlanul 
ós változatlanul maradnak. 

Harmadszor, valamely dolog bizonyos helyen repletive, 
temészetfeletti módon, vagyis űgy fogható fel, hogy minden 
helyen egyszerre teljesen jelen van ós minden helyet 
betölt ős még sem mórheti meg ás nem foghatja be egy 
hely sem, azon hely területe szerint, ahol van. A jelenlét 
e módja egyes-egyedül Istennek tulajdonítható, amint ő 
maga mondja Jeremiás prófétánál 23. 2B: „Én közei 
való ós nem távol való Isten vagyok, mert betöltőm az 
eget és a földet stb." E mód mindenek, ami értelmünk 
felett is való, felfoghatatlan ós egyedül hittel,, az igében 
ragadandó meg, 

Mindezt én azért adom elő, hogy lássuk, miszerint 
bizonyos dolog valahol való létének több módja van, mint 
az az egyetlen megfogható, testi mód, a melyre a rajongók 
hivatkoznak és a melyet az írásból kierőszakolnak, csak-
hogy Krisztus testének ne kelljen felfogható vagy testi 
módon jelen lenni azon a helyen, ahol tér t foglal ós tölt 
be nagysága szerint : pedig ő a sír kövében volt, ily fel-
fogható mód nélkül, hasonlóképen a bezárt ajtóban, amint 
ők sem tagadhatják. De hát, ha ő ott lehetett tór ós hely 
nélkül a maga nagysága szerint, édesem, mórt ne lehetne 
akkor 0 így jelen a kenyérben is fér ós hely nélkül a 
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maga nagysága szerint Pia pedig ő ezen felfoghatatlan 
módon van, akkor a testi teremtményen kívül van és nem 
foglaltatik abban, sem nem mérhető meg, De hát kí tud-
hatja, hogy mint eshetik meg ez? Kf bizonyítja be, hogy 
hamis dolog, ha valaki azt mondaná és ta r taná : minthogy 
ő a teremtményen kívül van, űgy természetesen ott van, 
ahol akar, hogy rá nézve as összes teremtmények oly 
á t járhatók és jelenvalók, mint valamely más testre nézve 
ennek magának, a helye, avagy t e re? Tedd eszedbe ami 
testi szemünket ós lá tásunkat ; ha kinyitjuk széniünkét, 
látásunk egy pillanat alatt 5 vagy 8 mértföldre és egyszers-
mind mintáson helyekre kiterjed, a melyek e 6 mértfőid 
körébe esnek, pedig csak egy a látás, egy a szem. Ha ezt 
a testi látás megteheti, nem gondolod, hogy Isten hatalma 
találhat olyan módot ís, hogy az összes teremtmények is 
olyanformán jelenvalók és á t járhatók legyenek Krisztus 
testevei szemben? Igen, mondod, de ezzel nem bizonyítod 
be, hogy ez így van, Köszönöm; de annyit bebizonyítok 
vele, hogy a rajongók sem dönthetik meg, nem ís bizo-
nyíthatják be, iiogy ez az isteni hatalom képtelenség, pedig 
ezt kellene bebizonyítaniok. Be kellene (mondom) bizonyí-
taniok, hogy Istennek nem ál! hatalmában oly mód, hogy 
Krisztus teste másként, mint testileg ós felfoghatőlag 
lehessen valahol jelen. Ha est nem cselekszik, űgy csúfosan 
kerül kí tanuk e harcbóh Pedig ezt soha, bizony soíia 
meg nem cselekedhetik. 

Minthogy azonban mi az írásból bizonyítjuk, hogy 
Krisztus teste főbb módon, mint csupán ily testi módon 
lehet valahol jelen, ezzel eléggé tisztáztuk, hogy amaz 
igéknek hinni kell, amint hangzanak: „Ez az én testem," 
mert ez a hitnek egy cikkével sem ellenkezik ós hozzá 
írás szerű, teszem, mikor az írás Krisztus testet a lepecsé-
telt köveken és a bezárt ajtókon átviszi. Hiszen minthogy 
mi a testi felfogható módon kívül egy módra rá tudunk 
mutatni, ki merészkednék az Isten hatalmát megmérni ós 
korlátozni, mintha ő még több más módot is nem tudna? 
És a rajongók dolga meg sem is állhat, ha csak be nem 



268 I). LUTHER M Á R T O K 

bizonyítják, hogy Isten hatalma megmérhető ős korlá-
tozható, mert minden ő érvük azon alapszik, hogy testének 
bizonyos helyen csakis testi és felfogható módon kell 
jelen lennie. Ámde itt kimarad a felelet, megugranak ós az-
alatt Álloiosis asszonyságról locsognak. 

De hogy dolgomra térjek, minthogy hitünk szerint 
Krisztus Isten ós ember és a két természet egy személy, 
úgy hogy ugyanaz a személy nem választható szét, ter-
mészetes, hogy ő testileg felfogható módon muta tha t ja 
magát, ahol akarja, a mint ezt feltámadása után csele-
kedte és az utolsó napon megcselekszi. 

Ámde e módon kívül a másik felfoghatatlan móddal 
is élhet, amint ezt az evangélíomből a sirrai ós a bezárt 
ajtóval kapcsolatban bebizonyítottuk, 

. Minthogy azonban, hogy ő olyan ember, aki Istennel 
természetfeletti módon egy személy ós ez emberen kívül 
nincs Isten, szükségkép következik abból, hogy ő a har-
madik természetfeletti mód szerint is létezik ós jelen lehet 
mindenütt, a hol Isten van ós: „Minden teljességgel a 
Krisztus az ő embersége szerint is," nem az első testi 
felfogható módon, hanem a természetfeletti isteni módon. 
Mert itt meg kell állnod és mondanod: Krisztus istensége 
szerint, a hol van, ott valóságos isteni személy, ős való-
sággal és személyesen is ott van ; amint ezt az ő anya-
testben való fogantatása is bizonyítja. Hiszen ha ő Isten 
Fia, úgy valósággal és személyesen ott kellett az anya-
testben lennie és embüije 'ennie. Ha pedig valósággal ős 
személyesen ott van u! van : úgy ugyanott embernek 
is kell lennie. 

Mert nincs két szétválasztott személy, hanem egyet-
lenegy személy. Ahol ez van, ott ő egyetlenegy szétválaszt-
hatatlan személy. És ahol te azt mondhatod: itt az Is ten; 
ott azt is keli mondanod: úgy Krisztus az ember is itt van. 
És ha egy helyet mutatnál, ahol Isten volna jelen ós nem 
az ember, úgy az ő személye már szót volna választva. 
Mert akkor igazság szerint mondhatnám: itt van az Isten, 
aki nem- ember ós még soha emberre nem lett. Ilyen 
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Istennel azonban nekem ne állj elő, mert ebből az követ-
keznék, hogy tér és hely a két természetet egymástői 
elkülönítette ós a személyt szétválasztotta, holott azt még 
a halál ós minden ördög sem választhatja, nem is tépheti 
szót egymástól És maradna nékem egy közönséges Krisz-
tus, aki nem több, hanem csak egyetlenegy helyen volna 
isteni ós emberi személy és a kinek minden más helyen 
csupán puszta elkülönített istenségnek és isteni személynek 
kellene lennie emberség nélkül. Nem. barátom, a hová te 
nekem Istent teszed, oda kell tenned az emberséget is ; 
ezek nem engedik magukat elkülöníteni ós egymástól 
elválasztani. Ezek egy szemőlylyé lettek ós nem válik meg 
az emberség tőle olyan formán, mint a hogyan János 
mester leveti kabát já t ós félre teszi, mikor aludni megy. 

Mert hogy egy durva hasonlatot mondjak az együgyű-
eknek, az emberség bensőbben egyesült az istennel, 
mint a mi bőrünk a mi testünkkel, igen, bensőbben, mint 
a test ós a lélek. Már pedig a inig az ember él ós egész-
séges bőre ós teste, teste és lelke oly annyira egy dolog 
és személy, hogy azokat nem lehet szétválasztani, hanem, 
a hol lélek van, ott testnek is kell lennie, a hol test van, 
ott bőrnek is kell lennie ós nem mutathatsz külön helyet, 
vagy teret, a hol csupán a lélek test nélkül, mint a mag 
hej nóiküi, vagy a hol a test bőr nélkül, mint a borsó 
hüvely nélkül lehetne, hanem, a hol az egyik van, ott vele 
kell lennie a másiknak is. Ilyenformán az istenséget sem 
hánthatod le az emberségről ős nem teheted valahova 
felre, a hol az emberség nem lenne vele; mert ezzel a 
személyt választanád szót és az emberséget hüvellyé tennéd, 
sőt kabáttá, a melyet az istenség le- és felhúzhatna 
a hely, vagy tér szerint ós ilyenformán ez esetben a testi 
tér képes volna arra, hogy az isteni személyt szétválassza, 
holott ezt sem az angyalok, sem a teremtmények nem 
választhat ják szé t 

Erre azonban Nikodémussal azt mondod: „Milliódon 
lehetséges ez?" Ján. 3, 9. Avagy minden helynek és térnek 
egy térre ós hellyé kell lennie, vagy (mint ez a buta lélek, 
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a maga otromba érzéki felfogása szerint álmodja), kí kell 
terjeszkednie és kí kell nyúlnia Krisztus emberségének 
akárcsak valami bőrnek, a mennyire az egész teremtettség 
t e r j ed? Feleletem: le kell itt oldanod ócska saruidat és 
Hikodemussai xijra kell születned, Regi képzelgéseddel, 
amely semmi mást nem ért meg, csak azt az első testi, 
felfogható módot, nem érted ezt meg, amint a rajongók 
sem értik, a kik szintén űgy gondolkoznak, hogy az 
istenség testileg fölfogható módon van mindenütt jelen, 
mintha as Isten valami nagy kiterjedt dolog volna, amely 
át és keresztül ér minden teremtményen. Jegyezd meg e 
mellett, mert ők vetik szemünkre, hogy mi ter jesz t jük kí és 
nyuijtjnk kí az emberséget ős határol juk meg az istenséget, 
hogy e szók világosan a testi felfogható módról beszelnek, 
a hogy a paraszt ujjasába és nadrágjába bej, ujas és nadrág 
kitágul, hogy testét és lábszárait körülfogja. 

Eredj ta otromba rajongó lélek e köznapi gondol-
kodással, ha nem tudsz itt magasabbra szárnyalni, máskép 
gondolkodni, maradj a kuckóban és az alatt süss körtót és 
almát, és hagyj bókét ennek a dolognak. Ha Krisztus 
bement a bezárt ajtón át testével és az aj tő még sem 
tágult ki, sem as ő teste nem húzódott össze; hogyan 
tágulna hát kí itt az emberség, avagy korlátolódnék meg az 
istenség, a hol sokkai más és felségesebb módról van szó? 

Felséges dolog ez, (mondod te) ós én nem értem azt. 
Igen azt panaszlom ón is, hogy ezek az érzéki lelkek, 
akik alig tudnak a földön mászni, hitben megkisőrtetleniil, 
lelki dolgokban tapasztalatlanul, ezek a magasba, a felhők 
ídié akarnak repülni ós ezeket a felséges, titokzatos, meg-
foghatatlan dolgokat nem az Isten igéje szerint, hanem a 
maguk földönvaíő csúszásuk ós mászásuk szerint akar ják 
megmérni ós megítélni. Megesik aztán velük, amit a 
költők Ikarusról1) mondanak, mert ők ís idegen tollakat 

3) Ikarus, Daedalus fia, Daedalus készítette viaszszárnyokon repült 
atyjával a krétai labirintusból, de ifjúi hevében oly közel jutott a naphoz, 
hogy a viasz elolvadt s ő a róla elnevezett ikarusi tengerbe eset t le, s 
abba bele fűladt, így szói a rege róla. 
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(u» i az Írás mondásait) lopkodtak ós viasszal ragasztot tak 
össze (t. L ész által, a maguk felfogásához illesztették) és 
így repülnek a magasba. Ámde a viasz elolvad, ők meg 
tengerbe esnek ős a különféle tévelygésekbe föladnak. 

Krisztus mondja Ján, 3, 1 2 : ?íHa földi dolgokat mon-
dottam néktek, és nem hiszitek: mi módon hiszitek, ha 
mennyei dolgokat mondandok néktek Lám az meg mind 
földi és testi dolog, mikor Krisztus teste a kövön és az 
ajtón általmegy, mert az ő teste szinten test, a mit meg 
lehet fogni, ép úgy, mint a kő és az ajtó, még sem tudja 
semmiféle ész felfogni, hogy mint van nemcsak teste és a kő 
is egyazon helyen, a mikor által megy és a kő nem less 
nagyobb, nem is terjed ki tágabbra ós Krisztus teste nem 
lesz kisebb, nem is húzódik össze szűkebbre, A hitnek 
kell itt as észt megvilágosítania, ős felemelnie a testi, fel-
fogható módtól 9 másik, felfoghatatlan módhoz, a melyet 
meg nem ért és meg nem tagadhat. 

Ha már most azt a más módot hit által ér thet jük 
meg és az észnek a maga első, felfogható módjával felre 
kel! állania; mennyivel inkább állhat meg egyedül a hit 
és kell félreállnia az esznek ama mennyei, természetfeletti 
módnál, mikor Krisztus teste az- istenségben egy személy. 
Mert azt bizonynyal mindenki meg fogja nekem engedni, 
hogy tisztára más, magasabb mód az, a mikor Krisztus 
teste a lepecsételt kőben ős bezárt ajtóban van, mint 
mikor ő az első mód szerint a maga ruhájában, avagy az 
ot körülvevő levegőben ül, avagy áll. Mert itt kiterjeszkedik 
és kitágul a levegő és ruha az ő teste nagysága szerint, 
hogy a szemek láthassanak és a kezek foghassanak. Ámde 
a kőben ős ajtóban erről sző sincs. 

Továbbá azt is mindenkinek meg kell engednie, hogy 
még sokkal magasabb let ós mód, mikor Krisztus teste 
istennel egy személy, nunt mikor o a kőben avagy ajtóban 
van; mert Isten nem testi dolog, hanem minden dolgok 
felett való leiek, igen, Krisztus nem egy személy a kővel 
avagy ajtóval, a hogy az Istennel: épen azért jobban és 
bensőbben kell lennie az istenségben, mint a hogy a kőben 
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avagy ajtóban van; ép úgy, mint a hogy mélyebben és 
szorosabban van a kőben avagy ajtóban, mint a ruhában, 
avagy levegőben. És ha a kőnek, avagy aj tónak nem kellett 
kiterjeszkednie, avagy kitágulnia, sem a Krisztus testet 
bezárolnia, még kevésbbé terjeszkedik, tágul ki itt a leg-
felségesebb módnál az emberség, avagy korlátozza ós szo-
r í t ja magát össze az istenség, a hogy ez az érzéki lelek 
álmodja. 

Mert itt e léleknek be kell vallania ós ismernie, hogy 
Krisztus testének sokkal magasabb ós természetfeletti léte 
van, mikor ő Istennel egy személy, mint a milyennel bírt, 
mikor a lepecsételt kőben ós ajtóban volt, minthogy ez a 
legfőbb mód ós lét ós semmi magasabb nem képzelhető, 
mint ha egy ember Istennel egy személy. Mert a másik 
mód, a hogyan Krisztus teste a kőben volt, közős lesz az 
összes szentekkel is a mennyben, űgy hogy ők testükkel 
az összes teremtményeken áthatolnak, épen űgy, mint a 
hogy közös most az angyalokkal ós ördögökkel Mert az 
angyal odajött Péterhez a tömlöcbe: Apóst. Csel 12, 7. 
így jelennek meg naponkent a kopogó szellemek zárt kam-
rákban ós szobákban. Be keli ismernie ilyenformán azt ís, 
hogy a kő nem terjeszkedik ki, sem Krisztus testet nem 
zárolja be, 

Mit komédiázik hát a legfelségesebb létre ós módra 
vonatkozólag, mikor Krisztus Istennel egy személy, hogy 
ott az emberségnek ki kellett terjeszkednie ós istent 
bezárolnia, hogy Istennel mindenütt lehessen. Ezzel semmi 
mást nem árul el; csak a maga otromba, durva gondolatait, 
hogy ő Istenről és Krisztusról soha nem tudott egyébkent 
gondolkozni, csak is az első érzéki, felfogható mód szerint. 
Édesem, legyen bár az emberség egy helyen, avagy minden 
helyen, az istenséget nem zárolja be, sokkal kevésbbó, 
mint ahogyan a kő, amely egy helyen volt nem zárolta 
be az ő testét, hanem Istennel egy személy az, úgyhogy 
ahol Isten, ott az ember is ; amit Isten cselekszik, azt 
cselekedte az ember is ; amit az ember szenvedett, azt 
szenvedte az Isten ís. 
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E szerint Krisztus egyetlen testének hármas léte 
van, vagyis megvan mind a három módja valahol lennie. 
Először a felfogható, érzéki mód, ahogy ő a földön testileg 
járt , mikor is tér t foglalt ós adott a maga nagysága szerint. 
E módot használhatja ő, ha akarja, ahogy feltámadása 
után tette ós majd az utolsó napon használja, amint 
Pál í. Tim. 6 ? 5 mond ja : „Akit az ő idejében megmutat a 
boldog Isten stb.% ós Kol 3, 4 : „Mikor a Krisztus a tí 
éltetok megjelenendík stb." E mód szerint nincs ő az 
Istenben, sem az Atyánál, ahogy ez eszeveszett lélek ál-
modja, mert Isten nem érseki tér avagy hely. És erre 
vonatkoznak ama mondások, amit e lelkek idéznek, hogy 
Krisztus a világot elhagyja ós az Atyához megy stb. 

Másodszor a felfoghatatlan, lelki mód, mikor semmi-
féle tért nem foglal el, nem is ád, hanem az összes 
teremtményeken áthatol, amikor akarja, mint az ón látásom 
(hogy e durva hasonlattal .éljek) áthatol a levegőn, vilá-
gosságon, vagy vízen ós meg van és tért nem foglal ós 
nem is ád. Miként a zengzet, avagy hang áthatol a levegőn 
és vízen, vagy deszkán és falon és megvan ós szintén 
nem foglal tért, nem ís ád. Szintúgy, miként a fény ős 
meleg levegőn, vízen, üvegen, kristályon s e fél éken áthatol 
ős szintén nem ád helyet, nem is foglal ós így tovább. E 
módot használta o, mikor a bezárt sírból kijött ős a bezárt 
ajtón átment és az úrvacsora! kenyérnél és bornál ós amint 
hisszük, mikor anyjától született stb. 

Harmadszor az isteni, t i tkos mód, mikor Istennel egy 
személy, E szerint természetes, hogy ránézve- az összes 
teremtményeknek még sokkal inkább á t já rha tóknak ós 
jelenvalóknak kell lenniök, mint aminők a másik mód 
szerint. Mert ha ő ugyanezen másik mód szerint úgy lehet 
jelen a teremtményekben és teremtményeknél, hogy azok 
őt nem érzik, nem érintik, nem merik, sem nem fogják 
fel, mennyivel inkább lesz csodálatos módon jelen e felséges 
harmadik mód szerint az összes teremtményekben, úgy 
hogy őt nem merik, nem ís fogják fel, hanem inkább, 
hogy azok vannak jelen ő előtte, azokat móri ós fogja 

I). Luther M. művei. 1 8 
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meg. Mert neked Krisztus e létét, mikor ő Istennel egy 
személy, messze messze a teremtményeken kívül keli 
helyezned, oly messze, mint ahogy Isten kívül van; viszont 
oly mélyre és oly közel keli helyezned minden teremt-
ménybe, mintahogy isten bentlök van. Minthogy ő elválaszt-
hatlan egy személy Istennel, ahol Isten van, ott keli neki 
is lennie; vagy ami hitünk hamis. 

De ki mondja meg, vagy gondolja el, mi módon 
történik ez meg ? Mi jól tudjuk, hogy ez így van, hogy 
ő minden teremtményen kívül Istenben ós istennel egy 
személy; ámde, hogy miként történik ez meg, azt nem 
tudjuk, Ez természet ós esz, meg az összes mennyei 
angyalok felett való dolog, egyedül az Isten tudja és ismeri. 
Minthogy tehát ez előttünk ismeretlen és mégis igaz dolog, 
nem szabad az ő igéjét előbb tagadni, míg biztosan be 
nem bizonyítjuk, hogy Krisztus teste semmíképen sem 
lehet ott, ahol Isten van ós hogy a létnek ez a módja-
hamis, ezt kell a rajongóknak bebízonyítaniok. de bele 
se fognak, 

Ázt, hogy már most az Istennek ínég több mód is 
van hatalmában és tudomásában arra nézve, hogy Krisztus 
valahol legyen, ezzel nem akarom tagadni, hanem csak rá 
akar tam mutatni, hogy mely otromba birkák ezek a rajongók, 
hogy Krisztus testét illetőleg nem többet, csakis az első 
felfogható létmódot engedik meg\ Ámbátor erről sem 
tudják bebizonyítani, hogy az a mi értelmünkkel ellen-
kezik ; mert ón semmi esetre sem akarom tagadni, hogy 
az Isten hatalma nem tudná azt elvégezni, hogy egy test 
egyszerre több helyen legyen testileg felfogható módon 
i s? Hiszen ki bizonyítja be, hogy Isten erre nem k é p e s ? 
Ki látta az ő hatalmának végét? A rajongók ugyan azt 
gondolják, hogy Isten erre nem képes ; ámde kí hisz az 
o á l l í tásuknak? Mivel teszik bizonyossá ezt az ál l í tást? 

Ha állítják ós ez elég, úgy ón ís állítok jobban, mint 
ők és azt mondom : ha Krisztus teste mindjárt egy helyen 
volna is (amint ők komódiáskodva mondják) a mennyben, 
mégis előtte és körötte lehetnének az összes teremtmények 
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világos, átlátszó levegő módjára. Hiszen mint mondottak, 
a lelek keresztül lát, hatol ós hall a vasfalon ís oly tisztán 
és könnyen, mint ahogy ón a levegőn, vagy üvegen keresztül 
látok, vagy hallok ós az, a mi látásunkra nézve vastag, vagy 
sötét, teszem a fa, a kő és érc, az egy leieknek olyan, 
mint egy üveg, sőt a tiszta levegő. Amint ezt különben a 
kopogó szellemek és angyalok bizonyítják és Krisztus ís 
bebizonyította a lepecsételt kővel ős bezárt ajtóval. 

Nos hát ón láttam kristályt, vagy nemes követ, a 
mikben belül valami szikra, vagy lángocska volt, mint az 
opálban, vagy valami felhőcske, vagy más hőlyagocska ős 
mégis űgy látszott, mintha ez a hőlyagocska, vagy felhőcske 
a kő minden részén lett volna; mert bár merre fordítsuk 
a követ, a hólyagocskát látjuk, mintha elől volna a kőben 
holott az csak közepén van. Én inost nem az írásból 
beszélek, áii az állítás, vagy ezt is rajongásnak tartod. Ha 
már most Krisztus is így az összes teremtmények közép-
pontjában ülne, szintén egy helyen, a hogy a hőlyagocska, 
vagy szikrácska a kristályban ós megmutatnák nekem a 
teremtmények egy helyét, mint. a hogy elém adják a 
kenyeret és bort az igében, épen olyan formán, a hogy 
szemem elé állítják a kristály egy helyét, nem mondhat-
nám-e: íme itt van Krisztus teste valósággal, a kenyérben 
ép úgy, mint a hogy azt mondon: íme itt van a szikrácska 
mindjárt elől a kristályban ? Nem gondolod, hogy az Isten 
sokkal csodálatosabb ós valóságosabb módon állíthatja 
elő a Krisztus testét a kenyérben (ha mindjárt egy bizo-
nyos helyen volna is ő a mennyben), mint a hogy a szikrácska 
állíttatik elém a kristályban ? 

Nem arra gondolok, hogy ez bizonnyára így van, 
hanem hogy ez Istennek nem lehetetlen, aztán meg, hogy 
így legalább adok valamit a rajongóknak gúnyüzés ós 
hamis magyarázás végett, mert már ez az ő szokásuk; 
egyúttal azonban megmutatom ezzel azt is, hogy az ő 
dolguk tar thatat lan ős hogy a mi értelmünket nem kár-
hozta that ják el, ha mindjárt igaz volna is, amit ők mon-
danak, hogy Krisztus a mennyben bizonyos helyen van, 

1 8 * . 
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Ámbátor ők ezt szintén nem tudják, be sem bizonyítják; 
oly igen messze vannak ők a bizonyos igazságtól, hogy ha 
mindjárt helyes volna ís, amint nem az, az ő felfogásuk, 
ezzel a magok űrvacsoráját mégsem igazolhatják, már t. 
í. hogy puszta kenyér van ott, sem a mienket meg nem 
dönthetik. 

Továbbá, hogy lássák, hogy épen nem nagy mester-
ség írás nélkül valamit kigondolni, előveszem Valla Lőrinc 
hasonlatát. Itt van egy prédikátor, aki prédikál, hangja 
egyetlenegy hang,, kijön szájából ős szájában készül és van; 
és mégis ugyanez az egyetlen hang, a mely egy helyen 
van, nevezetesen az ő szájában, egy szempillantás alatt 4—5 
vagy- 10,000 fülbe jut és mégsem más hang ugyanazon 
sok 'ezer fülben, mint ami a prédikátor szájában ós egy-
szerre egy szempillantás alatt egyetlenegy hang az a 
prédikátor szájában ós az egész nép fülében, mintha az ő 
szája ós azok fülei minden eszkőz nélkül, egy .hely volná-
nak, mikor e hang megszólal ' • ; 

Édesem, ha az Isten ezt egy testi hanggal megcsele-
kedhet^ mért ne cselekedhetne meg ezt sokkal inkább a 
Krisztus testével, ha mindjárt egy helyen volna ís ő, (a 
mint ők mondják), ós mégis egyszersmind sok helyen,, 
valósággal a kenyérben ós borban, mint két fülben. Hiszen 
az ő teste sokkal gyorsabb ós könnyebb, mint bármely hang 
ós ő könnyebben hatolhat át az összes teremtményeken, 
mint a hang a levegőn, amint ezt a sírkőben bebizonyí-
totta, mert nincs hang, ' a mely oly könnyen hatolhatna, 
át egy kövön, mint Krisztus teste tette. 

Ezt megint csak olyan formán mondom és gondolom,, 
mint a hogyan a ra jongók gondolata igaz, hogy Krisztus 
egy bizonyos helyen testileg és felfoghatólag van, hogy 
ebből fölösen ís megértsed, hogy ha ők ezt mindjárt el is 
döntöttek volna, mégis ép űgy jelen lehet az isteni hata-
lomnál fogva az űrvacsorában, mert hiszen az sokkal 
csekélyebb dolognál, mint teszem a hang ós a zengzet nem-
csak lehetséges, hanem természetes és megszokott, hozzá 
felfogható és érezhető dolog ís, a miért is az az ő áhno-
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clozásuk, hogy pusztán kenyér lehet az urvacsorában, mert 
Krisztus teste a mennyben van, álomnál nem egyéb. 

Még egyet ; a pápaság alatt ís azt tanították, hogy 
habár egy tükör ezer darabra törik, mégis minden egy 
darabjában is megmarad egészben ugyanaz a kép, a mely 
előbb csupán az egész tükörben jelent meg. Itt van egyet-
len egy arc, a mely előtte áll és belenéz ós mégis minden 
darabban egy szempillantás alatt ott van ugyanaz az arc 
egészben és teljesen. Hátha Krisztus ís így volna a kenyér-
ben és borban és mindenütt ? Mert ha isten azt az arccal 
és tükörrel megcselekedhet!, hogy egy arc egy pillanat 
alatt ezer darabban, vagy tükörben meg van, mert ne for-
málhatná meg ő Krisztus egyetlenegy testet, hogy ne 
csak az ő képe, hanem ő maga ís ott lenne sok helyen, 
bárha ő a mennyben egy helyen van ís, hiszen az 6 teste 
sokkal könnyebben hatolhat a kenyérbe ós borba, mint 
egy arc a tükörbe, mint olyan, a ki a kövön és vason ís 
áthatol, amin egv kép vagy egy arc sem hatol át. 

Óh te kétszeres pápista, kiált ják majd erre. Jó, jó 
csak hadd kiabáljon, a ki kiabálni akar, a kiabálás ínég 
korántsem felelet, nem ís cáfol meg senkit; hisz különben 
a libák, vagy szamarak, vagy sült parasztok ís theologusok 
volnának, Hát ón még nyomát se láttam, hogy a rajongók, 
ezek a nagy Rolandok1) ós óriások a pápát bármely ponton 
visszavertek volna, a mi méltó alapja lehetne ezen ő 
pápistákkal szemben való nagy dicsekedesüknek. Szegény 
tuskók és kövek, a képekre kissé rávicsorították fogaikat, 
de beléjük nem haraptak. Most a keresztsóget2) és úrva-
csorát támadják, ele meg nem végeztek vele. 

Én is majdnem jól tudom, hogy ők erre ezt felelik : 

Roland, a lovagmonda szerint egy óriáslovag volt, Nagy Károly 
seregében. 

2) Az úrvacsorai vitával egyidejűleg folyt a keresztségről is a vita. 
Karlstadt a zvikkaui prófétákat a gyermekkeresztség miatt támadta; ő 
Mát. 28, 19 alapján előbb a hitet követelte. E nézetet felkapták az ujra-
keresztelők (anabaptisták), követelvén, hogy a keresztyének még egyszer 
keresztelkedjenek meg s e követelésük kapcsolatos vala más felforgató 
törekvésekkel is. Ellenük nemcsak Luther, hanem Zvingli is hevesen küzdött. 
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a képek a tükörben nem maga az arc, hárem annak mása, 
ahogy a kenyér és bor az Űr teste jegye, epeu azért e 
hasonlat Inkább mellettük, mintsem ellenük szol Ámde 
viszont azt Is jói tudom, hogy a kenyér és bor nem 
azonos az Ör testével, mint a kép a tükörben az arccal. 
Azért as én hasonlatom veleje ez : ha az Isten egy szem-
pillantás alatt egy arcnak annyi képét formálhatja a 
tükörben és ez a csodálatos dolog természetes módon 
történik és láthatón, sokkal inkább hinnünk kell, hogy 
o Krisztus testét formálhatja valósággal sok helyen a 
kenyérben és borban, ha mindjárt o egy érseki helyen 
volna is, ahogy ok állítják,. Csakhogy kimutassam, mily 
tisztára semmis ez az o képzelgésük, mint olyan, amely 
nem több, hanem csak egyetlenegy felfogható módot 
gondol, a Krisztusról. És ha. mindjárt igaz volna is ez, 
mégsem következik abból, amit ők abból következtetni 
akarnak, Igy azonban még kevésbbó következik, minthogy 
Krisztus teste nincs ily felfogható módon a mennyben, nem 
is bizonyíthatják be, hogy ő így volna a mennyben. 

Arra pedig, amit immár ez a lélek ellenemben rajongva 
mond, hogy ha Krisztus teste mindenütt jelen van1), ahol az 
Isten, ügy én marcionista2) vagyok ős egy képzelt Krisztust 
csinálok, mert az ő teste nem lehet oly nagy. vagy annyira 
kiterjedt , hogy a mlndenüttjelenvaló istenséget körül-
vegye; először ís azt felelem, hogy ez a lélek talán nagy 
viszkethetiiekségből ós pajkosságból mond ja ; mert nem 
bizonyítja be. hogy ez az én beszedemből következik; 
azért ezt a szapulását fel se veszem. 

Másodszor nagyon jól tudja ő, quod allegare incon-
veniens, non est soivere argumentar1) Ha elegendő volna 

f) A Krisztus teste mindenüítjelenvalóságát (ubiquitástan) legelő-
ször le Fevre (T Esoples tanította a XV-ik században. Luther a tant elfo-
gadta. Később a tan érdekében főként a würtenbergiek harcoltak. 

2) Marcion, Sinopebol, sok pontban eltért az egyház közhitétől s 
amiatt igen üldözték. Kővetői'még inkább túloztak, így többek közt Krisz-
tusnak aeterikus testet tulajdonítottak. 

3) Vagyis: hogy valami meg nem felelő dolog idézése még nem 
megcáfolása az érveknek. 
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rámondani valamire ezt . nem vág össze, akkor a hitnek 
egy cikke, sot egy jog sem állhatna meg a világon. Aműe 
ez a gőgös, nagyralátó lélek r s t képzeli, hogy ha ő csupán 
odaveti: ez nem vág össze, ez és ez következnék abból, 
ágy az mar ogy van ős nem szükség bizonyítani. Harmad-
szor, s maga ocromba, buta gondolatait árulja el azzal 
amikor ő Isten letet minden helyen nam gondolja másként, 
hanem csak űgy, mintha az Isten valami nagy szeles ión;/ 
volna, ami a vhegot betölti es által éri. Olyanformám 
mint ahogy a szmom zsákot szalmával tele tömik ós feiíil 
meg a iái mégis kinyúlik, épen az első testi, felfogható 
mód szerint Persze, hogy ilyenformán Krisztus teste merő 
képzel móny ós kísértet lenne, teszem a féle hatalmas szalum-
zsák, amelyben Isten a mennyel és főiddel benn volna. Hát 
nem eleg otromba beszéd és gondoké ez Is tenről 

Ámde mi nem így beszelünk, hanem azt mondjuk, 
hogy az Isten nem egy ilyen kinynjfcózott, hosszú, széles, 
vastag, magas, mély lény, hanem egy természetfeletti, ki-
kuta that lan lény, aki minden egyes magocskáoao ís teljes-
séggel és mégis mindenekben ós mindenek felett ós minden 
teremtményen kívül van ; epen azért nincs szükség itt 
semmiféle korlátozásra, amint e Jelek álmodja, inert egy 
test az istenségnek nagyon, nagyon bő, sok ezer istenség 
megférhetne abban. Viszont nagyon szűk ís, úgyhogy egy 
istenség sem férhet meg abban. Nincsen olyan kicsi, 
hogy Isten meg kisebb; nincsen olyan nagy, hogy Isten 
még nagyobb ; nincsen olyan rövid, hogy Isten még 
rövidebb ; nincsen olyan hosszú, hogy isten még hosszabb, 
nincsen olyan széles, hogy Isten még szelesebb ; nincsen 
olyan kecskeny, hogy Isten még kecskenyebb ne volna és 
így tovább; ő egy kikutathatlan lény minden felett ós kívül, 
amit megnevezni, avagy gondolni lehet. 

De arra kellene először felelnie e léleknek, hol az 
írás, avagy az érv arra, hogy Krisztus teste valahol való 
létének nincs több módja, csak a testi felfogható mód, 
ahogy a szalma a zsákban, vagy ahogy a kenyér a kosár-
ban ós a hűs a fazékban van, különösen, merthogy én 
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bebizonyítottam, hogy bizony neki még más módja ís van, 
teszem a sírkőben stb. Szintúgy, hogy Isten jobbja külön 
hely a mennyben. Honnét van az, hogy e lélek itt oly 
néma, ahol legnagyobb szükség volna arra, hogy beszéljen ? 
Hát mert o itt hallgat, vesztett ügye van; minthogy az o 
hite azon a cikken alapszik, hogy Krisztus testének semmi-
féle más létmódja nem lehet a mennyben, csak lokális, 
vagyis ahogy a szalma a zsákban van, ennek pedig nyilván-
való hamis voltát kimutattam. Itt mutassa meg bőicsesőgót 
ós ezt bizonyítsa be. Igen, de hogyan? Nyakig benne van 
a sárban ós nem tud kimászni abból 

Másodszor arra kellene felelnie e léleknek ; minthogy 
Krisztus Isten és ember ós az 5 embersége Istennel egy 
személlyé lett és ilyenformán teljességgel Istenbe öltözött 
minden teremtmény fölött, hogy szinte hozzá tapad, mi-
ként lehetséges, hogy Isten valahol legyen, mikor o nem 
ember? És miként eshetik meg a személy szétválasztása 
nélkül hogy Isten itt az emberség nélkül ós ott az ember-
séggel legyen? Mikor nekünk még ís csak nem két 
Istenünk, hanem csak egy Istenünk van ós ugyanaz mégis 
csak teljesseggel ember az egyik személy, 1.1 a Fíű szerint 
Mit ér, hogy egyébként annyit fecseg, ha itt. ahol felelnie 
kellene, megugrik ós hallgat ? 

Ha Isten ós ember egy személy ós a két természet 
egymással űgy egyesfiit, hogy szorosabb a viszony köztűk, 
mint a test ós a lélek k ö z t : akkor Krisztusnak ott is 
embernek kell lennie, ahol o Isten. Ha ő az egyik helyen 
Isten és ember, miért ne lehetne hát akkor a másik helyen 
ember ós Isten i s? Ha a másik helyen ember ós Isten ís, 
mórt ne a harmadikon, negyediken, ötödiken ós így tovább 
minden helyen? Ha pedig a harmadik, negyedik, ötödik 
hely nem engedi, hogy ember ós Isten legyen, akkor az 
első, egyetlen hely sem engedi, hogy ember és isten legyen, 
mert ha a hely a személyt szétválasztja, akkor ezt az 
első hely ép űgy megteszi, mint a többi mind. Erre kellett 
volna megfelelni, ezt sürgettem ón, mikor kimutattam, 
iog\ Isten és ember egy személy és hogy Krisztus ezáltal 
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oly természetfeletti léthez, vagy módhoz jutot t , melynél 
fogva minden helyen lehet. 

Ha keresztyének akarunk lenni ós Krisztusról helye-
sen gondolkodni és beszélni, bizony ágy kell róla gondolkod-
nunk, hogy az istenség minden teremtményen kívül és 
felett van, Másodszor úgy kell gondolkodnunk, hogy az 
emberség (bárha az is teremtmény) — ámde minthogy 
ez az egy maga és ra j ta kívül semmi más, ügy tapad az 
Istenhez, hogy egy személy az istenséggel, tehát szükség-
kép szintén magasabban, minden más teremtmény fölött 
és kívül kell lennie, ámde mégis egyedül Isten alatt állva, 
íme ez a mi hitünk. Ilyenformán Krisztust minden teremt-
ményen kívül nyerjük meg úgy embersége, mint istensége 
szerint; ezzel egész más körbe ju to t tunk az emberseggek 
mint mikor az a földön járt , nevezetesen minden teremt-
ményen kívül és felül való körbe. Ámde csupán az istenség-
ben, Hadd igazodjék tehát eszerint a hit és így következ-
tessünk. Á teremtményeken felül nincs semmi, kivévén 
az istent és azután ez az emberség is a teremtményeken 
kívül van, úgy keli lennie, minthogy Isten, ez soha még 
nem doh Lényegileg azonban nem lehet Isten. Ámde ; 'mint-
hogy az minden teremtmény fölött a lényeg szerint való 
Istenhez er fel, és ahoz tapad és ott van, a hol Isten, tehát 
legalább személyileg Istennek kell lennie ós így mindazon 
helyen ís ott keli lennie, a hol Isten van, 

Igaz ugyan, hogy a mi eszünk ennek elgondolásába 
belebolondul, mert hozzászokott ahoz, hogy a „ban, ben" 
szócskát mindig csak a testi, megfogható módra értse, a 
hogy a szalma a zsákban és a kenyér a kosárban van. 
Azért, mikor azt halija, hogy az Isten ebben vagy abban 
van, mindig csak a szalmazsákra, vagy a kenyeres kosárra 
gondok Ámde a hit megérti, hogy e dolognál az a „ban, 
ben" egyszersmind egyenlő a fölött, kívül, alatt, által és 
ú j ra által és mindenütt szócskákkal Oh de mit beszelek 
ón e felséges dolgokról, a miket kibeszólni nem lehet ós 
az egvügyüeknek nem is szükséges, a ra jongóknak pedig 
tisztára hiábavaló, hozzá káros is ; hiszen ők ebez annyit 
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értenek, mint a szamár a zsoltárhoz, legfeljebb itt ott 
kiragadnak egy cikkecskét, azt megkáromolják és meg-
gyalázzák, aztán a fődolognak hátat fordítanak és azon 
átugranak, a hogy Zvingli itt bolondmód teszi, kiragadja 
beszedemből, hogy ha Kasz tos mindenütt van, akkor szá-
junkkal nem vehetjük őt, vagy a szájunknak is mindenütt 
"kellene lennie. Ez aztán ?s igazi, szemenszedett gazság, 
kilóg itt r lóláb. 

Épen azért én is felhagyok esze! és nem bessélek 
tovább ezen cikkről, aki beveszi a jő tanácsot, elegei 
hallott már, aki nem akarja bevenni, hadd menjen útjára, 
ÁS együgyűeknek elég Krisztusnak együgyű igéje, amit 
az úrvacsoránál mond: Ez az én testem, mert a rajongók 
ez ellen semmi biztosat, semmi elfogadnatot felhozni nem 
tudnak, ^őt erre begyesen felelní se tudnak, Már pedig 
aki ebben a nagy dologban csupán egyetlen ingatag érvre 
támaszkodik, az méltán kelt gyanút és azt kerülni kell. 
Kíváftképen merthogy feahójázva és elbizakodva dicse-
kesznek, hogy van nekik írásuk és hogy minden bizonyos 
ő ná luk; hát még mennyivel inkább kell őket tévelygő, 
felfuvalkodott szektás lelkeknek tartanunk, merthogy nem 
csupán egy, hanem merő hitvány érvre támaszkodnak, úgy 
hogy minduntalan nyilván hazudnak ís ós egy dologban 
sem adnak helyes feleletet. 

És kiváltkópen Zvingli az, aki ezentúl nem érdemli 
meg, hogy több szóra méltassuk, hacsak vissza nem 
vonja a maga káromló Alloiosisát. Mert a mint mondjuk : 
a nyilvánvaló hazugságra nem érdemes válaszolni; tehát 
azt is mint egy nyilvánvaló eretneket kerülni kell, aki a 
hitnek valamely nyilvánvaló cikkét megtagadja. Mos hát 
Zvingli nem csupán tagadja azt a fő-fő ós szükséges cikket, 
hogy Isten Fia érettünk meghalt, hanem azt meg káro-
molja is mondván; ez a legborzasztóbb eretnekség, a mi 
valaha volt. Oda viszi őt képzelgése és az az átkozott 
Alloiosis, hogy Krisztus személyét szétválasztja ós nem 
hagy meg nekünk más Krisztust, hanemha egy puszta 
embert, aki érettünk meghalt és minket megváltott. Mely 
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keresztyén szív veheti ezt be és szívelheti el ? Hiszen 
ezzel t isztára oda az egész keresztyén hit és mind az egész 
világ üdvössége is el van kárhoztatva. Mert a kit csupán 
az emberség vált meg, az bizonnyal nincs rnég megváltva, 
nem is lesz soha megváltva. 

De se időnk, se terünk, hogy ezt még tovább tár-
gyaljuk, Vallóin magamban, hogy ón Zhnngli.t minden o 
tanával együtt nem tartom keresztyennek, meri o a keresz-
tyén hitnek egy cikkét sem tar t ja és tanítja igazán ás 
hétszerte gonosszabbá tett, mint mikor még pápista volt, 
Krisztus ainas ítélete szerint Mát. 12, 4r; : „És les zen annak 
as embernek utolsó állapota, gonoszabb az elsőnél / Est a 
vallást teszem, hogy Isten és a világ előtt mentve legyek, 
mint a kinek Zvingli tanához nincs kőzöm, nem ís leszen soha. 

Egy szó mint száz, nem tűrünk itt meg semmiféle 
Alloiosist, sem Heterosist,1) sem Ithypoiat,2) sem semmiféle 
komédiát, amit Zvingli a maga komédiás zsákjából előszed, 
Az írásbői kérünk érvet és nem tudományt az ő képzel-
géséből, azzal sem törődünk, hogy ő oly borzasztó rnőd 
toníbol, dühöng ós zajong, m i n t h a nagy haragjában meg-
őrült volna. Harag ős méreg a mi értelmünket nem döntik 
meg. Nem sikerül e dühös léleknek minket meggyőzni, 
hogy Krisztus teste nem lehet egyszerre a mennyben és 
a földön, amint ez igék hangzanak : Ez az én testem. Talán 
a nagy harag, vagy a nagy mérséklet miatt hágy bókét 
e cikknek és elrohan mellette, közben űj t rópusokra 
oktatván minket, minden szükség nélkül 

Mert azt ő maga nagyon jól láthatná, ha a harag 
meg nem vakítaná, hogy ez az okoskodása és következ-
tetése : ha az én tanom megállhat, hogy Krisztus teste 
mindenütt van, ahol Isten van, akkor Krisztus teste 
alterűm infinitum, az az ép oly végtelen dolog, mint maga 
az Isten stb, : mondom, hogy ez a következtetése semmit 

Heterosis oly alakzat, amelyben a beszéd valamely része egy 
másikkal fel van cserélve. 

") Ithypoia oly alakzat, amelyben a helyett, amit mondani akarunk, 
egyenesen ellenkező szót használunk. 
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sem ér, Hát hiszen a világ magában csak nem infinitum, 
avagy végtelen ; hogyan következnék tehát, hogy Krisztus 
teste végtelen volna, ha mindenütt jelenvaló lenne? Hozzá, 
erre a következtetésre ez a vak lélek a durva megfogható 
mód szerint jut, holott mi tudjuk, hogy az Istennek több, 
mint egy mód áll hatalmában, hogy valamit elhelyezzen, 
mint ezt fentebb bebizonyítottuk. Hiszen egy angyal ís 
lehet egyszerre mennyben ós földön, amint Krisztus Máté 

30 tanúsí t ja : „Az ők angyalai mennyországban minden-
kor lát ják az én Atyámnak orcáját." Ha nekünk szolgálnak, 
akkor nálunk vannak a földön és mégis mindenkor lát ják 
mennyországban az Atyának orcá já t ; ós mégsem infinitum, 
vagyis végtelen lények ők. 

Ez az otromba lélek azt se tudja, mi a menny ós 
következtetést von le abból Mert mikor ón azt mondottam, 
hogy Krisztus a mennyben volt, mikor meg a főidőn já r t 
Ján, 12, 13 szerint: „Az embernek Fia, ki a mennyben 
vagyon ón Istenem, hogy okoskodott és hogy komédiázott 
a k k o r ? Hogy lehetett mondja ő, Krisztus akkor a menny-
ben? Hát esznek ős isznak a mennyben í s? Meghalnak 
és szenvednek a mennyben ís ? Alusznak ós pihennek a 
mennyben ís ? Látod, hová jutsz te bolondos Luther, 
szégyeld magad. Mit gondolsz a lélek eme diadaláról ? 
Bevette ő ezzel Konstantinápolyt és felfalta a törököket, 
ott fickándozik komédiás zsákja csupa Alloiosissal ós 
Ithypoiával 

De eredj te szép Ördög; a jámbor keresztyén mondja 
meg nekem, vajon nem feljebbvaló és nagyobb dolog-e, 
hogy az emberség Istenben, igen, Istennel egy személy, 
mint hogy a mennyben van ? Hát az Isten nem feljebbvaló 
ós felségesebb, mint a menny ? Már pedig Krisztus ember-
sége bizony anyja méhétől fogva feljebbvaló és mélysé-
gesebb módon volt Istenben és Isten előtt, mint bármely 
angyak Mert ami Istenben ős Isten előtt van, az a menny-
ben van ; ép ügy, mint az angyalok, bárha a földön vannak 
is, amint Mát. 18, 10 mondja : kivévén, ha maga Isten nem 
volna még a mennyben. így következtethetnék bizony 
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már most magam ís a. Zvingli-fóle tudományból komé-
díáskodva: esznek és isznak az istenségben is? Látod hová 
jutsz, te bolondos János evangélista, aki arra oktatsz 
minket, hogy Krisztus Isten ós az istenségben van. Mert 
amint az Istennel nincs meghalás, sem szenvedés, sem 
eves, sem ivás, épűgy nem lehet Krisztus embersége 
Istennél, még kevésbbé lehet az Istennel egy személy. Ide 
céloztam én, mondja az Ördög, az ón komédiázásommal; 
de te dühös Luther kiszakítod ezzel komédiás zsákom 
feneket. 

Ha Krisztus immár egyszersmind a földön ís szenved-
het ós meghallgat, bárha ő az istenségben van és Istennel 
egy személy; mért ne szenvedhetne akkor meg Inkább a 
földön, bárha egyszersmind már a mennyben van. Ha 
akadály e részben a menny, meg inkább akadály len ne 
az istenség. Igen, hátha ón azt mondanám, hogy nem csupán 
Krisztus volt a mennyben, mikor a földön járt , hanem az 
apostolok és mindnyájan mi földi halandók, amennyiben a 
Krisztusban hiszünk? Erre ' támadna meg csak nagy csöröm-
pölés a Zvínglí komédiás zsákjában. Ebből következtetné 
ós kihozná: hát vétkeznek a mennyben i s? Tévednek a 
mennyben ís, kísért az Ördög a mennyben ís ? Üldöz a 
világ minket a mennyben í s? Test ós vér -ingerel minket 
a mennyben is ? ós így tovább. Mert mi vétkezünk ós 
tévedünk szünetlenül, amint a Miatyánk tan í t ja : Bocsásd 
meg a mi vétkeinket, és folyton folyva kísértenek az 
Ördög, a világ és a test. Ilyen módon szépen elhelyez-
hetnéd az Ördögöt ós a világot, a testet ós vért a menny-
ben, No látod, hová jutsz te bolondos Luther. Pfuj, hát 
még mindég nem érted meg, hogy ez a mi lelkünk nem 
komédiás, nesze fogd meg most már. 

Mit tegyek vele? Szent Pál félrevezetett, mikor 
Efezus 1, 3 mondja; „Isten megáldott minket minden lelki 
áldással a mennyekben". És ismét 2, 5 : „Ő megelevenített 
minket Krisztussal ós vele együtt feltámasztott ós vele 
együtt helyeztetett a mennyekben1 ', ós Kol. 3, > mondja : 
„Ami életünk elrejtetett Krisztussal Istenben." Ennek persze 



286 1>. LUTHE I i MÁRTON. 

a mennyben kell lennie, Ámde ez a lelek itt ís előránthatja 
a maga komédiás zsákját , hogy valami Aiíoiosist, vagy 
Ithypoi&t szedjen ki belőle, amelyek itt minket kioktas-
sanak csereberére, vagyis arra, hogy itt a mennyet főidnek 
kell vennünk, ahogy Ján, 6, 55 is mondja: Krisztus teste 
alatt az ő istenséget keli értenünk. Mert az Alioíosis 
mester as Írásban ós ha mi ezt nem akar juk hinni, okos-
kodással erőlteti azt ránk, mondván: Hiszen mégis csak 
nem vagyunk as Olajfák hegyen és nem megyünk onnét 
a mennybe, hanem itt vagyunk Németországban ; épen 
azért Szt. Pál mennyországa egynek veendő a földdel 
Mert ennél a leieknél a menny semmi más, mint amit 
uj jával ós szemével maga felett megmutathat , az a hely, 
a hol a nap ós a hold állanak; minthogy pedig ezek soha 
egy pillanatra sem állnak meg, úgy gondolom, Krisztusnak 
egy oly helyet mutatnak kí a mennyben, ahol sohase ülhet 
le. Hiszen el sem gondolhatom, belőlük sem préselhetem 
ki, hogy elvégre ís miféle helyet mutatnak ok ki Krisztus-
nak, Node hagyjuk, ne törődjünk ezzel. 

Eszerint amaz én KoL 2, 9-bol való mondásomra: „Az 
istenségnek minden teljessége lakozik Krisztusban meg-
testesülve §tb,% nem mondhat egyebet, csak hogy: meg-
testesülve, annyi mint lényegileg; épen mintha Krisztus 
nem lett volna lényege szerint való Isten is, mielőtt ő meg-
testesülve Krisztusban lakozott. Derek dolog, hogy ez a 
lélek mindent ki tud magyarázni, amit akar ós nincs 
szüksége a bizonyításra. Épűgy, mint ezt a mondást is 
Efez. 4, 2 0 : „Krisztus leszállott vala és fel is ment, sokkal 
feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltenek Itt 
szerinte a „betölteni" szó annyit tesz, mint a Szt. í rást 
betölteni ós ú j ra ujong örömében a bolondos Luther ellené-
ben, mintha a poklot rombolta volna szót De hogy be is 
bizonyítsa, arra semmi szükség, elég hogy e lélek mondja, 
így hát meg van a felelet és a mi értelmünk hamis. 

Hanem ott találja még csak el jól Luthert, mikor 
okoskodó művészetét Krisztus eme mondásán próbálja 
meg: A hol én vagyok, nektek is ott kell lennetek. íme, 



NAGY H ITVALLÁS AZ ÚR,VACSORÁRÓL, 287 

mondja ő, Krisztus mindenütt van, tehát nekünk is min-
denütt keli lennünk. Csodálom, hogy nem következtet 
ilyenformán is : Minthogy iaí ott vagyunk, ahol Krisztus 
van, tehát nekünk mindnyájunknak ís Istennek és ember-
nek kell lennünk, mert Krisztus az, minthogy Isten ős 
ember. Szintúgy, Krisztus áthatolt a lepecsételt kövön és 
bezárt ajtón, tehát nekünk is át kell hatolnunk azokon. 
Szintúgy, Krisztus szellemileg bennünk van, tehát nekünk 
is szellemileg kell magunkban lennünk stb. 

Igen nagyon jól következhetne viszont így: Ahol 
Krisztus van, mi ott nem lehetünk. Mert ép oly kevóssó 
engedhető meg, hogy sok test legyen egy helyen, mint 
hogy egy test legyen sok helyen; hanem minthogy Krisz-
tus egy külön helyet foglal el a mennyben, tehát aztán kinek-
kinek külön a maga helyet kell megnyernie. Minthogy 
tehát ez a mondás: Ahol én vagyok, nektek ís ott kell 
lennetek, ellenkezik az írással ós a hittel, ha úgy értek 
mezendő, a hogyan hangzik, Álloiosis ós Heterosis, avagy 
talán a közönséges figura Narrosis1) asszonyságoknak össze 
keli itt sógorosodniok és minket az igaz értelemhez segí-
teniük, Hát nem pompásan tudom ón is az ő okoskodását 
követni ? 

Nohát a disznó ne legyen galamb ós a kakuk ne 
legyen fülemile. Ez a kevély Ördög úgy bánik az írással, 
amint akar és ezzel a komóclíázással megmutatja, hogy 
mert nem tud felelni, gúnyt akar űzni belőlünk. Ámde 
mi tudjuk, hogy az írás azt az egyetlenegy embert ós 
kivüle senki mást nem helyheztet az Isten jobbjára. És 
bárha már most egyenlőkké leszünk ís vele ott, ahol van 
az első, avagy a második mód szerint, amint fentebb kimu-
tat tuk, mégsem leszünk a harmadik mód szerint ott, ahol 
ő van t. L az Istennek jobbján, egy személy Istennel, a 
mely mód szerint ő ott van, ahol Isten van. Igen, mint-
hogy ő mindenütt van, természetesen mi ís ott vagyunk, 
ahol ő van, mert neki nálunk ís kell lennie, ha mindenütt 

1) Ezt gúnyosan veti oda az Alioiosis és Heterosis mintájára. 
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jelen van. Ezt kellet t volna ez okoskodó leieknek meg • 
döntenie, o pedig ezt összekeveri egymással ős nem akar 
tudni többről, csakis az egy Megfogható módról. E kívül 
aztán épenséggel semmiről se akar tudni, sőt maga sem 
aka r j a megérteni, a miről álmodozik. 

Legyen elég ennyi ez első íőeíkkrol ; inert a léleknek 
ama felsorolt mondásaiból ós feleleteiből ki-ki jól lá that ja , 
hogy az ő egész tudományuk a sok fecsegés és kiabálás, 
de semmire sem tudnak felelni ós semmítsem tudnak meg-
érteni ; és hogy minél többet idéznek az írásból, annál 
inkább nyilvánvalóvá teszik bolondságukat. Lássuk immár 
a másik mondást is; a test nem használ semmit és hall-
gassuk meg, ha vajon az Ördög felelni, vagy gúnyolódni 
akar-e. 

Először ís, mikor én azt írtam, hogy Krisztus teste 
nem foglalható a Ján. 3, G mondása a lá : „Ami született 
testtől, tes t az," hanem ez a lá : „Ami születet t lélektől, 
lelek az", ezt alaposan be ís bizonyítottam ami hitünkből 
és az evangéliumból, amely szerint az angyal Máté 1, 2e 
azt mondja Józsefnek : „Ami Máriától születik, az a Szent 
Lélektől van", és Luk. 1. 85 : • „Ami tőled szüleítk, szent 
az stb." Az írás eme hatalmas kijelentésével szemben ő 
nem tesz egyebet, mint hogy puszta t a j t éko t hány és azt 
m o n d j a : Krisztus teste ís test tői születet t ós hogy ón 
helytelenül járok el, midőn abból merő szellemet csinálok. 
A mint látom nem egyéb ez, mint hogy ez a fenhójázó 
Ördög körülbelül annyit akar mondani ; ó te tehetet len, 
bolondos Luther, feleljek én neked ós cáfoljam a te 
mondásaidat ? Én tennem veled szemben. Azt mondom, 
Krisztus tes te testtől szüle te t t ; maradj ennél, ós egy szót 
se m u k k a n j ellene. 

Erre már nekem ís azt kellene mondanom : kegyelmes 
uracskáin, amit ti mondotok, az helyes és nincs szüksége 
bizonyításra abban az esetben, ha ón ís oly kevés súlyt 
helyeznek erre a dologra, mint az a lelek, aki mikor érzi, 
hogy eltaláltam, vagy megugrik, vagy dühöng, vagy oda 
vakkan t felig egy vagy két szót ős azt aztán feleletnek veszi. 
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Ámde mi tudjuk, hogy Krisztus teste nem vonható 
ama mondás alá: a mi testtol született, test az? ha mindjárt 
tízszeres gnoma1) volna ís az, avagy tizenöt Ailoíosis hitvány 
váltő-bankjáről volna ís itt szó, Semmit sem változtat az 
a dolgon, hogy az egy gnoma; mert Krisztus ott az újjá-
születésről beszel ís elkárhoztatja az érzéki, a regi szüle= 
test, mint olyat, amely Isten országát nem láthat ja meg 
s t b c Épen azért anathema*) rá é s legyen átkozott a mondás, 
hogy Krisztus testtol születet t ; minthogy Krisztus teste 
nem átkozott, nem ís születhetett ismét Istenországára, 
hanem szent az ós az újjászületést hozta meg nekünk. 

Kinek iskolájába já r t ez a lélek és ki oktat ta öt arra, 
iiii a test és a lelek! Mert szerinte test a teremtmény, 
ami nem lélek, űgy a mint Isten megteremtette, a hogy 
Krisztus Luk, 24. 39 mondja : „A léleknek nincs hűsa, sem 
•csontja.0 Hogyan lehetséges, hogy ő ily értelemmel János 3. 
mondásait és az ezekhez hasonlókat megértse, mikor a 
test és vér el van kárhoztatva ? Hiszen mi tudjuk, hogy 
Istennek minden teremtménye jó, I. Móz. 1, Sl ós hogy 
Isten a maga teremtményeit nem kárhoztat ja . Persze, hogy 
ilyen módon Krisztus teste ós vére Mária testetol és vérétől 
származott. Minthogy pedig test ós ver Ján, 3, szerint el 
van kárhoztatva, mint a mi Isten országát nem ismerheti 
meg, bizonyára nem nevezhető Isten teremtményének az, 
mint test ; csont, bőr és haj ; mert ez mind Istennek jő 
teremtménye. 

Épen azért itt a test nem csupán vér, csont és velő, 
a milyen Isten teremtménye, hanem amint az lélek nélkül 
és a maga erejében, dolgában, alkalmazásában, elméssé-
gében, akaratában ós tehetségeben vam Tehát a hol a test 
épen a maga okossága ós ereje szerint jár el az isteni 
dolgokban, ott nem használ a test semmit, — hanem el 
van kárhoztatva. Épen azért nem születhetett Krisztus 

h Gnoma annyi, mint nézet, vélemény, tétel, mondás. 
2) Anathema, görög szó. Annyit jelent, mint valamit nyi lvánosan 

feltenni, (p. o. a szent kenyereket); de aztán annyit is, mint valakit a 
gyülekezetből kitenni, kizárni, tehát elkárhoztatás, átok. 

L>. Lu the r Sí. miivel. 1 9 
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férfi magvából, hogy ne testből, vagyis a testnek dolgából; 
vágyából, akaratából ós közrehatásából, — hanem egyes-
egyedül a Szent Lélek erejéből, ós hatásából szülessék 
ós ép azért az ő teste merő lélek, merő szentség, merő 
tisztaság. Hiszen ini ís lehetne más a szentség, tisztaság, 
ártatlanság, mint lélek és merő lélek. 

Ámde a mi rajongóink szerint a lelek nem más, mint 
egy oly lény, amelynek se teste, se csontja nincs ; épen 
azért szentség; tisztaság, ártat lanság szerintük nem lélek. 
Mégis csak otromba, tudatlan birkák ők szerintem ebben 
a dologban5 nagyon szeretnének tanítani ós azt sem tudják, 
mit beszelnek, Krisztus Ján. 3, 6 szinten léleknek nevezi 
mindazokat, ha lélekből születtek, akiknek bizony testtel, 
csonttal, velővel, bőrrel ós hajjal kell bírníok. Erről ama 
könyvben eleget írtam, de ír jak bár ezerszer, ezek az én 
kedves rajongó lovagjaim nem olvassák ós fel se veszik 
azt ; hát én se törődöm ő velük. 

Három nagy bűnnel vádol engem e lelek emez igék 
dolgában: a test nem használ semmit. Hallgassuk ős lássuk 
meg hát, hogy költi kí e mérges hazugságokat a haragos-
Ördög a maga megvakított nyomorult rajongói á l t a l Áz 
első, hogy ón önmagammal ellenkezem, minthogy itt ís. 
ott is tanítottam, hogy Krisztus testének testi élvezése 
nem használ semmit ós itt viszont azt tanítom, hogy 
Krisztus testének evése hasznos. Az én könyvecském 
közkézen forog, abból ezt a hazug leiket bizonnyal meg 
lehet győzni, hogy olyan formán bánik velem, amint egy 
ilyen tanítványhoz illik. Édesem, mit ér, ha őrökké írok 
is e lélek ellen, hisz egyébre sincs gondja, mint hogy 
nyi lvánvalóig, szemtelenül hazudozzék. Ne törődjünk az-
Ördöggel 

Én azt tanítottam ós tanítom most ís, hogy a Krisztus-
testének nemcsakhogy semmi haszna nincs, hanem egye-
nesen méreg ós halál az, ha hit ós Ige nélkül esszük. 
Bizony gyakorta mondottam, hogy maga az Isten ós a 
Szent Lélek is merő méreg, halál ós semmit sem használ, 
ha hit nélkül vesszük. Mert meg vagyon í rva: „A tiszta-
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ta lanoknak semmi sem tiszta", Tik í5 í 5 , Szintúgy 18, 
Zsolt. 27: „Á visszáshoz visszás vagy." Mert persze, hogy 
nem voltak szentek a zsidók, mikor Krisztust megtámadták 
és megölték. Ámde viszont Krisztus tes tének evese üdvös-
séges, szükséges ós hasznos, ha azt az Igével ós hittel 
együtt testileg esszük. Mert meg vagyon í rva : „A t iszták-
nak minden t i sz tád Olvasd az ón könyvecskémet, majd 
meglátod, hogy e hazug lélek nem tudot t felelni s épen 
azért az ón könyvecskémet otromba, durva hazugsággal 
aka r j a gyanússá tenni. 

Egy hót éves gyermek is jói felfoghatja, hogy ez a 
ké t tétel nem ellenkezik egymással : Krisztus tes tének hit 
nélkül való testi élvezése nem használ semmit, — ós: Krisztus 
testének hittel való testi evése hasznos. Ép úgy, mint 
ahogy ez a ké t tétel nem ellenkezik egymássa l : Krisztus 
tes te az is tenteleneknek nem használ semmit ós ; Krisztus 
teste a kegyeseknek hasznos, amint ón azt elég bőven 
k imuta t t am legutóbbi könyvecskémben, hogy hitben a halál 
ós minden baj ís hasznos, hát meg Krisztus teste, a mely 
magában véve szent ós hasznos, istenséggel teljes stb. 
Mégis nyílván meri hazudni e hazug lélek, hogy ón mon-
dottam, hogy Krisztus tes tének hit nélkül való élvezése 
hasznos; ezt dőrgí felhozott példáival. Hiszen a megérintés 
bizony nem volt haszontalan, mikor a vérfolyásos asszony 
Krisztus ruhá ja szegélyét illette (Luk. 8, 43 s. köv.), avagy 
kí keli je lentenünk azt is, nem érintette meg Krisztus 
ruhá ja szegélyét, mert a megérintés nem használ s emmi t . 
És a hogy ők it t bohóckodnak : Krisztus tes tének evése 
nem használ s emmi t ; épen azért az ő tes te nincs j e l e n ; 
ez az ördög huncutsága. 

A másik bűn, a mellyel terhel, hogy én a szöveget 
nem helyesen fordí tot tam le így: Test nem használ sem-
mit, mer t a görögben ez áll: A test nem használ semmit , 
ón pedig az „A" szócskát kihagytam. IVÍit akar e lélek e 
komédiázással, nem tudhatom, úgy látszik, abba fő a fe je , 
hogy a népet megbűvölje és ez, az ő feje nagy görögn y elv 
tudományát megcsodálja, mer t hát nem valami soka t f elej-

1 9 * 
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t e t t el abból Ha tisztában van azzal, hogy ez a fecsegés 
őpenséggel nem tar tozik a dologra, ágy az kópéság ; 
ha pedig nincs t isztában azzal, — úgy ez biztos jele, hogy 
neki ínég egy időre iskolamesterre vagyon szüksége. Mert 
azt be kell ismernünk nekünk, kik latinul, németül ós 
görögül is ér tünk, hogy ez a szöveg: rt oag^ ovk ócpslsi 
ovdév, latinra így fordí tandó: caro non prodest quíquam, 
vagyis test nem használ semmit és az „a" a latínban nem 
állhat ott, amint ezt E rasmus és a többiek is mind for-
dí t ják. 

Továbbá az ís bizonyos, hogy a mi nyelvünkben a 
közönséges beszédmód szerint körülbelül mindegy, ha az 
„a" vagy az „egy" szócskát odatesszük, vagy elhagyjuk, 
Teszem azt, ha azt m o n d j u k : férfi és nő egy test, ez épen 
annyi mint: egy férfi és egy no egy t e s t : sőt szebben van 
mondva : férfi ós nö egy test, min t : egy férfi ós egy nő 
egy test , Szintúgy, Péternek van háza ős udvara, felesége 
és gyermeke Betsaidábam Szintúgy, úr és szolga egy ház-
nép, ez épen annyi, mint az úr és a szolga egy háznép. 
Szintúgy: ő nekem ku tyá t ku tyáér t , gebét gebéért adott , 
épen annyi, m in t : ő egy ku tyá t egy kutyáér t , egy gebét 
egy gébéért adott. Szintúgy: asszony ne legyen úr a ház-
ban, épen annyi mint, egy asszony, vagy az asszony ne 
legyen úr a házban. 

S ehez hasonló példát eleget találunk nyelvünkben, 
S azt a szócskát, amit így kihagyhatunk, vagy oda tehe-
tünk, a tudósok névelőnek nevezik. Á latinban ilyen nincs, 
azért senki sem állíthat fel biztos szabályt arra nézve, 
mikor hagyandó el az, vagy teendő oda, hanem a közön-
séges nyelvszokásra keli azt a dolgot bízni, mert néha 
előfordulhat, hogy szebben hangzik, ha elhagyjuk, mint 
teszem azt, ha egyszerre ket tőről is beszőlek: ez ember, 
emberrel szemben, ez szebben hangzik, mintha azt mond-
j u k : hogy ez egy ember, egy emberrel szemben. Szintúgy, 
ha azt m o n d j u k : részt részért,- szemet szemért, öklöt ököl-
ért, pénzt pénzért; tes te t testér t . Ez esetben jobb, ha a 
névelők elmaradnak, mint ha k i té te tnek . 
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Viszont néha sokkal szebb a hangzás, ha kitesszük, 
mint ha kihagyjuk, teszem, ha azt mondom: egy férfi 
erősebb, mint egy asszony, vagy a férfi erősebb, mint as 
asszony. Pedig ugyanannyit tenne, ha azt mondanám : férfi 
erősebb, mint asszony, csakhogy nem hangzik olyan jőh 
A Zvinglí gonoszabb, mint az Oecolampádius. jobban hang-
zik, mint ez: Zvinglí gonoszabb, mint Oecolampádius. Egy 
apostol több, mint egy próféta, jobban hangzik mint: 
apostol több, mint próféta. 

Sőt előfordul; hogy nekünk gyakran kí kell tennünk 
ezeket a névelőket ott ís, a hol a görögben nincsenek meg, 
teszem Mát. 1, 1 olvassuk: fitfilog •yevéoswg, vagyis Jézus 
Krisztus születésének könyve; ez sehogy sem hangzik, 
azért így kell fordítanom : a Jézus Krisztus születésének 
könyve, vagy meg jobban így: ez a Krisztus születéséről 
szóló könyv. Szintúgy, József aként cselekedék, a mint 
neki az Űrnak angyala parancsolta. A görögben nincs meg 
a nevelő, hanem csupán Űrnak" angyala áll ott, de a fordí-
tásban ki kell tennünk. Szintúgy Mát. 3, 3, Márk. 1, 3 és 
Luk. 3, 4-nek helyes fordítása: a kiáltónak hangja a pusz-
tában, holott a görögben csupán ez ál l : cpovTj /Sowvvog, vagyis 
kiáltónak hangja. 

Viszont nem szabad a névelőt kitennünk, noha a görög-
ben ott van, teszem Mát. 1, 2, 23-ben; Ábrahám nemző 
Izsákot, holott a görögben űgy van: Ábrahám nemzé az 
Izsákot. Szintúgy: Emánuel, vagyis megmagyarázva: Isten 
ve lünk; itt a görögben ez áll: az Isten velünk. Vedd elő 
a görög új-szövetséget ás vesd össze a mi nyelvünkkel, 
s meglátod, hogy mint mondám, ott gyakran megvan a 
nevelő ott ís, a hol azt a mi nyelvünkben nem szükség 
kí tennünk ós viszont, nincs meg a görögben, a hol nekünk 
azt kí keli tennünk. 

Ezt azért mondom, hogy megértsük Zvinglí komédia-
zását és hogy mely haszontalan fecsegésre alapítja ő a 
maga tévelygései Mert ha a névelő oly annyira szükséges 
lett volna annak kítüntetósere, hogy valami különös, avagy 
az előzővel szorosan összetartozó dologról van szó, a mint 
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5 csácsogja, akkor bizonnyal ott volna Márk 1, -rbari ís, 
a mikor Márk így szól: „Kiáltónak hangja", mert ez 
bizonnyal egy olyan különös hang és kiáltó, a milyen soha-
sem volt a földön. Szintúgy Ján. I, 6=ban is ott kellene 
állania, a mikor est í r j a : „Volt egy ember küldve ísten= 
t61." Már pedig a görögben nem áll o t t : volt egy ember 
küldve, hanem: volt ember küldve. És így tovább, még 
legalább öt évig tanulhat ja Zvingli a görögöt, hogy az o 
névelőkről való álmodozását beigazolja, avagy hogy ki-
mutassa, mikor ós hol mellőzendők avagy alkalmazandók 
azok. Én nem ismerek más bizonyítókot, mint hogy egyként 
helyesen beszélhetünk, mint mondottuk, névelő nélkül ós 
névelővel és az értelem ís azonos marad ; ámde az egyik 
beszédmód tökéletesebb vagy finomabb leszen, mint a 
másik, a mi a nyelvszokásból és használatból érzendő ki. 

Tehát itt ís : Test nem használ semmit, noha a görög-
ben így áll, a test nem használ semmit, egyik ép annyit 
mond, mint a másik, mint fentebb bebizonyítottam ós ehez 
hasonló példát bárki bőven találhat a görögben, és mindkét 
kifejezést használtam, használom ís mind a kettőt ezentúl 
is, mert mind a ket tő helyes, ha megpukkad ís e leieknek 
hasa; bárha nyelvünkben finomabban hangzik ez: Test 
nem használ semmit, mint ez, a test nem használ semmit. 
Hiszen Krisztus olyan formát gondol, mint mikor azt 
mondom: mégis csak haszontalan dolog a test, avagy 
haszontalan dolog a test dolga. E gondolatot már most 
ilyenformán fejezheted k i : Test nem használ semmit, 
vagy így, a test nem használ semmit, egyik ép annyit 
ér, mint a másik. Különben a latinok e szöveget soha meg 
sem is nyerhették volna, nem is nyerhetnék meg, mert 
nekik minden névelő nélkül kell mondaniok: test nem 
használ semmit és mégis szint' oly helyes az értelmezés ök 
Az sem segit semmit Zvingli dolgán, hogy egynéhány 
tanítóra hivatkozik, a kik ilyesmit állítanak a névelőkről, 
mert ők nem úgy tanítanak e részben, mint Zvingli: azért 
az ő bizonyítókuk nem ér semmit ; hozzá nem ís veszi 
komolyan a dolgot, mert ő nem ta r t j a azokat oly tudó-
soknak, hogy neki e dologban útbaigazítást adhatnának. 
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Majd azonban be nem érve ezzel a névelős komédíá-
zással, tovább folytat ja a dolgot és az „a" névelőt e 
helyen: a test nem használ semmit, magyarázva egynek 
veszi az „épen a" kifejezéssel ; űgy magyarázza Krisztus 
gondolatát, hogy épen a test (értsd a miről fentebb szóltam -
az én testem az igazi étel), Nos hát az egész világ tudja, 
hogy nyelvünkben „épen a" nem névelő, hanem egy jó-
erős névmás, a mely egyszersmind visszavívó ós mutató 
ís, mint teszem azt az idem< A tudósok jól megértik itt, 
mely nagy szamárság ex articulo pronomen dernonstrativum 
et reiativum facere.1) így keli megoktatni Luthert a szöveg-
magyarázatra. Mit ís kezdjünk az ilyent gaz lelkekkel, a kik 
quod pro qualiter, articulum pro pronomíne, carnem pro 
divinítate2) veszik, és mind, a mit csak kigondolhatnak az 
írásba viszik ? Ha ő ezt Cyrillustól,3) Chrysostomostői ős 
Erasmustől tanulta a névelőkről, hát akkor bizonnyal 
álmában, vagy a kémény-lyukban olvasta azokat ; mert ezt 
közűlök egyik sem tanítja, ezt ő fogja hamisan rá juk. 

Édesem, nagy különbség van e közöt t : a test nem, 
használ semmit ós e köz t : ez a test nem használ semmit, 
vagy épen a test, vagy ugyanaz a test stb. Mert az értelem 
megváltoztatása nélkül ezeket : épen a, vagy ez, vagy 
ugyanaz, nem hagyhat juk el űgy, mint a névelőket. Ha 
azt mondom : a férfi legyen úr a házban ós ne az asszony, 
akkor itt nem mutatok rá bizonyos jelenlevő férfira vagy 
asszonyra, hanem egész általánosságban beszélek minden 
asszonyról ós férfiről. De ha azt mondom: ez vagy épen 
ez a férfi legyen úr és nem ez, vagy épen ez az asszony, 
akkor egy bizonyos férfira ós asszonyra, mint jelenlevőre 
mutatok és a többiektől eltekintek, mert az a névmás, 
mikor bizonyos különös dologra mutatok, úgy mint jelen-

1) Vagyis: a névelőből mutató és visszavivő névmást csinálni. 
2) Vagyis: a mit milyen, a névelőt a névmás, a testet az istenség 

helyett veszik. 
3) Cyrillus alexandriai pátriárka volt az V-ik században. Hevesen 

támadta az eretnekeket. Irt prédikációkat és újszövetségi magyarázatokat 
valamint sok vitairatot. 
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levőre és azt minden mástól elkülönítem; a névelő pedig 
nem mutat semmi mástól elkülönített különös vagy jelen-
levő dologra, hanem jelzés, vagy utalás nélkül szabadon 
beszól Teszem mikor azt mondjuk : ez a férfi kegyes, ez-
az asszony szemérmes, ez a kenyér szép; itt a beszéd 
különös személyekre, mint jelenvalókra vonatkozik és ha 
itt e névmásokat, vagy szócskákat mellőznők ós azt 
mondanők, férfi kegyes, asszony szemérmes, akkor az 
előzőből tisztára semmi gondolat, semmi értelem nem 
maradna meg. De ha azt mondom, a férfi legyen férfi, az 
asszony legyen asszony, akkor ón a nevelőket bátran 
mellőzhetem ós mégis megmarad az értelem, teszem, férfi 
férfi legyen, asszony asszony legyen, mert a nevelő nem 
mutat semmi jelenlevőre, mint ahogy ezt a névmás teszik 
Minthogy tehát edeleknek-be keii ismernie, hogy itt nem név-
más, hanem nevelő van : a test nem használ semmit, ő pedig 
névmást csinál abból nem csupán a fordításban, mondván 
az „aí{ annyit fesz, mint 9?épen a", hanem a magyarázat-
ban is, mondván, hogy azon a helyen ugyanazt a testet 
kell érteni, a miről Krisztus fentebb mondotta ; az ón 
testem az igazi étel, ezzel o maga bizonyságot tesz 
arról, hogy az Isten igéjét meghamisítja és az együgyűekkel 
gaz módon bánik e l Mert a névelő sohasem vonatkozik 
előbbi vagy különös dologra, mint a névmás, hanem egész 
általánosságban szól arról, ágy hogy nyomban jól meg-
érthető, hol szól arról névelő nélkül, bárha nem is hangzik 
az oly jól és finoman. Épen azért nyelvtanilag képtelenség, 
hogy itt a test különösen Krisztus testét jelentene, amiről 
ő előbb fentebb beszél, hanem egész általánosságban jelent 
testet, úgy hogy arról névelő nélkül is egész helyesen 
beszélhetnénk, nevezetesen így: test nem használ semmit, 

A névmásnak ós nevelőnek ezt a különbségét nyel-
vünkben a hangzatból ís kiérezzük, a mit a latinok accentus-
nak neveznek. Mert egészen más az „a", mikor Krisztus 
így szól : ez az ón testem ós egészen más mikor így szól: 
a test nem használ semmit. Az első .„az" névmás és az 
A betű ebben hangsúlyos és hosszú, mintha csak így 
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volna í rva : Áaz5 mintegy tájszólás hangzik ez Aaz ós 
a ki hallja, mintha csak egy mutató uj ja t látna mellette. 

Ellenben a másik „a", az rövidebb, elharapva hangzik, 
úgy hogy ezt az A-betűt alig halljuk, vagy nem tudjuk^ 
ha vajon a, e, vagy í hangzik-e ős nem áll mellette mutató 
u j j ; ép úgy, mint a hogy a csehek a maguk betűit rövidre 
elharapva mondják: Przíkasani; nem vessed ki, azt mondja-e 
parsikásanl, vagy perzikásani, vagy pirzikásani, oly gyorsan 
hangzik az, Igy ha a német helyesen mondja : Wie íst 
das Kora so theuer,1) nem veheted kí jól hogy; das des, 
vagy dís Korn-t mond-e, mert úgy hangzik az, mintha a 
szavak közópbetűk nélkül állnának ott, tehát : Wie ist 
das Kom so theuer, vagy így; wie íst ds Kom so theuer, 
oly röviden és gyorsan hangzik az. S a mit immár az 
Az-ról mondok, ugyanazt kell tar tanunk a többi névelőkről 
is, milyenek : ez, ezé, ezt, ennek; ha a közóphetűt hosszan 
elnyujt juk, úgy mintha kettőzve volna meg benne, akkor 
azok névmások; ha meg gyorsan hangzanak, mintha el-
tűnnének a közópbetűk, akkor azok névelők- Teszem 
mintha mondanád: Bfrau, Drherr, Dskind, Dshaus, egész 
rövidre harapva, akkor ezek nevelők ós nem mutatnak 
újjal valamire. ' 

Ebből ki-ki megértheti ezt a vitás kórdóst és meg-
figyelheti e lélek kópéságát és gazságát. Mert Ján. 6, fl7 : 
éz az én testem, itt ő hosszú tájszólás forma Eezt, vagy 
névmást használ, holott az csupán nevelő és rövidre el-
harapot t „Ez" ós voltakép gyorsan mondva németül így 
hangzik: Ds Fleisch ist kein Nütze ; vagy így Sfleísch ist 
kein Nütze, mintha csak is egy S betű állna előtte. Ebből 
aztán valójában ős tisztára megértheted Ján. 6. szövegét 
ós azt, hogy mik a névelők ós mennyit érnek. 

Immár ítéljen, a ki érti nyelvünket köztem ós Zvingli 
közt. Zvingli azt mondja, hogy a szöveg ennyit tesz : épen 
a test nem használ semmit ós ugyanaz a test nem használ 
semmit. Kí hamisítja meg itt a szöveget? Ki oly otromba, 

1) Mért oly drága a rozs ? 
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hogy ne érezné ki a nagy különbséget, mikor azt, mondjuk : 
SfJeísch íst kein Nütze és Dasselbige Fleisch íst kein 
Nütze ? Sejted, mibe jár e kópé lélek? Továbbá, mikor 
én egyik helyen azt mondom: Fleisch íst kein Nütze és a 
másik helyen: Dsfleísch vagy Sfleísch íst kein Nütze; 
édesem mily különbség van e közt P Az egyik máskent 
hangzik, mint a másik, ámde az értelem ugyanaz, Űgy 
van a mint mondtam, ennek a léleknek sokat kell össze-
vissza fecsegnie, hogy betapassza a nép száját és elhitesse 
vele, hogy felelni akar és e közben ne vegye észre az ő 
ugrándozását és röpködését, 

Azután komolyan iát dolgához és ki akar ja mutatni 
Ján, '6, 63-ból, hogy Krisztus a maga testéről beszél, amikor 
azt mondja : Test nem használ semmit. Lássuk meg hát 
tudományát. Először is, mondja o, zúgolódtak a tanítványok 
amiatt, hogy Krisztus arra oktat ja okét, hogy az ő testét 
egyék, Mos hát igenis zúgolódtak, de nem e lelek értelme, 
hanem a testi evés ellen; itt a bibi. Édesem, mondd meg 
nekem, bizonyítók ez arra, hogy Krisztus teste nem használ 
semmit ? Vagy hogy ez a mondás Krisztus testére értendő ? 
Persze, hiszen Zvinglí logikája szerint minden egyazon 
mód szerint következik űgy, a mint o akarja. Óh nagyon 
borzasztó egy dolog e fickókkal Isten igéje dolgáról 
tárgyalni. 

Mi azt mondjuk, hogy a tanítványok űgy e lélek 
értelme, mint a Krisztus testének testi evese ellen zúgo-
lódtak ; mert egyiket sem értették meg helyesen, mivel-
hogy azt gondolták, hogy nekik az ő testét, min t . más 
mulandó testet fogaikkal kell szóttépniök. Ámde ebből 
még nem következik, hogy a Krisztus teste, mint enyész-
hetetlen lelki test nem volna hittel, testileg ehető az űr-
vacsorában. Ezt kellett volna e léleknek megcáfolnia, o 
pedig arra oktat minket, hogy a tanítványok Krisztus 
testének testi evését értettek, mintha bizony mi ezt az o 
mesteri tudománya nélkül ís nem tudnók; de kitér a 
felelet elől, a hol csak teheti. 

Másodszor arra oktat minket, hogy a taní tvauj ok 
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boszankodtak Krisztusnak ezen, az ö teste testi eveséről 
való beszéde mia t t ; miből szükségkép következnie kelL 
hogy Krisztus az ő feleletében tisztára a maga testéről 
beszólt Édesem, miért következik ez ? Azért, mert Zvingli 
mondja és ez elég. Épen mintha Krisztus nem beszelhetne 
más testről, ha kí akar ja fejteni a lelki értelmet a maga 
testi evéséről,, holott nem ís oktathatna finomabban, mint 
ha kétféle testre utal és kétféle evest tanít ilyenformán 
szólván : test és vér nem engedi, hogy megértsétek az 
én testemnek ezen evését, mert az ilyen test nem használ 
semmit, ámde ez a test az élet, quia unícuni et optimum 
genus docendí est, bene divídere et definire.1) Épen azért 
sokkal inkább következik, hogy ez a mondás: test nem 
használ semmit, más testről értendő, a melyet Krisztus 
megkülönböztet és a maga testével szembe állít, a mint 
ezt minden igazi tanító szokta tenni, mikor igen jói tanít. 

Harmadszor, Krisztus azt mondja Ján. 6. 62 : „Ha majd 
meglátjátok az embernek fiát felmenni, a hol előbb volt." 
Mit ért ő ez alatt, azt nem eszelhetem kí a nélkül, hogy 
mindaz, amit köpdös, ne mozdítsa elő e lőlek hazudozásait. 
Talán közönséges nótácskáját akar ja dúdolni: Krisztus 
felmegy mennybe; azért az ő testét nem ehetjük az 
űrvacsorában. Mennyit ér ez a fecsegés, azt fentebb elég 
jó kifejtettük. Ámde az, hogy ő ebből ki akar ja sütni, hogy 
ez a mondása: Test nem használ semmit, Krisztus testéről 
szól, ez bizony derék egy logika ós igen szép következtetés. 
Mintha csak azt mondanám : Krisztus mennybe ment, azért 
e mondás az ő testéről ér tendő: minden ember hazug, 
nem- szépen talál ós következik ez ? Ezt nevezik aztán 
Luther svájci módon való leverésének, hogy még csak 
egy gyalog-szolgája sem marad meg, a mint ez a lélek 
hetvenkedik. 

Negyedszer, „a lélek az, a mely megelevenít," János 
6. 63, ez, ez, ez dönti el röviden a dolgot (mondja ő), e 

*) Vagyis : az egyetlen és legjobb tanítási mód a helyes különböztetés 
és meghatározás. 
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mondásból szükségkép következik, hogy ha egyedül a 
lelek elevenít meg, akkor Krisztus teste nem használ 
semmit, mert az nem leiek* Hát erre azt kell felelnünk, 
minthogy tehát Krisztus teste nem lélek ős épen azért 
nem használ semmit, inert egyedül a lelek használ, mi 
módon használhat tehát az, ha éret tünk oda adatik ? Mí 
módon használhat, ha a mennyben van ós mi hiszünk 
benne ? Mert ha a főtétel helyes és elégséges, hogy mivel 
Krisztus teste nem lélek, semmit sem használhat, ügy nem 
használhat az semmit sem a keresztfán, sem a mennyben : 
mert az ép úgy nem lélek a keresztfán és a mennyben, 
mint az úrvacsorában. Minthogy tehát nem a lelek 
feszíttetett meg érettünk, világos, hogy Krisztus teste 
hiába feszíttetett meg érettünk ós minthogy nem a lelek, 
ós a Kriszuts teste ment mennybe, világos, hogy egy hiába 
való mennyei testben hiszünk. Mert Krisztus teste, bárhol 
legyen ís, nem lélek. Ha nem lelek, úgy nem használ 
semmit ós nem közli az eletet, a mint itt Zvingli követ-
kezteti. íme hová lyukad ki az Ördög, ez ugyancsak leveszi 
a hályogot szemünkről 

Ötödször, „a beszedek melyeket ón szólok néktek, 
lélek ós elet stb," Ján 6,63. Ebből ő azt következteti, hogy 
Krisztus a maga testerői beszel, mikor azt mondja : „Test 
nem használ semmit Ejhal ez ép oly szép következtetés, 
mint a fentebbi. Nekem úgy látszik, ez a lélek nagy 
elbizakodottságában azt gondolja, hogy ember nincs ís a 
földön, vagy az összes embereket csupa libáknak ós 
csókáknak t a r t j a ; hogy is volna lehetséges különben, 
hogy ily merészen és mohón ekkora otromba bolondsággal 
állhasson el óh 

Mí nagyon jói tudjuk, hogy „Krisztus beszédei lélek 
és elet," de hogy ebből az következnék, hogy Krisztus teste 
nem használ semmit, azt senki sem mondja, kivévén ha 
eszeveszett és bolondos, avagy elbizakodottságában meg-
veti az egész viiág értelmét ós gondolatait, E lélek azt 
mondja, ez következtetés; úgyde hogyan igazolja ezt a 
következte tés t? Persze Krisztusnak épen e szavai '"(„Test 



NAGY HITVALLÁS AZ ÚR,VACSORÁRÓL, 301 

nem használ semmit") szinten lélek és élet, mert általuk 
megvilágosít minket és a testtol a lélekre u ta l ; a mi 
üdvösséges lelki tan és életet közöl. Nos hát bizony 
nyilvánvaló káromlás, a mikor valaki azt mondja, hogy 
Krisztus minket a maga testétől keli hogy elvezessen, 
holott ahoz vezet mondván: „Az én testein az igazi étel." 
Hacsak Ailoíosis asszonyság itt ú j ra istenséget nem csinál 
a tes tből ; de mi nem hallgatunk a gonosz lélekre. 

Hatodszor, azt mondja Krisztus, János S, 6 4 , : „De 
vágynák közületek némelyek, a kik nem hisznek." Viszont 
Péter ugyanott azt mondja: „Kihez mennénk ? Örőkóletnek 
beszéde vagyon t© nálad." 88 v. E két mondásból követ-
kezteti ú j ra komédiázva, hogy mivel e mondások a hitről 
ős az élő ígérői szőlanak, Krisztus testére kell vonatkoz-
ta tnunk e mondás t : „Test nem használ semmit", és nem 
szükséges, hogy ő űj dologba fogva más testről beszeljen 
stb. Hát én már sok bolond következtetest, vagy konzek-
venciát hallottam eletemben; de ennól veszettebb és 
gonoszabb következtetest soha nem hallottam, mint a 
mellyel ez a lélek előáll, hogy mivel Krisztus hitről ős 
igéről beszel, szükségkép következik ebből, hogy ez a 
mondás: „Test nem használ semmit" az ő testere vonat-
kozik. Valóban azt tartom, hogy ez a lelek semmi egyebet 
nem gondol szívóben, hanemha ezt: mí Zvinglí, Isten kegyel-
méből óriás ós Roland, hős ós győztes a vels és nemet 
tartományokban, Franciaországban ós Spanyolországban, 
minden apostolok apostola, minden próféták prófétája, 
minden tanítók tanítója, minden mesterek mestere, minden 
tudósok tudósa, minden urak ura, minden lelkek lelke 
stb. ezt meg ezt mondjuk, e mellett meg kell maradni, e 
mellett ős semmi más mel le t t Mert hiszen hogy ís volna 
lehetséges, hogy ily mohón előrontson és az írásban és 
Isten igéjében összevissza következtessen ós turkáljon, ha 
nem volna embert felülmúló gőgtől és gazságtól megszállva, 

Mi szegény bűnösök ós hűsfalók még.sehol ós soha 
nem mondottuk, hogy Krisztus valami űj dologba fogna, 
mikor ezt mond ja : ..Test nem használ semmit",' a mint 
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ez a leiek vádol, hanem valljuk még mai napon ís, hogy 
Krisztus, a mikor a maga testéről szólni kezd, eleitől 
végig, egész a fejezet végéig Ján, 6, 51 a maga testének 
lelki evéséről beszél; igen, így mondjuk: mivel ezen ő 
beszéde alapján kétféle tanítványok váltak ki, némelyek 
megbotránkoztak azon, zúgolódtak és tőle elfutottak, mások 
hittek, magasztalták őt ós nála maradtak, erre a meg° 
hasoiilásra mondhatta 6} a nélkül, hogy új dologba kezdett 
volna: „Lélek közli az életet test nem használ semmit." 
Ezt mi nem értet tük másként, hanem így: az én tanításom 
lelki ; a ki azt érzékileg akar ja felfogni, az hibát követ el 
és az ily felfogás nem használ semmit: a kí azonban 
lelkileg" fogja fel, az é l Itt nincs mondva semmi új dolog 
az 5 teste eveséről, hanem utalás ez az ezt hallgató tanít-
ványok kőzött való különbségre, a kik mindenkor készek 
voltak mást tanulni, ha valaki azt kellő módon megokolva 
adta elébük. 

Teszem, mintha ón így prédikálnék: a jő csele-
kedetek nem szükségesek az üdvösségre : most kétféle 
tanítványok vesznek körül, némelyek megbotránkoznak, 
zúgolódnak és odébb állnak mondván: hogyan, megtilt ez 
minden jó cselekedetet? Mások azonban hiszik, magasz-
tal ják és maradnak. Erre immár ón ís azt mondhatnám: 
az én tanításom a jő cselekedetekről lelki ós különbséget 
tesz, nevezetesen az üdvösségre való jő cselekedetek ós 
az Isten dicsőségére való jő cselekedetek közt. A ki úgy 
érti a dolgot, hogy azok az üdvösségre szükségesek, az 
téved, a ki azonban úgy érti a dolgot, hogy csak Isten 
dicsőítésére szükségesek, az helyesen fogta f e l Hát (gon-
dolom ón) ez semmi új prédikáció, hanem elejétől 
végig tisztára a jó cselekedetekről szóló prédikáció, ha 
mindjárt kétféle tanítványokról beszelek ís. 

Hasonlóképen já r el Krisztus is Ján. 6 , 5 l . G a maga 
testének evéséről tanít ós azután szól azon tanítványok 
különbségéről, a kik ezt a tanítást hallgatják. Egyeseket 
testieknek, másokat lelkieknek ítél és kimondja a maga 
ítéletet ró luk : „A test nem használ semmit, lélek ad 
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é le te i" Aztán hozzáteszi maga magyarázatul mondván: 
„Az ón beszédeim lélek ós élet." Ez bizonnyal nem jelent-
het egyebet, mint ezt : nekem lelki tanítványokra van 
szükségem az ón beszédeimnél; testi tanítványok nem 
cselekedhetik azokat, mert ok a testnek ós nem az ón 
beszédeimnek tanítványai: „Test pedig nem használ sem-
mit" és megtóvelyítí okét. Mert a milyen a lelek, olyanok 
az o beszédei és tanításai, tehát a test ís a test beszéde 
és tanítása, E szerint a lelek, vagyis az ő beszéde és 
tanítása adja az eletet és „A test" vagyis testnek beszéde 
ós tanítása „nem használ semmit," miről másutt eleget írtain. 

A harmadik bűn, a mivel e helyen vádoltatom az. 
hogy az ón szabályom hamis, midőn í rom; a hol lélek 
és test az írásban egymással szembe vannak állítva, ott 
a test nem jelentheti Krisztus testét, hanem'az ó Ádámot 
kell jelentenie. Hej ! a zürichi nagy Ohristophel itt csupa 
fákat tépdes ós hegyet meg völgyet hány rakásra. Ha jól 
ertem az o zagyva beszédet (a mi bizony nehéz dolog), 
űgy ő különbséget tesz Isten lelke ős a mi lelkünk közt. 
mire a dolog érdemét tekintve olyan szükség van itt, 
mint a kocsinál az ötödik kerékre és legfeljebb csak arra 
való, hogy a szegény népség elhígyje, hogy a zürichi 
nagy óriás válaszolni akar ős hogy el legyen rejtve előle 
az ő merőben alaptalan tudománya. 

Ámde mi nem fektetünk semmi súlyt arra, Isten 
lelke vagy a mí lelkünkbe az, megáll szilárdan az én 
szabályom, hogy a hol az írásban a lelek ós test egy-
mással szembe vagy együttesen van állítva, ott a test nem 
jelentheti Krisztus testét, mert az ő teste nem ellenkezik 
a lélekkel, sőt inkább a Szent Leiektől született ós azon-
felül teljes Szent LélekkeL Minthogy pedig itt Krisztus 
azt mondja : „Lélek elevenít meg és a test nem használ 
semmit", tisztára világos, hogy ő oly testre gondol, 
a mely nem lélek, a melynek lelke nincs, hanem a lélekkel 
ellenkezik, mert „megeleveníteni és semmit sem használni" 
egymással ellenkező dolgok, akárcsak halál ós élet, a mint 
én ezt bővebben kifejtettem ama könyvecskémben. 
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Azért pedig, amikor Zvingli utóbb oktat engem, hogy 
lélek és test igen jő! összeférnek, teszem Ján. 1, l 4-ben: 
„Az ige testté lett", ós I Pót. 3, 18 : Krisztus meghalt 
test szerint, de a lélek által megeleveníttetett '^ ezért 
fizessen meg neki az ón jó Istenem; mert hiszen kijött 
volna erre rá az ő segítsége nélkül Az ón szabályom íme 
ez : a hol lelek és test az Írásban egymással szemben 
állanak stb., ezzel én ugyancsak elég világosan beismerem, 
hogy lélek és test nem minden helyen állnak egymással 
szemben, mert a fenti idézetekben nem az a kérdés, ha 
vajon test ős lelek megférnek-e egymással, mint ahogy 
e mondásban: „Test nem használ semmit, lelek elevenít 
meg", itt (mondom ón) nem jelentheti a test Krisztus 
testét, Erre kellett volna e dacos hősnek megfelelni; de 
tova röppen és eközben más dologgal komédiázik arra 
oktatván minket, hogy lelek ós test az írás egynéhány 
helyen nincsenek egymással szembe állítva és mégis mindezt 
felelet számba kel! venni ; ép úgy, mint mikor az egyik 
kérdezi : hova vezet ez az ú t ? És a másik feleli: fiatal 
harkályokat szedek ki stb, A Sátán mester a fecsegósben 
ott, a hol megfelelni nem tud. 

Súlyt fektettem a „Mea" szócskára ís, mert Krisztus 
azt mondja i t t : „Az ón testem nem használ semmit", a hogy 
fentebb is teszi ,,az ón testein igazi ©tel". Erre ilyen 
végzést hoz: valamint Krisztus nem mondja : az én lelkem 
megelevenít és mégis az ő lelke az; úgy nem mondja azt 
sem, az én testem, noha bizony az ő teste az. Csak csűrd 
csavard a dolgot lelkecském, de hiszen Krisztus itt nem 
a maga sajá t leikéről beszól, a mellyel ő személyesen bír, 
hanem, mint a szöveg mondja, ama lélekről, a mely meg-
elevenít, vagyis a közönséges lélekről, úgy amint az minden 
hívőben jelen van. Hát ezt is Krisztus közli és Krisztus 
lelke az, ámde itt mégis a közönséges lélek az mindenütt, 
ahol megelevenít; mert ez nem csupán Krisztust eleveníti 
meg. Tehát a testnek is itt közönséges testnek kell lennie, 
a mely lelek nélkül való ős nem használ semmit. Épen 
azért Zvingli itt a „Mea" szócskával igazi zofistaságot ós 
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csalást űz5 a melynek neve fallatía figuráé díctionis. ]) 
Mert fentebb, ahol Krisztus azt mondja : „Ás ón testem 
igazi étel", ott a J?Mea" az o sa já t személyes tes té t jelenti, 
a mely senkivel sem közös. Ámde ha itt a ,,Léleka az o 
lelkét jelenti, űgy az nem csupán az 5 saját, személyes, 
magában vett lelke, hanem a közönséges lélek mindenki-
ben, a melyet o ad. Azért Itt a „Test" nem mondható űgy 
az o testének, mint a hogy a lélek az o lelke; mert az ő 
teste nem a közönséges test mindenkiben. Node aki 
felelni nem tud, az így segít magán. 

Legyen ennyi elég a másik íőcíkkről; ebből kik! lát-
hatja, hogy e rajongó lélek nem tudja e mondást „Test nem 
használ semmit". Krisztus testóre ráalkalmazní ós hogy mely 
szégyenszemre áll itt semmit sem tudván felelni. Mert 
hogy ő mind ama példákat mellőzi és hallgat, a mikor 
ón oly bőven beigazoltam, hogy Ábrahámnak, Sárának 
Izsáknak ós más szenteknek ís használt a test a hit do!gá= 
ban és hogy ezzel hatalmasan bebizonyítottam, hogy Krisztus 
testének még inkább kellett használnia stb,, — ezt neki 
javára tudom be ; jobb, ha hallgat ős odébb áll, mint ha 
belefűi ebbe és nyilvánvalőlag tönkre silányul; jól érzi ő, 
hogy harag és káromlás itten nem segít. 

Hasonlókép, azt ís jól cselekedte, hogy az atyák 
mondásaira nem válaszolt, hanem ridegen oda mond ja : te 
Luther nem érted őket helyesen, különben ís nem sokat 
törődik ő azzal, ha azok nem mellette szóinak stb. Minek 
is válaszoljon az ilyen fenkőlt lélek az efóle lappáliákra ? 
Nos hát, hadd mennjen a maga ut ján és legyen tudós, de 
ha Isten ís úgy akarja, nekem sem mesterem, sem baj társam 
nem lesz soha, hacsak fel nem adja a maga káromló 
tanait, nem csupán e részben, hanem minden egyéb cikk 
dolgában ís, a mikre nézve ő magát és a népet oly szánandó 
módon megtévelyíti. Segélje őt és mindenkit erre Krisztus? 
a mi Urunk. Ámen. 

Hallgassuk meg immár Oekoíompadíust, hogy felel ő, 

b Vagyis: csalás a szóalakzat által. 
D. Lut l ier M. műve i . 2 0 
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kiről ínég mindig remélem, hogy nem tar t minden cikk 
dolgában Zvinglivel, hanem csakis az úrvacsora és keresztség 
dolgában. Isten segítse ki őt ebből Amen. Fentebb bebizonyí-
tot tam ugyan, hogy Oekolompadius trópusa az úrvacsoránál 
meg nem ál lhat ; mert ő azt nem igazolhatja. Ezen felül 
olyan viszás, helytelen, minden más szent szentírási 
trópussal ellenkező trópus ez, hogy önkényes koholmány 
volta szintén kézzelfogható ; ezt meg kell világosítanom. 

Ahol a Szent írásban valamely trópus fordul elő, ott 
két jelentés ís van, egy új, az első, a regín vagy korábbin 
kívííL mint fentebb mondottuk. Teszem a „szőlőtő" szónak 
az írásban két jelentése van, egy regi és egy új. A régi 
vagy első szerint nem jelent az egyebet, mint egy cserjét 
vagy növényt a szőlőben ; az u j szerint pedig jelenti 
Krisztust, Ján 15, 5 : „Én vagyok ama szőlőtő,-' vagy jelent 
egy anyát, 128 Zsolt. 3 : „A te feleséged, mint a termő 
szőlő," vagy valami ehez hasonlót azért, mert a szőlőtővé! 
valami hasonlósága van a gyümölcs szempontjából, a mint 
a szónoklás mesterei tanít ják, quae transferuntur, secundum 
similitudinem transferuntur, vagyis minden szóujítás vagy 
trópus hasonlat szerint történik. 

Már pedig ugyanezek a tropusok a Sz§nt írásban olyan 
formák,, hogy a szók a regi vagy első jelentés szerint 
jelölik meg azt a dolgot, a mi az új hasonlatban van ős 
az új jelentós szerint jelölik meg az új , igazi dolgot aiagát 
ós nem megfordítva. Teszem e mondásban: ,,Én vagyok 
az igazi szőlőtő". Itt a „szőlőtő" sző trópussá vagy új szóvá 
lett, mely nem mutathat vissza a regi szőlőtőre, a mely 
az ú j hasonlatban van, hanem megjelöli magában véve azt 
az igazi, új szőlőtőt magát, a mely nem hasonlat többé, 
Mert Krisztus a szőlőtőnek nem hasonlata, hanem új ra a 
szőlőtő Krisztus hasonlata stb. Szintúgy: „A mag Isten 
igéje", Luk. 3, n ; itt a mag nem a gabonát jelzi, a mely 
az evangélium hasonlata, hanem (mint egy újszerű sző 
vagy trópus) jelenti az evangéliumot, az igazi, új magot 
magát, a mely nem hasonlat. És így tovább, az írásban 
az összes tropusok az igazi, ú j dolgot jelölik és nem 
ugyanazon új dolognak hasonlatát. 
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Ámde ezt Oekolompadius megfordítja és az ilyen 
t rópus t vagy űj szót, a mely visszamutat, az űj dolog 
•hasonlatává teszi mondván : a „test" jegyét vagy hason-
latát jelenti e mondásban : „Ez az én testem", holott pedig, 
ha az írás útmutatását követné, inkább űgy kellene a 
„test" szót megújítania, hogy az az igazi ű j testet je!en= 
íené, a melynek Krisztus természetes teste volna hasonlata. 
Mert az írás nem tropizál így visszafelé ós nem is hangzik 
űgy, mintha ón így tropízálnék : „Krisztus a szőlőtő" vagyis 
a szőlőtőnek jegye, az evangélium a mag, vagyis a mag jegye, 
„Krisztus a bárány", vagyis a báránynak jegye, „Krisztus a 
.szikla", vagyis a sziklának jegye, „Krisztus a mí páskánk", 
vagyis a mí páskánknak jegye, „János Illés", Máté 11, l 4 , 
vagyis Illés jegye. Egyszóval ilyen trópus egyetlen egy 
sincs az Írásban és nem is ér egyik sem semmit. Épen 
.azért Oekolompadius trópusa sem lehet érvényes, mikor 
azt mondja, a kenyér az én testem, vagyis az ón testem 
jele, mert ez egy viszás, megfordított trópus, az igazi 
•dologból csinál hasonlatot, vagy jegyet, a mi a Szent 
írásnak nem szokása, azért ez merő koholmány. 

De ha a szöveg így hangzanék : vegyétek, egyetek, 
ez az én igazi kenyerem, akkor csinálhatnánk ebből egy 
helyes t rópust ós egészen szépen mondhatnók: a kenyér 
itt egy űj szó, amely első jelentése szerint pusztán kenyeret 
jelent, a mi Krisztus testének hasonlata és az űj jelentós 
szerint jelöli magát az igazi űj kenyeret, a mi Krisztus 
teste, Űgyde a szöveg így hangzik: „Ez az 'én testem" és 
ha ebből trópust akar csinálni, az írás szerint ezt kell 
mondania : a „test" szó a régi jelentós szerint Krisztus 
természetes testét jelenti, az űj jelentós szerint azonban 
Krisztusnak egy más, űj testét kell jelentenie, a mi az o 
természetes testének hasonlata. Ez volna az írás módja 
szerint való igazi és helyes szóujítás, űgy hogy az űj szöveg 
így hangzanék: ez az én igazi űj testein, a mi nem hasonlat; 
mint ahogy Krisztusról mondom: ez a mí szőlőtőnk, az egy 
á j igazi szőlőtő, a mí a szőlőben levő régi szőlőtő hasonlata. 

Ha pedig valaki aszal állna elő, hogy a közönséges 
20* 
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beszédben ís előfordul ilyen 0eko 1 ompadíus-fé 1 e trópus, 
teszem, ha a képekről mondjuk : ez szent Péter, ez szent 
Pák ez Gyula pápa, ez Néró császár és úgy tovább. E 
beszédben a Péter, Pál, Gyula, Kérő szók képeknek vétetnek; 
erre először ís azt felelem, ópensóggeí nem járok azután, 
Oekolompadius nem a közönséges beszéd módjára akar t 
tropízální, hanem az Írásban, ebben pedig meg ís kell 
maradnia és annak módját ős eljárását követnie. Ha pedig 
ő az írásban tropizálásának egy példáját megtudja mutatni, 
akkor nyert ügye van ós én minden tekintetben csatlakozom 
hozzá. De ha egy példát sem tud felmutatni, úgy vesztett 
ügye van és az ő trópusa semmis ós merő koholmány. 

Mert a Szent írásban olyanformán áll a dolog a 
beszédekkel, mint Istennél a cselekedetekkel Már pedig 
isten mindenkor úgy cselekszik, hogy a jelentós vagy hasonlat 
előbb történik meg ós azután következik be a hasonlat 
igazi dolga és beteljesedése. Hiszen ilyenformán előbb van 
az ő-testámentom, mint hasonlat és aztán következik az 
ú j testámentom, mint igazi dolog. Épen úgy jár el az írás 
is, mikor t ropusokat vagy új szókat csinál, nevezetesen 
előveszi a régi szót, a mi a hasonlat és új jelentest ad 
neki, a mi az igazi dolog. 

Mert hogyis hangzanék az, ha mondanám: az" 
evangélium egy új testámentum, vagyis az új testamen-
tumnak egy hasonlata ? Ezzel voltakép azt mondanám i 
az evangélium az ó-testámentum. Szint5 úgy: „Krisztus-
Istennek báránya," vagyis Isten bárányának képe vagy 
hasonlata, a mi ennyit tenne: Krisztus- Mózes régi húsvéti 
uaránya. Épen úgy já r el Oekolompadius a maga viszás 
trópusával, mikor ebből az ú j szóból „test", régi szóKcsinál 
mondván : annyit jelent ez, hogy ez az ón testem jegye, 
ami egyenlő ezzel, ez kenyér. Már pedig itt valójában a 
kenyérnek kellene a regi szónak lennie és a testnek az~ 
ú jnak ós a „kenyér" szónak a testet, nem a „test" szónak 
a kenyeret jelentenie. így megy füstbe az ő trópusa ós 
meg nem állhat az írásban. 

Másodkor, az sem igaz, hogy Qekolompadiusnak ez a 
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t rópusa egynémely közönséges beszédben vagy nyelvben 
az egész világon előfordul és aki nekem erre kétségtelen 
példát mutat, annak rendelkezésére bocsátom fejemet 
Mondják ugyan, hogy efaj ta trópus volna eme beszédben : 
itt van Szent Péter, vagyis Szent Péter kepe. Én azonban 
nemzet mondok erre ós ők azt be nem bizonyíthatják, ez 
az ő hamis koholmányuk. Mert közönséges szabály minden 
nyelvben: a hol a „van" szócska a beszédben előfordul, 
ott bizonnyal ugyanazon dolognak lényegéről szólnak ós 
nem jelentéséről íme a példa : magam ele veszek egy fa 
vagy ezüst rózsát ós kérdem: Mi (van) ez ? Erre azt felelik 
nekem, ez (van) egy rózsa. Itt nem azután kérdezősködöm, 
mit jelent az, hanem a dolog után, mi az; a minthogy azt 
a feleletet is nyerem, mi az ós nem, mit jelent az. Mert 
egészen más kérdés, ha azt mondom : mit jelent az? Vagy 
ha azt mondom, mi az. A „van" szócska mindig magára a 
dologra vonatkozik; az alól nincs k ivéte l 

Igen, mondod te, az bizony nem rózsa, hanem fa. 
Feleletem, jól van, mégis csak rózsa a.z, bárha nem ís 
kertben nőtt természetes rózsa, mégis csak lényegileg 
rózsa az a maga mivolta szerint. Mert különböző, ezüst, 
arany, posztó, papir, kő? farózsák vannak; de mégis csak 
magában véve mindegyik voltakép rózsa a maga mivolta 
szerint ós nem lehet itt puszta jelentésről szó. Igen, hogy 
lehetne itt jelentésről szó, ahol előbb a dolog meg nem 
volt ? A mi semmi, az nem jelent semmit; a mi pedig 
jelent, annak előbb más dolog lényegével ós hasonlatos-
ságával kell bírnia. 

Épen azért valamely farózsánál meg kell különböz-
tetnünk egymástól úgy annak mivoltát, valamint jelentését, 
sicut actum primum et secundum, sicut verbum substan-
tivum et activum1): mivolta szerint az valóban rózsa, még 
pedig egy farózsa ; azután ha annak mivolta ilyenformán 
áll, mondhatjuk, hogy ez a rózsa jelent, vagy készült 

*) Vagyis : úgy az első és második cselekvést, min o levet és a 
cselekvő szót. 
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egy más rózsa után. Mert ez két különböző állítás, vagy 
píopositiő : ez egy rózsa ós ez egy 'rózsát jelent ős aki 
ebből egy állítást csinál, nem tesz egyebet, mint hogy egy 
propositiőnak veszi a proposítíó hypothetikát és . kathe-
goríkát ; quod est impossíbile1). Mely helytelen dolog ez; a 
tudósok jól tudják. 

Valamint pedig a rózsák mivolta különböző, fa, ezüst, 
arany stb, és magában mégis mindenik valóságos rózsa ; 
ugyanúgy a rózsa szó ís (bárha egyazon betűkből áll ís) 
annyiszor válik más, ű j szóvá jelentés szerint, ahányszor 
a rózsák mivolta mássá meg mássá lesz, űgy hogy sehol-
sem használhatjuk Oekolompadius trópusait, vagy mond-
ha t juk : ez egy rózsa képe. Mert nem ís igaz, hogy a ki 
azt mondja : ez egy rózsa, az azt akarta mondani vagy 
értetni, hogy ez egy rózsának hasonlata, hanem azt akar ja 
mondani, mi az mivolta szerint. És ha aztán mondani 
akarja, mit jelent az, űgy két különböző kijelentést tesz, 
mondván : ez egy rózsa és ez jelent egy rózsát, És minden-
kinek be keli ismernie, hogy ez a két tétel nem egyenlő 
értékű, nemís egyféle rózsára vonatkozik, hanem magában 
vóve mást mond az egyik, mást a másik. ' Azt bizonnyal 
tudom, hogy mindez így van és hogy ezt senkísem tagad-
hatja. ' 

Épen azért Oekolompadius nem állhat meg a maga 
trópusával, midőn ezt a két mondást egyenlő értékűnek 
akar ja vete tni : „Ez az ón testem" és „Ez az ón testem 
hasonlata". Mert ezt egy nyelv sem tűri meg. Ép a mint 
nem lehet egyenlő értékű, ha én szent Pál képéről azt 
mondom: ez szent Pál ós ez szent Pált jelenti. Mert ' az 
első mondás meg akar ja mondani, mi az a kép, hogy az 
szent Pál, még pedig egy fából való szent Pál, egy ezüst-
ből való szent Pál, egy aranyból való szent Pál, egy feste t t 
szent Pál. Röviden a van szócska a mívoltről beszól, meg-
mondván, mi az a dolog és itt szent Pál egy új szóvá 
lett, a mi nem az élő szent Pált jelöli. Azután ha tovább 

Vagyis : a feltételes és határozott tételt, ami lehetetlen. 
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kérdem: mint jelent az tehát, akkor nyomban előttem 
van a másik állítás, a mely immár nem a dolog1 mivol-
t á r ó l hanem jelentőséről szói, úgy hogy tehát valamint 
a mivolt ós jelentós nem egy, űgy nem is fejezzük ki 
azokat egyazon szavakkal vagy állítással ; mindeniknek 
a maga megfelelő kifejezésével kell bírnia. 

Ha immár Oekolompadius megáliaiia a maga trópu-
sával, űgy neki az úrvacsoránál is két kifejezéssel kellene 
élnie ; az egyik a mívoltről szólna i lyenformán: „Ez az 
ón testein" ; mert itt áll a „van", a mely mindenkép a 
mívoltről beszél Minthogy pedig az úrvacsoránál nem 
több, hanem csakis egy kifejezés fordul elő, a mely a 
mívoltről szól, nevezetesen „ez az én tes tem"; kétségtelen, 
hogy ez Krisztus valóságos testéről szól, legyen bár 
az a test fából való, ezüstből való, vagy amint Isten 
a k a r j a ; mert ott áll a „van", a mely Krisztus testet köve-
teli, hogy ott legyen ós Krisztus testének neveztessék; 
ahogy a közönséges nyelv természete ís kívánja, hogy 
Pál ott legyen, mikor a képről mondjuk: ez Pá l Meg kell 
tehát Oekolampadíusnak Krisztus testét hagynia az úrva-
csorában, legfeljebb azon törheti a fejét, ha vajon ezt 
kenyérből, fából, agyagból vagy kőből csinálja-e meg ; a 
t rópus követeli Krisztus testét, mert nincs ott a másik 
beszédmód: ez jelenti, vagy: ez az ón testem jegye, hanem 
így van : „Ez az én testem". 

Egy sző mint száz, ahogy a rózsáról mondottam, ha 
épen valamely beszédben a rózsa szónak ú j szóvá vagy 
trópussá kell lennie, akkor ott okvetlen két rózsának keli 
lennie és mindkettőnek valósággal a rózsa nevet viselnie ; 
egyik a mely jelent, [másik a mely jelöltetik; ós a két 
rózsa közül mindegyiknek valóságos rózsának kell lennie, 
noha mindegyiknek, a maga módja szerint, az egyik fából 
való, a másik természetes. Hasonlóképen, ha „az ón testem" 
szónak ' az úrvacsora! beszédben új szóvá vagy trópussá 
kell lennie, akkor ott is Krisztus két testének kell lennie, 
s azok mindegyikének ;;az ón testem" nevét valósággal 
kell viselnie; az egyik a mely jelent, a másik a mely 



312 1>. LUTHE I i MÁRTON. 

je löl tet ik: ágy hogy Krisztus-eme két teste közöl mind-
egyik valósággal ós igazán Krisztus teste legyen ós ez 
legyen mivolta szerint, ha mindjár t fából, ezüstből vagy 
kenyérből való ís. 

Ha már most Oekolompadius be tudja bizonyítani, 
hogy a kenyér valósággal Krisztus teste ós mondhatja, 
hogy a Krisztus kenyérből való teste az, a mely itt Krisztus 
természetes testének a hasonlata, mint a hogy a fából 
való rózsa valósággal rózsa és a természetes rózsának 
hasonlata így ezzel annyit tisztába hozott, hogy a maga 
t rópusának példája feltalálható ós hogy az o trópusa 
hasonló ahoz, amint a közönséges beszédben a képekről 
mondjuk, ez szent Péter, ez szent Pál stb. ; bárha meg 
ez sem az írásnak megfelelő trópus. De ha nem tudja 

• bebizonyítani, akkor az 5 t rópusa az íráson kívül sem ér 
semmit. De hát hogyan bizonyítja be, hogy a kenyér 
Krisztus teste, vagy hogy Krisztusnak kenyérből való teste 
van, mint ahogy szent Pálnak egy fából való szent Pál 
teste ? Nos hát ezt meg kell cselekednie, vagy lurkó ; és 
ha mindjárt kisütné is, mi haszna abból ? mikor az írásban 
efaj ta trópus semmit sem ér. Minthogy tehát az ő trópusának 
sem az írásban, sem az íráson kívül nincs példája, sőt 
úgy az írással, mint minden nyelv természetével ellenkezik, 
könnyű belátnunk, hogy az merő haszontalan koholmány. 

Oekolompadius maga-magát csapta be Tertullián1) eme 
mondásával: Hoc est figura corporis mei, vagyis az ón 
testem alakja, itt a figura, vagy alak szót trópusnak 
tekintvén. Mert jól megjegyzendő, hogy Oekolompadius 
ezt a t rópust nem magától eszelte ki, nem is az írásból 
vette, mert sem az írás, sem egy nyelv sem . beszel így, 
hanem neki ment Tertullián mondásának és megbotlott 
abban, úgy hogy megzavarodott. Ámde Tertullián nem csinál 
itt trópust, hanem expositiót, vagy magyarázatot ad, hogy 

*) Tertullián, karthagóipresbiter, meghalt 220. Adversus Marcionem 
c. könyve 3-ik részében (19 f.) mondja: Deus in Evangelio revelavit cor-
pus suum appellans, ut et hinc iam eum intelligas corporis sui figurám 
páni dedidisse. 
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a kenyér mennyiben Krisztus teste, nevezetesen hogy az 
amaz alak, a mely alatt a Krisztus teste van és nem 
beszél o áe vocalibus, secl de rebus1), mikor azt mondja : 
Hoc est figura corporis rnei, quia panís non est figura 
sermonis ín Grammatica, sed figura reí ín natura2). És 
Tertullián nem lehetett oly balgatag, hogy azt akarta volna 
mondani, Krisztus a kenyérből vocabulum ín Graminatica-t 
csinált, ahogy ez Oekolompadius nézetéből okvetlen követ-
keznék, Sic panem fecít corpus suuni, íd est figurám 
corporis sui, hoc est, figurám Grammatícam; quia talís 
figura nec re, nec ín usu Scrípturae est, quod panís sít 
figura corporis Ohrísti3) 

Ezzel, ugy vélem, Oekolampadius trópusát és jegyét 
hatalmasan megdöntöttük, ép űgy, mint Zvingli jelképét, 
és Karlstadt Tuto-ját, űgy hogy egyiknek szövege sem 
maradt és maradhat meg és ilyenformán mindannyian 
szöveg nélkül pőrére vetkőztetve ülnek az úrvacsoránál. 
Ha pedig nincsen szövegük, oda az o értelmük és felfo-
gásuk is. Ha oda értelmük, űgy azt sem tudhatják, ha 
vajon puszta kenyerük vagy boruk van-e vagy nem. Mert 
bizonnyal legelőbb is arra keli rájönniök, hogy tudják? 
Hiijők van az űrvacsorában. Ámde erre rá nem jönnek, 
líacsak bizonyos szöveghez és értelemhez nem jutnak. 
Erre pedig soha el nem jutnak, amint bebizonyítottuk. 
Végső következtetésünk tehá t : a rajongók sem tudják, 
mijük van az űrvacsorában! Mi ez, ha nem teljes sötétség-
ben való ülés és evés, a mikor azt sem tudjuk, mit eszünk, 
vagy hol ülünk. Én kedveseim, az isten szerelmére, adja-
tok egy fillért e szegény léleknek világosságára. 

Nem azért mondom ezt, hogy gúnyoljam a ra jongókat 
és az ő Istenüket, hisz csak szókkal tehetném ezt, mert 

< 1) Vagyis : nem szavakról, hanem dolgokról. 
2) Vagyis : mert a kenyér nem nyelvtani alakzat, hanem valamely 

természeti dolog alakja. 
3) Vagyis : igy testévé tette a kenyeret, azaz teste alakjává, vagyis, 

grammatikai alakzattá, mert ily alakzat nem fordul elő sem a valóságban, 
sem az írásban, hogy a kenyér Krisztus testének alakja. 
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én nem vagyok Illés, a kinek szabad volt Bál szent-
séges prófétáit gúnyolnia, különösen minthogy ok maguk 
bizonyítják ós noha sötétségben élnek, mégis ágy látják, 
hogy Luther a lelket elveszítette ós Saul- lett belőle ós 
nem tudja megérteni, a mit pedig a kutyák és disznók 
is megértenek, hogy a kenyér kenyér, Mert ha gúnyolni 
akarnám őket, e nagy ínségükben és szükségükben 
ezt tanácsolnám nekik, kövessek egyik tanítványukat, 
a ki a mí tanítványaink egyike által megkérdeztetvén 
a szentség dolgában ós elvégre semmit sem tudván már 
felelni, így szólt: óh kedves testvérein, hiszen azt mond-
ják, valósággal, valósággal, ott áll a görögben, hoc est 
corpus nieus ós nem hoc est corpus meum. Így aztán 
mégis csak biztos szöveget nyernének és addig tropizáí-
nának, inig fején találnák a szöget: hoc est trópus meus 

Ha pedig ezt visszautasítják, nos hát tegyenek úgy, 
mint ama bizonyos pap t e t t a ki véletlenül két más pap-
hoz jöt t-ós ezeket mély gondba merülve találta a szentség 
eme dolgában, e szövegre vonatkozólag: hoc est corpus 
meiiffi ; mert az egyik vitatta, hogy így kell azt olvasnunk, 
hoc est corpus meus, a másik pedig, hogy így, hoc est 
corpus meum, hogy jobban passzoljon. Mikor aztán a 
harmadikra bízták a dolog eldöntését, mondá ez. bizony 
engem is gyakran aggasztott a dolog; hanem ón e szöveg-
hez erve azt teszem, hogy - elimádkozom egy Áve Máriá-t 
Nos hát, az itt * a nagy kérdés, melyik szentelte meg 
a szentséget? Ezzel most ne törődjünk, mert minthogy a 
mí rajongóink nem szentelik meg vagy muta t ják fel a szent-
séget és mégis kételkedve tévelyegnek, meghasonolva ós 
sötétségbe merülve ülnek e szövegnél, helyén való volna, 
hogy ama példát követve, a bizonytalan szöveg helyett ők 
is egy Áve Máriát imádkoznának, vagy ha irtóznának attól, 
hogy régi vagy új pápisták legyenek ós nagyon félnének 
Mária és a szentek vagy a képek miatt, elénekelhetnék : 
Krisztus feltámadott vagy Krisztus felméne mennyekbe, 
mert ez az ének és ige különösen ellenkezik az úrvacsora! 
szöveggel és ezt teljesen bizonytalanná teszi ; hiszen a 
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kőnek is meg kellene indulnia, hogy ezek a fenkőlt, meg-
világosított lelkek, a kiknek pedig egyébként annyi nap 
vagyon a fejükben, a hány hajszái van a fejükön, csupán 
e cikk dolgában üljenek a sötétségben, még csak egy 
csillagocskát sem látval 

Ha valaki azt hiszi, hogy én itt a ra jongókat nagyon 
erősen támadom és felette megvetem, azt kérem, gondolja 
meg e mellett azt ís, hogy bárha én egy jelentéktelen 
keresztyén vagyok, mégsem boszankodtam ok nélkül a 
Sátánra, aki az ón Uramból ós üdvözítőmből, a Jézus Krisz-
tusból semmi egyebet nem csinál, mint egy könnyelmű 
bolondot ós gűnytárgyává teszi ot, mintha ő valami málé 
szájú és boriszák volna az úrvacsoránál Először ís : 
minthogy ok Krisztus igéjét és művét úgy magyarázzák, 
hogy immár az úrvacsorában semmi egyébről nincs sző, 
mint hogy kenyeret és bort veszünk, az Űr haláláról meg-
emlékezünk, azért egyáltalán nincs nekik szükségük e szö-
vegre, „ez az ón testem stb." ; „ez' az én vérem stb." és 
igy ez teljesen hiábavaló, szükségtelen és haszontalan 
szöveg, a mely nélkül az úrvacsora egészen jól ós teljesen 
megtartható, mert van nekik még elég szövegük, olvasván 
ez t : „Vegyetek, egyetek, vegyetek, igyátok, ezt cseleked-
jétek az ón emlékezetemre," Ez igékben egészen ós teljesen 
megvan az ő űrvacsorájuk. Épen azért igazi bolondnak 
keli Krisztusnak lennie, a ki végórájában úgy világba 
fecseg és egy ily szükségtelen szöveget ad elő: „Ez az 
én testem stb., ez az én vérem stb." E nélkül bizony ezek 
a fenkölt lelkek jól ellehetnek és hozzá ellenségei ís és 
örömest is szabadulnának tőle. Mert kérdd meg tőlük, mire 
jó e szöveg, ha kenyér és bor mellett is megemlékezhetnek 
az Űr haláláról, (a mi az úrvacsora lényege ós egyetlen 
oka) ilyen szöveg nélkül * ~ " 

' Másodszor, ha mindjárt az Ur testét ós vérét jelentené 
ís a kenyér és bor, mi szükség arra, hogy Krisztus ép ez 
alkalommal tanítson minket erre a je lkepelésre? Mert 
bárha nem szabad kérdenünk, miért tesz Isten valamit; 
de mer t itt bolondnak kell bizonyúlnia, nem ok nélkül 
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kérdezem ezt. Avagy mire jő az, lia én tudom, hogy a 
kenyér az Űr testét jelenti? Mit használ a hitnek ez az 
allegória, a milyet az ördögök és az istentelenek is kieszel-
hetnek ? Viszont mi veszély és kár származnék abból, ha 
soha sem tudnám meg, hogy a kenyér Krisztus testét 
jelenti, hanem a kenyeret pusztán kenyérnek ta r tanám? 
Nem volt Krisztusnak egyéb tanítani valója, csak a minek 
semmi haszna nincs és a mit mi utóbb az ő tanítása 
nélkül magunktól is jól kieszelhetnénk és a mit az Ördög 
és az övéi ís megtehetnek? És különösen, minthogy itt 
semmiféle Analógia fideí nem forog fen, pedig bizony 
Krisztus minden igéjének áh í t ós szeretet dolgát kell mun-
kálnia és „a hitnek regulája szerint valónak lennie" Róni 
2, 6, Nem; neki a maga bolondságát be kellett volna bizo-
nyítania és minket nem csupán hiábavaló, haszontalan 
szöveggel terhelni, meg szükségtelen, haszontalan tudo-
mányra ís oktatni, amit bizony az ő tanítása nélkül és az 
istentelenek bármely asztalánál is megszerezhetünk. 

Ezen felül ezt a haszontalan tudományt oly homályos 
szavakkal tanítja, hogy azokat persze maguk az apos-
tolok sem értettek meg : a mint olvassuk, hogy ők soha 
vagy ritkán értették meg az ő beszédeit, mikor hasonla-
tokban szólt, űgy hogy mindig magyarázatot is kellett 
nekik adnia, Hogy lehetett immár oly fösvény az p szere-
tetének legfőbb és utolsó cselekedeténél hogy nem ad 
magyarázatot az együgyű, tudatlan tanítványoknak és ily 
homályos igéket hagy rájuk, a miket magyarázat nélkül 
nem érthettek máskép, mint a hogy hangzanak, holott 
más helyeken oly szívesen magyaráz ? Erre a rövid 
felelet: Krisztus, mint egy "bolond, akkor valamikép bolon-
dítaní akarta a tanítványokat és haszontalan, homályos 
igékkel megcsúfolni, amik nélkül pedig egész jói megtart-
hatták volna vele az utolsó vacsorát 

Harmadszor, a legeslegnagyobb bolondság, mikor azt 
mondja, hogy a kenyér jelenti, vagy hogy a kenyér az ő 
teste hasonlata, a mely érettünk adatott ós a pohár vagy 
a bor az ő vére hasonlata, a mely érettünk kiontatott. 
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Édesem, hol van ily hasonlat a kenyérben ós a boros 
pohárban? Hiszen a hol valamely figura, szimbólum vagy 
hasonlat fordul elő, a mikor is egy dolognak a másikat 
jelentenie kell, akkor okvetlen szükséges, hogy mind a 
kettőben valami azonos vonás legyen, a min a hasonlat 
megépül Teszem János 15, 4« A szőlőtő Krisztus hason-
lata, vagy figurája, annyiban, mint ő maga mondja, hogy 
„valamint a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magá-
tól hanem elszárad, ha a szőlőtőkén meg nem marad." 
Szintúgy, Illés Jánosnak figurája vagy hasonlata annyiban, 
mint Gábor angyal mondja Luk 1, 17, hogy azonos lélekkel 
és erővel bír, mint Illés, A húsvéti bárány Krisztus hason-
lata annyiban, mint Ján. Jelen. 5, 12. mondja, hogy éret-
tünk megöletett és feláldoztatott. És igy tovább; minden 
figurában ós hasonlatban kell valaminek lenni, a min a 
hasonlat megfordul ós a mi mind a két dologgal összevág. 
Ámde itt a kenyérben és boros pohárban semmi sincsen, 
a miben Krisztus teste ós vére azokkal egyenlő lehetne. 

Ha már most Krisztus azt mondja : a kenyér az ón, 
ti érettetek adott testemnek hasonlata, a pohár bor az 
ón, ti érettetek ontott véremnek hasonlata, ez épen annyi, 
mintha mondaná, a kenyér teljességgel nem hasonlít ugyan 
az én, érettetek adott testemhez, mindazáltal az ón éret-
tetek adott testemnek hasonlata : t isztára olyan ez, mintha 
azt mondanám szent Pálból II. Kor. 6, l 4 j idézve, Bellák 
a ki teljességei nem hasonlít Krisztushoz, mindazáltal 
Krisztus hasonlata; a világosság, a mely nem fór össze 
a sötétséggel, mindazáltal jói megfér a sötétséggel stb. 
Miféle emberek azok, a kik így beszélnek, mindenki jól 
tudja, nevezetesen eszeveszett, ostoba bolondok vagy 
semmirekellők, a kik az asztalnál tengeren át repülő vas-
madarakról vagy nyáron eso fekete hóról beszélnek, 
hogy megnevettessék a vendegeket. Épen ilyen eszelős 
bolondot, vagy semmírekelot csinálnak a rajongók Krisz-
tusból is, mikor rá fogják, hogy ő voltakép azt mondja, 
a kenyér az én. érettetek oda adott testemnek hasonlata, 
holott ilyen hasonlatról egyáltalán szó sincs a kenyérnek 
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Ha pedig azzal állanának elő, hogy abban van a 
hasonlat, hogy valamint a kenyeret megeszik és a pohár 
bort megisszák, ágy esszük meg lelkileg Krisztus tes té t 
ós ágy isszuk meg lelkileg az o vérét stb., édesem, hát 
ez semmit sem mond, mert a rajongók a trópust nem 
ezen igékre a lapí t ják: „Vegyétek, egyétek, avagy hálál-
játok4 ' stb., hanem emez igékre : „Ez az ón testem, mely 
éret tetek adatik", azért itt ópenséggel semmi kőzünk az 
evésben, vevésben, hálaadásban való hasonlathoz. Itt itt, 
mondom ón, a kenyérben kell kimutatni a hasonlatot, 
ahogy az érettünk adatik, megöletik, gyötörtetik ós fel-
áldoztatik bűnöknek bocsánatára az igék szerint; avagy 
Krisztus egy bolond, amikor a kenyeret hasonlatnak 
mondja, holott az nem hasonlít, nem is hasonlítható, Így 
hasonlókép a pohár borban kell kimutatni szintén a hason-
latot, hogy valamint az érettünk, talán váltságunkra ki-
öntetik, ugyanígy osztatík ki Krisztus vére is bűnöknek 
bocsánatára. 

Mert így jár el Mózes a maga hasonlataival, midőn 
rámutat , hogyan ölettetnek ős áldoztatnak meg az ökrök 

'és bor jak és mint ontatík ki azok vére ez oltárra ós hin-
tetik bűnöknek bocsánatára és a nép megtisztítására és 
a sátrak és minden edény, miként ezt a héberekhez írott 
levélből (9—12) látjuk, ily hasonlatot mutatnak fel mesteri 
módon. És különösen a húsvéti báránynak van igen finom 
hasonlata Krisztusnak érettünk, bűnök bocsánatára adott 
testével, abban a tekintetben, hogy leöletik és feláldoz-
tátik, vére ontatik, hintetik ós az aj tóra kenetik, a pusz-
tulástól való váltság okáér t Ezt a hasonlatot kell kimutatni 
a kenyérben és borban is ; vagy azt keli mondanunk, bolond 
az, aki azokat Krisztus érettünk odaadatott testével ós 
bűnök bocsánatára kiontott vérével hasonlónak mondja, 
holott ilyen hasonlatnak azokban semmi nyoma sincs ; 
mert ha hasonlat, úgy valami hasonlónak kell abban lennie, 
vagy hazug ős hamis beszéd az, ha hasonlatnak mondjuk. 

Ha már most Krisztus vacsorát akar t szerezni, ahol nem 
az ő teste és vére, hanem az ő testének és vérének hasonlata 
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lett volna meg, űgy méltán meghagyhatta volna nekünk 
a régi Mózesvacsorát a húsvéti báránnyal, amely jeles módon 
és kereken, tisztára, mindenképen a legfinomabb módon 
jelenti az ő érettünk adott testet ós az o érettünk, bűnök 
bocsánatára kiontott vérét ős egy figura vagy hasonlat, amint 
ezt az egész világ jól tudja. Mit bolondozik hát és szünteti 
meg az ó=t e s t a 111 entomnak ezt a tinóin vacsoráját és szerez 
ahelyett egy olyan vacsorát, amely amazzal szemben 
t isztára semmi, űgy jelentésre, mint mívoltra nézve ? 

így méltán mondhatnók neki, hogy az űj-testamen-
tumnak beteljesedésnek és világosságnak kell lenni, szem-
ben az ó-testamentommal; te pedig megfordítod a dolgot 
űgy, hogy az új«testamentom bizony kiüresítós és sötétség 
az ő-testamentommal szemben, Mert ott mégis csak van 
egy bárány, egy elő test, amely a népért feláldoztatik, 
ami sokkai világosabban és tisztábban jelenti Krisztus 
testét, mint ez a puszta kenyér, amely egyszersmind 
homályos hasonlat szemben a báránnyal És ott megvan 
a bárány vére, ami sokkal világosabban ős tisztábban 
jelenti 'Krisztus veret, mint a puszta bor. Szóval ez az 
úrvacsora amazzal semmíképen sem. vethető össze jelentós 
és hasonlat dolgában. Épen azért, ha az űj-testamen-
t ómban mindennek teljesebbnek kell lennie, mint az óban, 
még a hasonlatnak is, méltán hagyhatta volna meg Krisztus 
nekünk ama vacsorát ; vagy nem igaz, hogy puszta kenyér 
és bor van a mi űrvacsoránkban: mert ennek bizonnyal 
messze felül kell múlnia Mózes vacsorájá t ; különben 
Krisztus nem szüntette volna meg a z t 

•Itt a rajongók újra 'kifogást keresnek és azzal állnak 
©lő, a inít szent Pál I. Kor. 11, 14 ilyenformán mond a 
maga szövegében: „Ez az ón testem, mely ti érettetek 
megtöretik". Itt a hasonlat ós jelentós a törésben van, 
olyanformán hogy valamint a kenyér az asztalnál megtöretik, 
űgy gyötörtetett érettünk Krisztus ís a keresztfán stb. Óh, 
aki már most nem tiltotta volna meg, hogy a szenteket 
tiszteljük és a képeket megtartsuk, az most térdre hull-
hatna szent Pál képe előtt ós felkiálthatna: óh te szent-
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sóges szent Pál, segíts minket szegény nyomorult, elha-
gyatot t rajongókat, e dühöngő Luther ellenében, látod 
hogy üldöz és nyomorgat, hogy nem tudunk hová lenni, 
egyedül te segíthetsz raj tunk, ha mondod, Krisztus teste 
megtöretett . Node szent Pál nem tud ós nem ís akar segí-
teni, mert „a szentek képeinek föleik vannak ós nem 
hallanak" 115. Zsoltár 6. 

Először, hogy a „megtöretett" itt annyit jelent, 
mint megfeszíttetett, ezt ok a maguk fejéből mondják, 
de ép oly kevéssé tudják bebizonyítani, mint a hogy nem 
bizonyíthatják be a kenyérnél a hasonlatot Krisztus teste-
vei szemben és ez merő világba való fecsegés, ígnotuni 
per ignotum Mi pedig bizonyítékokat követelünk az ily 
hasonlatnál, mert ha már oly biztosra dicsekesznek a 
maguk dolgával, tegyek azt bizonyossá is, vagy álljanak 
kí szegyenszemre. 

Másodszor, fentebb mondottam, hogy a rajongók a 
.trópust vagy hasonlatot nem ez igékbe helyezik: „vegye-
tek, egyetek, háláljátok tehát ez igékbe sem : Krisztus 
vevó a kenyeret, megtöré és adá a tanítványoknak. Itt 
emez igéket, „venni, törni, adni, kenyér, tanítványok," ezt 
mind trópus nélkül, pusztán ugy, a mint hangzanak meg-
hagyják. Épen azért a törésből utóbb sem csinálhatnak 
trópust , ahol Pál mondja : „Ez az én testem, mely érette-
tek megtöretik," mert ez ugyanazon törésről van mondva, 
melyről fentebb mondja : „Vevó a kenyeret ós megtöré, a 

hacsak erős érvvel be nem igazolják, hogy ez egy más 
törés. Addig áll í t jor, hogy mind két helyen egyazon 
törésről van szó ós ez alatt nem érthet jük Krisztus-
keresztre feszítését vagy szenvedését. Mert Krisztus nem 
maga fogta meg, feszítette meg, nem is maga ölte meg 
magát, pedig így kellett volna lennie, ha a törés egyet 
jelent az öléssel; mert ő a kenyeret bizony maga vette 
ós tör te meg a maga saját kezével. 

Harmadszor, maradjunk meg az írásnál, hogy „a 

1) Vagyis: ismeretien ismeretlen által. 
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kenyeret megtörni," annyit jelent, m i n t a kenyeret kiosz-
tani, ahogy ón ezt a mennyei prófétákkal szemben bebizo-
nyítottam, És szent Pál ezt mondja : „A kenyér, amelyet 
megtörünk, a Krisztus testének kiosztása" I. Kor. 10 1G. 
És egészen gonosz beszéd, ha valaki írásbeli alap nélkül 
a kenyértőrest egynek veszi a megfeszítéssel, vagy meg-
éléssel ; mert a törés különben sem jelent sehol megfőj-
tás t vagy megölést. Épen azért merő koholmány az, a 
mivel itt a rajongók takaródzní szeretnének. Már pedig 
biztos hasonlat mutatandó^kí, amellyel a kenyérnek a Krisz-
tus éret tünk oda adatott testével bírnia kelh És ha mindjárt 
a törés volna ís ez a hasonlat (a mint nem az), mégis 
hiányzik a hasonlat lényeges része, nevezetesen, hogy 
ére t tünk, épen váltságunkra töressék meg a kenyér és 
.-öntessek ki a bor. Mert a kenyérnek ós a bornak kell 
Krisztus ama teste ós vére hasonlatának lennie, a mely 
•érettünk adatott és ontatott, a végre, hogy általa megváltas-
sunk, a mint a szöveg mondja : „Ez az ón testem és vérem, 
mely ti érettetek adatott és ontatott bűnöknek bocsánatára." 
Ily hasonlatra pedig a törés nem alkalmas; ámde a szö-
vetségi húsvéti bárány és a régi vacsora nagyon ís 
alkalmas. 

Épen azért a bor és kenyér itt nem lehet, nem ís 
nevezhető Krisztus ama teste ós vére hasonlatának, a 
melyről az úrvacsorai igék szőlanak. Arról nem is szólok, 
hogy János a „törés" szót Krisztus szenvedésénél tisztára 
tagadja, mikor azt ír ja hogy: Krisztusnak egy csontja 
se töressék meg, hogy beteljesedjék az í rás : egy csont-
já t sem szabad megtörnötök stb." Ez az oka, hogy az 
írás nem engedi meg, hogy a törést Krisztus szenvedésére 
vagy halálára alkalmazzuk. 

Negyedszer, ha mindjár t meg is engedem, hogy a 
törés által a kenyér Krisztus megfeszített testéhez hasonló, 
noha nem az; úgyde hogy állunk más részben a pohárral 
vagy a pohárborral? Mí módon lesz itt a bor a Krisztus 
bűneinkért kiontott vérének hasonlatává. Mert az ivás 
nem Krisztus kiontott vérének, hanem a lelki ívásnak, 

lK L u t h e r M. míívei. 2 1 
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vagyis a hitnek hasonlata, a mint ők maguk tanítják. Itt 
azután mégis csak teljes szégyenszemre áll ott az a sze-
gény pohárbor, hogy szégyenteljesebben nem is állhatna;; 
mert noha nem rej t magában semmi lényeges hasonlatot sem, 
mégis Krisztus éret tünk ontott vére hasonlatának kell 
lennie ős neveztetnie. 

Hol vagy immár te szent Pál? Ha legalább azt is 
mondtad volna, hogy Krisztus kezei reszkettek ős hogy 
kiöntötte a poharat, akkor mi szegény rajongok egy 
időre heórhetnők evvel a kiöntéssel, amint a töréssel ideig 
óráig bérjük. Ej ha az szent János, mikor Krisztus kar ja i 
között ült, legalább fejével Krisztust könyökön ütötte 
volna, mikor a poharat vette ós a tanítványoknak ad ta : 
ha csak egy csepp ömlött volna ki, elég volna nekünk 
ős mondhatnók: no lám a bor Krisztus kiöntött véréhez 
hasonlít, annyiban hogy kiöntetett. Ha már ez a kiöntés 
nem ís történik épen a mí váltságunkra ós hasznunkra 
ós eként Krisztus vérevei a fődologban a hasonlat szem-
pontjából nem is egyez, ahogy az úrvacsora! igék köve-
telik, hát mégis csak nekünk szegény rajongóknak vált-
ságunkra tőrtónik az ebből a nagy Ínségből ós szegyen-
ből, hogy egyébként semmi hasonlatra nem tudunk 
rámutatni, pedig oly régóta, oly messze és távol, annyi 
könyvben kiabáltuk, hogy a bor Krisztus érettünk, bűnök 
bocsánatára kiontott vérének hasonlata és alakja, noha 
most a hasonlatnak meg csak nyomát sem találjuk. 

Majd meglássuk, mit nyernek Krisztus Urunk gunyolói 
ős ki teszi jobban bolonddá a másikat, inert náluk, figura 
nec graminatíca, nec theologíca, nec naturalis esse pofcest, 
vagyis az ő hasonlatuk semmi esetre sem áll meg, mert 
annak sem a szavakban, sem a Szent írásban, sem ezen 
hasonlat természeteben nincs alapja. Ha a szavakban 
volna, úgy a „test" szónak két szónak kellene lennie ós 
inógís egyféle betűk maradnak ós Krisztusnak kétféle testét 
jelentik, ahogy a „szőlőtő" sző két szóvá lesz és, mégis 
egyféle betűk maradnak és kétféle szőlőtőt jelentnek, 
Űgyde a kenyér nem lehet Krisztus teste, nem ís nevez-
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hető annak. Pia a ázent irasbmi ~Toina alapja, ugy a 
kenyérnek oly hasonlattal kellene magában bírnia, hogy 
Krisztus érettünk adott testét jelölhetné, ahogy minden 
más hasonlat leszi a Szent írásban, Ida pedig termeszetes 
hasonlat volna, akkor a kenyérnek ép ügy kellene hason-
lítani a testhez, mint ahogy a Tárossá hrsonht a termé-
szetes rózsához. Líert az a természetes hasonlat, a mikor 
luki természetből, minden oktatás nélkül fel ismeri, mit 
mutat a dolog, mit jelentenek a képek. Mert aki a rózsát 
ismeri, annair senki nem mondhatja, hogy a festett rózsa 
egyenlő a természetes rózsával. Ámde a kenyér ilyen-
formán soha nem hasonló Krisztus testéhez, hát még hogy 
hasonlíthatna hozzá űgy, ahogy ő érettünk adatott , 

E szerint akármely oldalról vizsgáljuk a rajongók 
képzelgését, hitvány semmiség az. Mert fentebb bebizo-
nyítottuk, hogy epenséggei nincsenek semmiféle biztos 
szöveg birtokában. így hát, bár örömest fogadnók el 
az ő szövegüket biztos szöveg gyanánt, nem állja meg 
helyet a gazfickó ós kezünk közölt semmivé morzsolódik. 
Hiszen ki tar that kí egy oly szöveg mellett, s mely 
imigyen hangzik: a kenyér Krisztus testenek hasonlata és 
mégsem lehet Krisztus testének hasonla ta? Ili mondhat 
egyazon beszédben ós egyazon dologra vonatkozólag-
egyszerre nemet ós igent? Epen olyan formán vannak 
ők, mint az a bolond, a ki a vízi malmot hegyre építette. 
Mikor a malom kész volt, megkérdezték tőle, honnan 
veszi a vizet? Erre azt felelte: no lám, erre valóban soha 
nem ís gondoltam. 

Ilyen forma szorultságban vannak a rajongók ís a 
jelképeles ós hasonlat mellett, űgy hogy semmit sem 
tudnak az alatt gondolni Ha már most szinte örömest 
engednénk ís nekik ós elfogadnék ezt a hasonlatot és 
kívánnék, hogy oktassanak kí az iránt, miben keressük a 
kenyér e hasonlatát a Krisztus testével, nekik ís azt kell 
mondaníok, erre bizony soha sem gondoltunk; nii úgy 
gondoltuk, ha hasonlatnak mondjuk, akkor az meg is van, 
mert a mi lelkünk kezdettői fogva Isten akart lenni, hogy 

21* 
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minden meg legyen, a mit 6 mondana. íme, így pofozza 
fel az ember magát saját szavaival, 

De bár ekőnt elég hatalmasan tőnkre silányitottuk a 
rajongók trópusát, ők mégsem engedhetnek, nem ís hallgat-
ha tnak ; mert ki tömheti be az Ördögnek szá já t? Ezek az 
ördögök nem mennek kí csakis bőjtőlés ós imádkozás, 
által, egy ideig nyertesek akarnak lenni. Azt fogják ők 
mondani ; hogy a hasonlatok nem szoktak minden pontban 
beválni ós a kenyér bizonnyal Krisztus teste hasonlata 
lehet más tekintetben, ha nem is abban, hogy Krisztus teste 
érettünk adatott, teszem az evésben, vevésben stb. Erre 
fentebb eléggé megfeleltünk azzal, hogy ők maguk sem 
kerestek, nem is helyezték a hasonlatot az úrvacsora ez 
igeibe vagy részeibe, hanem az éret tünk adatott testbe. 
Ha most más részekben találják meg a hasonlatot, azoknak 
az úr-vacsorához semmi közük és az ő képzelgésüknek 
épen nem szolgálnak igazolására ; nekik ennél a résznél 
kell maradniok, ez az én testem hasonlata, mely ti éret-
tetek adatott . Ha ezt nem muta t ják kí ós ebben nem 
egyeznek meg, ollyá lesznek, mint a bunda az ő karjaikon. 
Legyen elég ennyi most ez ő trópusaikról, a mieinknek és 
mindazoknak, kiknek kedvük van az igazság mellett 
megmaradni, az Ördög fecsegése ellenében való biztos 
megvédelmezésére. 

Továbbá, a mi Oekolompadius ellenem intézett jeles 
panaszát illeti, hogy ón káromlást szólok, úgy szintén, hogy 
az én írásom az Ördögtől ered, amint Zvingli is bolondoskodik 
és mások is mondják, hogy ón az ördögöt hetvenhétszer is 
említettem, hát az derék, dicséretes dolog, de nagyon is 
szükséges megírni, mert nem tud semmit sem felelni. 
Miért nem számítják össze azt ís, hogy hányszor említem 
Istent és Krisztust és hogyan harcolok Krisztusért az 
ördöggel szemben ? igen, ez nem válik be oly jól ama 
méregnek, a mellyel ők el akarnák hitetni a közönséges 
emberrel, hogy Luther tana az ördögtől való; ez a kígyó-
fajzat szeretettel, békességgel és mérséklettel dicsekszik 
és úgy tele van méreggel, mint egy szalamandra. 
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No jő! van, feltettem magamban, hogy nem írok test 
és vér ellen5 amint szent Pál tanítja, hanem az Ördög ós 
az ő fa jzat ja ellen; épen ezért helyesen járok eh ha már 
más szónál többször nevezem az ördögöt. Hát oly szemérmes 
legyek már most ezek miatt a gyöngéd, lűlszeilemes, 
mélységesen szent rajongók miatt, hogy az én ellenségemet 
meg sem nevezhessem. Örömest el ís tűröm, hogy károm-
lónak és dühöngőnek mondjanak, mikor én az Ördögöt a 
maga küldötteiben oly frissen ós vidáman megtámadom, 
mert kedvesebb nekem az ón szabad, nyilvános, egy ügy ü 
harapásom az Örd.ög ellen, mint az ő mérges, orozó, gyilkos 
szúrásuk, amelyet ők a béke és a szeretet ürügye alatt 
az őszinte lelkek ellenében gyakorolnak, ahogy a zsoltár szól 
az ilyen kígyókról sfcb. 

Harmadszor, azt írja, hogy ez a szöveg: ez az én 
testem, nem világos, mint ahogy ón kérkedve mondom, 
mert Krisztus teste nincs láthatólag jelen. Én nem ís 
bizonyítom be ezt az ón állításomat; az ok ez: nem 
igazolom az írásból, hogy Krisztus láthatatlan teste jelen 
van ; nem ís tisztázom a dolgot, hogy neki láthatatlanul 
jelen kell lennie, mert Krisztus teste láthatólag adatott 
érettünk, Erre feleletem: a rajongók számára persze hogy 
semmit sem bizonyítottam be, nem is tudom ezt soha 
megcselekedni, mert ők nem akar ják ezt seni olvasni, 
sem tudni, sem megérteni, a mint a zsoltár (58. 5_6) 
mondja, hogy bedugják füleiket, mint a kigyő, hogy ne 
hallja az okos varázslónak hangját. A mieink számára, ezt 
tudom, elég világossá tettem azt a szöveget ós megadtam 
a kővetkező szabályt : Az írásban a szókat oly értelemben 
kell venni, amint azok a maguk mivolta szerint hangzanak 
és semmi más jelentést nem szabad azoknak tulajdonítani, 
hacsak nem kényszerít arra a hitnek valamely nyilvánvaló 
cikke. Ez a szabály van az én könyvemben, És Oekolompadius 
mégis azt mondja, hogy ón semmiféle szabályt nem adtam. 
Minthogy tehát ezek az igék: ez az ón testem, minden 
nyelvnek természete és hangzása szerint nem kenyeret, 
avagy a testnek jegyét, hanem Krisztus testet jelentik, 
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ez értelemben kell ?zokat venni és nem másként értelmezni, 
hacsak az írás nem kényszerít rá. 

Ha pedig oly igék birtokában vagyunk, a melyeknek 
biztos, mindenki előtt ismeretes jelentésük van ős semmi-
féle más jelentés nincs beigazolja, ezt világos, nyilvánvaló 
tiszta igének és szövegnek mondjuk, Mert ember nem 
hallotta még soha a földön, hogy a „test"-et a test 
hasonlatának kellene neveznünk és ez az egész világon 
egy új, Homályos, ismeretlen jelentés lévőn, bizony erős 
igazolásra van szüksége. Ámde az első jelentés magában 
véve világos és bizonyos, mint mindenki tudja, Hát nem 
derék egy dolog az, mikor Oekolompadius egy új. Ismeretlen, 
homályos, bizonytalan jelentéssel áll elő ős ezzel el aka r j a 
érni, hogy a régi jelentős homályossá és bizonytalanná 
legyen? Az olyan eljárás melleit egy sző sem maradna 
világos az írásban, ha bármely leieknek szabad tért nyit-
nánk, hogy új jelentéssel állva elő, egyszerűen kijelenthesse, 
hogy a régi jelentős homályos és bizonytalan. Mire vezethet 
ez a hitvány következtetés, amelyet itt Oekolompadius 
megkockáztat, nevezetesen: a szöveg ezt mondja : ez az én, 
érettetek adatott testem, úgyde ő láthatólag adatott 
értünk, azért az ő teste nem lehet láthatatlanul jelen, — azt 
fentebb Zvinglinek eléggé megmutattam ; ez megint az a 
bizonyos bíró, aki vörös nadrág nélkül van a fürdő ban ős így 
tehát nincs a fürdőben. 

Nem tudtam, hogy Oekolompadius ennyire- gonosz, 
nyomorait logikus avagy dialektikus, hogy ő ís quod-ot 
pro quaiíter veszi ős ab accidente ad substantiam követ-
keztet. Zvingiinel ez nem csoda, ő egy magacsinálta doktor, 
ezek így szoktak sikerülni. Persze aki disputálni akar ős 
a maga elemi dolgait sem tudja a logikában, mí jót 
mivelhetne az? Annyira bosszant engem Oekolompadius e 
dolgával, hogy ón ezentúl semmi különös értelmet nem 
tulajdonithatok neki. Mert ha nem ismerné ís a zofisták 
hitvány szőrszálhasogatásait és furfangjait , mégis csak 
ismernie kellene az elemi dolgokat, vagyis a közönséges 
dialektikát: teszem az t ; regulás conseuquentiae, formás 
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syilogismorum, species argmn ent ation í s stb.1; Ha csak as 
nem tőrtént vele, hogy én Őt as igazsággal egy oldalba 
löktem (a mint gondolom ís), hogy már szinte nem ís tudja, 
mit beszél 

Hiszen mondd, kí gondolhatja, hogy megfontolt emberről 
el lehessen mondani, amit Itt Gekoiompadíus mond, neveze-
tesen, hogy ez a szöveg: es as én testem, azért nem 
világos, mert Krisztus teste nincs láthatólag a szentségben 
és csakis a hívők értik meg ez igéket, mint ahogy állítólag 
Ágoston mondja. Hát okvetlen homályosnak kell azért a 
szövegnek lennie, ha maga a dolog láthatatlan és azt csak 
ís a hívő fogja fel? Fiát mely rész marad akkor világos 
az írásban ? Hiszen mindaz láthatatlan, a miről a hit szói ; 
akkor ez a szöveg sem lehet világos: Isten teremtő a 
mennyet ós földet, mert Isten és as ő teremtése láthatatlan. 
Hát hogyan lesz világossá az ís, hogy az úrvacsorában 
pusztán kenyér ős bor van? Hiszen ha valami több van 
ott, az láthatatlan. Mit ís használ e léleknek ez a komédia ? 
H a c s a k n e m , hogy maguk magukat szégyenbe kever ik; 
bizonnyára e hitvány jelképelóssei még soká nem fognak 
minket magukhoz vonni ős a maguk dolgát megerősíteni, 

Mí pedig tudjuk, hogy ezek az igék : ez az én testem 
stb. világosak és tiszták. Mert ha mindjárt egy keresztyén 
vagy pogány, egy zsidó vagy török hallja ís azokat, be 
kell ismernie, hogy itt Krisztusnak ama testéről van szó, 
amely a kenyérben van. Különben hogy ís gúnyolhatnának 
minket a pogányok ós zsidók és mondhatnák, hogy a 
keresztyének a maguk Istenét felfalják, ha nem értenék 
meg tisztán és világosan ezt a szöveget. Annak pedig, amit 
mondunk, hogy a hívő felfogja és a hitetlen megveti, oka 
nem az igék homályosságában vagy zavarosságában, hanem 
a hallgatók szivében van. 

Hiszen a költők is igen finoman, teljesen világos 
szavakkal tudnak beszólni, nem csupán a láthatatlan, hanem 

') Vagyis: a következtetés szabályait, a következtetések formáit, az 
érvelés fajait. 
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a közönséges dolgokról ís, Mely könnyen szedi rá a hazug 
szép szókkal egyik-másik hallgatóját, pedig ezek nagyon is 
jól értik, mit jelentenek azok ? Hogy tévesztik meg most 
a népet a rajongók, ha közönséges dolgokról (hogy a 
láthatatlanokat ne ís említsem) beszélnek, épen az által, 
hogy a szókat tisztán és világosan, jói megértik. Igen, azok 
a szók néha világosabbak ós tisztábbak, a mikkel a népet 
megcsalják ős a mikben közönséges dolgokról fecsegnek, 
mint azok, amiket az igazságról mondanak. Mert ha nem 
értenék meg tisztán ós világosan a szók jelentésót, ágy 
bizony nem csalnák meg őket. Hanem amint mondom, 
Oekolompadius ős ez a lelek a puerí dialectíca nélkül 
szűkölködik, űgy hogy ex dífficultate vei obscurítate 
íntelligendi ín re infert obscuritatem sígníficandí in 
vocabnlís; hoc est, maié dívidere, tertiam partém scílicet 
Díalecticae ignorare,1) 

Ugyancsak efaj ta bölcsesség az is, mikor azzal áll 
elő, hogy mivel az úrvacsora szentség, ezek az igék ís szent-
sógiieg értendők ° ez az ón testem, vagyis az én testem jegye : 
de hát ugyan mire való ez a komediázás ? Szíves örömest 
belenyugszom abba, hogy az úrvacsora szentség, bárha 
bizony az írás nem nevezi annak; ámde hogyan következik 
ebből, hogy már most ez igék ís szentsegíleg tropíce, vagy 
mint ők mondják figuraként veendők ? Hát nem szép egy 
consequentía vagy következtetés ez? Im itt van egy 
szentség, tehát abban az igék figuraként veendők. Édesem, 
miért nem vesszük hát figuraként a többi igéket ís és 
miért alkalmazzuk a t rópust csupán a „van" vagy „test" 
szavakra ? 

Avagy hol van itt az a szabály, amely arra oktatna 
minket, mit keli és mit nem kell figuraként venni ? Mert e 
tan alapján tropusokat csinálok emez igékből i s : vegyétek, 
egyétek, ezt cselekedjétek az ón emlékezetemre és ezt 
mondom : venni, annyit tesz mint hallani, enni annyit tesz r 

*) Vagyis: a dologra vonatkozó értelem nehézségéből és homályossá-
gából a szavakban való jelentés homályosságát hozta ki; ennyit tesz, hely-
telenül különböztetni, közelebb a dialektika harmadik részét nem ismerni. 
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mint hinni, ezt cselekedni, annyit tesz, mint szívben meg-
gondolni, emiékezet annyit tesz, mint kereszt vagy valami 
más gondolat jel Oka pedig ennek a kővetkező : itt egy 
szentség van, azért az igék abban szentségileg vagy 
figuraként veendők; mert más okot nem tudok, miért 
ne vehetnők ezeket ép űgy figuraként, mint amazokat. 
Ilyen módon maga az Isten sem szerezhetne egy szent-
séget sem, mert hogyan beszelhet ő szentségekről, ha 
minden ő igéjét máskép értik, mint ahogy azok hangzanak? 
Ha egyszerűen űgy beszól arról, ahogy a szavak természete 
hozza magával, űgy az nem szentség; inert azok nem tropu-
sok avagy figurás szavak. Ha figurásszavakat mond, akkor 
meg senki sem tudja , mit mond ő. Bolond dolog ez. 

Mikor Mózes a húsvéti bárányt szerzi, a mi pedig 
bizony Krisztus kepe és figurája volt, épen semmi figurás 
szót sem használ, hanem egyszerű, világos, együgyű, sza-
vakat; a minők a közönséges nyelvhasználatban szokásosak 
ós az ó testámentom összes figurái egyszerű, együgyű, 
világos szavakba őltőztetvók és egy sincs közöttük, amely 
figurás beszéd volna. Űgy hogy egyenesen meg kell 
fordítanunk Oekolompadius szabályát ós azt mondani ; 
egy szentségről vagy figuráról sem beszélhetünk csakis 
űgy, ha egyszerű, együgyű, közönséges szókat használunk. 
Hisz5 különben ki érti meg, mikor Mózes (2, l 2_1 3) azt 
mondja : „Vegyetek egy eves bárányt ós egyétek stb.", ha 
ez alatt egyszűeren nem a természetes bárányt ós evest 
akarta megjelölni, hanem ilyenformát gondolt volna: 
vegyétek.az egy éves bárány jegyét és egyétek meg 
lelkileg. Hasonlókép ki érti meg Jánost, mikor Jánost. 1,2G 

azt mondja : „Én keresztelek vízzel," ha ő egyszerűen nem 
a természetes vízről és keresztelesről beszélt, hanem arra 
gondolt volna : én keresztelek a viznek jegyével ? Óh mit 
ís mondjak ? Ha ezt Oekolompadius nem gonoszságból 
írja, mint remélem, akkor e tudós férfiúhoz egész életemben 
egy hasonló ostobább, együgyübb, meggondolatlanabb férfit 
nem hallot tam; hisz' mindaz egyenesen ő maga ellen szól, 
amit csak maga mellett mondani akar. 
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Áttol tartok azonban, hogy az Grdög itt más valamit 
célos (mert ki biztos közülünk as ördögtől ?) nevezetesen, 
minthogy ő tudja, hogy Krisztus az írásban szentségnek 
mondatik, teszem I. Tina 3. 16, azt akarná kisütni, hogy 
azok ís figurás ígóirnek veendők, mikor azt mondjuk: 
Krisztus Isten és ember stb. : mert valamiben törnie kell 
fejét, o nem komédiázik hiába. Szőval ítu megint szűkölködik 
Gekdompadius a pueri dialectica nélkül, a melynek egyik 
szabálya, bene dividere. vagyis helyesen különböztetni, 
me: t a szentség "7agy történet és as igék. amelyek a 
szentségről szolnak kétfélék. A szentség vagy történet 
mindenesetre valamely más dolognak jele vagy hasonlata ; 
ámde az igék egyszerűen nem jelenthetnek mást, mint a 
mit mondanak. Teszem Mózes húsvéti báránya, természetes 
doíog7 hogy Krisztust előre képleli és jelzi-; ámde az igék, 
amiket Mózes a húsvéti bárányról mond, egyszerűen ugyanott 
a húsvéti bárányt tanít ják és semmit m á s t Szintúgy a 
körülrnetelkedés, természetes dolog, hogy Ádám meg-
öldöklését előre kópieli, ámde az igék, amiket Mózes a 
körülmetélkedésről mond, voltakép5 a testi kcrülmetél-
kedesről tanítanak. Ugyanúgy a keresztség a bűnnek 
elmentését jelenti; ámde a keresztségről szőlő igék egy-
szerűen a vízbe merítésről oktatnak. 

Hasonlóképen az úrvacsora szentsége is bizonnyal 
valamit előre képiéi ós jelez, nevezetesen a keresztyéneknek 
Krisztus szellemi testében egy azon lelek, hit, szeretet, 
kereszt stb. által való egységek Ámde az ezen szentségre 
vonatkozó igéknek egyszerűen azt kell magákban foglalniok, 
amit mondanak. Az ón kedves Oekolompadiusom azonban 
itt vaktában egy igazi Zvingliféle alloissisre bukkan és a 
sötétben felcseréli a dolgot ós csinál ex figura reí figurám 
sermonis, hoc modo; res est figuratíva, ergo verba de 
rebus figurativis sunt figuratívak) Mégis csak jámbor, bamba 
páternek kellett neki lennie, aki bizonnyal ártatlanul 
került ebbe a dologba és ki is kerülhette volna. 

1) Vagyis: a dolog alakjából a beszéd alakját, ilyen formán: a 
dolog képleges, épen azért a képleges dolgokról szóló igék is képlegesek. 
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Minthogy tehát azt tartóin, hogy o merő együgyüségbő: 
cselekszi est, megbocsátom neki, hogy ennyit Misködik 
1. Mőz= Í7, 2 mondásával, amely szerint a körülmetél-
kedés szövetság es jel, amint én est bebizonyítottam. Ámde 
mert a dolgon semmit sem lendít, ha mindjárt: itt igaza 
voíiia is, mellőzöm, hiszen eszei meg nem volna bebizonyíts a, 
Logy már most az úrvacsorában Is tesíjelneK kell lennie. 
Hasonlókép megbocsátcm neki, hogy lelki sziklát csinál a 
természetiből Pál ama mondásában: a szikla Krisztiig volt, 
tudva, hogy ő ezt a maga fejéből mondja, hogy azzal 
semmit sem bizonyit; es ha mindjárt holnap bebizonyíthatná, 
mégsem következik abból, hogy már most a testnek itt ís 
test jelnek kellene lennie. Ugyanúgy áil a dolog II. Mos, 
12, n mondásával is ; „Ez az Űr páskája," mert különben 
is eleget beszéltünk fentebb a mondásokról és a tropusokről. 
Rátérünk a fődologra. hogy az írás ellenkeznék a rni 
é r te lmünkkel talán itt felbukkan az elmóssóge. 

Az írás kényszerít felvennünk, mondja ö, hogy 
Krisztus ne legyen jelen az úrvacsorában. Hol? Mikor 
Krisztus azt mondja : szegények mindenkor lesznek veletek? 
én azonban nem leszek veletek. Máté 26, n . Színt5 úgy 
Krisztus nem akarja, hogy itt vagy ott keressék stb. Mát. 
24, 2g• Minthogy pedig itt lenni ós itt nem. lenni egymást 
kizárják, kell hogy puszta kenyér legyen az úrvacsorában. 
E mondásokra eléggé megfeleltünk. Én azonban azt köve-
teltem legutóbbi könyvecskémben; ne mondják ők azt 
nekünk, hogy e mondások egymással ellenkeznek, mert 
ezt elég régóta halljuk tőlük és körülbelül jól tudtuk, 
hogy ők ezt mondják, hanem bizonyítsák be azt. Itt 
azonban Oekolompadius ép' oly szépen hallgat, mint 
Zvingli; épen azért semmit sem ér, amit mondanak. Mert 
mind a ket tő igaz lehet, az is, hogy Krisztus egyszerre itt 
és az is, hogy nincs itt, más és más alakban ; mert neki 
egynél több mód áll rendelkezésére, hogy valahol legyen, 
mint fentebb mondottuk. 

Mikor ón Isten jobbjáról mondom, hogy Krisztus 
testének ott kell lennie, ahol Isten van, Oekolompadius is 
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azt következteti, amit Z v i n g l í , hogy Krisztus nem bírhatott 
igazi testtel ós ugyanazt a zsákszövetet fonja, amit 
Zvinglí fon, nevezetesen, hogy Krisztus testének oly nagy-
nak kellett lennie, mint a minő a menny ós föld ós mégis 
megfoghatatlannak* Ezt a következtetest igazolnia kellene, 
ámde új ra hallgató Szóval ez a lelek nem akar felelni, 
amikor kérdezik. Mi nemet mondunk rá, Krisztus testé-
nek ezért nem kellett oly terjedelmesnek lennie, mint 
aminő a menny ós" a fölei Hiszen maga az Isten sem oly 
nagy ős terjedelmes, pedig mindenütt jelen van, De bárha 
erről fentebb jő sokat mondottam, Oekoiampadíussal szem-
ben mégis meg kell ezt pótolnom. Minthogy az Isten többet 
tehet, mint mi felfoghatnók, nem, bizony nem lehet mon-
danunk, hogy ez a ket tő egymással ellenkezik, tudniillik 
a Krisztus teste mennyben ős a kenyérben, tisztán a mi 
képzelgésünk és következtetésünk szempontjából, mert 
mindkettő Istennek igéje; hanem az írásból kell bebizo-
nyítani, hogy azok ellenkeznek egymással. A meddig ezt 
meg nem eselekeszík, azt mondja a hit, Isten bizonyára 
valamely különös módon helyhezheti Krisztus testét mennybe 
ós bizonyos más módon a kenyérbe. Ha pedig ez másként 
és más módon mindkét esetben megtörténik, akkor sző 
sem lehet itt ellenkezésről. 

Ép mint ahogy nem ellenkezik, hogy Krisztus feltá-
madása után a tanítványoknál ül, Luk, 24, 36 ós mégis 
egyszersmind nem vala náluk, ahogy ő ugyanott mondja : 
ezt mondottam, mikor még nálatok voltam. Itt áll: nálatok 
és nem nálatok ós még sem ellenkeznek egymással. Hiszen 
az elemi dialectica tanít ja hogy, contradictoria debent 
fieri ad idem, secundum idem? circa idem etc.,1) vagyis az 
ilyen lelkeket iskolába kellene küldeni és Petrus Hispa-
nusra1) oktatni, erre ugyan szükségük volna. 

*) Vagyis: az ellenmondásos dolgokat különböző viszonyaik szerint 
(ad idem, secundum idem, circa idem) kell egymással összhangzásba hozni. 

2) Petrus Julianus vagy Petrus Hispanus, Lisabonból. orvos és filo-
zófus. később XXI. János pápa (1276—1277). Summulse et Tractatus logicales 
c. művet irt, ami sok időn át vott használatban mint a logika kompendiuma. 
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De el kell mondanom egy goromba hasonlatot : íme, 
a nap belesüt egy nagy tengerbe vagy tóba, természetes, 
hogy a vízben nem lehet a napnak több, hanem csakis 
egyetlenegy képe, mivel csak egy nap van; mi törtennék, 
ha száz meg száz állna a tenger körűi, nemde akkor ís 
minden egyes nap képe meg volna a maga helyen és 
-egyik sem a másik helyén és körűi menve a tó körül, a 
kép ís vele menne és minden helyen meg volna, a hova 
megy és ha ezer szem nézne bele, mindegyik maga előtt 
látná a képet és nem a másik előtt ? No lám, ez egy 
teremtet t dolog és mégis némi módon minden helyen ott lehet 
a tengerben. Édesem, ki hazudtolhat meg, hogy az Isten 
nem sokkal inkább tud-e oly módot, hogy Krisztus egyet-
lenegy teste olyan legyen, hogy mindenütt legyen, vagy 
•ott, ahol akar ? Erre erre, mondom, kell legelőbb felelni és 
bebizonyítani, hogy az Istennek nincs hatalma ezt meg-
cselekedni. Ha ezt be nem bizonyítják, borzasztó gazság 
az, hogy fígymáiódva, e kettőt, mint ellenkezőt állítják oda, 
tudniillik Krisztus testét a mennyben és az űrvacsorában, 
mert ők erről meg nem bizonyosodhatnak, Isten bizonyos 
igéi pedig mégis csak itt ál lanak: ez az ón testem. 

Űgyde e bölcs lelkek erre nem hallgatnak, sőt ki-
nevetnek minket e hasonlatok miatt. Épen azért a mie-
inknek mondom ezt: hadd nevessenek, quod pro qualíter, 
earnem pro divinitate, et contra, accipere et ignorantia 
tofa logicae, vitiosissime dísputare,1) nekünk elég, hogy 
semmit sem bizonyítanak be. Még egy hasonlatot mondok: 
ha egy oszlop áll a piacon ós ezer meg ezer szem néz reá, 
mégis minden egyes szem egészben lá t ja ugyanazt az osz-
lopot ós egyik sem akadályozza a másikat ós az oszlop 
is egészben ott van minden egyesnek szemében ős minden 
egyesnek szeme előtt, mintha valamennyi egy szem és 
egy látás volna, mert egyik sem lát kevesebbet vagy 
többet az oszlopból, mint a másik. És ily hasonlatot még 

Vagyis: a mit a milyen helyett, a testet itz istenség helyi t > 
fordítva véve és teljes logikai tudatlanságból tisztára helytelenül vitatkozva. 
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sokat lehetne felhozni, különösen a no a i h e m a t í k á b ó h de 
mert megszoktuk, senki sem veszi est csoda számba* 
Epén azért csodálatos a balgatag- észnek, hogy egy test 
egyszerre sok helyen legyen, mivel ezt nem látja. 

Pedig persze hogy nagy, hihetetlen csoda volna as 
is, ha egy szem se volna és mi cstipán négy érzékkel, 
tapintással, szaglással, ízléssel, hallással bírnánk, amik 
mind nem a távolba, hanem közelbe hatnak és azt prédi-
ká lnák : hogy Isten oly tagot teremthet-, amely egy pilla-
nat alatt nyolc, kilenc, tíz mérföldre elérhet ás érezhet, 
nevezetesen egy szemet. Ezen a született vaknak is ei 
kellene csodálkoznia és mondania : ej édesem, hogy lehet-
séges ez ? Az én kezem egy rőfnél tovább nem érez, az 
én nyelvem egy ujjnyi szélesen nem ízlel, as ón orrom 
egy arasznyira sem szagol, az ón fülem, ha messze hall, 
úgy egy utcányira hall és te egy oly tagról beszelsz, a 
mely tíz mérföldnyire ís érez? Mi azonban akik látunk, 
ezt már nem ta r t juk csodának, mert mi szemünkkel 
bizony tovább érünk, nevezetesen fel a napig és a csilla-
gokig, sot kelettől nyugatig. Már pedig a szem egy testi, 
érzéki, halandó dolog, és mégis egyetlen egy szem a fél 
világot bejárja egy pillanat alatt ős egyszersmind a fél 
világ minden helyen ott van látásával. Mit akar juk hát 
Istennek hatalmát araszolni és megmérni, mintha ő Krisz-
tus testével nem tehetne többet, inítit a mit a nií halandó 
szemünkkel cselekszik, holott a mi szemeink sokkal ki-
sebbek Isten hatalmával ós művével szemben, mint a vak-
nak tapintása és ízlése a mi látásunkkal szemben. 

Minthogy tehát itt állanak Istennek világos, egyszerű 
igéi: ez az ón tes tem; űgy hogy sem az írásban, sem 
bármely nyelvben nem hallottuk soha, hogy ez az ige: 
az én testem, másként mondandó, vagy értendő, mint 
ahogy hangzik ós nekünk az isteni hatalomról sejtelmünk 
sincs, hozzá sehol nem ellenkezik ez az írással és a ter-
mészeti dolgokban sok hasonlóság van, maguk a rajongók 
ís e részben annyi hamis hazugságban ós alaptalan érve-
lésben meg vannak fogva, mindez Istentől elég intelem 
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volna nekünk arra, hogy nekik ne higyjünk és isten igé-
jénél msgrc áradjunk, Mert a Ssent Lélek nem hazudik, 
nem téved, nem is kételkedik. Már pedig mi okét majd-
nem minden dologban hamisaknak és hazugoknak tapasz-
tal tuk Isten kegyelméből Egyebekben pedig legalább ís 
bizonytalanoknak és kételkedőknek találtuk, ugy hogy ha 
mindjár t a magam értelme felöl bizonytalan volnék ís és 
örömest csatlatkosnám hozzájuk, nem tehetem azt, mert 
t isztára nyilvánvaló előttem vagy a hazugság vagy a 
kételkedés és nem látok egyetlen egy érdemes vagy biztos 
érvet sem. 

Mikor bebizonyítottam, hogy két test egyszerre ís 
lehet egy helyen, teszem azt, mikor Krisztus a bezárt ajtón 
átment, ami épen oly nagy csoda, mint ha egy test két 
helyen volna, erről ő azt mondja, hogy es semmi, meri 
más mód ís van ugyan arra, hogy Krisztus a bezárt aj tón 
át ment, nevezetesen teste finomsága révén hatolt be abba, 
űgy hogy nem kellett okvetlenül két testnek egy helyen 
lenni Ha már most azt kérdeni, melyek hát ezek az utak 
ós hogy hatolt be az ő finomsága ? aiíkor hallgatás a 
felelet, Űgy gondolom, az egyik út a templomba vezet, 
inert Oekolampadiusnak, mikor felelnie kell vala, oda 
kellett menni prédikálni, a másik űt a rossz emlékezet, 
hogy ő azután megfeledkezett, hogy arra feleljen. 

így cselekszik ez a lélek, makog egy vagy két szót, 
űgy hogy senki sem tudja, mit beszól ós ennek felelet a 
neve. Hát ha ő rá ju t itt Krisztus teste finomságára, minél 
fogva Krisztus az ajtón át bemegy, a nélkül, hogy két 
testnek egy helyen kellene lenni: édesein, hogy nem tud 
rá jutni arra a finomságra ís, hogy a kenyérben ís jelen 
legyen, a nélkül hogy a mennyből le kellene szállanía, 
mint egy kőnek á háztetőről? No de nem siklanak kí 
kezemből ezzel a finomsággal, Krisztusnak épen ugyan-
azon teste az ' és az ajtók bezárvák és Krisztus nincs 
bezárva a repedések vagy szeglyukak köze; neki csontja 
ós húsa van, amint maga vallja Luk. 24 3r.~hen, 

Hogy Krisztus szent Istvánnak megjelent, Ap, Cseh 
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7, 55 és több más szentnek Is, hogy az Atya hangja hallat-
szék a felhőből Máté 17, 5, mely példákat én annak bebi-
zonyítása végett idéztem, hogy nem kell vala Krisztusnak 
egy bizonyos helyen lennie a mennyben, erre szintén ép oly 
finoman kimutat ja a maga elméssegét, mondván: próbál-
já tok meg ezt, legyen egy test két helyen, micsoda beszed 
ez egy tudós férfiú szájából? Beismerem hibámat; mert 
ezek a példák nem bizonyítják be azt sem, hogy a farkas 
őrömest falja fel a juhot, avagy bármi ehez hasonlót 
akarna is levonni. Én azért hozom fel e példákat, hogy 
Krisztus közel van és nem ül a mennyben egy helyen, ő 
pedig magyarázza ezt, ahogy neki tetszik ós ráadásul még 
kételkedik, vajon szent István lelkileg avagy testileg látta-
e Krisztust és ki akar ja sütni, hogy Krisztust valamely 
képben és nem Krisztust magát láthatta. És ez mind igaz, 
csupán azért, mert Oekolampadius mondja ezt a maga 
fejéből, következőleg az írás eme világos igeinek tágíta-
ni ok kell az ő képzelgése előtt. És ez mind felelet Luther 
könyvére. Ha én tenném ezt, akkor azt mondanák, Írást 
idézzek. 

Hanem az nem helytelen és persze jobban van 
mondva, mint Zvingli cselekszi Ján. 30 3 l, mondásáról, az 
embernek fia mennyben van, mikor Oekolompadius be-
ismeri, hogy ez, a személy szempontjából, helyesen van 
mondva, Isten Máriától született és leszállott mennyből 
a nélkül, hogy Zvingli káromló magyarázatához, utalna, 
amelyben más egyéb szörnyűségek kőzött az Álloiosis 
arra oktat, hogy carnem pro divinitate accipí és a legjobb e 
dologban az, hogy tudomásul kell vennünk, mily jár tas 
Zvingli mindenfele tudományban; bár magát a dolgot alig-
alig érinti nagy tudománya miatt. Ezen kívül Oekolompadius 
szintén túllő a célon e helyen, mikor Krisztust maga-
magának és az egész Írásnak ellenőre, istensége szerint a 
mennybe, embersége szerint pedig csupán a földre helyezi; 
nem fontolják meg az ón erveimet, hozzá a maguk saját 
szavát sem értik. Ha Krisztus istenségében ós ember-
ségében egy személy, úgy az ő emberségének is egyszerre 
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a földön ós a mennyben Is kell lennie, amint ezt fentebb 
Zvínglivel szemben bebizonyítottam. Mert Istenben és 
Istennel egy személynek lenni, ez bizonnyára több, mint a 
mennyben lenni. Valamint az sem igaz, hogy Krisztus akkor 
istensége szerint a mennyben vo l t Hol volt ő istensége 
szerint, mikor az anyaméhben emberré le t t? Nem volt o 
személyesen és lényegileg istensége szerint ís az anyaméhben 
és a földön ? Hiszen ón ezt bőven kifejtettem legutóbbi 
könyvecskémben, de hát megrohanni, semmit jól meg nem 
fontolni, sem meg nem gondolni, amit hallunk, vagy 
mondunk, ez őr valamit. 

Épen azért az ő hasonlata sem áll meg, mikor arra 
hivatkozik, hogy ha valaki a hegyről lemegy ós a völgyben 
felöltözik, azt lehetne mondani, senki sem megy fel, hanem-
ha aki alászálL Mert az istenség nem űgy jön le az égből, 
mint ez a valaki a hegyről hanem a mennyben van ós a 
mennyben maradt, de egyszersmind a földön is van és a 
földön marad. Igy arról a felöitözködötfről sem mondhatjuk, 
ő a hegyen van, mikor még itt alant van, amint Krisztus 
mondja magáról: az embernek fia, aki a mennyben van. 
De mi szükség sok beszédre ? Hiszen a mennynek országa 
a földön van, az angyalok egyszersmind a mennyben ós a 
földön vannak, a keresztyének egyszersmind Isten országában 
és a földön vannak, ha úgy ér t jük a főidőn szót, ahogy 
arról mathematice vei locaiiter beszélünk. Isten igéje is 
a földön van; a lélek is a földön adatott meg ós Krisztus 
király volt a földön ős országát a földön kell birnia, a 
mily nagy a világ, 2. Zsolt. 6= „ítéletet ós igazságot cselekszik 
a földön/' Jerem. 23,5o Óh, gyerekes ós bohó módon beszélnek 
ők a mennyről, hogy Krisztusnak ott fent a mennyben egy 
olyan helyet készítsenek, mint amilyen fészket a gólya rak 
a fára ós ő maguk sem tudják, mit ós hogyan beszélnek. 

Azután azt vitatja, hogy Krisztus nem kötöt te magát 
helyhez, nem is akarja, hogy itt vagy ott megtaláltassék, 
hanem hogy leiekben ismertessék meg. Hát itt ú j ra odébb 
rohannak ós nem veszik számba, amit én ellenük írok. 
Röviden mondva, ki köti Krisztust valamely különös helyhez? 

D. Lu the r M. művei . 22 



338 1>. LUTHE I i MÁRTON. 

Hát ne® maguk a rajongók teszik ezt, akik számunkra 
Krisztust a mennyben különös helyre helyezik, és erőltetik, 
hogy azt mondjuk : ímhol itt, ímhol ott van a Krisztus 
ős hogy oseiekessnek ők maguk, mikor a népet az evan-
géliumhoz és felebarátokhoz utasí t ják ? Hát a felebarát és 
az evangélium nincs különös helyen a földön ? Hát a 
Krisztus nincs itt jelen a hívőkben? Lelkileg itt van Ő, 
mondják ők. Mit tesz az: lelkileg? Annyit tesz az, mint 
testilég vagy valósággal? Épen űgy, mintha mi azt 
mondanók, hogy ő testileg vagy láthatólag jelen van a 
szentségbein Hát nincs a keresztyénség ós Istennek országa, 
amily nagy a világ, a földön, ahogy a próféták hirdet ik? 
Hol vannak ők maguk, akik a legelsők akarnak lenni 
Krisztus országában ? Ha Krisztus országa a földön van, 
akkor itt ós ott is van. Ezt megírtam ón a mennyei pró-
féták ellen. Nagyon bosszantja őket, hogy ezzel a könyvvel 
örökösen dicsekszem, mint olyannal, amelybe nem haraptak 
bele, most sem harapnak bele ős bizony nem ís haraphatnak 
bele, mert fogat vicsorítani ós fecsegni meg nem bele-
harapás. 

Itt ú j ra szűköldödik ez a lélek az elemi logika nélkül, 
a mennyiben e szavakat : itt es ott lenni, nem különbözteti 
meg. Mert Krisztus világosan kimagyarázza magát, miről 
mondja ő e szavakat ós hogyan kell azokat érteni, mikor 
előbb így szói: „A mennyek országa nem jő el külső avagy 
látható módon, nem is mondják : íme itt van, íme ott van. 
Mert íme az istennek országa bensőkóp, ti bennetek 
vagyon." Mi is hiányzik e világos szavakból, hanemha hogy 
azokat egy rajongó sem tudja számba venni : az Istennek 
országa ti bennetek vagyon? Kik ezek a t í ? Kíncsenek ők 
a földön, hogy testileg beszeljenek, amint arról beszélnek ? 
Úgy bizonnyára itt és ott vannak. 

Épen azért ezt az igét : itt ős ott, kétféle módon 
kell érteni, loco et more loci. Először is valóságosan űgy áll 
a dolog az itt és ott lőtellel, hogy as bizonyosan ugyanott 
megtalálható és jelenvaló legyen. Mert meg keli hagyníok 
az Istent itt és ott és minden helyen ős engedníök, hogy 
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őt keressek ős ina adják itt és ott ís ős mindenütt, ezt 
bizonnyal tudom. Másodszor more loei, használat szerint, 
vagyis ; nem tartózkodik és ói ugyanazon helyen, ahol van. 
Mint ahogy Pál Ik Kor, 10. 3 mondja : „Mi testben j á m n k , 
de nem test szerint hadakozunk", Mi más ez, mint hogy : 
mí testben ós nem testben vagyunk ? Ha testben vagyunk, 
akkor bizonnyal itt és ott vagyunk, ha csak nem akar ják, 
nogy a test itt ős ott ne legyen. Ámde mi nem test szerint 
hadakozunk vagyis: mivoltunk és ténykedésünk nem olyan, 
a minő a testben szokásos, 

E szerint mondhatom : mi a földön ős nem a földön 
vagyunk vagyis : mi a főidőn élünk, de nem földileg, azaz 
földi módon élünk. Szintúgy, mi a világban vagyunk ós 
nem vagyunk a világban, vagyis: mí ugyan a világban 
elünk ; de még sem elünk világilag, vagyis világi módon. 
Ép5 mint ahogy Krisztus Luk 24; 44. a tanítványokkal ül 
és él feltámadása u tán ; ós mégis állítja, hogy nincs velük, 
nem is el velük. Ezt mondottam, mondja ő, mikor még 
veletek voltam. Mí más lehet ez a „veletek," mint a ti 
módotok szerint, vagy ahogy ti most vagytok? Személyesen 
.avagy valósággal pedig ott ült ós beszelt ős engedte, hogy 
megérintsék.-

íme egy hasonlat: egy vándorló eljöhet Wittembergbe 
és mondhat ja : ón Wittembergben vagyok és nem vagyok 
Wittembergbexu Hogyan ? Ilyenformán: testileg és valóság-
gal ugyan itt vagyok, ámde nem vagyok itt wittembergileg 
vagyis wittembergi módon, inert nekem itt nincs polgár-
jogom, nem is élvezem ós használom a wittembergi jogo-
kat és javakat . Hasonlóképen írja szent Pál is Fik 3, 20 : 
ami voA/rcroamk, vagyis a mi polgárságunk vagy polgári 
mivoltunk nem itt, hanem mennyben van. Minthogy tehát 
Krisztus azt mondja : a mennyek országa nem jő el külső 
módom ezzel bizony világosan állítja, hogy a mennyek 
országa hozzánk a földre jő, amint Ő mondja : tér je tek 
rneg; a mennyek országa elközelget. Luk, 17, 2(J* Ámde 
nem jő ez el olyan módon, ahogy a világi országok jönnek, 
mert ez nem világi vagy emberi mód szerint való ós folyó, 

22 * 
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a Kiint mondottam. Bizony nagyon is szükséges volna, hogy 
ezt a lelket még az iskolába vigyék és Petrus Híspanusból 
az elemi dolgokra oktassák, 

Hanem, ott adja csak meg még Luthernek a kegyelem-
döfést, mikor Ján 4, 2_rből e mondást idézi: _»,Az Isten 
lélekben imádandó, nem Jeruzsálemben, sem ezen hegyen t 
Ebből aztán kisütheted a biztos feleletet, hogy Krisztus-
teste nincs itt és ott, tehát az űrvacsorában sem. Ha e 
lélek csak felelne, akkor emberül eltalálná a dolgot; de-
a mikor nagyot ugrik, akkor bősz ellenség. No jól van, 
e szerint a menny lélek, mert Krisztus lélekben vagyis 
mennyben imádandó, node hogy s mint akar ő a menny-
ben egy bizonyos helyen lenni ? Hát a lelek ís annyi, 
mint különös hely? Miért ne? Ha ezt a lélek mondja, 
akkor biztosan űgy van. De hát mit cselekedett a vak Ján, 
9, 39, mikor Krisztust a főidőn imádta? Az persze meg-
tévedt és Krisztus bolondozott, hogy ő azt elfogadta; 
vagy a lélek annyit is jelent, mint földön. Édesem, ne 
nevess, a lélek megtalál haragudni, mert komoly a dolga,. 

Hanem az még fáínabb dolog, Krisztus az ^ imádók-
ról beszól, ezeknek nem szükség sem Jeruzsálemben, sem 
hegyen imádni; Ján. 4, 2 4 ; óp, mint ahogy az asszonyka 
is mondá neki Ján. 4, 2 0 : „A mi atyáink e hegyen imád-
ták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben 
keli őt imádni". Ez igék szintén az imádókról szólnak. 
Mert nem ezt mondják, hogy 'az Isten nincs e hegyen,. 
Krisztus sem ezt mondja, Isten nincs Jeruzsálemben vagy 
e hegyen stb. Ámde e lélek, mind e mondást Istenre-
vonatkoztatja, hogy ő. nincs itt vagy ott ós nem az imá-
dókra. 

Édesem, mit gondolsz, mit akar az Isten azzal, hogy 
e rajongó léiket ily otrombán engedi bolondozni az írással?-
Persze, hogy semmi egyebet, mint ha mondaná: Édes gyer-
mekem, én nem hiányzom neked, én elég hűséggel bánok, 
teveled és e lelkeknek nem engedem meg, hogy az írást 
bolygassák, csakis ha oly otrombán, ügyetlenül ós bolondul 
cselekszik, hogy aki megtévelyítení hagyja magát, annalc 
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•ne legyen semmi mentsége a részben, mintha én őt eléggé 
nem intettem és óvtam volna, önkén t rohan az a vesze-
delembe, aki az ilyen lelkeknek hisz, inert még annyit 
sem tudott megcselekedni, hogy megfigyelte volna az o 
bofondozásukat, hanem felfalja mindazt, amit mondanak, 
mint egy sáros disznó. 

Mi azonban hisszük, hogy lélekben imádandó, hogy 
nekünk lelkileg vagy lelki módon keli imádnánk, legyen 
bár Krisztus a mennyben, a földön, vagy a szentségben, 
vagy ahol ő akarja. Mert a lelki imádást Krisztus szembe 
állítja a testi imádással, a melyet a zsidók és a mi kép-
mutatóink is oly formán kötnek helyekhez ós időhöz, hogy 
annak külső módon, ahogy e helyek és az idő rendeli, 
kell véghez mennie, mintha az imádság lényege, ereje, élete 
és minden erénye a helyektől, vagy az időtől függne, 
amint ők tanílják, hogy az ily imádságnál fődolog az enge-
delmesség, bárha semmit is kérnek ós nem is tudják, hogy 
mit fecsegnek. íme erről mondja Krisztus, hogy ez Jeruzsá-
lemben és bizonyos helyeken lélekben ós igazságban való 
imádkozás 

Mely erős cáfolat immár ez a mondás, hogy Krisztus 
teste nem lehet a kenyérben ós hogy ez igék: ez az én 
testem másként értendők, mint ahogy hangzanak, remény-
iem megérti a gyermek ís. Édesem, ha ők a maguk dolgát 
megvédeni ós minket meggyőzni akarnak, akkor bizony-
bizony másként kell felkészülniük, ilyen módon meg 
messzebbre löknek el minket maguktól, űgy hogy azt kell 
mondanunk, hogy a dolgot nem veszik komolyan, vagy 
gazságban fő a fejük, hogy ily bizonytalan, hamis, hitvány 
alapra ily erővel építkeznek. 

E szerint Oekolampadius is befagyott e cikkel ós nem 
tudja bebizonyítani, hogy Krisztus csupán a mennyben 
van jelen bizonyos helyen és még mindig nem keres fele-
letet arra, hogyan ellenkezik ez a kettő egymással, tudni-
illik, hogy Krisztus a mennyben ós teste az úrvacsorában 
is jelen van, noha én erre ösztökéltem őt az én könyvecs-
kémben; nem is bizonyíthatják ezt be, mert az lehetetlen 
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és rmiguk is jói érzik est, inert mindaz, arait ők össze-
fecsegnek nem oktat minket egyébre, mint hogy Krisztus 
mennybe ment, a mire senki sem kíváncsi. Ámde hogy 
hogyan van as, hogy azért Krisztus teste nem lehet az 
űrvacsorában emez Igék szerint: ez as én testem, erre 
hallgatás, röpködés, ugramugrálás vrgy őnmegcáfoiás és 
a magák sajá t sssvaiban önmaguknak megfogása a felelet, 
a mint ezt láttuk, 

De mit basznál, ha én az Ördögnek mínoen sarát 
meg ís piszkálom, bűnt köpetnék el azzal ha a magam 
és as olvasó idejét oly hitvány -rágárságokka! rabolnám. 
Mert ha az egész írásnak összes, e dologra vonatkozó 
mondásait előszednők is, akkor sem tennénk egyebet, mint 
amit edd igeié tet tünk, hogy minél több, tért nyitnánk e 
leieknek haszontalan fecsegesre ós hamis írásmagyarázatra, 
hogy eközben a iődologről megfeledkezzék ós a maga 
mihaszna tudományát kimutassa. Hiszen megmondottam, 
most ís mondom és folytomfoiy^a mondom, as ő tanuknak 
voltakép! alapja, hogy Krisztus testének nem állhat több 
mód rendelkezésére a részben, hogy valahol legyen, csak 
az a mód, ahogy a liszt a zsákban, vagy a pénz a zacs-
kóban van, íd est iocaiíter. Mutassák meg nekünk az 
írásból ezt az alapot; mi szükség itt sok könyvirasra? 
Ezt az alapot mutassák meg neked és akkor vidám lélekkel 
elismerheted, hogy nyert ügyük van. Mert higyj nekem, 
ha ők ezt meg tudták volna cselekedni, nem hallgattak 
volna oly sokáig. Minthogy tebát e részben ők türelmes 
ós szerfölött jó barátoknak bizonyulnak, akik nagyon is 
megtar t ják a hallgatás fogadalmát ott, ahol égető szükség 
a beszed ós annyi sok világgá szőrt könyveikben még 
soha egy betűvel sem érintették ezt a vórkelest, ebből 
jól észrevehető, miért hetvenkednek, pattognak, pompás-
kodnak, dörömbölnek, mintha biztos volna dolguk, tudni-
illik fél az Ördög • a világosságtól ós zajt csapva akar 
minket hallgatásra birní. -

-Minthogy-tehát — mondom — ebből a néma. kopogó 
lélekből, ezt az egyetlen, szükséges dolgot senki sem veheti 
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kí3 én is bekét hagyok hát Oekolampadiusnak és végül 
még csupán est a pontot vizsgálom meg : a test nem hasz-
nai semmit. Mert arra, amit ő a külső dologra vonatkozó 
igéről káromol^?, mond, megérdemelné, hogy egyszer lelep-
lestessés, hü, majd még egyszer a keresztségről írok, amit 
Isten mljom 

lóíos tehát ű e k o 1 arnpadine a szöveg összefüggéséből 
kí akar ja mutatni Já r . 6, hogy test alatt itt Krisztus teste 
értendő, noha nem tesz egyebet, mini hogy hasonlatot 
niond egy rongyos kiírni yrő^ akit a polgároknak koszom 
temek kellene ós ezek r sm akarják, hanem s e g v o m h i -
koznak ra j ta stb. Ezt tar t ja ő feleletnek és vas fala erős-
ségének. Itt ú j ra láthatod a röpdöső lelket, megígéri, hegy 
a szöveg összefüggéséből igazolja felfogását ős hasonlatot 
mond a királyról Mi közünk e hasonlathoz? Az lehet jő 
és érhet annyit, a mennyi t ; de hogy bizonyosodunk meg 
az iránt, hogy ide ta r toz ik? Mí nem-et mondunk ós neki 
be kell azt bizonyítania. Ámde erre semmi szükség, ez a 
felelet, suffleit ita nos dicere1), bocsánat uram, itt áll, meg-
adtam a feleletet. 

Azután ilyen* formán segít magán : bizonyos, hogy a 
zsidók zúgolódtak az ő teste miatt, épen azért termé-
szetes, hogy a maga testéről ős nem másról kell beszelnie 
és felelnie. Hát nem finom következtetés ós biztos eonsen-
quentia ez? A zsidók zúgolódtak az ő teste miatt, azért 
Krisztusnak ís a maga testéről keli beszelnie. Ennyit tesz 
a szöveg összefüggéséből bizonyítani. Édesein, hát ugyan 
miért ne beszélhetne valaki Krisztus testéről, a leiekről 
vagy az evangéliumról, a hitről, vagy a miről akar ós 
azután mégis nyomban a testről és veiről, avagy az em-
berről? Ép, mint a hogy Krisztus Mát. 16. 15, a hol a tanít-
ványokkal beszel ós kérdezi: kinek tar t ják őt. vagyis 
beszél velük Krisztusról, aki Isten ős ember volt ós mégis 
nyomban rá a közönséges testről mondja : ezt neked nem 
test és vér jelentette meg Vagy Pál Gal. 1, l 6 , mikor a 

Vagyis: elég, hogy így beszélünk. 
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maga hivatásáról ír, nyomban rá azt mondja : nem tanács-
koztam testtel ős vérre l Ha az a vasfal nem áll szilárdab-
ban, csak így, építsen rá, akinek kedve t a r t j a ; én nem, 
nem jobb az a papirosnál 

A szöveg összefüggése még inkább a mi értelmünket 
támogatja, ha azt minden civakodás nélkül ős amint keli, 
egyszerűen megfigyeljük. Én nem mondok hasonlatot, ámde 
a szöveg világosan mondja, hogy a zsidók megbotránkoztak 
Krisztusnak a maga teste evéséről mondott beszédén, ez 
csakugyan bizonyos, erre ón nekem azt lehet ós kell a 
szöveg összefüggése alapján mondanom, hogy Krisztusnak 
kétféle tanítványai voltak; némelyek, a kik megbotránkoztak 
és zúgolódtak, mások, akik hittek és megjavúltak. Már most, 
ha valamely mesternek olyan tanítványai vannak, akik az 
ő dolgát nem helyesen fogják fel, természetes dolog, hogy 
ő azokat megkorholja és nekik mondhat ja : óh buta 
koponyák, meg sem akar ják ezt megcselekedni, vagy így : 
a szamár bizony még sem jó tanítvány, a mustnak új 
tömlőkre van szüksége stb. 

Ugyanígy cselekedhetik^Krisztus is itt, ahol értetlen 
tanítványokkal áll szemben, rá juk fordítja a beszédet 
mondván : megbotránkoztat ez titeket ? Erre korholja az 
ő hamis értelmüket, majd aztán mondhat ja igen finoinúl : 
óh, test nem használ semmit, lélek ad életet; következőleg 
a lélek itt okvetlenül lelki értelmet vagy tanítást jelent, 
minthogy maga Krisztus így értelmezi a dolgot mondván : 
a beszédek, a melyeket én mondok, lélek ós óiét. Épen 
azórt természetes dolog, hogy a test viszont testi értelemnek 
vagy tanításnak veendő. Ez szeritem sokkal inkább követ-
kezik a szöveg egész összefüggéséből minden hasonlat 
nélkül, mint a rajongók magyarázata. 

Ezt fentebb megmondottuk Zvinglivel szemben is es 
Oekolampadius ép oly szőrszáihasogatást követ el a mea 
szócskával, mint Zvingli és nem felel semmik Szintúgy5 

hamisnak akar ja feltüntetni amaz ón szabályomat, hogy 
azt mondtam: a hol test és lélek egymással szemben állanak, 
ott a test nem lehet a Krisztus teste, pedig nem tesz 
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egyebet, mini hogy Idézi a mondást I. Tim. 3, l 6 . : r Megjelent 
testben és megigazíttatott lélekben," Mit mondok é n ? 
Én a lélekről és testről beszélek úgy, amint azok az írás-
ban egymással szemben ál lanak; o pedig előáll egy 
mondással, ahol test és lélek bizony azonos dolgok; hozzá 
azt sem bizonyítja be, • hogy ott Krisztus teste értendő; § 
mégis mindezt felelet számba kell venni. Nos hát még 
mindig szilárdon áll az ón szabályom, hogy itt a test nem 
jelentheti Krisztus testet. Minthogy pedig ez áll, ezzel 
szemben főcikküknek meg kell dőlnie. 

Hasonlóképen jár el az atyák mondásaival is. Én 
idézem azok szövegeit; ő a helyett előadja a maga magyará-
zatát és semmit sem hoz ki a szövegből a hogy én tettem, ; 

épen úgy jár el, mint ahogy Ján. 6, szövegével a maga 
fejéből mesterkedett . Ezzel megértetik velünk, mennyire 
lekicsinyelnek ők mindenkit ós követelik, hogy amit ők 
mondanak, azt tisztára űgy fogadjuk eh Nos hát ón írtam 
a mennyei próféták ellen; erre semmi egyébbel nem 
feleltek, hanemha ezen ő képzelgésükkel ós magyaráza-
t u k k a l Hasonlókép' jár tam a rajongók ellen irt könyvecs-
kével is ; fecsegnek, felelni nem tudnak, amint ón ezt e 
könyvecskében alaposan bebizonyítottam. Menjenek hát 
Isten nevében ós legyenek szentek, lelkiek, tudósok; ón 
megtettem a magamét Sz t Pál tanítása szerint ós másod-
ízben intettem őket. Téritse meg az Isten őket ós őrizze 
meg a mieinket az ő mérgüktől, Ámen. 

De hogy e dologtól minden irányban megszabadúljak 
és ment legyek, meg kell emlékeznem az ón szomszédaimról1) 
ís, nehogy azt higyjók, hogy megvetem az ő tudományukat. 
Ez a lélek az,t írja, hogy nincs igaza sem Zvinglinek, sem 
Oekolompadiusnak, sem Karlstadnak, sem Luthernek, sem 
a pápának és ilyen formán szerkeszti meg az úrvacsorai 
szöveget: Az én testem, a mely érettetek adatik, ez; az 
evangélisták és Pál az „ez" szócskát előre teszik, ő meg 
hátra teszi és szerinte annyit tesz az, mint : lelki eledel 

Schwenkfeldről és követőiről szól itt. 
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Épen azért az o szövegük ez volna : az én testem, mely 
tí érettetek adatik, ez, értsd meg i egy lelki eieceL Ha 
kérded, miért teszik ezt és miért nem fogadják ez esetben 
a Karlstadt, Zvingli vagy Oskola: npadius szöveget, m incíioa'v 
mégis csak egyet értenek ezekkel, erre hármas felelet 
adható: az első, isteni ok, nevezetesen Isten akarja azt, 
hogy ok egyet ne értsenek ős maguk közt ellenkezésbe 
és egyenetlenkedősbe keveredjenek, a végett, hogy a Szent 
Leíok meggyanúsítható ne levyen, sőt nyilvánvalói"g az 
egész -hlág előtt mentve legyen, mint a kinek semmi köze 
hozzájuk, mert ő az egyességnek ős nem egyenetlenségnek 
lelke és hogy eszel mindenkit óvjon as 6 hazug lékjüktől 
A másik, emberi ok, nevezetesen, miért legyenek ők aláza-
tosak, elfogadván a Karlstadt, Zvingli vagy Oekolampadíus 
szövegét, holott maga Karlstadt, Zvingli ós Oekoiampadius 
oly gőgösek egymás irányában, hogy egyik sem fogadja 
el a másik szövegét? Ne lennének ők ís oly szellemesek, 
külön szöveget csinálva, mint azok? Ez nagy szégyen 
volna. Édesem, a dicsőség nekik ép oly kellemes, mint 
ama háromnak. A harmadik, ördögi ok, nevezetesen, hogy 
az evangélisták és Fái részegek, vagy eszelősök voltak, 
hogy siketek voltak ós a fejük lágyára estek ős így az 
úrvacsora! szövegben a felülvalót alulra és az elülvalót 
hátra t e t t ék ; azért e léleknek kellett eljönnie és a szöve-
get helyreigazítania és az evangélistákat ráncba szednie. 

Ezen ő' képzelgésüknek alapja ős oka, hogy emez 
igéket : ez az én testem, félre keli tolnunk ós előbb a lelek 
által a dolgot megvizsgálnunk. Mert aki ezen igékkel 
kezdi : ez az ón testein, az nem ju that rá ilyen képzelgésre, 
akarom mondani ilyen felséges értelemre, hogy a kenyér 
kenyér ós a bor bor ; ámde aki ez igéket félre löki, az 
aztán nagyon ís rá ju tha t az ilyen értelemre. Nesze, itt egy 
biztos szabály, amely téged minden igazságban jobban 
eligazít, mint ahogy maga a Szent Leiek teheti, nevezetesen, 
ahol a Szent írás a te képzelgésedet tévelygésnek minősíti 
avagy megakadályozza, ott lökd azt félre és indulj csak 
a te képzelgésed után és bizonnyal megtalálod az igaz utat, 
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minden dologban ílnoműí tanítasz, 2hogyan Mózes V. Móz 
12, 8 t an í t ja : „Ne tedd azt, ami neked jónak tetszik"; 
vagyis tedd azt, ami neked jónak tetszik, 

Ez as Ördög szabadon, 1 ár ni a nélkül áli elől és nyilván 
arra oktat rmnket, hogy az Írást ns vegyük tekintetbe, 
mint ahogy Münzer ós Kars tad t is cselekedtek, a k i t a 
maguk tudományát szintén bensőjüknek bizonyságából 
merítették és nem ~7oIt szükségük a Szent írásra, hogy 
magukat, hanem hogy másokat oktassanak, mint as ő bense-
jüli bizonyságának külső bizonyítékával. A. kí már most 
e nyilvánvaló Ördögnek hisz, az bizonnyal önként rohan a 
pokol tüzébe. Épen semmi szükség nincs ' itt semmi 
feleletre, még a mer5 bolondoknak sem, hanem tar tsák 
meg ezt az alapot az ilyen káromlók hitük számára, 
minthogy ők Krisztusnak nem hisznek. 

Másodszor, szerintük Krisztus testének ez a kenyérré 
tétele ellenkezik az' egész Szent írással stb. Mit gondolsz 
itt e lélekről ? Ez bizony elég nagyra tá that ja a szá j á t ; 
mert 0 Zvinglinél ís és Oekolampadiusnál is, akik nem 
mozgósítják ez ellen az egész írást, tűion-túh fent-fent, 
messze-messze szárnyal, Node hallod, az ő-testámentum, 
mondja 0, semmit sem szói arról, pedig oda utasít Krisz-
tus ís minket Ján. 5, 3D. Ugyanúgy az űj-testamentum 
beszél az ő testbej őveteléről, kinek János elő futója és 
nem kenyérbe jöveteléről. így maga Krisztus mondja: 
Senki sem ismeri az Atyát, hanemha énáltalam, nem 
mondja, hanemha a kenyér ál tal 

Ebből láthatod, mely hatamasan segítne az igazságra, 
ha ez igéket, ez az ón testem, felre lökjük. Mert.hiszen 
hogyan mondhatná különben e lelek, hogy a mí értelmünk 
az egész írással ellenkezik,. ha .. ugyanezen igéket szem 
előtt t a r t aná? Ezen kívül, ha mindjárt vaslánccal szeme 
elé kőtőznők is ugyanezen igéket, ügy hogy félre nem 
lökhetné azokat, meg mindig marad neki egy más, Igaz-
ságra vezérlő tudománya és szabálya, nevezetesen azt 
mondja ő, hogy ez igék nincsenek meg az ő testámen-
tumába.m Mert hogy Szt. Lukács (22, 19), Máté (26, 2G), 



3 4 8 1>. LUTHER MÁRTON, 

Márk. (14, 22), Pál (I. Eor. 11, 24), az űj~testámentumba 
beleteszik; az semmi, azért o azokat félre lökheti; hanem 
Isten kell hogy foglyul adja magát, csakhogy ne tehesse 
oda a maga igéit, a hová o akarja, hanem a hova és a 
hogyan azt neki e lélek megparancsolja. Már pedig o azo-
ka t az ő-1estánientumban parancsolja és ott keresi és 
Isten nem teszi azokat oda, tehát e léleknek újra szabad 
és szépen megnyert ügye van. 

Hogy szűkölködhetnék e lélek az igazság nélkül ? Igen, 
ki tudná öt leverni, mikor ily két finom tudomány és sza-
bály birtokában van. Az egyik, hogy Isten igéjét, ahol írva 
találjuk, lökjük félre. Á másik, ha félre nem lökheti, hogy 
egy más hely felé fordul, ahol az nincsen megírva és 
aztán így szól: íme itt ily igék nincsenek, tehát vesztes 
vagy, mert nekem az igéket ügy kell elém adnod, hogy 
én azokat félre ne lökhessem, avagy hogy szememet 
a/.ol tói egy más helyre ne irányozhassam. így kell velünk 
húsevőkkel elbánni, így döntik le a mi kenyérből való 
Istenünket. 

Lásd ós értsd meg ebből, ha vajon az Ördög nagy 
pajzánságból nem gúnyol-e minket. No de ez egyszersmind 
hitünk erősségere ós biztosítására szolgál Mert az átkozott 
Sátán vaj mi ügyetlen komédiát fo lyta t Ő tudja, hogy mi 
Krisztus úrvacsora! igéit nem muta tha t juk meg neki az 
ó-testámentumban, épen azért tetteti magát, mintha 
okúliii szeretne, ha megmutatnék azokat az ó-testámen-
tumban, gondolván hogy nem vesszük észre az ő otromba 
hazugságait : hiszen minthogy ő azokat az új testámen-
turnban nem akar ja meglátni, hanem félre löki, mit tegyen, 
ha mi azokat az ó-testámentumunkban is megtudnók 
muta tn i? Akkor még inkább félre kellene azokat löknie 
és előállania azzal, hogy az ó-testámentum homályos, vagy 
érvénytelen, mutassuk meg neki azokat az új-testámentum-
ban ; ez a beteljesedés. 

És ha mindez megvolna az ó-testámentumban, amit 
hinnünk kell, mi szükség volna az u j i a ? Mi szükség volt 
Krisztusnak földre jönnie, hogy m nket tanítson ? Ilyen 
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formán, mondhatnám én m : a keresztség semmi, a Szent 
Lőlek elküldése semmi, hogy Isten anyja épen Mária, ez 
semmi, szóval a keresztyén hit egy cikke sem maradna 
mego Mert szó van ugyan az ő- tes támentumban Krisztus 
eljöveteléről, ámde hogy most jö t t légyen el és tel jesí tet t 
be mindent, szerzett keresztseget , rendelt bűnbocsánatot , 
adott Szent Lelket stb., erről egy betű sincs abban. Mindezt 
az ú j s z ö v e t s é g n e k kellet t megmagyarázni . Ámde e léleknek 
úgy kell kí magyaráznia magát, hogy alapot talál a maga 
hazugságaira, hogy annál biztosabban őrizkedhessünk tőle. 

A harmadik ok, hogy a kenyérreletel ellenkezik a 
keresztyén hittel. Mert a hitnek lelki tá rgyának kell lenni, 
amelyhez t apad ; a kenyér pedig testi tárgy. Ez alapon 
köve tkez te the t jük azt ís, hogy Krisztus a földön nem volt 
ember, mer t az ő embersége testi ós nem lelki tá rgy volt ; 
épen azért nem hihette ez emberről ere tnekség nélkül 
senki, hogy ő isten. Szintúgy senki sem hiheti, hogy a 
keresztyén ember a mi felebarátunk, hogy férfi ós asszony 
a mí szüleink, sógoraink, testvéreink. Szintúgy senki sem 
hiheti, hogy ég ós föld Isten teremtménye, mer t a hi tnek 
nem lehet semmiféle test i t á rgya ; ezek pedig mind testi 
dolgok. Oly vak lelek ez, hogy semmit sem tud arról 
hogy a hi tnek mindenkor testi t á rgya t muta tnak fel, a mí 
alat t az mégis valami más dolgot ért ós fog fel, amint én ezt 
könyvecskémben sok példával igazoltam, teszem. Rom4, 19o 

Sára testével ós ehez hason lókka l 
A negyedik o k : hogy ez ellenkezik az Ige természe-

tével és mivol táva l Mert az ige nem hangot vagy pusz ta 
szót jelent, hanem Isten őrök igazságát stb. Ugyanazon ige 
nem köthet i magát a kenyérhez ós teremtményhez. Ez a 
cikk, minthogy ők a külső [igét, mint hitre a lka lmat lant 
káromol ják , bizonyításra szorulna ; épen azért, a mit ők 
ezzel bizonyítanak, az semmi, mer t az maga sincs bebi-
zonyítva. Erről majd máskor. 

Az ötödik ok : hogy ez Kr isz tusnak ama papságával 
ós királyságával ellenkezik, amelyet a héberekhez írot t 
levél tanít . Mert Krisztus ott, ahol van, király ós pap 
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ámde a kenyérben nem lehet király, mert a kenyér világi 
teremtmény. Már pedig az ő országa nem e világból való. 
Hát nem finom dolog ez ? Krisztus országa nem e világból 
való, azért nincs az e világon, mert e lélek a ket tőből ; e 
világból és e világban, egy dolgot csinál J a j nékünk szegény 
keresztyéneknek, a kiknek e világban, a halálban az Ördög 
alatt keli lennünk ós a ini királyunk fogva van a menny-
ben, űgy hogy nem uralkodhatik ra j tunk, nem védhet 
minket, nem is lehet nálunk ; mert az ő országa a menny-
ben van ós nem e világon. Ily eszement oktalan tanítók-
kal kell bírnia e bandának ós semmi másokka l Dicséret 
és dicsőség legyen Istennek, mi tudjuk, hogy Krisztus 
( ján. 18, 30) Pilátus előtt nem azt mondá : az ón orszá-
gom nincs itt lenn, hanem ezt : az ón országom nem 
innen való. Ott van ós uralkodik ő mindenütt, ahol van, a 
kenyérben, a világban? a halálban, a pokolban és az Ördög 
a la t t ; ámde az ő országának ereje nincs a kenyér, a világ, 
a halál, a pokol, az Ördög erejeben; mert ő semmit sem 
kölcsönős innét, hogy országát megerősítse, mint ahogy a 
világnak és ördögnek a maguk országában cselekedniük ke l l 

A hatodik ok : hogy ellenkezik Isten dicsőségével; 
mert Krisztus a mennyben, az Atya dicsőségében vanT 

FÜL 2, ii ós széke nem a kenyérben, hanem már a menny-
ben van stb. Ez az érv ugyanazt akar ja , amit az elobbi? 

tudniillik, hogy Krisztus a mennyben, mintegy börtönben 
és kalodában fogva van. Mert szégyenletes dolog volna, 
ha neki velünk a főidőn kellene lennie, a bűn ós a halál 
mindenféle nyomorúságában ; jobb, ha ő az Ördögöt hagyja 
itt lent nekünk és ő fent játszadozik az angyalokkal Hát 
nem felséges dolog ez ? Az nem ellenkezik Isten dicsősé-
gével, hogy ő istensége szerint mindenütt, a pokolban ís 
jelen van, ámde Isten dicsősége ellen vagyon, hogy jelen 
legyen a kenyérben, mintha az ő teste nemesebb volna, 
inmt az istenség. El, el, ez egy szép, finom lelek. 

Végre, hogy ellenkezik az Krisztus szerzésével és az 
első gyülekezet gyakorlatával, mert Krisztus igéi elbeszélő 
Igék mikor így szól: ez az. ón testein és nem elrendelő 
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Igék, minthogy sehol sem mondja Krisztus: mikor ez igéket 
elmondottátok jelen kell lennie ott az én testemnek. Ezt 
a gondolatot ő Zwínglitol lopta és erre fentebb eléggé 
megfeleltünk. Hallottuk tehát ezt az eszement lelket is 
és mógslncs fog egy sem, amely Krisztus igéjébe bele-
harapna, mi több, amely az én könyvecskémet ís meg-
ragadná. Elolvastam újra az én, mennyei próféták ellen 
írott könyvecskémet ís ós valóban csodálom a gyáva 
Ördögöt, hogy az ellen épen seggel nem az írással, hanem 
csakis paszta szavakkal szájaskodik es hogy eddig épen 
nem harapott bele. 

Az azonosító beszédről 

E dologban ez a legfontosabb és legbotrányosabb 
kérdés, amit úgy látom egy rajongó sem ér t ; inert ok ezt 
nem is érintik, avagy egészen ügyetlenül érintik, ezzel 
szemben a rajongók fecsegése igazi, mero komédia. Ámde 
ez a kérdés méltán foglalkoztat minden tisztes értelmet, 
ehez szói Zvingli ís, mint legjelesebb kérdéshez a maga 
könyveiben, a főiskolák ís ezen törtek a fejüket sokáig 
az egész világon, míg maguk-magukat rábírták eme tan 
hirdetésére: a szentségben valósággal nem marad a kenyér-
ből semmi, hanem csakis az alakja, mert sem az Írás, sem 
az ész szerint nem állhat meg az ilyen praedicatio iden-
tlca, de diversis naturis,1) vagyis hogy két különböző ter-
mészet egy dolog lehessen. Ha a rajongók nem volnának 
oly tudatlan logikusok, ezt a tételt felkaphatták volna; 
érdemes ís lett volna a megbeszélésére ós meghagyhatták 
volna a magok haszontalan testét és Krisztust a menny-
ben más egyóbb gyerekes dolgokkal; épen azért erről 
itt ís szólani akarunk. 

Hát igaz és senkisem ís tagadhatja, hogy kőt külön-
böző dolog egy dolog nem lehet, teszem azt, ami szamár 
az nem lehet ökör : ami ember, az nem lehet kő vagy fa. 

h Vagyis: azonsagi beszéd különböző' dolgokról. 
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És nem engedhető meg, hogy Szt, Pálról mondjam, ez egy 
érzékelhető kő vagy fa, hacsak űj szót és ű j jelentést 
nem akarok adni a kőnek és fának, amint fentebb mond-
tuk. Ezt mind el kell ismernie minden észnek, minden 
teremtményben, ez másként nem lehetséges. Ha már most 
ily felfogással közeledünk itt az űrvacsorához, megütközik 
itt az ész, mert űgy találja, hogy itt két különböző dolog, 
a milyen a kenyér ós test, egy dolognak jelentetik ki 
ezen igékben: ez az ón testem ; erre megrázza fejét, mond-
ván, hej 1 az nem lehetséges, hogy a kenyér test legyen; 
ha kenyér, hát akkor kenyér, ha test, hát akkor test, 
ket tő közül egy, a mint akarod. 

Itt azután a zofisták megtartot ták a testet ós elej-
tették a kenyeret, mondván: a kenyér elenyészik ós meg-
válik a maga lényegétől az igékre és az „ez" igécske nem 
a kenyérre, hanem Krisztus testere vonatkozik, mikor a 
szöveg azt mondja : ez az ón testem. Wiklef viszont az 
ellenkezőt vi tat ja és megtar t ja a kenyeret ós feladja a 
testet, mondván, hogy az „ez" szócska a kenyérre és nem 
a testre vonatkozik. Ugy versengtek ezek az elmés kopo-
nyák egymás közt, hogy a zofistáknak egy csodajelt kellett 
kikoholniok, hogy hogyan enyészik el a kenyér ós hogyan 
hagyja a maga lényeget megsemmisülni. 

Nos, hát eleddig azt tanítottam ós tanítom most is, 
hogy erre a harcra semmi szükség és hogy nem azon 
fordűl meg a dolog, megmarad-e a kenyér vagy sem. 
Bárha ón Wikleffel azt tartom, hogy a kenyér megmarad 
viszont a zofisíákkal ís azt tartom, hogy a test jelen van. 
És ilyen formán minden ész és fogas logika ellenére azt 
tartom, hogy kőt különböző dolog lehet is, mondható is 
egy dolognako És e részben indító okom: először is, hogy 
Isten dolgában ós igéjében az észnek ós minden okosság-
nak foglyul kell adatnia, amint Szt. Pál 1L Kor, 10, 5 taní t ja 
és magát megvilágosítani és vezetni, irányítani, tanítani 
ós kormányozni hagynia, nehogy Isten bírái legyünk az 
ő igéjében, Mert bizonnyal vereséget szenvedünk a mi 
bíráskodásunkkal az ő igéiben, amint 51. Zsolt, 6, bizonyítja.. 
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Másodszor, ha mi már most foglyul adjuk magunkat 
ős beismerjük, hogy az o igéjét és dolgát nem foghat-
juk fel, hogy megnyugszunk és az o dolgairól az o 
igéivel beszélünk, együgyüen, amint ő nekünk rendelte, 
hogy arról beszeljünk és szólnunk enged és nem a mi 
szavainkkal, abban a hitben, mintha máskép és jobban 
tudnánk arról beszólni, mert mi bizonnyal elvétjük a dolgot, 
mihelyt nem őt követjük ós nem együgyüen szólunk, ahogy 
nekünk elénk adja, ép űgy, mint ahogy a kis gyermek 
atyja után mondja a Hiszekegy-et, vagy a Mi atyánk-ot. 
Mert itt helyén való a sötétben és vakon járás ós csakis 
az igén való csüggés' ós annak követése. Minthogy tehát 
itt Isten igéi vannak : ez az én testem, e tiszta ós világos, 
közönséges, bizonyos igéket, a melyek soha nem voltak 
tropusok sem az írásban, sem bármely nyelvben, hit-
tel meg keli ragadnunk ós az észt megvakítva foglyul 
adnunk és nem űgy, a mint azt a zoílstria, hanem mint Isten 
elénk adja, utána mondanunk ós ahoz ragaszkodnunk, 

Ha már most itt ebbe bele akar szólani az azonos-
sági beszéd (praedicatio identica), hogy sem az írás, sem 
az ósz nem engedheti meg, hogy két dolog egy dolog 
legyen, vagy hogy egy dolog más dolog legyen, amint 
mondtuk, hogy a kő fa, a víz tűz nem lehet az írásban 
sem; épen azért isten igéjével ós a hit cikkével ellen-
kezik, hogy egy dolog valami más legyen, mint ami ős 
hogy a kenyérnek kenyérnek kell lennie és nem lehet az 
test, — erre feleld ezt: nem ellenkezik az az írással, 
sőt az ősszel sem, nem a helyes logikával sem, hanem 
csak űgy látszik mintha ellenkeznék az írással, az ésszel 
ős a logikával, mert nem helyesen viszonyítják azokat 
egymáshoz. Ezt példákkal kell bebizonyítanunk, hogy 
annál jobban megértsük, meg pedig először az írásból, 
azután a közönséges beszédből. 

Á Szentháromság felséges cikke arra tanít minket., 
hogy hígvjük ós mondjuk, hogy az Atya, Fiu és Szent-
lélek három külön személy; ós mégis mindenik azon egy 
Isten. Itt az egy istenségről van mondva, hogy hármas, 

D. Luther M. művei. 23 
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mint három személy, ami még sokkal inkább és erősebben 
ellenkezik az ésszel, mint hogy a fa kő, mert a fának 
magában véve bizony nincs oly egyetlen lényege, mint az 
istenségnek és viszont fa és kő nem oly bizonyosan és 
összekeverhetetlenül különbőznek, mint a személyek. Ha 
már most itt a természet és a lényeg egysége megteheti, 
hogy külön személyek mégis egyfélének ős egylónyegíínek 
mondatnak; úgy természetesen nem ellenkezhetik sem 
az írással, min a hiteikkel, hogy két különböző dolog 
gyfélének és egy dolognak mondassék, teszem a kenyér és 
a test, Node ez a eíi\k nagyon is felséges; vegyünk egy 
más példát. 

Rámutatok az ember Krisztusra ós azt mondom : ez 
Istennek fia, vagy ez az ember Istennek fia. Itt nem szük-
séges, hogy az emberség elenyésszen vagy megsemmisül-
jön, hogy az ,,ez" szócska Istenre és nem az emberre 
vonatkozzék, amint ezt a zoíisták a szentségnél a kenyérről 
kieszelik, hanem az emberségnek meg kell maradnia; 
pedig az ember és Isten sokkal inkább különböznek és 
egymástól ós egymással egybevetve messzebb esnek, mint a 
kenyér ős test, a tűz ós fa, vagy az ökör és a szamár. 
Mi teszi itt, hogy két. ennyire különböző természet egy 
lényeg legyen ós egyik a másikról mondassék? Kétség-
kívül nem a termeszetek valóságos egysége (inert két 
különböző természet és lény azok), hanem a személyi 
egység. Mert ha nincs is egy lényeg a természetek szerint, 
mégis egyféle lényeg van a személy szerint. És így ebből 
kétféle egység ós kétféle lényeg (minők a természeti egy-
ség ós a személyi egység) támad ős így tovább. A személyi 
egységből ered ez a beszéd, hogy az Isten ember és az 
ember Isten. Ép, mint ahogy a természeti egységből az 
istenségben ez a beszéd ered, hogy az Isten Atya, az Isten 
Fiu, az Isten Szent lélek; ós viszont az Atya Isten, a Fíu 
Isten stb. 

Két egységünk van tehát itt, egy természeti és egy 
személyi, a melyek arra tanítanak minket, hogy az 
Írással nem ellenkezik az azonossági beszed (praedicaíio 
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identiea) vagyis hogy két különböző dolgot egy dolognak 
mondjunk. Ha több példát aka rnak : 104 Zsolt, 40 mondja: 
„Ő teszi angyalait szelekké ős szolgáit lángoló tüzekké", 
Itt szintén kétféle dologról, angyalról ós szélről vagy 
angyalról ős lángoló tűzről van sző, ép mint a szentségnél 
kenyérről ős tes t ről ; ős mégsem csinál az írás egy dolgot 
a kettőből mondván: „Ő teszi angyalait szelekké és 
lángokká", ép, mint a hogy a maga testét kenyérre teszi? 

űgy hogy erről a szélről ős lángról azt keli mondanunk: 
ez egy angyal: ós az írás űgy szól, hogy aki ezt a szelet 
vagy lángot látja, az látja az angyalt, Már pedig bizony 
senki sem láthat angyalt a maga természete szerint, hanem 
csakis a maga lángjában, avagy fénylő alakjában és nem 
is keli ennek a fénylő alaknak elenyésznie, ha bizonyságot 
tesznek róla, mondván: ez egy angyal, mint ahogy a zofísták 
a kenyeret a szentségnél semmivé teszik stb., hanem meg 
kell annak maradnia. 

Hát itt is e két különböző dolognak, t. i. az angyal-
nak ős a lángnak egységéről van sző, nem ís tudom, hogyan 
nevezzem azt; ez nem olyan természetes egység, mint a 
hogyan az istenségben az Atya és Fiu egy természet ; nem 
is személyi egység, mint ahogyan Krisztusban az Isten 
és ember egy személy; nevezd talán valóságos egy-
ségnek, azon oknál fogva, hogy az angyal és az ő alakja 
egyazon munkát végezik; mégis igy szól itt az í rás : 
Ábrahám és Lót angyalokat láttak, hallottak, vendégeltek 
és fogadtak be, I Móz. 18, Gideon és Manoa angyalokat 
lát tak ós hallottak I Móz. 19, 15 Dávid ós Dániel angyalo-
kat láttak és hallottak, Bír. 6, 12 ; a Máriák Krisztus sír-
jánál angyalokat láttak és hallottak, Mát. 28, 5 és így 
tovább sok más példa is van; ez esetekben pedig bizony 
egy angyalt sem láttak az ő természetük, hanem csak az 
ő alakjuk, vagy lángjuk szerint: ós mikor rá juk mutatunk, 
azt kell mondanunk: Ez angyal, noha az a „ez" az angyal 
alakjára vonatkozik. 

Hogy azután itt a szőrszálhasogató Wíklef és zofisták 
•az azonságí beszéddel (praedicatio identiea) állanak elő, 

23* 
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amely szerint két különböző dolog nem lehet egy dolog, 
nem is mondható egyik a másik helyett, hanem hogy vagy 
puszta alak van ott angyal nélkül, amint Wiklef akarja , 
vagy puszta angyal alak nélkül, amint a zofisták akarják, 
azzal mi nem törődünk ; előttünk van az írás világos 
beszéde és az Istennek nyilvánvaló dolga, melynél fogva 
isten a maga angyalait lángokká teszi ós a láng az angyal, 
mikor arra rámuta lunk ós mondjuk: ez angyal, a való-
ságos egység okáért, minél fogva a két dolog egy dologgá 
lett. ahogy Krisztusban a személyi egységnél fogva Isten 
és ember egy személyes lény. Épen azért a szentségnél ís azt 
keli mondanunk : „Ez az én testem", bárha ez az ?5ez" a 
kenyérre muta t ; mert az ís két különböző dologbői való 
egységgé lett, amint majd következik. 

Negyedszer, az evangélisták írják, hogy a Szent Lelek 
galamb alakjában szállt alá Krisztusra a Jordánnál Ja in 
1, 32. Szintügy a taní tványokra szelnek és tüzes nyelvek-
nek alakjában pünkösd napján. Ápost. csel 2, 2. Szintúgy 
a Tábor hegyén felhő alakjában stb. Mát. 17, Itt törhetik 
fejőket Wiklef ós a zofisták mondván: ez a galamb 
Szent Lelek nélkül, vagy a Szent Lelek galamb nélkül van 
itt. Mi viszont mindkettőt állítjuk, ugy hogyha a galambra 
mutatunk, helyesen és jól mondjuk: ez a Szent Lőlek; 
azon oknál fogva, mert itt az a két különböző dolog, neve-
zetesen a Lélek ós galamb, valamíkópen egy azonos dolog 
is, nem íermeszetíleg, vagy személyileg. Nos hát nevezzük 
ezt talán formás egysegnek, azért mert a Szent Lélek ilyen 
formában akarta magát kijelenteni ós az írás itt szabadon 
mondja, hogy a ki ily galambot lát, az a Szent lelket 
látja, teszem Ján, 1, 3 3 : „Á kire látod a Lelket alászállani 
ós ra j ta maradni stb." 

Miért ne mondhatnók hát sokkal inkább az úrvacso-
ránál i s : „Ez az én testem", noha kenyér és test ké t 
különböző dolog ós ez az „ez" a kenyérre muta t? Hiszen 
itt is egység támad a kétféle dologból; ezt ón szentségi 
egysegnek óhajtom nevezni azon oknál fogva, mert 
Krisztus teste ós kenyere nekünk itt szentség gyanánt. 
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adatik; mert ez nem természeti,avagy személyi egység, amint 
Istenben és Krisztusban lá t juk: azt ; sőt talán valami, más 
egység, mint a milyenben a galamb a Szent Lélekkel és a láng 
az angyallal van; ámde mégis csak szentségi egység is az. 
• Épen azért mindenesetre helyesen van mondva, a 

mikor a kenyérre mutatunk és így szólunk: ez Krisztus 
teste ós a ki a kenyeret látja, az látja a Krisztus tes té t ; 
ép ahogy János mondja : hogy a Szent Lelket látta, mikor 
a galambot látta, amint hallottuk. Tehát szintén helyesen 
van mondva ez is : a ki ezt a kenyeret veszi, az Krisztus 
testét veszi és a ki ezt a kenyeret eszi, az Krisztus testét 
eszi, a ki ezt a kenyeret fogával vagy nyelvével szétmor-
zsolja, az fogával vagy nyelvével Krisztus testét morzsolja 
szét;: és mégis.- mindenha igaz . marad,.vfoogy "-senkisem 
lát ja , veszi, eszi, vagy harapja szét Krisztus testét . úgy, 
a hogyan láthatólag más testet látunk és •• szétharapunk. 
Mert amit a kenyérrel teszünk, azt joggal -.ég: 'helyesen 
tulajdonít juk Krisztus testének a szentségi egységnél fogva, 

Annakokáórt helytelenül járnak el a rajongók,1 ép 
ügy, mint az egyházi jogban az :a magyarázat, a . mely 
Miklós pápát korholja, merthogy Berengárt1) olyan hitvak 
lásra -kónyszerítette, hogy 0 szétmorzsolja és.; szóttépi 
fogaival Krisztus valóságos t e s t é t Adná Isten, 'hogy min-
den pápa ily keresztyéni módon járna el minden cikk dolgá-
ban, mint a hogyan ez a pápa jár t el Berengárral e. hitvallás 
dolgában. Mert az az igazság, hogy aki ezt a kenyeret eszi és 
harapja, az eszi ós harapj a azt ügy, mint Krisztus igazi, való-
ságos testét ós nem mint puszta, .merő kenyeret, amint 
-Wiklef t an í t j a ; mert ez a kenyér bizony Krisztus teste, 
-mint. a hogy a galamb a Szent Lélek és a láng az angyal. 

-- V - 1 ) Toursi Berengár, 1040, an'g.ersi archidiakon. A transsubstantiatió 
tana ellen nyilatkozott, és a kenyeret és bort csupán Krisztus teste' és vére 
jegyének tartotta. Elkárhoztatták a nélkül, hogy ki hallgatták volna. Hilde-
brand (a későbbi VII. Gergely pápa), a ki már II. Miklós pápa alatt hatalmas 
archidiakon volt, tana védelmezése végett Rómába idézte őt, Hol is azt 1( 59. 
a zsinat előtt meg kellett tagadnia. Visszatérve újra. hirdette, ugyan tanát, 
de utóbb másodizben is megtagadta és magányba vonult 10,8.6.• * „. -
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A szőrszálhasogő Wiklefet és a zoíistákat becsapta 
az éretlen logika, vagyis nem vették ők előbb számba a 
grammatikát vagy a szónoklattant. Mert nem vezethet helyes 
eredményre, ahol előbb akar juk tudni a logikát, mint a 
grammat iká t , előbb akarunk tanítani, mint hallgatni, előbb 
ítélni, mint beszólni. A logika helyesen tanítja, hogy kenyér 
ós test, galamb és lelek, Isten és ember különböző termé-
szetek ; ámde előbb segitségkópen meg kellene hallgatnia 
a grammatikát ís, amely minden nyelvben arra a beszédre 
oktat, hogy ahol két különböző dolog egy dologgá válik, 
ott ezt a két dolgot egyszersmind egy beszédbe foglal ja ; 
ós amiképen a két dolog egységét számba veszi, űgy 
mind a kettőről egy beszédben szól is, 

Teszem azt. Krisztusban Isten és ember egy személyi 
dolog, épen azért mind a kettőről ilyen formán beszél: ez 
Isten, ez ember. Szintúgy a galambról, Ján. 1. 2 2 ; ez a 
Szent Lélek, ez egy galamb. Szintúgy az angyalokról: ez 
szél, ez angyal; ez kenyér, ez az ón testem. És viszont 
néha egyiket a másikról is mondja, teszem: az ember 
Isten, az Isten ember, a galamb a Szent lélek, a Szent 
lélek a galamb, a szól vagy ez a láng angyal, az angyal 
a láng; a kenyér az ón testem, az ón testem a kenyér. 

Mert itt nem kell úgy beszélnünk, lóvén a dolgok 
különbözők és kétfélék magukban véve, ahogyan Wiklef 
és a zofisták helytelen módon okoskodnak, hanem az 
egység lényege szerint, minthogy ezen különböző dolgok 
egyazon dologgá lettek, mindenik a maga módja szerint. 
Mert a valóságban is úgy áll a dolog, hogy ezek a külön-
böző természetek, ha valóban egybekerűltek, egy új, egy-
séges dologgá válnak amaz összeköttetés alapján, a mely-
nél fogva azok helyesen ós jól nevezhetők egyazon 
dolognak, noha magában véve mindegyiknek megvan a 
maga külön egységes lényege; az tévesztette meg Wiklefet 
ós a zofistákat, quod de unitate totali, per unitates partiales, 
et e contra, syllogisant.1) 

Vagyis: hogy ok a teljes egységről részleges egység által és 
fordítva következtetnek. 
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Mikor a különböző dolgokról, mint azonosakról ily 
módon beszélünk, ezt a grammatikusok, szünekdokónek 
mondják, és ez körülbelül közönséges dolog nem csupán 
az írásban, hanem minden nyelvben is. Teszem, mikor egy 
zsákot vagy zacskót mutatok vagy odanyújtok mondván: 
ez száz for int ; ekkor a mutatás vagy az „ez" szócska a 
zacskóra vonatkozik; minthogy azonban a zacskó és a 
forint valami módon egy dolog, teszem, mint egy csomó 
talál az a forintokra is. Hasonló módon megfogok egy 
hordót, mondván : ez rajnai bor, ez olasz bor, ez vörös 
bor. Szintúgy, megfogok egy poharat, mondván: ez víz, ez 
sör, ez kenőcs stb. Mind e beszédbői láthatod, hogy az „ez" 
szócska az edényre mutat és mégis minthogy az ital ós az 
edény valami módon egy dolog, talál az egyszersmind egész 
jól, különösen az italra. 

Fentebb is utaltam hasonló példára: a ki a király fiá-
nak kar jába szúr, arról azt mondják, hogy a király fiát 
megszúrta, azon oknál fogva, mert a kar a király fiával 
egy dolog, vagyis egy test, bárha talán az magában véve 
külön dolog is, mint kar ; mert a kar, természetesen nem 
test. Ide vág az ón szent Ágostonból vett hasonlatom is a 
taze vasról, amelybe a rajongók majdnem belevesztek és 
még sem értek el semmit. Mert légyen bár a tűz akármilyen, 
minden nyelvben jól van mondva: ez tűz és ez vas stb. 

Ha pedig erre egy szőrszálhasogató Wiklef vagy 
zofista nevetne, mondván: Te a zacskót mutatod nekem, 
mondván: ez száz forint; hogy lehet a zacskó száz forint ? 
Szintúgy, ha mondaná, te a hordót mutatod nekem, mond-
ván : ez bor, édesem a hordó fa és nem bor, a zacskó bőr 
és nem arany ; hát őt a gyermekek is kinevetnék, mint 
egy bolondot vagy tréfálkozót. Mert ő elszakítja egymás-
tól a két egyesített dolgot és mindenikről külön akar 
beszólni, holott mi most oly beszédet folytatunk, ahol a 
két dolog egy dologgá vált. Mert a hordó itt immár nem 
puszta fa, vagy hordó, hanem egy borfa, vagy borhordó 
és a zacskó itt immár nem puszta bőr, vagy zacskó, hanem 
egy aranybőr, vagy pénzzacskó. Ha pedig te az egészet 



360 I). LUTHER MÁRTON 

így szét akarod választani, az aranyat és bort egymástői 
elkülöníteni, akkor persze hogy mindenik magára marad 
és erről a dologról egészen máskép keli beszélnünk, teszem 
az t : ez arany, ez bőr, ez bor, ez hordó* De ha egészben 
meghagyod, űgy egészben kell róla szólanod, rámutatnod 
a hordóra és-a zacskóra, mondván: ez arany, ez bor, a 
dolog egységénél fogva. Mert nem arra kell ügyelnünk, 
a mit ezek a szőrszálhasogató zoflsták komédiázva mon-
danak, hanem a nyelvre kell tekintenünk, a beszéd mód-
jára, használatára ős szokására. 

Minthogy pedig a beszednek ez a módja űgy az írás-
ban, mint minden nyelvben közönséges, tehát épen nem 
akadály nekünk az úrvacsoránál az azonsági beszéd (prae-
dicatio identiea). Nincs itt. erről sző, csak Wíklef és, zofis-
ták álmodják ezt így. Mert noha test és kenyér két külön-
böző dolog, mindenik magában és ott a hol egymástól 
elválasztvák, természetes,, hogy egyik sem a más ik ; ámde 
ott, ahol egy bekerülnek és egy egészen új dologgá válnak, 
elvesztik a maguk különbségét, amennyiben tudniillik 
erről az új, egy dologról van szó ós a mint egy dologgá 
lesznek, s egy dolgot alkotnak. Épen azért egy dolognak 
nevezhetjük és mondhatjuk azokat, anélkül; hogy a kettő 
közül egynek el kellene enyésznie ós megsemmisülnie, 
ellenkezőleg mindakettő, kenyér és test megmarad és a 
szentségi egységnél fogva mondjuk helyesen az „ez" szócs-
kával a kenyérre muta tva : „Ez. az én testem". Mert nem 
puszta kenyér immár az a sütőkemencében, hanem a 
testnek kenyere, vagyis oly kenyér, amely Krisztus testé-
vel, szentségileg egy dologgá lett. Hasonlóképen a borról 
is a pohárban mondhat juk az „ez szócskával a borra 
muta tva : „Ez az én verem". Mert nem puszta bor az 
immár a pincében, hanem a vér bora, vagyis oly bor. 
amely Krisztus vérével szentségileg egy dologgá lett. 

De legyen elég ennyi e cikkről a mieink számára'; a. 
többieket az ő lelkük arra tanit ja hogy semmit se vegye 
nek figyelembe, csak azt, a mi nekik helyesnek tetszik. 
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A második rész. 

Most már elővesszük lelkiismeretünk megerősítése 
végett az evangélisták és szent Pál mondásait. És először 
is el keli fogadnod a rajongók sajá t val lomását ; mert ők 
vallják és vallaniok kell, hogy a mi értelmünk az. a hogyan 
az igék magukban véve valósággal hangzanak ós a mi 
értelmünk az igék hangzása szerint szólva helyes, ehez 
kétség nem fér. Ámde ők azt vi tat ják, hogy az igéket 
nem ügy kell érteni, a hogyan hangzanak* Ezt a vallomást 
(mondom) el kell fogadnod. Mert ez már annyi, mint félnél 
több nyereség. Minthogy tehát ők beismerik, hogy ha az 
igék úgy veendők, amint hangzanak, akkor a mi értelmünk 
helyes, akkor ők a maguk saját bizonyságával igazolnak 
minket. Először is, hogy nem szükség értelmünket tovább 
bizonyítgatni, hiszen az igék elmondják, amint ott állanak 
és hangzanak. Ez az egyik, ezt jegyezd meg jól. Másod-
szor két nagy feladattal és dologgal terhelik és kötik le 
maguka t ; az egyik, hogy ki kell mutatniok, miért nem kell 
az igéket űgy értenünk a mint hangzanak, hanem más-
ként. A másik, hogy ők ezen igék helyett más biztos igé-
ket és szöveget adjanak .elénk, hogy azokra támaszkod-
hassunk, E ket tő közül eddigelé egyiket sem tet ték meg-
ás ki váltkópen a másodikba meg soha bele sem fogtak, 
a mint ezt mind fentebb elmondottuk és bebizonyítottuk, 
miért is arra kényszerítenek minket, hogy az igéknek azon 
értelme mellett maradjunk, -a hogyan azok hangzanak ós 
önmagukat hitvány hazugságaikkal szégyenbe keverik. 
- . Másodszor tudod és tudnod kell, hogy a mi szövegünk 
„ez az ón testem" nem emberektől, hanem magától Istentől, 
az ő saját szájából eredt és adatott nekünk, azon hetükkel 
ós szavakkal. Ámde a rajongók szövege (ez jelenti az 
én testemet, vagy: ez az ón testem jegye stb.) nem magától 
Istentől mondatott e szavakkal és betűkkel, hanem csupán 
emberektől. • - y. - - . . - - • . r • 

-Harmadszor, hallottad; fentebb,' ho-gy ők maguk mind 
bizonytalanságban vannak ...a ,maguk szövegét •illetőleg': is 
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és egyik sem akarta eddigelé a magáét alaposan igazolni, 
hogy úgy kellene annak lennie, amint ők állítják ós soha 
nem is tudnak valami biztos érvvel előállni; ámde a int 
szövegünk biztos, hogy annak úgy kell lennie, a mint az 
igék hangzanak, mert maga az Isten szerzette azt úgy ós 
senkinek sem szabad abból egy betűt is elvenni, avagy 
hozzátenni. 

Negyedszer, tudod, hogy ők nem értenek egyet ós az 
igékből különféle ellenkező szöveget alkotnak, úgy hogy 
ezek nem csupán bizonytalanok, (a mi magában véve elég 
az Ördögnek), hanem egymással is ellenkeznek ós maguk-
magukat kell hazugságba keverniők maguk kőzött. Ámde 
a mi szövegünk nemcsak hogy biztos, hanem egységes ós 
egyszerű és egyező is mindnyájunk között. 

Ötödszőr, 111 ég ha fel is teszed, meg is engeded, hogy 
a mi szövegünk és értelmünk szintén bizonytalan, avagy 
Homályos (a mi nem áll), ép úgy, mint az ő szövegük ós 
ertelmük, mégis csak megvan az a kiváló erős előnyöd, 
hogy jó lelkiismerettel támaszkodhatol a mi szövegünkre, 
ezt modván - ha már bizonytalan, homályos szöveggel kell 
beérnem, inkább választom azt, a melyik magából az isteni 
szájból ered, mintsem hogy azt, a mely emberi szájból 
származik. És ha már csalatkoznom kell, inkább csalat-
kozom Isten által (ha ugyan ez lehetséges volna), mint-
sem emberek által; mert ha Isten csal meg, úgy o bizonnyal 
megfelel ezert is ós kárpótol engem, de az emberek nem 
kárpótolhatnak, ha megcsaltak és a pokolba ju t ta t tak . 
Ily erősségük a ra jongóknak nem lehet, mert ők nem 
mondhatják, én inkább akarok azon szövegre támaszkodni, 
a melyet Zvingli és Oekolampadius eltérő módon monda-
nak. mint arra, amelyet maga Krisztus egyezoleg mond. 

Epén azért vidáman mondhatod Krisztusnak úgy 
halálod, mint az utolsó itólet órájában; Én édes Uram, 
Jézus Krisztusom, versengés támadt a te úrvacsorai igéd 
felet t ; némelyek azt akar ják, hogy másként értsük azokat, 
mint ahogy hangzanak. Minthogy azonban ok =• nekem 
semmi biztosat nem hirdetnek, hanem csak megkavarnak 
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és bizonytalanságba kergetnek és a maguk szövegét sem-
miképen sem akar ják és nem is tudják igazolni, hát én 
megmaradtam a te szövegednél, ahogy az igék hangzanak. 
Ha van valami homályos azokban, hát te magad akartad, 
hogy homályos legyen : mert nem csatoltál azokhoz semmi 
más magyarázatot, nem is rendelted el annak megadását. 
Már pedig sem az írásban, sem bármely nyelvben nem 
találjuk, hogy a „van", J e l en t " avagy „az én testem", 
„test jegye" értelemmel bírna. 

Ha tehát homály volna abban, bizonnyal jő néven 
veszed nekem, hogy ón nem jövők arra rá, amint apostolaid-
nak is jő néven vetted, amikor téged sok dologban nem 
értettek meg, teszem, mikor szenvedésedet és feltámadá-
sodat jelentetted és ők az igéket mégis űgy tar to t ták meg, 
ahogyan hangzottak és nem másították meg. Amint a te 
édes anyád sem értette meg, mikor azt mondtad neki 
Luk, 2, 4 9 : „Nekem azokban keli foglalatosnak lennem, a 
mik az ón Atyáméi," ós ő ez igéket szivében mégis egy-
ügyű módon megőrzőtte és nem változtatta meg. Tehát 
megmaradtam ón is ezen te igéidnél: „Ez az én testem 
stb." és nem csináltam abból mást magamnak, nem is 
csináltattam ; hanem reád biztam és hagytam, ha tán valami 
homályos volna azokban és megtartottam azokat, a miként 
hangzanak, kiváltkópen merthogy nem látom, hogy a 
hitnek bármely cikkével ellenkeznének. Nos hát így egy 
rajongó sem beszelhetne Krisztussal, ezt jói tudom, mert ők 
bizonytalanok es egyet nem értők a maguk szövege dol-
gában. 

Hiszen megpróbáltam én azt, ha mindjárt puszta 
kenyér ós bor volna is az űrvacsorában, még akkor sem 
tudnám biztosabban, egyszerűbben és világosabban mon-
dani, hanemha így : „Vegyétek, egyétek, ez az ón testem 
stb.", mert ha a szöveg így hangzanék: vegyétek, egyétek, 
a kenyérben van az én testem, vagy a kenyérrel van az 
ón testem, vagy a kenyér alatt van az én testem, akkor 
hullna még csak eső, jég ós hó módra a rajongók serege 
és kiálltoznák, ímhol la, hallod-e ? Krisztus nem azt 
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-mondja: a kenyér az én tes tem; hanem a kenyérben, a 
kenyérrel, a kenyér alatt van az én testem és. kiabálniok 
kellene: óh mily őrömest hinnők, ha azt mondta volna; 
ez .az én testem, ez tiszta és világos beszéd volna. De 
mert azt mondja, a kenyérben,, a kenyérrel, a kenyér 
alatt,, ebből, nem következik, hogy az ő teste itt van és 
Igy ezer .kifogást ős magyarázatot koholnának ki a ..ben, 
vei, alatt" szócskák felett, s hozzá nagyobb valószínűség-
gel ós sokkal kevésbbé tarthat nők meg azt, mint most. 

•Mondhatnák még. ezt : hol van megírva, hogy Krisztus 
teste, a kenyérben van; mintha bizony készseggel el hinnék, 
ha mi ezt kimutathatnék, holott: épen. .nem akarják, hinni, 
mikor sokkal alaposabban bebizonyítjuk, hogy a kenyér 
Krisztus teste, pedig ez nyomatékosabban és tisztábban 
fejezi ki az ő testének jelenlétét, mint ez a szöveg, a 
kenyérben van az én testem. Ámde ők hazudnak és köve-
telik, hogy az Isten olyan szöveget szerezzen, a milyet ők 
írnak elébe ős aztán, ha megtenne, mégsem fogadnák el, 
inert ezt sem fogadják el. . 

Minthogy immár elég erősen bebizonyítottuk, hogy 
sem a Zvingli jelkepelése, sem az Oekolampadius jegyes-
kedése nem állhat meg, ezzel egyszersmind eldöntöttük, hogy 
minden úrvacsora! szövegnek a mi értelmünket kell vissza-
adnia, ugy amint . hangzanak. És bárha én .azokat, a 
mennyéi-próféták ellen -írott könyvecskében eléggé-tár-
gyaltam. ós .mind a mai napig nem hoztak fel; .-az'.ellen a 
•rajongók Egyebet, hanemha merő, üres jegyzetkék^t, amik 
egyetlen írásbeli mondás nélkül a maguk fejéből koholvák 
ki és jelképelósükkel és jegyeskedósükkel együtt tőnkre 
silányúltak, holott az én könyvecském még szilárdan áll, 
amint olvashatod ós megtapasztalhatod a hatodik ív G. H, J,K 
§tb« lapjain,1) mindazáltal még egyszer tárgyalni óhaj tom 
ugyanazon szövegeket a mi értelmünk megerő-sitése végett. 

*) Akkorit an, . a mint ez még ma is gyakorta megtörténik/ számok 
helyett" betűkkel jelölték meg az íratok egyes iveit. Az ivekben, a szerint 
a mint kvart avagy oktáv alakúak voltak 4,- 5, 6, lap volt. Miért is majd 
Qaternión&s, majd Qinterniones. majd Sext.erniones volt a nevök. . 
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• Szent Máté az első, aki a 26. fejezetben így szól: „És 
mikor evének, vevó Jézus a kenyeret stb," Ez igék Isten 
szájából erednek, bárha a rajongók nem becsülik többre, 
mintha azokat talán valami himpeller, vagy boriszák gon-
dolta volna ki. Hiszen Zvinglí ís szinte nekünk ront egy 
helyen, mondván: nagyon görcsösen ragaszkodunk öt árva 
ós nyomorult szóhoz. Ezt mind szónoki inesterkedósből 
cselekszí, mint mikor valakinek gonosz ügye van és az ellenfél 
tiszta igazsággal szíven találja ós megszomorítja, hát kezével 
utasítsa el magától ós nyissa fel száját mondván : ez semmi, 
erre nem érdemes válaszolni, őt árva, nyomorult szó 
az egész. Ámde e mellett nem gondolkodhatík másként, 
111 ínt hogy Isten valami bálvány vagy majom ós az egész 
világ csupa tuskó ós kő, a kik egyszerűen beérik azzal, 
ha efóle lekicsinylést hallanak. Egész finoman ősszhangzik 
tehát ilyenformán Zvinglí rhetorikája a sílézíai lélekkel,1) 
hogy ezeket az igéket felre kell lökni ós mint árva, nyo-
morult szókat megvetni; akkor aztán nyert ügyük van ős 
megtalálták a bizonyos igazságot; ezért kell hát e világos-
igéket megjegyzetelni ós megértetni. 

Nekünk szegény nyomorult hűsfalóknak eközben 
mégis csodálkoznunk kell, hogyan van az, hogy ezek a 
hatalmas vasfalók ós pokoldőntők eme nyomorult, árva 
öt szó elleneben ópensóggel nem tudnak egyebet felhozni, 
hanemha merő, üres, fenhéjázó lekicsinylést. Ha a leki-
csinylés elég az igazságra, űgy az ördög méltán Isten 
minden istenek felett. Ámde ezzel a beszéddel maguk 
ellen tanúskodnak, elárulván, hogy miféle lelkük vagyon 
és hogy mily nagyra becsülik Istennek igéjét, amikor 
ezeket a drága igéket, mint árva, nyomorult öt szót 
ócsárolják, vagyis nem hiszik, hogy azok Istennek igéi. 

Schvenkfeid szül 1490. Ossingban Liegnítz herezegségben; tanította,., 
hogy Krisztus a vacsoránál azt akarta mondani: nézzétek itt ezt a kenyeret, 
a milyen testi étel az, olyan lelki étel az én testem ; ezt csak lelkileg 
lehet élvezni, és csak érzéki képe az, arra való nézve, hogy az Űr szel-
lemét magunkba fogadjuk. Iratát elküldött Luthernek is, a ki felelt is arra.. 
Tana miatt elhagyta hazáját, és Stras. burgban gyűjtött híveket. 
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Mert lia hinnék, hogy azok Istennek igéi, nem neveznék 
azokat nyomorult, árva szóknak, hanem egy jegyecskójót 
avagy hetöjét is többre becsülnék, mint az egész világot 
és rettegnék és félnék akárcsak magát az Istent. Mert 
aki Istennek egyetlen igéjét megveti, az persze egyet sem 
becsül nagyra. Ha csupán a mi értelmünket, avagy helytelen 
felfogásunkat ócsárolná ós nem magát az Istennek igé-
jét, ezt még csak lehetne tűrni, mint bánjunk el azonban 
az olyanokkal, akik ezeket a nyomorult szavakat nem 
nyomorultnak, hanem felségesnek, hatalmasnak ós rette-
netesnek t a r t j ák? Hogy bánjunk el velük ? Ezeket szintén 
nyomorult bolondoknak keli tar tanunk, mint akik ez 
igéket nem vethetik meg, sem félre nem lökhetik. 

Minthogy tehát itt a „van" nem jelkép ós „az én 
testem" nem az én testem jegye és ez bebizonyítható és 
eme mondások: test nem használ semmit, Krisztus a 
mennyben ül, nem kényszeríthetnek és okot semmiképen 
nem szolgáltathatnak arra, hogy ez igéket másként értsük, 
mint ahogy hangzanak, miként ezt fentebb hallottuk, meg 
kell mellettük maradnunk ós hozzájuk ragaszkodnunk, 
mint Istennek oly teljesen, világos, biztos ós bizonyos 
igéihez, a melyek minket meg nem csalhatnak, meg sem 
is téveszthetnek. Hiszen ez a lehető legegyszerűbb beszéd : 
ez az én testem, ez az ón vérem az új szövetség vére, 
úgy hogy, ha a világ minden nyelvét és nevét összehorda-
nók is, még akkor sem tudnánk azokból egyszerűbb 
beszédet ós szavakat kiválasztani vagy szedni. Krisztus 
bizony nem beszélhet egyszerűbben a maga testéről és 
véréről, hanemha így: az én testem, vagy ez az én tes-
tem, ez az én vérem. Mert hogy a rajongók azzal állnak 
elő, hogy Krisztus nem mondotta: a kenyérben van az én 
testem, vagy ha ti ez igéket mondjátok, úgy jelen kell 
lennie ott az én testemnek, ez nem ér semmit. Hadd őket 
választani ós hadd hogy maguk próbálják meg, hogy tud-
nak-e arról egyszerűbben beszélni. Ha Krisztus azt mon-
dotta volna: a kenyérben van az én testem, akkor még 
nagyobb vaiőszinüséggel állíthatnák, hogy Krisztus a 
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kenyérben szellemileg, vagy jelképileg van. Mert ha ez 
igékben : ez az én testein képleges beszédet tudnak felfe-
dezni, mennyivel inkább fedeznék fel ugyanazt ezen igék-
ben : a kenyérben van az én testem, s hozzá nagyobb 
valószínűség szerint; hiszen világosabb ós egyszerűbb 
beszéd, ha ezt mondom: ez az én testem, mint : a kenyér-
ben van az én testem. Ha pedig Krisztus így szólott 
volna: mikor ez igéket mondjátok, akkor az ón testemnek 
jelen kell ott lennie, nyomban neki rontha tnának: igen 
édesem. Krisztus nem azt mondja : a kenyér az én testein, 
hanem az ón testemnek ott jelen kell lennie. Már pedig 
bizony jelen lehet ott úgy, hogy azért mégsem kenyér az 
ő teste. Íme mily finoman foglalnának ez esetben állást! 
Ha pedig ezt mondaná: mikor ez igéket mondjátok, akkor 
az én testemnek jelen kell lennie ott a kenyérben, akkor 
meg viszont azt mondanák: igen, persze hogy jelen van 
Krisztus teste ott a kenyérben, ámde nem valósággal, 
hanem szellemileg, vagy képlegesen. Ha meg azt mondaná: 
mikor ez igéket mondjátok, akkor az ón testemnek való-
sággal jelen kell lennie ott a kenyérben, erre viszont azt 
mondanák: igen, persze - hogy valósággal jelen van az ő 
teste a kenyérben, ámde olyan formán, hogy a valósággal 
Krisztus testéről értendő, közelebbről, hogy Krisztusnak 
valóságos teste van ős nem egy marcion-féle ; ez a való-
ságos test persze jelen van a kenyérben, ámde mint jegy-
ben ós nem igazán, 

Szóval, ha maga az Isten reá juk bízná a szöveg szer-
zését, ők maguk sem ' tudnának oly egyszerű szöveget 
szerezni, mint ez, hanem még több meg több lyukat és 
rést találnának abban, mint a mennyit ebben találnak. 
Épen azért aki e szöveggel együtt a mi értelmünkhöz nem 
csati akozhatik, az nem csatlakozik soha egyhez sem, így 
immár bizonyos dolog, hogy a rajongók elhatározták 
magukban, hogy nem csatlakoznak, E mellett bizonyít, 
hogy ők ezt az egyszerű szöveget annyifélekép turkál ják 
ós lyukgatják. Az egyik lyukat fór, hogy azon át a Túto-
hoz jusson, a másik a „van", a harmadik , az én testein", 
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által, a többi pedig így meg űgy lyukgatja, mint ahogy 
szent Péter hálóját a -halak szótszaggatták és előállnak 
oly silány okokkal, a melyek sokkal bizonyía 1 anabbak és 
homályosabbak, mint ez a szöveg. Az meg merő hazugság 
ós huncutság, hogy ők biztosabb, egyszerűbb, világosabb szö-
veget kívánnak Mert tudják jól, hogy az világosabban 
avagy egyszerűbben nem szerkeszthető meg, még ha ő 
rá juk magukra is bízatnék a megszerkesztése; hanem 
mivel érzik, hogy ez a szöveg nagyon is világos ós nagyon 
ís bizonyos, szeretnének minket rábeszélni, hogy valami 
mást szerkesszünk, a miben még több lyukat és rest talál-
hatnának ós így meg volna a látszatja, hogy egy világosabb 
szöveget rontottak le, mint ami az evangéliumban van, a 
mely azután tisztára semmibe lépne. Nem, Ördög, nem 
érsz el semmit, téged ez a szöveg fojt meg ós ver le itt, 
nern segít ra j tad semmi. 

Szent Márk a másik, a ki így szól, 14 fej.: „És mikor 
evének, vevő Jézus a kenyeret stb." Karlstadt e szövegből 
merítette a maga első gondolatát a Tuto-ról, mert - itt 
Márk azt mondja, hogy a tanítványok előbb mindnyájan 
ivának a pohárból és csak azután mondja Krisztus : ez az 
én vérem, a mivel neki tüstént rá a maga ott ülő vérére 
kellett mutatnia, mert a poharat akkor már kiitták. No-
el e ez mind rég meg van cáfolva ós tönkre van téve. Mert 
nemcsak hogy a többi evangélisták ós szent Pál mást 
írnak, hanem maga szent Márk is, mikor a szentség másik 
részéről szól, nem azt írj a, hogy a tanítványok a kenyeret 
megették és azután mondotta Krisztus: ez az ón testein. 
Épen ezért az ivásról szóló beszédnek azon módon kell 
igazodnia, ahogy a többi evangélistáknál ós Pálnál és 
magánál szent Márknál az evésről szóló beszédben lá t juk; 
mert ő maga-magával ós mind a többiekkel nem ellen-
kezhetik. 

De magam is csodálkozom, hogy van az, hogy csakis 
szent Márknál fordul elő ez a részlet „és ivának abból 
mindnyájan^ s hozzá épen azon a helyen, ahol Máté a 
maga szövegében ezt í r j a : „igyatok ebből mindnyájan" 
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űgy hogy nagyon is valószínű, hogy szent Márknál a szö-
veget megváltoztatták ős aPieteh-bőlEpíont")csináltak, mert 
ha Piete állna itt, akkor e szöveg teljesen egyeznék szent 
Mátéval, a kivel egyébkent szent Márk majdnem minden-
ben egyezni szokott. Ezt a tudósokra bizonn Nézetem 
szerint mindkét szöveg, vagyis mikor csupán Mátő minden 
mások előtt í r ja : „igyatok ebből mindnyájan" és mikor 
Márk szinten .minden mások előtt egyedül í r j a : „ívának 
ebből mindnyájan", azért van megírva, mert ez a két 
evangelssta tudtunkra akarta adni, hogy a tanítványok 
mindnyájan e pohárból ittak, nem szomjuságból. mint 
ahogy talán más ivás történik, a mikor több ízben is töl-
teni kell, mielőtt a pohár körüljár, hanem mert ezt a 
poharat kellett kózről-kózre adniok ós úgy mértékletesen 
inniok abból, hogy mindnyájan ihassanak abból ; ép, mint 
a hogy Lukács ís írja, hogy ő az utolsó italt a szentség 
előtt szintén űgy adta, űgy hogy ők mindnyájan egy pohár-
ból ittak, a midőn így szól: „Osszátok el magatok közt". 
Mintha mondaná: volt ugyan több pohár az asztalnál, a 
•mikből kíkí magában ívott, vagy volt egy pohár, a melyet 
töbször tele öntöt tek; ámde ez a pohár utoljára adatott, 
hogy ők mindnyájan innának abból, s ezzel a régi húsvéti 
báránynak búcsút mondottak. 

E szerint Mátét ős Márkot e különös pohár dolgában 
űgy is lehet értenünk, hogy az apostoloknak egyébként 
az asztalnál külön-külön megvolt a maguk pohara, vagy 
pedig hogy nem egy, hanem több pohár volt. Ámde itt. 
a mikor ő a maga vérének űj, különös italát adja, meg-
hagyja nekik, hogy mindnyájan ezen egy pohárból igya-
nak, úgy hogy tehát a nyújtásnál is különös eljárással 
Krisztus a maga tulajdon poharát veszi ós mindeniknek 
abból ad a többi közönséges poharakon felül az asztalnál, 
a mikor is annál jobban észrevették, hogy az egy különös 
ital a többi italok mellett, a miket a vacsora alatt élvez-

1) Vagyis: Igyatok. 
2) Vagyis: Jvának. 

I). Luther M. művei. 24 
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lek. Mert a kenyeret bizonnyal kioszthatta és ki kellett 
osztania űgy, hogy kiki megkapta a maga darabját. Ámde 
a bort nem oszthatta ki így, hanem mindnyájuk számára 
egy pohárban kellett hagynia azt és szókkal jeleznie, hogy 
az közös ital mindnyájuk részére és hogy az nemesupán 
egynek vagy kettőnek vagy háromnak elébe teendő, kiivás 
végett, ahogy a többi pohár kinek-kinek szabadjára állott 
as asztalnál Tehát o ezen eljárással 'mindenesetre ért-
hetőleg meg akarta különböztetni a maga vacsoráját a 
régi vacsorától. Először ís, hogy ő a búcsúpoharat adja, 
amint Lukács írja, Ezzel felkölti a tanítványok figyelmét, 
hogy gondolkozzanak: mit akar ő ezzel elérni, hogy az 
utolsó italt a maga poharából adja? Eddigelé így nem 
já r t el az asztalnál És kiváltképen, minthogy szent Lukács 
írja ; C e búcsút szavakkal is kifejezte mondván : „Mondom 
nektek, hogy én nem iszom többé a szőlőtőkének gyü-
mölcséből, míglen eljövend az Istennek országa", mint 
majd hallani fogjuk. 

Másodszor, hogy ő különös kenyeret vett kezébe 
minden más kenyér előtt, azt megáldá ős megtörő e 
búcsú ital után, ekkor arra kellett gondolniok : hogyan ? 
Hát ő immár még egyszer akar enni, holott a búcsú italt 
e lköl töt te? Ekkor természetesen megint csak reá tekin-
tet tek, hogy mit tesz és hallgatták, mit mond. Mert így 
az asztalnál és a -bárány vacsorájánál a többi kenyérrel 
nem cselekedett- ós immár a búcsú ital és vacsora végez-
tével egy "iijba fog, mondván: „Ez az ő teste." Erre mélyen 
hallgatnak és együgyüen hisznek, senki sem kérdé, hogyan 
lehet a kenyér test. . 

Harmadszor, mikor o a maga poharát adja és rendeli, 
hogy mindnyájan igyanak abból ennek ís fel kellett őket 
indítania, inert előbb egy más pohárral sem cselekedett így 
és ekkor mondja - ez az ő vére, ők pedig ú j ra mélyen 
íiallgatiiak ós hisznek. Mert nagyon- jól tudták, hogy annak 
igaznak kall 'ennie, ?. mii. ő inond. Hiszen látják ezt as új 
eljárást a rűc?f pohár a:í:?\ hogy ő űjra kezdi, űjra hálát 
ad. í i l f í áldás; mond és hozzá egy külön kenyeret vesz, 
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amit mind nyájuk kőzött kioszt és a poharat ís mindnyájuk 
között kiosztja ős bevégzi ezt a vacsorát egy kenyérrel 
•és egy pohárra l Ekkor bizonnyal gondolták, hogy ő jói 
tudja mit tesz és mond, hogy semmi kérdésre nincs szük. 
ség és mégis látják, hogy tisztára egy űj, más vacsora az-

Egy szóval a húsvéti bárányt ők úgy ettek, hogy ő 
nem hagyta meg nekik, hogy egyék, sem hogy igyanak, 
sem hogy bárki elé helyezzék avagy tegyék, hanem kiki 
magában evett és ívott, a mint előtte állt, ahogy Máté 
ós Márk is mondják : „Mikor evének, vevő a kenyeret 
stb.^ Ámde itt tisztára űj eljárás indul meg, vesz és 
.rendel egy bizonnyal külön kenyeret, hálát ad azért, 
megtöri ő maga ós kiosztja kőztük és elébük teszi ós 
rendeli, hogy egyenek, mondván : „Ez az én testem, mely 
ti érettetek adatik". Hasonlóképen cselekszik a pohárral 
is, szól és odaadja a különös italt mindnyájuknak. Á 
többi kenyérre vonatkozólag nem rendeli, hogy egyék, 
sem a többi pohárra vonatkozólag, hogy igyák, nem 
is tesz és helyez senki elé semmit, ahogy Itt cselekszi. 
Mind ezzel egész világosan jelzi, hogy ez a kenyér és bor-
nem puszta kenyér és bor, a milyet a húsvéti báránynál 
élveztek, hanem egy egészen más, különös, felséges, neve-
zetesen ahogy ő ezt maga szókkal kifejezi, „az ő teste 
és az ő vére", 

E szerint• tisztáztuk, hogy Máté, Márk megegyeznek 
és mindketten a legegyszerűbb módon ós majdnem egy-
azon szókkal beszelnek, kivévén, hogy Máté e rósz végén 
oda teszi: „Bűnöknek bocsánatára". Viszont Márk mikor 
a kenyérről szól azt mondja trXoy/oao, vagyis megáldotta, 
holott a többiek mindenütt ezt mondják: évyaQioTfjoao, 
vagyis hálákat adván, a mint maga Márk a pohárnál 
szintén cselekszi, a miből-azt sejtem, hogy ő a megáldást 
és hálaadást egy dolognak veszi, De ezt azokra bízzuk, 
a kiknek kedvük van ezen a fejüket törni. 

Sokkal hasznosabb megjegyeznünk, hogy, mert az 
evangélisták mindnyájan egyértelmüleg, a legegyügyübb 
iiiődon oda teszik ez igéket: „Ez az én testem", ebből 

24* 
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kivehető, hogy ez semmi esetre sem lehet képleges beszéd. 
sem valamely trópus. Mert ha trópus volna benne, bizony-
nyára akadt volna, a kí ezt legalább egy betűvel jelzi, úgy 
hogy más szöveg vagy értelem lehetet t volna. A mint 
hogy más dolgoknál meg is cselekszik, a 'mikor az egyik 
oda tesz, a másik elhagy, vagy más szókkal fejez ki 
valamit, teszem azt Mát. 12, 28 írja, hogy Krisztus mon-
dotta: „Ha ón Isten lelke által ördögöket űzök kí stb.-* 
Luk. 11, 20, pedig így: „Ha én Isten ujjával ördögöket 
űzök kí stb," ős mikor Márk (4, 8) mondja: „Egyik mag-
harmincszoros, egyik hatvanszoros, egyik százszoros gyü-
mölcsöt hozott", Lukács (8, 8) viszont egyenesen azt mondja : 
. É s százszoros gyümölcsöt hozott" és sok más hasonló 
eset van, a mikor az egyik a másikat magyarázza, avagy 
máskent beszól 

Itt azonban mindnyájan a legegyügyübb módon egyez-
nek és egy betűk ül őnbsóg sem vehető közöttük észre, 
mintha csak. mindannyian mondanák; senki sem beszélhet 
erről másként, egyszerűbben ós bizonyosabban, csak így : 
„Ez az én testem", noha Lukács ős Pál a pohárnál egész-
másként beszélnek, mint Máté ós Márk, amint majd 
hallani fogjuk. Minthogy tehát négy tanú van itt, a kik 
a szókban teljesen egyeznek, vidám és bizonyos lélekkel 
bízhatjuk magunkat az ő tanúságukra ós a szerint Ítél-
hetünk és hihetünk. Mert ha isten '(Mát. 18, l 6) azt 
mondja : „Hogy két száj tanúságának igaznak kell lennie", 
mennyível erősebbnek kell lenni számunkra e négy tanú-
ságnak az összes rajongók lármájánál ós fecsegésónól; 
hiszen nem mondhatják, hogy Máté, Márk, Lukács, Pál 
nem voltak oly tudósok, szentek, kegyesek és lelkiek, 
mint ők ós követőik. Ha pedig e tanuk beszédét kétsé-
gessé teszik, akkor még sokkal inkább méltán ta r tha t juk 
kétségeseknek a rajongók beszédét, kiváltképen minthogy 
ők maguk kőzött sem értenek egyet, egyik sem biztos, 
nem ís lehet, a maga szövege i ránt ; holott e négy tanú 
szövege betűkre nézve is egyez. A mieinkkel így beszélek, 
mert a rajongók minderre könnyen megfelelhetnek, hiszen 
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nekik nem szükség írással, hanem szabad sajá t f e j i k 
puszta magyarázatával előállaniok. 

Szent Lukács a harmadik, 22 fe j , : „Vevó a kenyeret 
hálákat ada, és megtöré és adá nekik, mondván: Ez az 
én testem, mely ti érettetek adatik : Ezt cselekedjétek az 
én emlékezetemre. Hasonlóképen a p oh árt is, minekutána 
vacsoráltak volna, ezt mondván : E pohár amaz új testá-
men tűin az ón véremben, amely ti érettetek kiontatik." 

A ki hallgat a szóra, annak e dologban maga szent 
Lukács elég, oly világosan és finomul beszel ő az űrva= 
csoráról. Először ís leírja Krisztus búcsú italát (a mint 
föntebb mondtuk) mondván: „Vevő a poharak hálákat 
ada stb." Itt jelenti Krisztus, hogy ez az ő utolsó boritala 
a földön tanítványaival, majd pedig erre oda adja az ű j 
vacsora pohár borát stb. Ha már most puszta, merő bor 
van az űrvacsorában, igaz lehet-e akkor, hogy az az 
utolsó ital volt, hogy ő több bort nem akar inni; ha pedig 
az utolsó borital, akkor ez nem lehet az a bor, a mit ő 
azután ad inni. Ha nem az a bor, úgy annak kell lennie, 
a minek ő mondja, tudniillik „az ő vérének, vagy az űj-
testáiiientumnak az ő vérében"; e szerint erősen megáll 
itt Lukács a részben, hogy Krisztus vacsorájában nem 
lehet puszta bor. 

Erre azt mondhatnák : igen! ki tudja, ha vajon e 
szók Krisztus búcsú italáról az ő vacsorája előtt vagy 
után hangzottak-e el ? Mert Lukács azt í r ja : Ő ez igé-
ket a vacsora előtt mondot ta ; ámde Máté ós Márk űgy 
írják, mintha a vacsora után mondotta volna. No jól 
van, azon fordul meg tehát a dolog, hogy melyik evan-
gélista tar tot ta meg írásában az igazi rendek Ha 
Lukács ta r to t ta meg, űgy a dolog tiszta ós a mi értelmünk 
helyes ós a rajongók elvesztek ; ehez kétség nem fér. 
Avagy ha kételkednek a rajongók e felett, mi mégis biztosak 
vagyunk az iránt, hogy nekünk van igazunk és ez nekünk 
elég. 

Lássuk meg immár ' az evangélisták sajá t beszédéből 
és munkájából melyik tar t ja meg írásközben, az igazi ren° 
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det. Szent Lukács (1. 3) evangólioma elején kijelenti, hogy 
ő kezdettol meg akar írni mindent rendben, és ezt tényleg 
meg ís cselekszi ; mert az ő evangélioma szép rendben 
foly egész végig, miről mindenki bizonyságot tesz. Máté 
ós Márk azonban ezt nem jelentettek ki. Nem ís cselekszik 
meg, a mint ez sok részletből ki tűnik. Teszem azt, mikor 
Máté Krisztus megkisértósót leírja Mát. 4, { s köv. vagy 
Krisztusnak megjelenését a feltámadás után (Mát. 18) stb., 
a hol ő semmiféle rendet nem tart . Szent Ágoston ís sokat 
foglalkozik de consensu Evangelístaruni1) e kérdéssel. De 
Márk sem tar t ja meg épen ezen helyen az Úrvacsoránál 
a rendet, mikor ezt a részletet: ; ;es ittak abból mindnyá-
jan", tet te ez igék helyére: „És monda: Ez az én verem 
stb.", holott a dolog természete szerint azután kell követ-
keznie. 

Minthogy tehát semmi kétség, hogy Máté és Márk 
a szigorú rendet nem ta r t j ák meg, hanem Lukács kötelezi 
magát annak megtartására és meg ís tart ja , Mátét ós 
Márkot kell írásaikban Szent Lukács rendje szerint igazí-
tani ós nem megfordítva. És ki kell jelentenünk, hogy 
Máté és Márk az űj vacsora után tet tek azt, a mí pedig 
a régi vacsora után tőrtént ős" teendő. Mert ők nem igen 
tudakozódnak a rend után, beérik azzal, hogy a történetet 
és az igazságot megírják. Lukács ellenben, mint 'a ki utánuk 
írt,' kijelenti, hogy írásának egyik oka az volt, hogy ezt 
a történetet sokan rend nélkül írták meg, azért feltette 
magában, hogy ő rendben megírja azt. És sokan gondolják 
azt is, ős szinte hihető, hogy szent Pál Lukácsra céloz, 
mikor a koríntusiakhoz írott levélben dicsérettel jelenti k i : 
„Elküldöttük pedig vele együtt amaz atyafit, kinek dicsé-
rete vagyon minden gyülekezetben." II. Kor. 8, l 8 . 

E mellett bizonyít az ís, hogy Lukács gondosan meg-
ta r t j a a rendet, hogy ő nem csupán a búcsú italt, hanem 
az egész húsvéti bárányvacsorát ís előre leírja mondván i 

r) Sermo CCXXV in diebus Pathalibus c. 1: „Non vos debet movere, 
quod alius evangelista dicit, si quid alius praetermittit, quia et i 11 e dicit 
aliquid, quod ille praetermiserat eic. 
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„Mikor beállott az óra, letelepedett ós a tizenkét apostol 
ő vele. És monda nékik: Vágyva vágytam e hűs véti 
bárányt megenni veletek, az ón szenvedésemnek előtte. 
Mert mondom néktek, hogy többe nem eszem abból, 
míglen az beteljesedik az Istennek országában, És a pohárt 
vevőn stb." Ebből láthatod, hogy szövegben minden egy-
másután rendben el van mondva a búcsú vacsoráról, űgy 
az evést, mint az ivást illetőleg, a mit Márk ós Máté nem 
tesznek. Ha tehát a búcsú az evesnél rendben áll s úgy 
is kell állnia, az űj vacsora előtt, űgy bizonnyal az ivás-
nál is az űj vacsora előtt kell a búcsúnak állania, mert 
mind a kettő búcsú és nem választható el egymástól 

Ezzel immár újra visszatérünk az említett okra ős 
következtetésre, Ha Lukács tar t ja meg az igazi rendet (a 
mi immár be van bizonyítva), akkor Krisztus a búcsú 
boritalt az űj vacsora előtt issza, ha pedig a búcsú bor-
italt a vacsora előtt issza, akkor nem ihatott a vacsoránál 
puszta merő bort ; mert világosan ott állanak az ő igéi, 
mondván ; nem iszik többé ez ital után a szőlőtő gyümöl-
cséből. 

Ez ellen ú j ra mondhatja valaki: Hiszen te magad 
vitattad, hogy bor marad az új vacsorában, ez a te 
beszéded tehát ugyancsak pápistás. a kik a vacsorában 
semmiféle bort nem hisznek. Erre feleletem: nem sokat 
törődöm ezzel; inert miként én elég gyakran beismertem, 
nem. csinálok perpatvart abból, marad-e ott bor vagy 
sem ; nekem elég, hogy Krisztus vére ott van, történjók 
a borral, a hogy az isten akarja , És semhogy puszta 
borom legyen a rajongókkal, inkább legyen puszta vérein 
a pápával 

Továbbá fentebb mondot tam: Ha a bor Krisztus 
vérévé lett, űgy ez többé nem puszta bor, hanem vérbor, 
a melyre rá mutathatok mondván: Ez Krisztus vére. Ezt 
Krisztus sem hallgatja el, mikor itt így szól: Nem iszom 
a szőlőtő gyümölcséből Miért nem mondja bort, hanem 
„szőlőtő gyümölcsét' ' ? Kétségkívül mert az az ital a vacso-
ránál nem szőlőtőből származik, mint más puszta bor ; 
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és noha az is bor, mégsem nőtt az úgy, a minő az most. 
Ép úgy, mintha -egy kevés vizbe mai váziát öntenének, 
ott van a viz. ámde tisztára maiváziává lett, úgy hogy 
többé nem ízleljük. Ez esetben azt mondhatnám tehát 
erről az italról, ez a viz nincs a kútból merítve. így a bor 
a vacsoránál immár többó nem szőlőtő gyümölcse; mert 
a szőlőtő gyümölcse puszta merő bor. 

De hátha Krisztus nem ivott volna a maga vacsora-
ján ál, hanem csak is a taní tványok? Feleletem: de hátha 
egy bolond többet kérdezhetne, mint a mire tizfólekép 
felelhetnék? Nincsen megírva, hogy ő a búcsú poharat 
megi t ta ; mégsem adta ő azt csupán a tanítványoknak, 
hanem velők együtt itta is. Azért természetes, hogy a 
tanítványok ezen búcsú pohár után többé szintén nem 
ittak, hanem Krisztussal hasonlókép já r tak el. Viszont, ha 
a tanítványok a búcsú pohár után az Űr vérét itták, két-
ségkívül velők ívott o is? De mit bolondítsam magamat 
ez eszelős kérdésekkel ? Legyen elég, hogy az első rész-
letre vonatkozólag szent Lukácsból eléggé kiviláglik, hogy 
nem kell szőlőtő gyümölcsének lenni Krisztus vacsorájá-
n á l Ha pedig nem szőlőtő gyümölcse az, akkor nem lehe-
tett"" egyéb, mint Krisztus vére az ő igéje szerint: „Ez az 
én verem". 

Másodszor, ez a csupán Lukácsnál és Pálnál előforduló 
részlet: „a mely érettetek adatik," még mindig gyötör egy 
némely rajongót, különösen a Karlstadt-féle bandát, a kik azt 
áilitják, hogy inert ott áll, a mely érettetek adatik, mint 
folyamatos történet, nem lehet Krisztus teste az úrva-
csorában, minthogy sem akkor, sem most nem adatik az ő 
vére éret tünk; hanem az első úrvacsoránál így keli vala hang-
zani az igéknek : A melynek érettetek keli adatnia, most 
pedig így : a mely érettetek adatott. Ó bölcs, nagy lelkek ! 
Erre bőven megfeleltem Hulda asszonyságnak a mennyei 
próféták ellen irott könyvecskében a K. íven stb. 

Nem lát ják ezek a lelkek; hogy ez a mókázásuk ep 
oly erősen szól ők maguk ellen, mint mi ellenünk. Mert 
ha mindjárt elfogadjuk ís Karlstadt szövegét: Ez az én 
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testein, a mely itt ül ; ez az én vérem, a mely itt ül" stb,, 
ugyan hogy adatik itt az 6 teste ós adatik az o vére 
jelenvalólag, a mint az igék hangzanak : „A mely érettetek 
adatik, a mely érettetek onta t ik?" Krisztus bizony nem 
hazudhat, világosan beszel, mikor azt mondja a vacsoránál: 
..Ez az én testem a mely érettetek adatik, — ez az én 
vérem, a mely érettetek ontatik." Már pedig itt nem adatik, 
sem nem ontatik, holott űgy kellene lenni, ha a rajon-
góknak tudománya az igékre vonatkozólag megállhatna. 
Ha pedig az ő vacsorájuknál mindkettő tény, nevezetesen, 
hogy Krisztus teste és vére ott ül, éret tünk még nem 
adatva ós ontatva és mégis igaz, a mit o mond : Ez ama 
test és vér, a mely érettünk adatik és ontatik, hát akkor 
édesem, a mi űrvacsoránk ís ugyan ezen igék igazságát 
őrzi meg, bárha Krisztus most nem, hanem egyszer adatott 
vala. Olvasd tovább azt a könyvecskét, ha kedved van hozzá. 

Harmadszor, sorra jő szent Lukács ezen szövege: 
„Ez ama pohár, az űj szövetség az ón véremben, a mely 
érettetek ontatik," ennek keli megszenvednie és még ma 
sem értenek egyet, hogy gyötörjek meg ós törjek kerékbe 
azt elegen előképem Az egyik külön veszi az „űj szövetség", 
a másik az „én véremben stb." szót. De egyik sem fordít 
gondot arra, hogy a maga dőre gondolatait és magyará-
zatait az írás ós az alapos érvelés formájába öntse, vagy 
megerősítse. 

Feleljünk meg erre ís. Először ís csupán Lukács és 
Pál teszik oda ez igéket : „Ezt cselekedjétek az ón emlé-
kezetemre", ós mindkettő oda teszi, mikor a kenyérről 
szól, és nem mikor a pohárról szól. Mert azt ta r t ják , elég 
egyszer megmondani, a mint hogy igaz is, bárha az a 
szentségnek mindkét részére és így az egész vacsorára 
vonatkozik, a hogy Pál azt utóbb kiigazítja, mondván: 
„Valamennyiszer a kenyeret eszitek ós e poharat isszátok, 
az Űr halálát hirdessétek stb." Ezt azért cselekszik, hogy 
rámutassanak eme vacsora okára és hasznára, nevezetesen, 
hogy mi as Istent magasztaljuk ós neki hálákat adjunk 
a bűntől és haláltól való váltságért, a hogy a zsidóknak 
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háíálniok ós magasztalniok kellett az Istent Egyiptomból való 
kiszabadításukért. Ha erről beszélnünk ós Írnunk kell, 
ellenséges vitatkozásokba kevernek minket a rajongók. 

Szintúgy oda teszik mindketten. Lukács is, Pál is a 
pohárhoz ez igéket: „Hasonlóképen a poharat is a vacsora 
után", vagy, „Minekutána vacsoráltak volna." Miért? Ázt 
tartom, mindezt bizonyosan a jövendő rajongók miatt, 
mintha Lukács ez igével, miként egy újjal akarna vissza-
mutatni s a búcsú pohárra emlékeztetni. Mintha mondaná: 
Gondoljatok vissza arra, a mit fentebb a búcsú pohárról 
mondottam, hogy Krisztus nem akart többe a szőlőtő gyümöl-
cséből inni, csak hogy tudjad, hogy ón itt egy más italról 
beszélek, a mely a vacsora után történt, a mikor ni ár 
minden bizonnyal megszűnt inni a szőlőtő gyümölcséből, 
és csakhogy ne értsd ezt az italt ugyanazon búcsú ital 
helyett, hanem értsd alatta az új vacsorát megkezdő italt. 
És különösen Lukács és Pál mondják ezt a pohárnál és 
nem a kenyérnél ; mert szokottabb és szükségesebb ez a 
pohárná l minthogy búcsúzóul nem szoktak enni, hanem 
inni, nehogy a búcsú i talra-értsék, bárha az mindkettőre, 
és az egész vacsorára vonatkozik, ép úgy, mint fentebb a 
megemlékezésről szóló részlet is stb. 

Hagyjuk őket itt rajongani ós magyarázgatni kedvük 
szerint, az iránt persze bizonyosak vagyunk, hogy Lukács 
e szöveggel: .,E pohár az új szövetség az ón véremben", 
semmi mást, hanem épen azt akar ja mondani, a mit Máté 
ós Márk ezen szöveggel mondanak: „Ez az ón vérem az 
új szövetség vére". Mert ők nem mondhatnak egymásnak 
ellent, hanem egyet kell érteniök. Formáld immár a Lukács 
szöveget a mint akarod, mindenkép az annak az értelme, 
a mit Márk ós Máté mondanak: „Ez az ón verem, az új 
szövetség vére." Ha tehát Lukács igéjét úgy fogjuk fel, 
hogy azok nekünk a vacsorával Krisztus veret új szövetség 
okáért nyúj t ják, a mint Márk ós Máté jelentik, akkor 
bizonyára megnyertük az ő helyes értelmét. A ki pedig 
őt másként értelmezi vagy gyötri, a n e m érti őt meg 
helyesen. Mert így egyeznek ő meg a többiekkel. 
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Ebből foly, hogy otromba birkák azok, a kik Lukács 
igéjéből azt következtetik, hogy a pohár van a vérben, 
ha sző szerint akarunk ragaszkodni az ő igéjéhez, mint-
hogy ő azt mondja : „E pohár az új szövetség az én vérem-
ben". Mert ők úgy gondolják, hogy a „vérben" itt annyit tesz, 
mint a hogy a paraszt csizmában vagy a hűs a fazékban 
van, holott mégis csak be kell látniok, hogy Márknál és 
Máténál nem lehet ez az értelem, pedig ők nem ellen-
kezhetnek egymással 

Lukács pedig, (szokása szerint) héberesen beszól; 
mert a héber nyelv szójárása, 78. Zsolt. 64.: „Az ő papjai 
fegyverben estek el % vagyis fegyver által estek e l Szint-
úgy : „A fejedelmek az ő kezeikben akaszta t tak" , Siralm. 
5. 12, vagyis: kezeiknél fogva akasztat tak fel, szintúgy: 
„Vizünket pénzben isszuk", vagyis pénzért. Szintúgy: „A 
gyermekek fában estek", vagyis fa alá estek, a melyet 
vinniük kellett, szintúgy „Hóseás : Jákob Rákhelben szol-
gál", vagyis Rákhelért, I. Móz. 29, 20, és sok más példa. 
Ebből láthatod, hogy a „ban"-nak a héberben tág értelme 
van, ámde mégis, hogy jelzi az egyszersmind, hogy a dolog-
nak, a miről szó van, jelen kell ott lennie, 

E szerint Lukács ís azt akarja mondani.: „E pohár 
az űj szövetség Krisztus vérében," vagyis a ver által 
vagy a vérrel, vagy a vernél fogva stb. A hogy Márk 
mondja : „Ez az én verem az űj szövetség vére", Mert a 
pohár bizony nem lehet az űj szövetség ezüstben, vagy 
ezüst által, vagy ezüstnél fogva. Mondd hát, a mint tetszik, 
ez igéket : „E pohár az űj szövetség vérben", csak ne 
mondd Máté és Márk ellenére. Mert a csendes, békés 
léleknek nyomban megmondható, hogy Lukács igei nyelvün-
kön annyit akarnak mondani, e pohár egy szövetség, nem 
az ő szép ezüstje avagy bora miatt, hanem a vér miatt 
és a Krisztus vére miatt, Ugy hogy Lukács szövegét 
magunkban ilyen formán is a lakit hat nők : e pohár az űj 
szövetség Krisztus vére miat t ; a mit mindenki így ért, a 
pohár egy űj szövetség, azért, mert Krisztus vére van 
benne. 
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Ezt meg kellett ismételnem, hogy Lukács szövegét 
bizonyossá tegyem, mert eltekintve attól, hogy 6 héber 
módra beszel, magában véve a legvilágosabban ós leg-
egyszerűbben beszel, és Mátéval és Márkkal minden-
esetre megegyez, kivévén, hogy a héber nyelv szokása 
szerint a szórenden változtat, mert a mikor Máté 
görögesen azt mondja : ez az ón vérem az űj szövetség 
vére, Lukács héberesen azt mondja: ez az űj szövetség az 
ón veremben: Már pedig e ke t tő : űj szövetség az ón 
veremben ós az ón verem az új szövetség vére, nem ellen-
kezik egymással, hanem szóra és jelentésre egyez, kivévén 
hogy más a szórend, a mí a hóberes beszédmódból foly, 
a, mint ezt a tudósok jól tudják. És hogy minden tévely-
géstől megszabaduljunk, lefordítom Lukács szöveget a 
legvilágosabban és legrövidebben így: E pohár az ű j 
szövetség az ón veremben.1) 

Nekem azonban Lukács Szent Pállal, akik e helyen 
a héber beszéd módhoz szigorúan ragaszkodtak, jobban 
tetszik, mint Máté és Márk, a kik görögesen szóltak, hogy 
Krisztus igéit annál hívebben visszaadják, és a jövendő 
zavargó elemek út já t bevágják, mert hogy mily hatalmasan 
döntötték meg Lukács ós Pál a maguk szövegével Karlstadt 
Tutóját, azt ők maguk beismerik. És a ki nem tudja, az olvassa 
el az én mennyei próféták ellen írott könyvecskémnek, K. 
J. stb. íveit A hogyan pedig megdöntik Karlstadt Tutoját, 
u^y döntik meg a siléziaiaknak Tutóját ís, a kik a Tutőt 
megfordítva hátra teszik, mint fentebb hallottuk, mondván : Az 
en testem, a mely ti érettetek adatik, ez, t. i. egy lelki eledel. 

Az itt következő részletet felesleges, de nem is lehet lefordítani, 
mert a magyarban a ,,Yan" hiányzik. Adom hát németül : .,Wiewohl 
Lukas kein „ist" setzet, sondern alsó redet: Dieser Becher das neue Tes-
tament in meinem Blut etc., welches, so Jemond gelüstet, möchte 
mit zwei „ist"' dolmetschen. alsó: Das ist der Becher, der das neue Testa-
ment ist in meinem Blut, aber weil Paulus, der eben diese Worie Luca 
führet, 11 ur ein 5,istu setzt und spricht: Dieser Becher ist ein neues 
Testament in meinem Blut, so muss freilich der Text eben auch alsó 
mit einem „ist" zu dolmetschen sein. 
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No jól van, minthogy itt Szent Pál a Tutót a pohár melle 
teszi, mondván : Ez a pohár,hadd fordítsák meg hát ok ís ezt 
a szöveget így, mondván: Az űj szövetség az ón véremben, 
a mely ti érettetek ontatik, ez a pohár t. l egy lelki ital. 
Mit mondasz erre ? Egy testi pohár egy lelki ital. Édesem, 
mit csinál Lukács e rajongókból ha őt így k i forga t ják? 
Oly népet csinál belőlük, a kik az ezüst vagy arany pohárt 
lelki italnak tar t ják. Hát bizony különös lélek az előttem, 
a kí testi, ezüst, arany poharat akar inni és elnyelni, az 
ne jöjjön hozzám, az haramarosan kiinná pénzemet és 
aranyomat, ós sokkal súlyosabbnak volna tartandó, mint 
az egész pápaság, ós több aranyat vagy misét nyelne el, 
mint a mennyit a pápaság a misekkel elnyel. 

Lám, így járnak azok az elővigyázat!an lelkek, a kik 
azt gondolják, hogy, ha ők valamely helyre képzelgésök 
bizonyos színét odavethetik, úgy az mindenüvé jól van 
odavetve, és nem néznek utána, hogy az más helyekre 
is ilijók. Mert mikor Márknál és Máténál mondha t ják : 
Az én testem ez, az ón vérem ez t. i. lelki étel ós ital, 
minthogy a Tutót egyedül ott találták meg, ezzel az ő 
kedvtelesekkel űgy akarnak eljárni, mint azok Dánielnél 
Zsuzsánnával és ugyanazt hamis értelemmel megrontják 
ós meggyalázzák. Lukácsra pedig nem tekintettek, hogy 
ez a maga szövegével őket tudományukkal együtt űgy 
felfordítja, hogy bűnös el járásuk teljes szégyenével kézre 
kerülnek. 

Ennyit tesz az : A visszásokhoz visszás vagy, 18 Zsolt. 
27, Ok Isten Igéjét a testiből a lelkire változtatják, s épen 
ezzel önmagukat lelkiből testivé változtatják ; mert Lukács 
itt áll nyílván a maga Tutójával, ós rámutat azzal a testi 
pohárra, mondván: e pohár ; űgy, hogy lehetetlen itt a 
Tutót valami lelki italra érteni. Viszont itt állanak e ra-
jongók a maguk változtatásával, mondván, hogy Tutő lelki 
italt jelent. Hát itt vagy Lukács vagy a rajongók nyílván-
valólag hazudnak ős csalnak. Ha pedig ezt a Tutót nem 
lehet így megváltoztatni ós lelki Tutóvá tenni a pohárnál, 
akkor bizony ép oly kevéssé lehet ezt megcselekedni a 
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Tüíőval a kenyérnél ís, ős ilyen formán bizony a síléziaí 
Tntő ép oly mélyre pottyant be a sárba, mint a Karlstadt-
féle Tntő, De hát, ha szégyenük már egyszer magukat 
ezek a banditák, mikor minduntalan hazugságon kapják 
őket ? 

De vegyük sorra őket, Oekolampadiusnak ís oda kell 
állni a maga jegyével szent Lukács ítélőszéke elé. Test 
és vér, mondja ő, tropusok az űrvacsorában ós testi jegyet, 
vérjegyet jelentenek. Ha ez igaz, űgy kétségkívül a ver 
szinten trópus Lukács szövegében, vagyis a vér jegye, 
mert hogy ő épen ugyanazon vérről beszél, a melyről 
Máté ós Márk beszélnek, azt senki sem tagadhatja. No 
jól van, így tehát Oekolampadíus nézete szerint Lukács 
szövegének ilyen formán keli hangzania: E pohár amaz 
űj szövetség az ón vérem jegyében, t. í. puszta . borban. 
No hát remek, derék dolog, ha az új szövetség nem több, 
mintegy ital bor, vagy ha egy ital bornak meg van az az ereje, 
hogy a poharat űj szövetséggé tegye; mert ez az értelme 
és célja ennek az 0 e k o 1 a in p a d i u s - f ó 1 o szövegnek. 

Vegyük itt a szövetséget a hogy akar juk, bizonyos, 
hogy az szembe van állítva az ő szövetséggel, mert ő 
azt ú jnak nevezi: épen azért magában kell foglalnia ama 
lelki jókat , a mik az ó-szövetség és ennek javai által 
jelezve ós ígérve vannak és az újban nyúj ta tnak és 
beteljesittetnek, ezt senki nem mondhatja máskép. Úgy-
de mely keresztyén szív nyugodhatik meg abban, hogy a 
mí űj szövetségünk egy ital bor; vagy, hogy e pohár egy 
.ital bor miatt legyen űj szövetség? Hiszen Oekolampadíus 
meghagyja a „van' ; szócskát, űgy a mint hangzik, épen 
azért az ő tudománya szeiínt az űj szövetség semmi egyéb, 
mmt az a nyomorult pohár, és azzá semmi más, hanem 
csak a bor, mint Krisztus vérének jegye által válik, a 
mikor is az ő testamentum összes figuráit szintén teljes 
joggal nevezhetnek új szövetségnek, mert ások mind Ilyen 
jegyek. 

Ha pedig azt mondja, hogy a szöveg így szerkesz-
tendő: e pohár az ú j szöve tség jegye az ón .véremben, 



NAGY H I T V A L L Á S AZ ÚRVACSOIÍÁIiÓL. 383 

hogy a trópus itt ne a vérben, hanem az űj szövetségben 
legyen; mért nem csinál hát ő mindenből jegyet és csupa 
t ropusokat és miért nem mondja ezt : ista figura calicis 
est figura Testamenti in figura sanguinis inéi, id est, iste pictus 
calix est imago novi Testamenti, per sígnum sanguínís 
meí, id est per vinum ; a pohárnak ez a jegye az ű j szö-
vetség jegye az én vérem jegyében, vagyis, ez a festett 
pohár az űj szövetség képe az én vérem jegye vagyis a 
bor á l ta l Oh szép dolog, ki mondja meg az okát, miért 
legyen egy sző és nem a többi ís mind t rópus? 

De engedjük meg neki, hogy ezt a szöveget ígyen 
tropizálja: Ez a pohár az űj szövetség jegye az ón vérem-
ben, űgy hogy a vér itt ne legyen trópus, hanem való-
sággal vér, akkor j á r j a még csak meg igazán. Először ís 
beismeri ezzel, hogy a Lukács vacsorájánál nincs trópus, 
hanem Krisztus valóságos vére. Erre azt kérdezzük, miért 
csinál hát akkor trópust abból Máténál és Márknál? Hogyan 
mondhatja, hogy Lukács más vert emlit az úrvacsoránál 
mint Márk és Máté? Ha Lukácsnál Krisztus igazi valósá-
gos véréről van sző, űgy kell annak lenni Máténál ős 
Márknál is ; mert ők bizonnyal egyazon vacsoráról beszél-
nek : tehát bizonnyal egyazon' vérről ós italról ís kell 
beszélniük. Forgasd a dolgot, a hogy akarod, ha a ver Máté-
nál és Márknál trópus, trópusnak kell lenni Lukácsnál ís; 
ha Lukácsnál nem az, nem lehet az Máténál ós Márknál 
sem, Ha pedig a vér nem trópus, akkor a test sem lehet 
trópus. És így Lukács minden trópust s e m m i v é tesz és 
szégyenbe dönt egy szóval Ugyanúgy áll tehát a dolog a 
trópussal, mint a Tutóvai, maga magát dönti meg. 

Másodszor még rosszabb, hogy ez a szöveg, e pohár 
az űj szövetség az én véremben, állítja, hogy Krisztus 
valódi vére van a pohárban, ős még sem mond többet, 
mint hogy e pohár ekként az űj szövetség jegye vagy íigír 
rája. A mi semmi egyéb, mint Hogy a pohár Krisztus véré-
vel as űj szövetség figurája á s ilyen formán Krisztus vére 
nem az igasi űj szövetség, hanem az űj szövetség jegye, 
semmi több, mint a húsvéti bárány avagy bak vére az 
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ó szövetségben, a nií szintén az ű j szövetség figurája 
vagy jegye. Mert fentebb hallottuk, hogy ez az Ige: az 
én véremben annyit tesz, mint az én vérem által vagy 
véremmel, tehát hogy az jelen van a pohárban, azért ű j 
szövetség, mert Krisztus vérét foglalja magában. Ez hát 
az a fáin tropizáiás és Krisztus vérének megtísztelése, 
hogy a bak vérével egyenlőnek veszik, és az ű j szövetség 
figurájává teszik, és mi az ű j szövetségbe tartoznánk; és 
mégis egyszersmind az ó szövetségben kell lennünk. Mert 
aki az új szövetség figuráját bírja, az ugyanazon új szö-
vetséget még nem bírhatja, a mint a héberekhez írott levél 
(10, 99) tanítja. Ámde Gekolaiupadius e szövegéből, ha ő 
azt megtartaná, mi mégis egyszerre niegnyernők és meg 
nem nyernők az űj szövetséget, mert nem nyer nők meg 
egyszerre az űj szövetség figuráját és magát az új szövet-
séget; a mí nem más, mint hogy megnyernők egyszerre 
Krisztus vérét és nem az ő vérét. 

Ezen kivül nem engedhető meg, hogy az űj szövetség 
trópus legyem Mivel akar ják ezt bebizonyítani ? Hol van 
erre csak egyetlen egy példa í s? igen, hova lesz a közön-
séges beszéd, a hogy én őrömest szeretnek, vagy talán 
ahogy kellene ís nekem együgyüen szólnom az űj szövet-
ségről, ha jegyet vagy figurát értenének, valahányszor én 
az ű j szövetséget nevezem meg ? Ilyen módon az űj szö-
vetség nem lenne a léleknek avagy az örök életnek az 
evangólioma, avagy ígérete, hanem a jövendő új szövetség 
régi figurája avagy képe. Egyszóval a trópus sehol sem 
illik össze e szóval (új szövetség), még kevósbbe igazolható 
bármely érvvel; úgy hogy Oekolampadiusnak az első 
szövegnél kell megmaradnia, ahol a vér trópus, és azt 
mondania: E pohár az űj szövetség az én vérem jegyében; 
ezt a szöveget azonban a mi hitünk nem tűrheti meg*, 
hogy a puszta bor tegye e poharat űj szövetséggé. 

Mert az űj szövetség igóret, mi több, a kegyelemnek 
ajándéka, és a bűnöknek bocsánatja, vagyis igazi evan-
gélíom stba Mert bárha a pohár testi dolog, mégis mint-
hogy egy szentségi dologgá válik Krisztus vérével vagy az 
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űj szövetséggel, méltán mondható ú j szövetségnek avagy 
vérnek, űgy hogy reá muta tha tunk és mondha t juk : ez egy 
űj szövetség, ez Krisztusnak vére, ép mint ahogy fentebb 
a testi tűzláng egy lelki dolog, t= L angyal ós a galamb Szent 
Lélek, Annakokáért , a kí ebből a pohárból iszik, az való-
sággal Krisztusnak igazi vérét ós a bűnöknek bocsánatát 
avagy Krisztusnak lelket issza, a miket a pohárban ős a 
pohárral veszünk ós nem vesszük itt az űj szövetségnek 
vagy Krisztus vérének üres figuráját vagy j egye t ; mert 
ez a zsidók dolga az ó szövetségben. 

Ha pedig valaki kibújót keresne ős azzal állna elő, 
hogy Oekolampadíus ' így formulázhatná a maga szövegét : 
a pohár az ű j szövetségnek jegye az én véremben, űgy 
hogy a vér ne a pohárhoz, hanem a szövetséghez tartozzék, 
ilyenformán gondolván a dolgot: az ű j szövetség Krisztus 
vérében van ós Krisztus vére által áll meg és nem olyan 
formán, hogy a pohár Krisztus vére által jegy avagy 
figura, mintha ez volna az ő szövege: E pohár az ű j szö-
vetség j egye ; ámde az ű j szövetség olyan dolog, a mi 
Krisztus véreben van. Fele le tem: Oekolampadius nagyon 
jól tudja, hogy ez a szöveg itt meg nem állhatna, mer t 
a görögben egy nevelőnek kellene állania az ű j szövetség 
után, i lyenformán : vmivp. öiadrv.r^ f> év tío áUicai hiov. Ez a 
nevelő" azonban nincs ott, hanem oly szorosan függ össze 
a szöveg, mintha az egész egyetlen szétválaszthatat lan 
dolog volna, mint ahogy a pohár, vér, ű j szövetség is egy-
másban vannak, mintha egy szétválaszthatat lan dolog vol-
nának, űgy hogy az értelemnek ennek kell lennie: E pohár 
ű j szövetség az ón veremben, vagyis as ón verem miat t 
ilyen dolog a pohár, ős az ón vérem nélkül nem volna az. 

Épen azért, a mint tönkre silányűl itt Oekolampadius 
a maga trópusával, vagy jegyeskedésóvel, űgy tőnkre 
silányul Zvínglí ís a maga jelképeskedeseveh Mert a mi 
ellenkezik a jegyeskedessel , az ellenkezik a jelképeske-
dessel is, minthogy a ke t tő közt alig van különbség. 
Hiszen Zvinglí szövegének így kellene hangzanía : E pohár 
jelenti az ű j szövetséget az én véremben ; a mi körülbelő! 

D. Luther M, művei. 2 5 
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ennyit tesz : E pohár az én vérem által, a mely abban van, 
annyit tesz, hogy az által jelenti az ű j szövetséget ; és így 
Krisztus vérének je lképnek kellene lennie és semmi esetre 
sem többnek, a mint ezt Oekolampadíus jegyéről bebizo-
nyítottam. Mert Zvingli sem a lakí tha t ja így a szöveget : 
E pohár jelenti az új szövetséget, a mely az én véremben 
van. Mert ez a szócska : „a mely" nincs ott, hanem az 
egész szöveg olyan, mintha egyetlenegy szócska volna, a 
mint mondot tuk. 

Nem ellenség-e hát szent Lukács, a kí egyetlenegy 
szóval, hogy űgy mondjuk, egy csapásra tönkre veri 
a nagy óriásokat és hősöket mind, a tut ístát , figuris-
tá t ós je lkópeskedőt és az összes r a j o n g ó k a t ? És mit 
használna, ha mindjár t megállhatna is az ő szövegük a 
jeiképeskedóssel ós jegyeskedéssel , hiszen egy szemernyi 
hasonla t ra sem tudnak rámutatni , ahol helyen való volna 
ez a jegyeskedés vagy figurázás, a mint ezt fentebb Oeko-
lampadíus t rópusánál hallottuk. Hiszen miben egyez e 
pohár Krisztus vére által az űj szövetséggel ? Talán abban, 
hogy valamint általa adatik meg nekünk a bűnök bocsá-
nata, űgy adatik ínég Krisztus vérének ís ? Vagy hát miben 
ta lá l juk m e g ? A kómónylyukban. Miért taní tanak hát figu-
ráka t ott, a hol egy sem található. 

Van azonban Lukács szövegében egy pont, a mely 
egy evangélistánál és Pálnál sem fordul elő, meg pedig: 
A mely (der) ti éret te tek ontatik, ós nem: A mely (das) 
ti é re t te tek on ta t ik ; mer t a görögben ez a pohárra és 
nem a vérre vonatkozik, a mit senki sem tagadhat , TOVTO 

to noxr^iov stb. EY.xvróuevov1) ; és nem : ív tw aiaait stb. 
hyvvoidvőj}) A latinban ez nem vehető észre, midőn azt 
m o n d j u k : Qui pro vohís funditur3), mer t a pohár és vér 
egyaránt hímnemű. Ámde a németben jól észrevehető, 
minthogy itt a vér semleges ós a pohár hímnemű. Erre 

Yagyis: E pohár, mely kiontatik. 
2) Vagyis: Az én véremben, mely kiontatik. 
3) Yagyis: Amely érettetek kiontatik. 
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engem egyszer, három vagy négy évvel ezelőtt, egy derék 
tüdős falusi pap figyelmeztetett, kifejezvén előttem abbeli 
nézetét, hogy Lukácsot ilyenformán kellene értelmezni : 
E pohár az új-szövetség az ón veremben, amely (der t L 
pohár) ti é re t te tek kiontat ik, vagyis : a mit az asztalnál 
adnak és ivás véget t elénk tesznek, ahogy rendszerint a 
bort kannából öntik a vendégeknek. És ez volt egyik oka 
annak, hogy Lukács, mint mondottuk, nem a vérről, miként 
Máté ós Márk, hanem a pohárról mondja : hyvvóuevov, ki-
ontatik. És hozzá csatolja Pál szövegét: Ez az én testem, 
mely ti ére t te tek megtöretik, vagyis : kíosztat ik és az 
asztalnál elétek adatik. 

Én ugyan, minthogy űgy találtam, hogy ez a pap nem 
t a r t a ra jongókkal , hanem vallja, hogy valóságos test és 
vér van a szentségben, megőrültem és elfogadtam ezt a 
nézetet, el tekintve attól, hogy nem ta r tom szükségesnek, 
minthogy a régi értelem semmifele veszedelmet nem re j t 
magában, ős nekem még mai nap is tetszik, nagyon óhaj-
tanám is, ha ezt a nézetet fe j the tnek ki a görög szövegből, 
mert azzal tőmsiők be ú j ra erősen az összes ra jongóknak 
s z á j á t Épen nem kételkedem azon, hogy Pálnak szövege: 
Ez az én testem, a mely ti éret te tek megtöretik, egyenesen 
az asztalnál való törésről ós kiosztásról értendő, a mint I. 
Kor. 10, 16 is mond ja : Á kenyér, a melyet megtörünk. 
Krisztusnak kiosztott teste. 

Minthogy tehát Pálnál a kenyérről vagy Krisztus 
testéről szőlő szöveg az asztalnál való kiosztásra ós nem 
a keresztfán való odaadásra vonatkozik, természetes, 
hogy a pohárról szóló szöveggel is ugyanez az értelem 
megférhet . És így aztán Máténál és Márknál is ez az 
eset áll fenn, t. i , ez az én t e s t e m ; a hol az adásról 
semmit sem mondanak, mintha külön kel lene megjegyezni, 
hogy ő a maga tes té t adja nekik, mikor azt m o n d j a : Ez 
az én testem, itt van, nesztek, az én tes tem. Hasonlókép 
a pohárról i s : Ez az ón vérem, a mely ti é re t te tek ki-
ontatik, vagyis: az asztalnál kiosztva elétek adatik bűnöknek 
bocsánatára. Még mindég nem látok semmit e szavakban, 

25* 
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a iai ez értelemnek némileg- ellentmondana, inert szent 
Pál ís elhagyja a pohárnál: a mely ti érettetek kiontatik. 
Mintha eléggé megmondotta votna, hogy mivel a kenyér 
érettük megtöretik, tehát a pohár is ki fog ontatni érettük. 

Bárha tehát eddigelé ez értelemhez nem ragaszkodtak, 
hanem az adásról szóló szöveget kikí a szenvedésre és 
a kíontásról szólót a keresztre vonatkoztatta, ez még sem 
lett volna semmi nagy hiba, a minthogy most sem az; 
mert senki sem mivel azzal rosszat, hogy Krisztusnak 
testét ós vérét a keresztfán érettünk adatottnak ós kion-
ta tot tnak tar t ja , ha mindjárt oly helynél cselekszi ís ezt, 
a hol arról egy sző sincs, csak, ha nem ellenzi és 
nem támadja meg azt, a niínt különben a derék atyák ís 
sokszor idéztek az írás elütő helyeit minden veszedelem 
nélkül, ámde jő és üdvös értelemben; és nekem úgy látszik, 
hogy meg volt ez az értelem egyik másik regi atyánál 
ís, teszem mikor azt mondják, hogy Krisztus vére annyi-
szor ontátik5 a hányszor úrvacsorát tartunk. És különösen 
Ambrosiusnál1) mikor azt mondja: ha mikor csak Krisztus 
vére ontatík, a bűnök bocsánatára ontatik, úgy naponként 
keli nékem azzal élnem, minthogy ón naponkent vétkezem. 
Mert ez a sző fundítur természetes, hogy nem csupán ki-
öntést, hanem öntést ós osztást is jelent. Szintúgy Grego-
ríesnál2): Krisztus vére a hívők szájába öntetik stb. 

Ezt nem azért mondom, mintha bizonyos volnék benne ; 
mert a miről magam sem vagyok bizonyos, arra nem 
akarok senkit sem tanítani, hanem mert nagyon szeretném, 
ha úgy volna ós mert ón a görögben nem vagyok járatos, 
alkalmat adok a tudósoknak, hogy annak utána jár janak, 
ha ugyan a görög nyelv megengedné ezt, akkor aztán 
egy rajongónak sem volna támasza, sem menedéke többé 

*) De sacramentis iib. IV. Cap. ult.: „Si quoiiescunque effunditur 
sauguis Ghristi in remissionem peccatorum effunditur, debeo illum semper 
accipere, ut semper mihi peccata demittantur. Oui semper pecco, semper 
debeo habere medicinám." 

2) Gregorius in homilia paschali: „Sanguis Christi in ora fidelium. 
funditur". ~ 
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a mi ér te lmünkkel szemben. Be kellene ismemiök, hogy 
Krisztus tes te és vére az asztalnál kíosztat ik, hogy testi-
leg esszük és isszuk a kenyérben és borban, 

Sa já t felelősségemre mondom, hogy az én felfogásom 
szerint ezt a nézetet Lukács és Pál erősen t á m o g a t j á k ; 
Pál annyiban, hogy azt mondja, mint emii te t tük : ez az én 
testem, mely ti ére t te tek megtöretik, és a kenyér, a melyet 
megtörünk, Krisztus tes tének kiosztása. így több helyet is 
találunk, a hol Pál (ínég vf.iwr, ére t tünk) pro, coram vei ante 
szócskákat használ, teszem azt I. Kom 15: Miért kereszte lked-
nek meg a ha lo t takér t ? Lukács annyiban, hogy azt mondja : 
a pohár vérben kiöntetet t , vjiío vficov is, azaz éret tetek, 
szemeitek előtt adatot t ivásra stb. És annyiban, hogy azt, 
mondja i a tes t ére t te tek adatik, a mint Pál is mondja. 
Nos hát „adni" persze annyit tesz, mint valamit ajándé-
kozni, ós nem valamit halálra adnh 

Máté és Márk azonban mintha ezzel el lenkezőt tani-
t a n á n a k mondván: Ez az ón vérem, mely sokaké r t Idom 
tát ik . Ez olyan formán hangzik, mintha Krisztus sokakról 
beszelne, a kik nincsenek is ott az aszta lnál ; és nem azt 
mondják : vttcq i'(.iwv, hanem neol noXlcóv,ezt döntsék el a 
görögben já r tasak . A ki csatlakozik a fent emiitett nézet-
hez, az így vagy ilyenformán felelhet e r re : Lukács ós Pál 
az asztalnál való kiosztásról vagy adásról szólnak, ámde 
jelzik a kereszt fán való kiontás t azzal, hogy m o n d j á k : 
Ezt cselekedjék az ő emlékezetére, vagy hirdessék halálát, 
a mi jobban ós világosabban van mondva, mint a hogy 
Máté és Márk szólnak. 

Viszont Máté ós Márk a keresztfán való kiontásról 
beszélnek és hal lgatnak az asztalnál való kiontásról, a 
mit elegendőkóp kifejezet tnek t a r t anak az „ez", . szócs-
kával. Hiszen tudjuk , szokás az az evangélistáknál, hogy az 
egyik egyazon dologról tovább és többet beszél, mint a másik 
és az egyik elhagyja azt, a mit a másik mond. Épen azért 
ez az ige: a mely ti ére t te tek adatik, nem szól oly vilá-

1) Vagyis: sokakért. 
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gosan ós bizonyosan Krisztus szenvedéséről, mint Zvingli 
álmodja, a kí az előbbi pon to t : ez az én testem, aka r j a 
azzal megmagyarázni, mint fentebb hallottak. A kí azon-
ban nem akar csatlakozni, az felelje rá, a mit Lukács 
mond: a pohár é re t tünk on tátik, és mondja e z t : minthogy 
a pohár, ver ós ű j szövetség egy szentségi dolog, ez egy-
ségnél fogva on tát ik a pohár, noha csupán a ver ontat ik, 
per synecdochen: a mint fentebb mondtuk, hogy isten 
fiáról helyesen állít juk, hogy meghal, noha csupán az ember-
ség hal meg ós hogy a Szent Lelket lá t juk, noha csak a 
galambot lát juk, és hogy az angyalt lát juk, noha csak az 
ő fényes a lak já t l á t juk stb. Ha valaki ezt ízetlen vagy 
hitvány beszédnek tar t ja , mondjon jobbat, vagy fogadja 
el a fent említett nézetet. Én azt tartom, hogy ez helyes 
ős elégséges felelet : mert mi ís így á ldjuk meg és isszuk 
a poharat , vagyis Krisztus verető Szerintünk nem baj, 
sőt tiszta haszon, akármelyik nézetet t a r t j u k meg a ket tő 
közül, mind ke t tő jő ós helyes lévén, mert a valóságban 
mindkettő, űgy van, t. í. hogy Krisztus teste űgy az 
asztalnál, mint a keresztfán ada to t t : ha nem ís ta lá l juk 
meg azt az í rás igazi helyén, a hogy sok szenttel meg-
tör tént , még sem hibázunk semmikép nézetünk ós az 
igazság dolgában. A ra jongóknál azonban minden ezen 
fordul meg; mer t ha ez a nézet e szövegnél nem helyes, 
űgy nem nyertek semmit ; ha pedig helyes, akkor t isztára 
vesztet t ügyük van. 

A negyedik ós utolsó Szent Pál, a kí -azt mondja 
í. Kor. 11, 23- 25 : a z Úrtól vet tem" stb. Ha ón .oly 
j á r t a s volnék a görög nyelvben, mint Karlstadt ós Zvingli, 
akkor e szövegből határozot tan ki tudnám mutatni , hogy 
a kenyérben Krisztus valóságos tes te t esszük. Mert Erasmus 
k imuta t ja , hogy a görögben a kenyérnél nincs ott a „van" 
szócska, hanem ez : cpáyezs, rocro éuov ocoiia5 Comedite, hoc 
meum corpus, amit én így ford í tanék: vegyétek, egyétek ezt 
az ón testemet, a mely ti éret te tek megtöretik. Ha ezt szőrül 
szóra helyesen így kellene fordítani, kivévén,hogy egy vesszőt 
kihagytam, ami akadály nem lehet, akkor t isztára nyert 
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ügyein volna. Ámde mivel én nem vagyok oly tudós, 
nyílt kérdésnek tekintem a dolgot, nehogy én ís a névelőt 
névmásnak vegyem, vagy Álloiosíst koholjak ki és castim 
pro casu használjak. 

Hanem az is igaz, hogy Máté és Márk mely töké-
letlenül írják le az űrvacsorát, őszre kell vennünk 
abból, hogy Lakács ós Pál hiányában ez a szentségünk 
ineg sem ís volna; mert Máté és Márk nem ír ják meg, 
hogy Krisztus elrendelte, hogy azt azután cselekedjük ós 
űgy tar tsuk meg. E szerint olyba kellene vennünk azt, 
mint bármely más törtenetet Krisztus ós tanítványai életé-
nő!, a mit nem lehetne, vagy a mit nem kellene utánoznunk. 
Ámde Lukács ós Pál megírják, hogy Krisztus megparancsolta 
nekünk mindnyájunknak, hogy azt cselekedjük. Sőt, ha 
Pál nem volna, még Lukács sem tudna minket kielégíteni, 
mint a kit űgy lehetne értelmezni, hogy csak az apostolok 
kötelesek Krisztust abban utánozni, kivévén, ha Máté 28, 2o-
segítene kí a bajból, a hol Krisztus így szól: „Tanítsátok 
őket, hogy megtartsák mindazokat, a melyeket ón paran-
csoltam néktek". De hogy elég-e ez, azt nem tudom. Pál 
az igazi tanitő és apostol, a ki közénk pogányok közé 
küldetett, ő nyíltan ós részletesen kí is jelenti, mondván: 
Vegyétek, egyétek, ez az én testein, a mely ti érettetek 
megtöretik. 

Mert ő az „én" szót szorosan a Tutó, vagyis az „ez" 
szóhoz csatolja, a mit a többiek közül egyik sem tesz. Azon-
kívül egyik másik szöveg szerint a „van" szócskát elhagyja, 
a hogy Lukács ís elhagyja azt a .pohárnál Ezt a két helyet 
a Szent Lőlek a mí megerősítésünk végett szerzette, hogy 
biztosak lennénk az iránt, hogy Krisztus teste a kenyérben 
van. Mert bárha nálunk egyet jelent, ha azt mondom : Ez 
(van) az ón testem ős ez én testem, vagy itt én testem ; 
mégis világosabban ós bizonyosabban szólunk a test jelen-
létéről ha azt mondom: Ez én testem, vagy itt én testem, és 
a zavargó lelkek az ő rajongásukkal nem űzhetnek olyan 
könnyen komédiát azzal, mint ezzel a beszéddel: ez (van) 
az ón testein. 
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Már pedig kétséget nem szenved, hogy Krisztus ez 
igéket a régi húsvéti báránnyal szemben mondja , a mit 
ezzel megszüntet , mintha mondaná : Eddig a bárányt és egy 
állat tes té t et tétek : de i t t van immár a helyett az én testem, 
„az enyém, enyém", mondom jól megkülönböztetve. Ezért 
fek te t Pál oly nagy súlyt az „enyém" szócskára, úgy hogy 
ő azt egész eredeti módon mindjár t az „ez" után teszi, 
mondván: „Ez enyém", mintha csak hozzá szeretné kötözni, 
hogy egy szóvá legyen az „ez"-zel, pedig az „én" és a „test", 
mindenesetre sokkal szorosabban függnek egymással 
össze. Mindezt o azért teszi, hogy Krisztus tes te t egész 
világosan befoglalja a vacsorába. 

„A mely ére t te tek megtöre t ik" ; erről fentebb rész-
letesen k i fe j te t tük , hogy az írás nem engedi meg, hogy 
a „törést" Krisztus szenvedésének mondjuk. A ra jongók 
mondhat ják ezt, ahogy más egyebet mondanak, de soha 
be nem bizonyítják : mer t mi a „ törés t" nem értelmezhetjük, 
nem is használhat juk a magunk képzelgése, hanem az 
í rás szokása szerint. Már pedig a „törés" az írásban, 
különösen ott, a hol a kenyérről vagy evesről mondatik, 
annyi t tesz, mint feldarabolni vagy felosztani. Űgy, hogy 
az ily megtör t kenyérnek úgy a görögben, latinban, mint 
nyelvünkben yléoua, f ragmentum, darab a neve. Sőt a 
héberben is ép a törés miatt, gabona, seber vagyis darab 
a neve, L Móz. 42, 1 . „Jákob hallotta, hogy gabona volna 
Egyiptomban, vagyis eledel, és ez alapon gabonát venni, 
annyit tesz mint sabar, mintha mi mondanók: gabonát vagyis 
ételt akarunk hozni stb.1) Krisztus tes te pedig nincs meg-
törve sem feldarabolva a keresztfán, a miről fentebb 
eleget mondot tunk. így tehá t ez a szöveg világos, hogy 
Krisztus tes te az asztalnál megtöret ik és szót daraboltatik. 
szét morzsoltat ik ós elnyeletik mint más kenyér, ámde 
kenyér a lakjában vagy kenyérben stb. 

*) Itt Luther a németben szójátékot használ (brechen, Brocken, 
Gebrockt) amit a magyarban nem lehet visszaadni, mert a törni és a 
darab más gyökkel birnak. 
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És ha mindjárt be ís bizonyíthatnák, hogy a törésnek 
itt Krisztus szenvedését kell jelentenie, édesem, hol akkor 
a hasonlat a részben, hogy a vacsorában a kenyér 
Krisztus testének jegye? Mert fentebb megengedtem, 
hogy ok a megtört kenyeret, a hogy tudják, hason-
latnak vehessék. De ha már most a törést a kenyér-
tol ís elválasztják és Krisztus testének tulajdonítják, 
mondd meg nekem, miben lesz akkor a kenyér az ö teste 
hasonlata ? Nem másként, hanemha ahogy fentebb mond-
tam, hogy a kenyeret kell Krisztus testével egynek 
mondani, és az mégsem egy azzal soha semmikép azon 
értelemben, a hogy az úrvacsora! igék követelik. 

„E pohár, az űj szövetség, (van) az én véremben." Hát 
meglehet,hogy ez a szöveg épen annyit tesz, mintha mondaná: 
Ez a pohár (van) űj szövetség, Ámde mégsem hiába tette oda 
Pál a „van" szócskát ,.az új szövetség" szó után, és nem 
a helyett. A Szent Lélek megakarta előzni az eljövendő 
zavargókat. Mert Szent Pál oda teszi utrumque a parte 
subjecti, tam calicem, quam Testamentum ceu unum 
subjectum1), vagyis az o szövege így hangzik: Ez a pohár, 
a mely űj szövetség, az a Krisztus vérében; tehát a 
poharat nyíltan új szövetségnek nevezi. Ha a rajongók 
mellett annyi szöveg szólna, mint mellettünk, hogy erős-
kednének és lármáznának! Már pedig az újszövetség nem 
lehet puszta bor vagy pohár. Ha pedig azzal állanának 
elő, hogy az új szövetség itt az új szövetség jegyét vagy 
figuráját jelenti, erre bőven ós alaposan megfeleltünk. Ők 
pedig mondják, de nem bizonyítják be azt. Úgyde az ő 
szavukra nem adunk semmit. Mert az írásban sehol sem 
fordúl elő, hogy az új szövetség az új szövetség jegye 
volna. Ha meg azt mondják : maga a dolog követeli ezt. 
Hát melyik ? A pohárnak, mondják ők, mégis csak testi 
dolognak kell lennie, teszem ezüstnek, fának, aranynak, 
vagy üvegnek stb. Már pedig az ezüst épenséggel nem lehet 

*) Vagyis: mindkettőt, a poharat és szövetséget, mint egy alanyt 
teszi az alanyhoz. 
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új szövetség ; hanem, ha valami köze van ahoz, hát jegy az, 
egyéb nem lehet Erre Lukácsnál megfeleltünk, 

Minthogy azonban ennyire makacsok és merevek, én 
is az o fegyverükkel élek. Mondd meg nekem, hogyan lehet 
a pohár az űj szövetség jegye, holott az puszta ezüst 
vagy fa. Anyagra vagy pengősre, vagy alakra nézve az űj 
szövetség jegye az, vagy mi tekintetben? No jól van, hisz 
akkor minden pohár, álljon bár a szekrényben, vagy az 
ezüstmíves fiókjában vagy ott a hol, legyen bár üres avagy 
teli, épen űgy az ű j szövetség jegye, mert van ezüstje, 
fája, pengése, alakja, stb. Mi szüksége volt hát Krisztusnak 
arra, hogy poharat vegyen elő az asztalnál, mintha nem 
lett volna egyébkent egy pohár sem a világon ezüst, 
csengő, formás vagyis, magában véve az űj szövetség 
hasonlata? Nem, mondják ők, hanem a pohár, űgy a in int 
borral ivás végett oda van teve, az űj szövetség jegye stb. 

Kettőt hallok i t t : az első, hogy nekik maguknak a 
pohárból ós borból itt egy űj egységet ős dolgot keli 
formálniok, holott azok mégis csak két különböző dolog ós 
ezt az űj dolgot pohárnak és jegynek kell nevezniök, 
holott az alatt nem csupán a poharat, hanem kiváltképen 
a bort értik, ép űgy, mint a hogy fentebb a lángról ós 
angyalról mondottuk. Ha már most maguk kőzött meg-
engedhetik, hogy mondják: a pohár egy jegy stb,5 noha ez 
alatt nem csupán a poharat, hanem a bort értik, űgy a 
mint az a pohárral immár egy dologgá lett és nem tűrhetik, 
hogy a pohárnak ós a bornak ezt az egységét megbontsák, 
ós a poharat vagy bort jegynek nevezzék, szépen kér jük 
őket, engedjék meg a Szent Léleknek ís, hogy a maga-
dolgáról űgy beszeljen velünk, hogy a poharat szövetségnek 
nevezze és jelentse kí azon oknál -fogva, mert az immár 
nem csupán egy pohár, hanem Krisztus szövetségével és 
vérével egy szentsegge lett, avagy mutassák ki alapját 
ós okát, miért van meg nekik az a joguk, hogy maguk 
közt így beszélhessenek, és miért nincs meg ez a joga a 
Szent Léleknek, 

Ha gúnyolnak minket, hogy mi a poharat' ű j szövet-* 
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sógnek nevezzük, és ha elválasztják a poharat az űj 
szövetségtől, és széttépik ezt a szentségi egységet, ágy 
viszont gúnyoljuk iái ís az ő jegyüket ős elkülönítjük a 
bort és poharat egymástól, ós széttépjük az ő ideig való 
egységüket, a hogy ők a mí szentségi egysegünket széttépik. 
Mert ha a pohár és az űj szövetség egymástól elválaszt-
ható, és mindegyik külön a maga mivolta szerónt fogható 
fel, mi ís jól tudnók, hogy a pohár semmi egyéb nem 
lenne, csak pohár, vagy ezüst, mí több, ép oly jól, a m i n t 
ők tudják , hogy ha a pohár ós bor egymástól elválaszt-
ható, akkor aztán a pohár nem lenne az űj szövetség-
jegye, hanem puszta pohár. Ezt a hamis okoskodást 
mondják a logikusok: arguere a parte ad totum negatíve, 
hoc est, ab inferiori ad superius negatíve, sive a partículare 
ad uni versale1), a mi a rajongóknál rendes dolog. Teszem, 
mintha mondanám: Péternek nincs füle, tehát Péternek 
nincs teste ; az arany nem fekete, tehát az aranynak nincs 
színe. De hát ezek a rajongók a gyermeklogíkát sem 
ismerik. 

Másodszor, nagyon szeretnők tudni, hogyan .avagy 
mi tekintetben jegye Krisztus vérének avagy az új szövet-
sógnek a pohár azzal a borral ós hogy ugyan miben ís 
áll az a hasonlat, a mint fentebb ís tárgyaltuk. Mert az 
űj szövetség evangélium, lélek, bönöknek bocsánatja 
Krisztus vérében s vére által, és a mi ehez meg hozzá-
tartozik ; mert ez mind egy dolog, és egybe van foglalva, 
minden a vérben, minden a pohárban, A hol az egyik, 
ott van a másik ís ; a kí az egyiket nevezi és mutatja, 
az mind ezt érti. Hogy jelenthetne avagy mutathatna hát 
ily nagy dolgot a puszta bor, mikor ezt az ő .szövetség 
összes figurái sem m u t a t h a t j á k ? - Nem másként, csakis a 
mint én mondottam : a bort jegynek keli neveznünk, ha 
mindjárt nem is lehet az, mert nem ezen fordul meg a dolog. 
Hát nem szegény lelkek azok, a kik nem csupán a dolgot 

1) Yagyis: a részről az egészre, az alsóbbról a felsőbbre, a külö-
nösről az általánosra tagadólag következtetni. 
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magát, vagyis Krisztus testét és vérét vesztik el az úr-
vacsoránál, hanem ráadásul a jegyet vagy figurát is, és 
nincs egyebük, csak a mi a parasztoknak van a közön-
séges csapszékben, kivévén, hogy azzal vigasztalják mago-
kat, itt van a figura, de nem tudják megmondani, mi az 
a figura? Űgy kell nekik ; nem kellett nekik a mag és 
velő, nem kapják meg a héjat és hüvelyt sem, és míg 
a mi dolgunkat támadják ós ront ják, elvesztik a magukét 
s semmijük sem marad. 

Fentebb Lukácsnál kimutattuk, hogy ez igék nem 
tekinthetők trópusnak : E pohár az új szövetség az én 
véremben, mert ez az ige: az én véremben, annyit tesz, 
mint az én vérem által vagy véreimnek Krisztus vére 
ugyanis nem aféle tehetetlen dolog, hogy csak az új 
szövetség jegyevei érne fel, a minő az előtt a Mózes borjá-
nak vére volt. Tehát a vér sem lehet trópus, mert a pohár 
a vér jegye, vagyis puszta bor által nem válhatik oly 
nagy dologgá t, L. új szövetséggé. 

Szóval, ha az evangélistákat és Pált, akárcsak mint 
egy férfit összefoglaljuk, nem szíveinek ők meg semmiféle 
tutistát , tropistát vagy jegyeskedőt. Ha a tropisták Mátéra 
és Márkra hivatkoznak, hogy a vér a vér jegyét jelenti, 
előjönnek Lukács és Pál ós tőnkre silányitják a tropis-
tákat . Mert ők szövegükkel igazolják, hogy a vért nem 
lehet vérjegynek mondani, avagy trópusnak, minthogy 
maguk a ra jongók sem csinálnak és csinálhatnak semmi-
féle vérjegyet ebből a szövegből: E pohár az új szövetség 
az ón véremben, épen azért Máténál ós Márknál is trópus 
nélkül valónak kell lennie ép annak a vérnek, minthogy 
az egyazon vér, a miről mind a négyen szólnak. 

Ha pedig Lukácsra és Pálra hivatkoznak és ez 
igéből: ű j szövetség, trópust, vagy is az új szövetség 
jegyet formálják, akkor előjönnek Máté és Márk Lukácscsal 
és Pállal együtt ós újra le verik őket, bebizonyítván, hogy 
az új szövetség nem lehet trópus. Sőt a rajongók Máténál 
és Márknál sem csinálhatnak ez igéből: új szövetség, trópust, 
óp űgy, a hogy Lukácsnál és Pálnál sem csinálhatnak 
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Mert nem engedhető meg, hogy Máténál és Márknál azt 
mondjam: ez az én vérein a kópleges értelemben vett 
á j szövetség vére. Krisztus vére ugyanis nem a képleges 
értelemben vett szövetségnek vagyis az ő szövetségnek, 
hanem az újnak vére, a melynek lényege az ő verében 
van ; és bizony ugyanazon űj szövetség értendő Lukácsnál 
ós Pálnál, a mit Máténál ós Márknál ertünk, minthogy ők 
mind a négyen egyazon szövetségről beszélnek. E szerint 
Máté és Márk ez igét: űj szövetség, határozottan, tisztán 
ós egyszerűen minden trópus nélkül használják. Lukács 
ós Pál ez igét „ver" határozottan, tisztán és egyszerűen 
minden trópus nélkül használják. El keli tehát itt a rajon-
góknak nemuiniok, ezt bizonnyal tudom, ós ha ők neked 
erre helyesen megfelelnek, bízvást nyerteseknek jelent-
heted kí őket. Épen azért ezt a mi szövegünket meg kell 
hagyníok, űgy a hogy hangzanak, a mit, remelem, alaposan 
kimutattam, -és lelkiismeretünk bizonyára megnyugtat az 
iránt, hogy a mi értelmünk helyes, ós a rajongóké nem-
csak bizonytalan, hanem hamis is. 

Hol vannak immár azok az én rajongóim, a kik nagy-
ba kiabálják, hogy Krisztus soha egy jelt sem mivelt, 
hanemha látható módon? Hát nem jel volt az, mikor 
János (1, 32) a Szent Lelket a mennyből alá jönni l á t t a? 
Pedig a Szent Lélek nem volt ott látható módon, hanem 
galamb alakjában. Hát nem jel volt az, mikor Zakariás 
Gábor angyalt a füstölő oltárnál látta ? Luk. 1, 10, Pedig - az 
angyal nem állt ott látható módon, hanem tűzláng alak-
jában. Hát nem jel volt az, mikor az Isten Fia személyesen 
a főidre j ö t t ? Pedig Isten Fia nem volt a földön láthatóan 
jelen. Mi hát az, mikor ily ingatag, hitvány alapra építünk 
és ez által Isten világos igéjét ós munkájá t tagadjuk és 
káromoljuk, hanemha, hogy önként rohanunk vesze-
delembe. 

Persze, hogy csodajel az, hogy Krisztus teste ós 
vére a szentségben van ; nincs ugyan láthatóan jelen, 
ámde nekünk elég, hogy az ige ós hit által érezzük, hogy 
ott van. Hiszen az 0 jelük sincs ott láthatólag, mert ha 
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mindjárt lát ják ís a pohár bort, még sem láthat ják, hogy 
az a testnek és vérnek jegye, hanem szóval kell ezt kb 
mondaniok, és szívvel hinniük, mert nincs a pohárra 
festve a vagy vésve, hogy az a Krisztus vérének jegye. 
Bolond dolog ez, ámde szörnyű, hogy erre Isten igéje 
ellenére építenek ós támaszkodnak. 

Hol vannak a többiek ís mind, a kik fecsegik: a 
vacsorában nincs bűnöknek bocsánata? Szent Pál és 
Lukács mondják, az új szövetség van a vacsorában és 
nem az űj szövetség jegye avagy . figurája. Mert az űj 
szövetség figurája vagy jegye az ó szövetségben a zsidókra 
ta r tozo t t ; ós a kí vallja, hogy az űj szövetség figurája 
vagy jegye az övé. az vallja ezzel, hogy még nem az övé 
az űj szövetség; ós visszaesett, Krisztust megtagadta és 
zsidóvá l e t t Mert a keresztyéneknek az űj szövetséget 
magában véve figura vagy jegy nélkül kell birniok. Elrejt-
hetik ugyan idegen alak alá; ámde valósággal, mint jelen-
valót kell azt birniok, Ha pedig az űj szövetség a vacso-
rában van, kell hogy abban legyen a bűnöknek bocsánata, 
a lélek, kegyelem, élet és minden üdvösség. És mindez 
igébe van foglalva. Hiszen kí tudhatná, mi van a vacso-
rában, ha az igét nem hirdetnek ? 

Annakokáórt lásd, mely szép, nagy, csodálatos dolog 
ez, hogy függ mindez össze, ós alkot egy szentségi dolgot, 
Az Ige a fö; mert Ige nélkül a pohár semmi. Azután 
kenyér ós pohár nélkül Krisztus teste és vére nincs jelen, 
Új szövetség nélkül nem volna a bűnök bocsánata jelen. 
Bűnök bocsánata nélkül nem volna itt az élet és üdvösség, 
Ilvenformán először is az igék szentségbe foglalják a 
kenyeret és poharat. Kenyér és pohár tartalmazzák 
i üsz tus testét és vérét. Krisztus teste ós vére tartalmazza 
az uj szövetséget. Az űj szövetség tartalmazza a bűnöknek 
bocsánatát. A bűnöknek bocsánata tartalmazza az őrök 
életet ós üdvösséget. íme ezt nyuj t ják és adják nekünk 
mind a vacsora igéi, ós mi megragadjuk azt a h i t t e l : ne 
lázadna-e fel hát e vacsora ellen az Ördög és a rajongók, 

Minthogy tehát ez mind egy szentségi dolog, egészen 
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jól mondhat juk minden egyes részéről, teszem a pohárról: 
Ez Krisztus vére, ez ű j szövetség, itt van a bűnök bocsá-
nata, itt van élet ós üdvösség. Ép, mint a hogy az ember 
Krisztusra mutatva mondom : ez Isten, ez az igazság, az 
élet, üdvösség, bölcseség. De most legyen elég ennyi 
erről, hall juk Pált tovább. 

„Valahányszor e kenyeret eszitek, és e poharat isszá-
tok, az Úrnak halálát hirdessétek, inignem ő eljön". 
Jegyezd meg űjra, hogy pohár alatt itt nem érthető puszta 
ezüst ós fa, (hisz ki ihat ezüstöt és fát ?); hanem, minthogy 
a pohár az itallal egy dologgá lett, a pohár is jelenti itt 
az italt a pohárban; hogy lásd, miszerint ez a szólásrnőd 
minden nyelvben közős. Nyomban utána szintén: „Egyék 
e kenyérből ós ígyék e pohárbői". Kí ihátik pohárból, 
vagyis ezüstből" és fából? Ámde, mint mondottuk, minden 
nyelvben közős szólásmód ez, mikor két dolog egygyó 
lesz, űgy hogy egyazon dolog mindkét nevet megtart ja ; 
a hogy a Szent Lélek galamb, és a galamb Szent Lelek. 
Itt uj jonganak a rajongók. Itt hallod, hogy szent Pál 
kenyeret és poharat említ, és nem mondja : valahányszor 
Krisztus testet eszitek s Krisztus vérét isszátok stb. 
Édesem, engedd, hogy mi ís kiá l tsuk: szent Pál nem azt 
mondja, valahányszor a bort isszátok, hanem a poharat. 
Miért isszák ők a bort és nem a poharat ? Nem annak 
kell következni ebből, hogy a poharat nyeljék le, ha Pál 
pohárivásról beszél ? Hanem értik a bort a pohárban, azért 
mert pohár ós bor egy dologgá lett. Édesein, miért kell 
következnie hát, hogy mi puszta kenyeret együnk, ha Pál 
kenyérevésrol beszél, és ne legyen egyszersmind a test 
is értendő a kenyérben, a szentségi egységnél fogva ? Ne 
lehessen ily értelmük a szegény hűsfalőknak, hanem csak 
a dicső rajongóknak ? 

Újra kiáltom, szent Pál nem azt mondja : vala-
mennyiszer a test jegyét eszitek ós a vér jegyét isszátok 
stb, Épen azért a kenyér nem lehet a test jegye, sem a 
bor a vér jegye. Hát nem fáin dolog ez? Ha pedig nem 
akadály ez a szöveg a rajongói jegye dolgában, édesem, 
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miért legyen hát akadály nekünk a test és vér jelenlétének 
dolgában? Hiszen az apostol ép oly kevéssé beszél a jegy-
ről, mint a testről és vérről, azért nekik ép oly erős 
ellenfelük, mint mi nekünk ; és ha nem sújt le rájuk, nem 
sújt le mí ránk sem, ha egyébkent beérhetjük ennyivel: 
Pál itt nem ezt mondja ; azért nem úgy van az, a ml nem 
egyéb, mint: Ex purís negativís syllogisare1). Mit ér az ily 
alap, különösen a hit czikkek állítása szempontjából, azt 
a gyermekek ís jő! tudják. 

Elismerem azonban, hogy a siléziai lélek szabályai 
szerint igazuk van és nyerteseknek kell őket kijelen-
tenem ; mert e szabály azt mondja, hogy a szövegeket félre 
kell löknünk, ós egyáltalán nem kell tekintetbe vennünk, 
mikor Krisztus testének ós vérének a vacsorában való 
létéről beszélünk ; mert azok gátol ják a lelket ós a lelki 
értelmet. A másik szabály, hogy szemünket máshová 
irányozzuk, a hol ily szövegek nincsenek, és aztán kiáltsuk : 
no lám, no lám, itt nem áll az, hogy test és vér van a vacso-
rában. E szabályokhoz tar t ják ők magukat e helyen is. Mert 
közvetlen előzőleg, a hol szent Pál mondotta: Ez az ón 
testem ; úgy szintén : Az új szövetség az ón véremben, ez 
semmi, itt úgy tesznek, mintha ez a szöveg sehol sem is 
volna a világon, és nem is veszik tekintetbe. Viszont itt, 
a hol nincs az meg, itt bámulnak, szájukat ós orrukat 
kitágítják, ós szimatolják ezt a szöveget, mintha szent 
Pál egy helyre és egy hasadókba sem tehetett volna más 
szót, csakis ezt : Ez az ón testem, stb., hogy megláthassák. 
Minthogy pedig egész törekvésük, hogy ezt a szöveget: 
Ez az ón testem, ott keressék, a hol az nincsen; miért 
nem keresik Marcolfnál2) is, vagy a berni Díetríchnél3) is, 
akkor legalább biztosak lennének az iránt, hogy nem talál-

*) Vagyis: merő tagadásból következtetni. 
2) Marcolph = Morolf. Igen régi költemény a XV-ik századból, 

mely prózában (Salamon és Markalf históriája) igen kedvelt népies olvas-
mány volt nálunk is. 

3) A berni (veronai) Dietrich egy középkori mondakör központi 
hőse ; sok költemény szól róla. A Niebelung énekben is szerepei. 
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ják meg azt ? Vagy gazfickók vagy őrjöngő emberek azok, 
a kik valamely dolgot ott keresnek és követelnek, a hol 
az nincs és nem akar ják látni, a hol az van ős a hol as 
orruk elé teszik. 

Hiszen szent Pál a mellett, hogy közvetlen előzőleg 
közli ezt a szöveget, e helyen sem feledkezik meg ugyan-
arról ; mert ő nem puszta kenyérről ős pohárról beszél, 
hanem azt mondja : Ezt a kenyeret, ezt a poharat, nyoma-
tékosan visszautalván e szókkal : Ezt, ezt, arra a kenyérre 
és pohárra, a melyről szólott. Ha már most e kőt vissza™ 
mutató sző után indulnának ős látnák miféle kenyér és 
pohár az, a melyre ő utal, bizonnyal rájönnének, hogy ez 
a kenyér Krisztus teste és a pohár az új szövetség ; mert 
ő bizony ugyanazon kenyérről ős pohárról szók midőn azt 
mondja : Ez és ez, a mint ezt a gyermekek ós a bolondok 
is jói észre veszik. 

Ámde a rajongók átugorják e szavakat: Ez és ez, 
sőt az o szabályuk szerint felre lökik és csakis e szókra 
bámulnak: kenyér és. pohár ős még sem akar ják meg-
engedni, hogy a „pohárká t észre se vegyük, a hogy ők a 
mi „ez rünke t észre nem veszik. Ha már most kiabál ják: 
szent Pál nem azt mondja itt, valahányszor Krisztus testét 
eszitek stb., feleld e r re : mégis mondja itt, Hol? és mely 
szövegben? ügy , mondd e szóval: Ez ós ez; nézd meg 
ezeket, akkor megtalálod azokban ezt a szöveget: Ez az 
én testem, ez az űj szövetség az én veremben, mert ezek 
megismétlik ezt a szöveget ós .orrod ele teszik; ámde 
szemed elő nem helyezhetik, mert azt te mindig más felé 
fordítod, 

'De hogy mely komoly a leieknek eme kérdése és 
erősködóse, azt jegyezd meg ebből : Fentebb, á hol ott 
állanak a világos igék: Ez az ón testem, ez az én vérem, 
ki tudják találni e magyarázó szócskát, mondván : Ez az 
én testem jegye, az én verem jegye. Ha már most Pál ezt 
a szöveget közli is i t t : Valahányszor az Űr testét eszitek 
és az ő vérét isszátok, stb., óh, mely savanyu arczot kellene 
vágniok, ha itt ís így kellene szólaniok, tehát annyit tesz 

!>. Luther M. mii vei, 2 6 
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ez: Valahányszor a test és vér jegyét stb, E lélek azt 
hiszi, nem lát juk az o ravaszságát. Édesein, a kí ezt a 
szöveget magyarázgathat ja ; Ez az én testem, ame ly vilá-
gosabban s érthetőbben ki nem fejezhető, az bizony meg 
inkább magyarázgathatja ezt a szöveget: Valahányszor az 
Ur testét eszitek, a mely nem oly világos, mint amaz ; ki-
vévén, hogy ez a lelek űgy tetteti és kelleti magát, mintha 
el akarná hinni, ha Pál azt mondaná : Valahányszor az Űr 
testét eszitek ; csakhogy ne vegyük észre, mint veti meg 
nagyravágyásában ezt a szöveget, a mely világosari mondja : 
együk az ő testei, vagyis: Vegyétek, egyétek, ez az én 
testem. Édesem, engedd, hogy ők maguk adjanak egy világos 
szöveget olyat, a mit ne magyarázgathassanak, nagyon 
szeretném én azt hallani. Mert a hol ez a sző „test "fel-
bukkan, ott mindjárt megjelen a testjegy magyarázat; bár 
szégyen, hogy ily dologban így mókáznak, ámde a rajongók 
nem szégyenük ezt. Nos hát mégis csak javunkra szolgál 
ez, legalább annál biztosabbak leszünk a magunk értelme 
dolgában, mert ily könnyelmű ős gyerekes mókázást űznek 
azzal szemben. 

Továbbá: A ki azért a kenyeret méltatlanul eszi, 
avagy az Űrnak poharát méltatlanul issza, vétkezik az Űr 
teste ós vére ellen/' Itt újra ott van a kenyér ós pohár a 
rajongók számára, hogy puszta kenyeret ós poharat, vagyis 
bort csináljanak, ós azután kérdezzék és követeljék, miért 
nem mondja szent Pál: A ki Krisztus testét méltatlanul 
eszi. Mert hogy Pál azt mondja : E kenyeret, ós ő maga 
visszautal a kenyérre, a melyről fentebb szólott, ezt nem 
kell tekintetbe venni, hanem fólre kell lökni, hogy a szellemi 
értelemnek útjába ne álljon ós nem gondolni mást, csak 
mintha Pál nem azt mondta volna E kenyeret, hanem 
csupán ezt : kenyeret, szóval mintha az ő szövege így 
hangzanék; A ki kenyeret méltatlanul eszik, stb. Így 
azután biztosan rá jövünk az igazságra. Mi azonban áldjuk 
az Istent, látván, hogy Pál e szóval „Ez", mindig meg-
ismétli ós idézi ezt a szöveget: Ez az ón testem, mint 
fentebb mondottuk ; ós ráadásúl ezt még jobban megerositiv 
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mikor azt mondja: A kí e kenyeret méltatlanul eszi, as 
vétkezik nem a puszta kenyér, vagy a Krisztus testének 
jegye, hanem az Űr teste ellen. 

Édesem, engedd meg, hogy itt egy kissé az o szokásuk 
szerint mormogjunk: miért nem mondja szent Pá l : Vét-
kezik a kenyér vagy a Krisztus testének jegye ellen az, 
a kí ezt a kenyeret méltatlanul eszi"? Minthogy a szöveg 
teljes erővel követeli, hogy ez a bűn a méltatlan evés 
legyen, ok pedig azzal állanak elo, hogy puszta kenyér az, 
a mit esznek, kétségtelen, hogy a szók ós a nyelv ter-
mészete szerint az ellen vétkezik, a mit eszik. Mert Pál 
nem azt mondja : A kí méltatlanul emlékezik meg Krisztus 
szenvedéséről, az vetkezik az Űr teste ellen. Ha ők meg-
támadhatnak minket azzal a kérdéssel, miért nem mondja 
Pál : A kí Krisztus testet méltatlanul eszi stb., és eldönt-
faetnek, hogy Krisztus teste nincs ott, ha mí azt meg nem 
mutat juk; akkor viszont feleljenek meg a mí kérdésünkre, 
hogy miért nem mondja szent Pá l : A ki méltatlanul 
emlékezik meg Krisztus szenvedéséről, vagy az ő testének 
jegyét méltatlanul eszi, stb. És ha ők ezt kí nem muta t ják , 
méltán veszendőbe megy az ő magyarázatuk is, azon mód 
és jog szerint, a hogy ők velünk szemben eljárni akarnak. 

Ámde ón jól tudom, hogy ők maguk sem hisznek e 
magyarázatban, hanem minthogy az a meggyőzodésök, hogy 
puszta kenyér az, űgy gondolják, mégis csak kell valamit 
mondani és magyarázgatni. Mert ha nem az volna meg-
győződésük, ezt a magyarázatot ők maguk leköpnék; 
hiszen Karlstadt magyarázatját ők maguk jól ismerik és 
be kell vallaniok, hogy az merő koholmány. Mert szent 
Pál a koríntusíakat nem a Krisztus szenvedéséről való 
méltatlan megemlékezés miatt korholja, a mit bizony 
a gyermek is jól olvashat és bizonyíthat; hiszen vilá-
gos szavakkal írja, hogy az volt a koríntusíak bűne, 
hogy az egyik nem v á r t a másikra, hanem a k i előbb jött , 
az előbb evett, űgy hogy a kik utóbb jöttek, semmit sem 
találtak ós szégyenszemre ott állottak, ós így puszta 
zabálást csináltak a vacsorából mintha az más, valami 

28* 
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közönséges falás lett volna. Hiszen azt mondja Ő: Mikor 
egybegyűltök, nincs ott az Úrnak vacsorája, hanem kikí 
előveszi a maga saját vacsoráját. Hallod ez t? nem tar tot ták 
az Űr, — hanem a maguk hasa vacsoráját : mert mint-
hogy a többiek lassan gyülekeztek, ok neki estek, abba 
hagyták az Űr vacsoráját és faltak, a mint azután ís 
mondja : mikor egybegyűltök evés vége t t egymást meg-
várjátok, nehogy ítéletre gyűljetek egybe. Ebből láthatod, 
hogy a bűn az evésben állott. Épen ezért Oekolampadíus 
űgy, a hogy Ő gondolja, jobb magyarázatot ad, mondván : 
A koríntusiak a szentség ellen vétkeztek, vagyis a kenyér 
és a bor ellen, a mik a Krisztus testének és vérének 
jegyei, ép mint a hogy, ha valaki a császár képet meg-
gyalázza, az magát a császárt gyalázza megc Tehát a ki 
ezt a kenyeret ós bort méltatlanul eszi, az meggyalázza 
Krisztus testet ós veret, a melynek képe vagy jegye azok, 
E szerint ok maguk kőzött a magyarázat dolgában ép űgy 
nem értenek egyet, mint a szöveg dolgában sem; mégis 
mindkettőt az egyetlen Szent Léleknek keli tanítania, 
Kiváltkópen pedig az Qekolampadius magyarázata teljesen 
értéktelen. Először ís, mert fentebb bebizonyítottuk ég fel-
panaszoltuk, hogy a kenyér és bor a Krisztus testének 
ós vérének nem jegye vagy kepe és hogy nem ís lehet 
az ; mert egy pontban sem mutatható kí, hogy ez a hasonlat 
megvolna benne; épen azért nem lehet itt magyarázatkép 
a császár képének példájára sem hivatkozni, csak ha előbb 
kimutatják, hogy a kenyér és bor olyan formán kepe vagy 
hasonlata a testnek ós vérnek, a hogyan a császárhoz az 
ő képe hasonlít. 

Másodszor, ha mindjárt meg volna is itt ez a hasonlat, 
szép gondolatot adna ugyan az a magyarázathoz, ámde 
nem biztosat. Mert kí ne csinálhatna magyarázatot ós ne 
állhatna el attól, mondván: itt voltam én? Nem, mert ha 
ők a szöveget máskép akar ják értelmezni, mint a hogy az 
igék hangzanak és a mi értelmünket lerontani, akkor ne 
álljanak elő ilyen csupasz, puszta, sovány és száraz ma-
gyaráza t ta l ós ne hagyják azt a faképnél és ne komé-
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(Mázzanak, kanéin alaposan bizonyítsák be, hogy ez a 
magyarázat helyes és ide tartozik. De mi lesz az én leikk 
Ismeretemmel a mely jé alapon és biztosan szeretne 
állni? Mode mit törődik ez a lélek azzal, hogy mí less a 
lelkiismerettel ? 

Harmadszor, azon felöl, hogy bizonytalan, még csak 
nem ís valószínű ez a magyarázat, ha csak előbb biztosra 
ki nem mutat ják, hogy a vacsorában puszta kenyér és bor 
van. Mert ha a vacsorában Krisztus valóságos teste és 
vére van, akkor ez a sivár, nyomorúságos magyarázat 
tönkre silányul Már pedig ők eddigelé nem bizonyították 
be, nem ís tudják bebizonyítani, hogy puszta kenyér és 
bor van itt, ép oly kevéssé bizonyították be, vagy bizo-
nyíthatják be azt is, hogy a testnek jegye ós a vernek 
jegye van itt, ha mindjárt be is tudnák bizonyítani, hogy 
puszta kenyér ős bor van o t t ; mert ők e ket tő kőzöl 
egyiket sem bizonyították be, nem is bizonyíthatják be, 
hanem mi bizonyítottuk be alaposan, hogy Krisztus teste 
ős vére van ott, a hogy az igék hangzanak. Épen azért, 
ha Ők a vacsora szövege dolgában előbb biztosak volná-
nak a maguk értelme szerint, akkor valamikép megtűrhetnek 
e helyen ezt a magyarázatot a jő barátság okáért, mert 
mint majd hallani fogjuk magábanveve ez sem ér semmit. 

Negyedszer, a legderekabb dolog, hogy Oekolampadius 
e helyen a testet ós vert nem tar t ja trópusnak; hanem 
a hogy az igék hangzanak : Vétkezik az Űr teste és vére 
ellen, mí lészen ebből? Ez leszen ebből: Ha e helyen 
tes tet és vért keli értenünk, a hogy az igék hangzanak, 
ős nem trópus az, akkor a vacsora szövegében sem lehet 
trópus ; mert semmikóp sem fogadható el, hogy Pál egy 
dologra vagy tárgyra vonatkozólag ós egyazon beszéd-
ben egyazon szót máskent meg máskent használhassa, 
mint afóle kétértelmű és 'ravasz csaló, hanem mindkét 
helyen egyformán és egyazon szóval egyszerűen keli a 
testet és vért használnia. Ha a test a vacsorában a test 
jegyet és a ver a ver jegyét jelenti, akkor itt ís a test 
jegyét ós a ver jegyét kell jelentenie, Ha itt valóban 
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testet és vért jelent, űgy a vacsorában ís valóban testet 
ós vert kell jelentenie ; mert o mindkét helyen ugyanazon 
vacsoráról beszél; tehát ugyanazon testről ős vérről ís 
kell beszelnie, mert ott taní t ja és elmondja azt, itt int 
annak helyes élvezésére. 

Hová lesz hát ez a sovány, száraz magyarázat? Á ki 
méltatlanul eszik, az vetkezik az Űr teste ellen, vagyis, 
a kí kigúnyolja a király képét, az kigúnyolja a királyt 
m a g á t Ha a test a testnek jegye, akkor a magyarázatnak 
így kell csavarodnia: Á kí ezt a kenyeret méltatlanul eszi, 
az vetkezik a testnek jegye ellen, vagyis a kenyér ellen; 
mert a testnek itt ís a testnek jegyét vagy a kenyeret 
keli jelentenie, ha nem, akkor mind a kettő, a szöveg, 
meg a magyarázat is, a rajongókkal ós mindennel együtt 
egy rakásra sárba vágódik. Itt láthatod, mily vesződség, 
veszedelem és baj az, ha valaki a hazugságot igazsággá 
akar ja tenni ős azt az igazság ellenében vásárra viszi. 
Ha a rajongók megakarnak állani, három nagy feladatot 
kell megoldaniok. Először, bizonyítsák be a vacsora dolgá-
ban, hogy a test ós vér a testnek és vérnek a jegye, 
vagyis, hogy puszta kenyér ós bor. Ha aztán ezt meg-
tették, az ördög mennybe menetelekor, akkor azt a nagy 
és még nagyobb feladatot kell megoldaniok, hogy e helyen 
bebizonyítsák, hogy test és vér nem a testnek és vérnek 
jegye, mert be keli bizonyítaniok, hogy egyazon beszédben ós 
dolognál a vér nem vér, a test nem test ós hogy viszont 
mégis ugyanaz a vér vér, és ugyanaz a test test, hát biz ide 
nagy tudomány kell, id est, contradictoria simul vera facere.1) 

ötödször, ha egyébként mind ez rendjén való és ki-
fogástalan dolog volna is, még úgy sem válik be magában 
véve ez a magyarázat. Mert Pál nem azt mondja : A kí 
e kenyeret méltatlanul eszi, vétkezik Krisztus ellen, Oeko-
lampadius nézete szerint, úgy, a hogy vétkezik a király 
ellen, a ki a király képét kigúnyolja. Hanem szent Pál ki-
jelenti, hogy a vétek Krisztusnak ama részei ellen történik, a 

r) Vagyis: Eilenmondásos dolgokat egyszersmind igazakká tenni. 
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melyekkel a kenyér és a bor azonos, vagy a melyeknek 
jegye t. L a test és vér ellen vétkezik az, mondja o stb 
E szerint Oekolampadiusnak így vagy ilyenformán kell az 
ő magyarázatját ós példáját fo rmáln i : A ki a képen az 
orrt meggyalázza, az meggyalázza a király orrát. A kí 
a kép száját kigúnyolja, az a király szájá t gúnyolja. Ugy, 
hogy a kép ellen elkövetett gyalázat ne a személyre, 
hanem azon részekre vonatkozzék, a melyek a képen meg-
gyaláztattak. Mert Pál itt nem Krisztus személyét, hanem 
Krisztus testét ós vérét, mint a- személy részeit említi. 

Ezt azért mondom, hogy lásd, hogy Oekolompadius 
magyarázata és példája nem helyes és szent Pál szövegével 
nem vág össze. Mert, hogy összevágjon, szent Pálnak, mint 
mondottam, így kellene szólnia: „A ki e kenyeret eszi, 
vétkezik Krisztus ellen"; ép, mint a hogy vétkezik a király 
ellen, a ki a király kepét meggyalázza, vagyis vetkezik 
a személynek nem egy tagja vagy része ellen, hanem a 
király felsége és kormánya ellen. Mert ez az értelme az 
ilyen beszédnek. Ámde szent Pál azt mondja : Vétkeznek 
a személy részei, közelebb Krisztus teste és vére ellen, 
a mi közelebb eső ós több, mint Krisztus felsége avagy 
kormánya. Azért ez a magyarázat magában véve sem ér 
semmit, mert a felségről ós kormányról mondja, a mit a 
szöveg a személy egyes részeiről mond. 

Továbbá: „Próbálja meg magát az ember s űgy egyék a 
kenyérből s űgy ígyók a pohárból". Itt megint „kenyer es 
pohár" fordul elő. Pál hol az egyiket, hol a másikat veszi elő ; 
most „kenyeret és pohárat" említ; aztán új ra „testet és vért", 
majd megint „kenyeret ós poharat" ós ú j ra harmadszor „testet 
és vért". Csakhogy minél bizonyosabbakká tegyen minket az 
iránt, hogy ez a szentség nem puszta kenyér ós bor3 hanem 
Krisztus teste és vére is. De hát a rajongóknak félre kell lök-
niök a testet ós vert és csupán a kenyeret és poharat meg-
ragadniok; vagy magyarázgatniok ós tropizálniok kell a 
testet és vért, a kenyeret ós poharat pedig nem kell 
magyarázgatniok? sem tropizálniok, szóval játszadozniok 
ós elbánni a szöveggel kényök kedvők szerint. 
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És kiváltképen ez a hely okoz nagy fejtörést nekik : 
mert szent Fái nem a z t . mondja: űgy egyék ebből a 
kenyérből, hanem egyszerűen „a kenyérből" és "a pohár-
bői/6 nem ebből a pohárból. Nos hát megengedjük nekik, 
hogy szent Pált itt 'valamely más kenyérről és pohárról, 
avagy ugyanarról beszéltessék. Ha ő valamely másról 
beszél, épen nem szól az ellenünk ős belenyugodhatunk, 
hogy puszta kenyeret ós bort csináljanak abból, űgy sem 
segít az ra j tuk ; mert mi a vacsora kenyéréről szólunk. 
Ha pedig ugyanazon kenyérről és pohárról beszél, (a mihez 
sző sem fór), eleget hallottuk, mi légyen ugyanaz a pohár 
ós kenyér az előző szövegben. A rni ott van . mondva, az 
ide is tartozik. . ' . . . • " 
• , Végre: „A ki méltatlanul eszik ós iszik, az Ítéletet 
eszik ós iszik magának, mint aki meg nem különbözteti 
az Úrnak a testőr,£t Karlstadt megkülönböztetéséről eleget 
irtam a mennyei próféták ellen szőlő könyvecskében. 
Mert qz nincs a szenvedésről való megemlékezésről mondva, 
a hogy Karlstadt lelke gondolja, mert itt a szöveg határo-
zottan követeli, hogy egy dolognak vegyük a méltatlanul 
evést ós Krisztus testének meg nem különböztetését; a 
mí alatt mí a szöveg hangzása szerint azt ért jük, hogy a 
kormtusíak oly értetlenül és oktalanul ették azt a kenyeret, 
mintha az puszta kenyér lett volna és semmi különb-
séget nem tettek ezen kenyér ós más kenyér között : hát 
bizony ennyit tesz ..méltatlanul enni Krisztusnak a testét." 
Azért arra inti őket, vizsgálják meg magukat és gondolják 
meg, kik legyenek ők, mit tar tsanak e kenyérről. Mert 
ha ők ezt nem Krisztus testének tar t ják, vagy ha űgy 
bánnak azzal, mintha nem volna Krisztusnak teste, akkor 
nem különböztetik meg a Krisztus testét, ez pedig nem 
marad büntetés né lkül Mi nagyon jól tudjuk, hogy szent 
Pál e szócskát öicMobaiv pro discernere használja, teszem 
ezt I. Kon 4: „Ki különböztet meg téged vagyis ki tett; 
téged különbbe másnál, mintha valami jobb és más volnál, 
mint a népség ? ós Róni. 14: „A ki pedig különböztet, az 
el van kárhoztatva", vagyis a ki ezt bűnnek és amazt 
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jónak tekinti ós mégis az ellen cselekszik. És így tovább, 
szent Pál J ca^Wj 'mek nevezi, a mit mí különbséget tenni, 
megkülönböztetni, ezt másnak tartani, mint amazt szavak-
kal fejezünk ki. 

Oekolampadius azonban jobban megközelíti az iga-
zságot, mert ő ezt a különbséget is ama tiszteletre vonat-
koztatja, amelyben a kép megbecsülése által a király 
részesül, amint ezt fentebb más mondásnál láttuk, Ámde 
Itt ugyanaz a hiba, ami amott ős mindaz, a mit én ama 
mondásnál ellene felhoztam, ellene szól itt ísc Mert mint-
hogy a mi szövegünk egyszerű, űgy ahogy hangzik ós 
ők ezt el akar ják tőlünk venni ós másként magyarázni, 
nem elég, ha oda mondanak nekünk egy csupasz magya-
rázatkát ós ezzel jő éjszakát kívánnak, hanem írással ós 
ervekkel kell bebízonyítaníok, hogy ez a magyarázatba 
helyes ós idevág. Ezt ő nem teszi ős nem is tudja meg-
tenni. Hiszen kí hiszi el hogy „Krisztus testet meg nem 
különböztetni" semmi egyéb, mint Krisztust magát az 
ő jegyében meggyalázni ? Hiszen még az sincs bebizonyítva, 
hogy a vacsorában puszta kenyér-ós test- jegy van, pedig 
ezen elvre van alapítva ez az ő ingatag magyarázatkája. 

Ezen kívül neki akkor itt ís „az Űr teste" alatt nem 
Krisztus igazi testét, hanem az ő testének jegyet kell 
értenie, mert szent Pál itt nem beszelhet valami más 
testről, mint mikor azt mondja : „Ez az ón testem", hiszen 
meg mindig egyazon tárgyról, a vacsoráról beszel; tehát 
egyazon szavakat ís kell használnia. Ha tehát itt a test, 
nem testjegy, miért testjegy az ot t? Ha itt test, miért 
nem test ez ott í s? Épen azért e magyarázatkának szöve-
gestől ós mindenestől pusztulnia kell, vagy így keli hang-
zanía : a kí meg nem különbözteti az Űr testének jegyét. 
Meg volna hát cáfolva ez a pont is ós Pál. meg mindig 
szilárdan áll mí mellettünk ; mert mi az ő igéit egyszerűen, 
egyórtehnüleg, botránkozás nélkül alkalmazzuk a mi 
értelmünkre ós nincs szükségünk semmiféle magyarázatra, 
sem vesződségre, hogy máskent magyarázzuk azokat mint, 
ahogy hangzanak. 
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Tekintsük meg már most szent Pái szövegét a 4-dik 
fejezet hatodik versében is, ahol azt m o n d j a : ??Az áldás-
nak pohara nem a Krisztus vérének a k ö z ö s s é g e i ? A 
kenyér a melyet megtörünk nem a Krisztus testének 
közössége-e E szöveggel, mint az én szívemnek örö-
mével dicsekedtem és dicsekszem most is. Mert ez nem-
csak ezt m o n d j a : „Ez a Krisztus teste", a hogy a vacso-
ránál ál l ; hanem megnevezi a kenyeret , amely megtöret ik, 
mondván : „A kenyér Krisztus teste; igen a kenyér, amelyet 
megtörünk, nem csupán Krisztusnak teste, hanem Krisz-
tusnak kiosztot t teste," Ez aztán oly tiszta és világos 
szöveg, a minőt ra jongók és az egész világ sem kívánhat, 
nem is köve te lhe t ; még sem segit r a j tuk . Erre a szövegre 
ők nem tudnak nekem feleletet adni soha, mer t hát ők 
maguk közt sem értenek egyet. Egyesek azt mondják, Pál 
ideigvaló vagy képleges közösségről beszél ; mások pedig 
1 elki közösséget említenek, idézvén itt azt, a ml utóbb 
következik az oltár ós az Ördög közösségéről, ezzel eltér-
nek attól, minket számba sem vesznek, hogy ezt bebizo-
nyítanák, avagy a szövegből k ihoznák; be kell tehát 
érnem puszta szavaikkal és magyarázata ikkal és úgy tesz-
nek, mint mikor én köszöntök valakit ós az elfordul, háta 
mögött dörmög és odébb áll. Nos hát nem menekülnek meg, 
büdösségük mögöttük marad, ha Isten is úgy akar ja . 

Először ís semmi kétség, hogy Pál itt is a vacsoráról 
beszól, mivelhogy a kenyérről, pohárról, testről és Krisztus 
véréről szól ós természetes, hogy ugyanazon testről és 
vérről, kenyérről és pohárról kell beszélnie, amelyről a 
vacsora szól ; ha nem így van, akkor e helyhez som mi 
kőzünk és kiki tetszése szerint t a r t h a t j a arról, hogy c s u p á n 
közönséges evésről beszél. Ebből pedig következik, hogy 
Oekolampadius tudománya szerint e szövegnek így kell 
hangzania : a kenyér, amelyet megtörünk, a kenyérnek 
közössége, amely a Krisztus tes tének jegye. Az áldás 
pohara, a melyet megáldunk, a pohárnak közössége, amely 
Krisz tus vérének jegye. Hát nem finom szöveg ez ? A 
kenyér a kenyérnek közössége, a pohár a b o n u l Közös-
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sége ? Mi ez 5 hanemha, hogy: a megtört kenyér a kenyér 
közössége, vagyis, a megtört kenyér egy közönséges 
kiosztott kenyér ? Hát Pál itt semmi egyebet sem tudna 
tanítani, mint hogy a kiosztott kenyér kiosztott kenyér ? 
Vagy a miatt aggódott, hogy mi a kiosztott kenyeret ki-
osztott kolbásznak, vagy a kiosztott bort kiosztott víznek 
tekintjük. Ezek pedig az ő saját szavai, hogy a test a test 
jegye legyen, vagyis kenyér, a vér a vér jegye legyen, 
vagyis bor, amint eleget hallottuk és összes könyveiket 
tele rak ták vele. 

Ha pedig a trópus a közösség szóra vonatkozik és 
a közösség jegye vagy képleges közösség, amely a lelki 
közösséget jelenti, akkor ezen nyakatekert ós visszás 
trópus szerint Oekolainpadíus szövege így hangzik: a 
kenyér, melyet megtörünk, Krisztus képleges testének, mely 
is a kenyér, képleges közösségei Édesem, ugyan mit is 
tesz ez: a kenyér a kenyérnek kópleges közössége? Mert 
így kell beszélnünk, ha tropusod megáll Hát egyik kenyér 
a másiknak legyen jegye vagy figurája, amint ugyanaz 
kiosztatik ős közőssé leszen ? holott azok mégis csak 
természetes és anyagi kenyerek; az egyik azért, mert 
megtöretik, a másik azért, mert Krisztus testének jegye. 

Azt tartom, ez a lélek, minthogy mindent tehet, tehát az 
első kenyeret, amely megtöretik papirra festet t vagy fel-
vágott kenyérnek tart ja, ami aztán lehet a másik igazi 
kenyérnek, amely Krisztus testét jelenti figurája avagy 
jegye a mikor is a szöveg így hangzanék: a fából való 
megtört kenyér, az igazi kenyérnek, amely Krisztus 
testének jegye, képleges közössége. Mert erre vezetnek 
az ő trópusaik. Ha nem, akkor így kell hangzania: a meg-
tört kenyér, amely nem lehet a kenyérnek kópleges közös-
sege, egyszersmind a kenyérnek képleges közössege. 

Már fentebb kimutattuk, hogy az ilyen nyakateker t 
és visszás trópus sem az írásban, sem bármely nyelvben 
nem fordulhat elő, hanem hogy ez puszta koholmány. 
Mert az írás és az összes nyelvek természete szerint a 
„közösségi szónak ű j t rópusnak . kell lenni, hogy az 
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magában, véve jelentsen valami lelki közösséget, vagy egy 
más ű j közösséget a régi testi közösség mellet t Ép, mint 
ahogy a testnek ég vérnek valamely lelki avagy más 
testet és vért kell jelentenie, ha trópussá lesznek, vagy 
ne jelentsék az érzéki vért és testet. Épen azért e helyen 
„a közösség inek , avagy kiosztást keli jelentenie ; vagy ha 
trópusnak veendő, akkor egy űj lelki közösséget kell 
jelentenie, amikor a szövegnek így kellene hangzanía: 
a kenyér, amelyet megtörünk, a Krisztus testének lelki 
közössége. Ha pedig itt a testet ís igazi t rópusnak keli 
venni, akkor annak Krisztus lelki testét kell jelentenie, 
a mi az egyház stb, Es így egy szóval így kellene a szöveg-
nek hangzanía: a kenyér, amelyet megtörünk, a keresztyen-
ségnek lelki kiosztása olyan formán hogy : ahol ez a 
kenyér megtöretik, ott a keresztyénség osztatík kí és 
sokkal nagyobb borzasztőságok következnének még ebből 

Hát válasszák, a melyiket akarják. Ha „test ós ver" 
e helyen trópus és a test jegye vagy a vér jegye, tehát 
kenyér ós bor, amint az ö tanuk tar t ja , űgy ok mind e 
szörnyű következményekkel szemben, amiket most emlí-
tettem, meg nem védelmezhetik magukat, mint ezt kikí 
megértheti ós nem tagadhatja, kiváltkepen, ha a közösséget 
ís kópiegesen veszik. Ha pedig nem trópus, hanem Krisztus-
nak igazi teste ós vére, amint a mí tanunk tar t ja , akkor 
ez a vacsora többi helyen sem lehet trópus, mert senki 
sem tagadhatja, hogy szent Pál itt a vacsoráról beszól és 
ugyanazt a vért ós testet nevezi meg ós érti, amit Máté, 
Márk es Lukács maguk neveznek meg ós értenek más 
fejezetekben, amikor azt mondják : „Ez az ón testem, ez 
az ón vérem". Mit makoghatnak ezzel szemben? 

Node azt kell választaníok, hogy itt „vér" ós „test" 
tropusoko Mert azt ta r t ja az o tanuk, mivel itt szentségről 
van szó és a szentségben szentségi vagyis képleges sza-
vaknak kell lenni, amint Qekolampadius tanítja, no jól 
van, akkor azt a következtetest ís el keli fogadniok, hogy 
a kenyér a kenyérnek képleges közössége, vagyis egy 
festett kenyér, vagy lesz, a mi nem lehet, a mint mon-
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dottuk. Merfc öekoiampadius megengedi, hogy a „van45 

nem annyi mint Jelent/1 ', meg kell tehát engednie azt is3 

hogy a kenyér a kenyérnek képleges közössége és nem 
mondhatja, hogy a megtört kenyér lelki közösség; mert 
szerinte a testi dolog nem lehet ós nem is nevezhető lelki 
dolognak : 

Ha pedig ő a trópust csupán a „közösség" szóra 
alkalmazza ős a maga szövegét így akar ja formálni: a 
kenyér, amelyet megtörünk. Krisztus teste közösségének 
jegye ós ezt be tudná bizonyítani, űgy rendben volna az 
ő nézetének dolga; ámde ebben az esetben a „test" nem 
volna trópus. Ha pedig a test itt nem trópus, űgy nem 
lehet az trópus Máté, Márk és Lukács e tételében sem : „Ez 
az én testem", mert egyazon vacsora és test az, amiről 
szólnak. Bármerre röppen ís ©z a lélek, megüti m a g á i 
űgy hogy beleszédül s végre ís elbukik. Azt a tanácsot 
adom, hogy mondják ezt : Isten külsőleges igéjének semmi 
haszna nincs, elég a léleknek benső bizonysága nekik ós 
ócsárolják szent Pál igéjének nyomorult tíz betűjét, akkor 
azíán nagyon ís lehet a „test ós ver" trópus és nem trópus, 
amint ők akar ják ; más módot nem tudok, hogyan szaba-
dulhatnának itt meg Pál tól Hanem arra ís keli gondok 
níok, hogy az egész világ köteles volna az ő bizonyságuknak 
ós leiküknek hinni, akkor aztán nyert ügyük volna. 

A mit pedig Öekoiampadius szövege ellen felhoztunk, 
mindaz vonatkozik Zvingli szövegére is. Mert ahol Öeko-
iampadius jegyről ott. Zvingli jelről beszel a nézet egy, 
csak a szók eltérők, Oekolampadiusnál ott a figura corporis ; 
Zvinglinél a significans corpus, ami azonos dolog. Épen 
azért Zvingli szövegének így kell hangzania: a kenyér, 
amelyet megtörünk, Krisztus teste jelének közössége, ez 
fájinűl egyeznék az ő nézetével Ámde nem egyeztethető 
össze Máté, Márk, Lukács szövegével, mikor ő azt mondja ; 
Ez jelenti az én testemet. Ha ott jel néki a test, akkor 
itt is meg kell hagynia jelként a tes te t ; mert egyazon 
testről van szó, amint mondottuk. Már pedig nála mindaz 
a testre, mint jelre vonatkozik, ami Oekolampadiusnál a 
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testre, mint jegyre vonatkozik, amit klkí maga könnyen 
észrevehet és megláthat, épen azért nem szükséges mindezt 
újra ismételni. 

Álljon elő a siléziai lélek ís a maga csűrt-csavart 
dolgával, aki Máté, Márk ős Lukács szövegét így ferdíti 
e l : Az én testem ez, tudniillik egy lelki eledel Mert ha 
az „ez" a lélekre mutat, így kell annak lenni itt is ős e 
szövegnek: „Az áldás poharát, melyet megáldunk s tb / ' 
így elváltoznia : Krisztus testének közössége az áldásnak 
pohara. Ámde ez a közösség valami lelki dolog ég itt 
mégis egy testi pohár bornak keli lennie; sőt a testi 
pohárnak egyszersmind lelki pohárnak is kell lennie vagyis 
egyszerre lelkinek és nem lelkinek, testinek és nem testi-
nek ís : mert Pál a testiről beszél; ámde e lelek ugyan-
abból lelkit ós nem testit csinál. Hát nem kiváló nagy 
szellemeskedés ez ? De- hagyjuk őket eszement komédiás-
kod ásukka l 

A mi szövegünk ós értelmünk itt helyes, világos, 
könnyű ós tiszta: „A kenyér, amelyet megtörünk, a Krisztus 
testének közössége stb." 

Először ís meg kell itt jegyezned, hogy ő azon testi 
kenyérről szól, amelyet mí a vacsoránál megtörünk, ezt 
senkísem tagadhatja. Azután az ís bizonyos, hogy ezen 
testi megtörésnél vagy vacsoránál nem csupán merő 
szentek és méltók, hanem méltatlanok is, aminők Júdás 
ós társai, vannak jelem Aztán hallottad, hogy a „van" a 
föld egy nyelven sem tesz annyit, mint „jelent", hanem 
a dolog mivoltáról szói ott, ahol előfordul Végre a „közös-
ség" itt azt a közős jót jelenti, amiben sokan részesednek 
ós amit sokan élveznek, mint olyat, ami mindnyájuk kőzött 
általában kiosztatik. Ugyanazt kétféle módon vehetjük, 
testileg ós lelkilege Mert közös dolognak mondatik, amit 
sokan általában élveznek, teszem a közös kűt, a közös 
utca, a közös szántóföld, rőt, fa, tűz stb. Mert itt ezen a 
helyen nem jelentheti az a szívbeli hit közösségét; hiszen 
a szöveg itt oly közős jóról szól, amit vennünk ós élvez-
nünk kell, amilyen a kenyér és pohár. Mert azt mondja 
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wA kenyér , amelyet megtörünk, a pohár, amelyet meg-
áldunk", és azután : „Mi mindnyájan egy tes t vagyunk, 
akik egy kenyérben és egy pohárban részesedünk s tb / ' 
Ebből foly tehát, hogy a xoívcoría, a Krisztus tes tének 
közössége nem egyéb, mint Krisztus teste, mint sokak 
közt élvezésre kiosztot t és adott közös jó. 

Azt mondja immár Pá l : „A kenyér, amelyet meg-
törünk, a Krisztus tes tének közössege", vagyis, aki ezt a. 
megtört kenyere t élvezi, az élvezi Krisztus testét , mint 
sokak közt kiosztot t közös jót. Mert a kenyér Krisztusnak 
ez a közös teste, mondja Pál, ami világosan ós ha tá ro-
zottan van mondva, ezt senki máskép nem értheti , hacsak 
a szókat meg nem változtat ja. Már pedig e megtör t 
kenyeret nem csupán a méltók élvezik, hanem Júdás és 
a méltat lanok is, hiszen nekik sem lelkük sem hi tük 
nincs; így Krisztusnak sincs több, mint egy teste. 

Ha már most ezt a méltat lanok élvezik és közössé 
lesz kőztük, úgy . annak test inek és nem lelkinek kelt 
lennie; mert nincs élvezés, hanemha vagy test i vagy lelki, 
Mert figurás, jegyes ós jeles élvezésről szó sem lehet a 
vacsorában, minthogy nincs jel, sem jegy. Épen azért fel-
tétlenül ott kell lennie testileg Krisztus igazi, valóságos, 
tes tének a kenyérben, amit mí megtörünk, hogy - őt a 
méltat lanok testileg élvezhessék, minthogy ők azt lelkileg 
nem élvezik, ahogy Pál e tétele m o n d j a : „A kenyér, melyet 
megtörünk, közősség"; vagyis Krisztus közős teste, k iosztva 
azok közt, akik a megtört kenyeret veszik. 

Itt viszont beleköt a ra jongó lelek a „közösség" 
szócskába ós lelki közösséget akar abból csinálni, ami 
csakis a kegyeseknél van meg és ezt jelentene a kenyér 
megtörése, mint egy figurás közösség. Űgy hogy ilyen-
formán Pál szövege imígy torzulna el : A kenyér, amelyet 
megtörünk, Krisztus teste közösségének jegye, Oekolampad-
fóle módra. Vagy így: A kenyér, amelyet megtörünk, 
Krisztus testének közössegét jelenti stb. Zvingli-fóle módra. 
Ezt ők első sorban ezen érvvel bizonyí t ják: Nekünk ez 
így látszik helyesnek; mert nekik a maguk képzelgése a 
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legerősebb érv, amivel ez egész kérdésben rendelkeznek, 
kivévén, hogy ők ugyanezt írásnak és hitnek keresztelik 
és nevezik. 

Azután idézik azt a mondást, amit Pál e szöveg után 
tesz : „Egy kenyér az, egy test vagyunk mi sokan, mint-
hogy egy kenyérben részesedünk." Egyik másik közülük 
itt megint á j t rópust csinál, hogy a kenyér itt lelki kenyér, 
közelebb Krisztusnak teste és a test szintén trópus, neve-
zetesen csupán ama szentek, akik a lelki kenyérben 
lelkileg részesednek és Így támadnak engem: Minthogy 
mi mindnyájan Krisztus teste vagyunk, e testben nem 
lehetnek velünk együtt a méltatlanok, hanem csakis az 
igazi tagok; épen azért a test eme közösségének lelkinek 
kell lennie stb. 

Mit csináljak e tevélygő lelkekkel ? Most figurává 
teszik a kenyeret és közösséget. Viszont a többiek lelkivé 
teszik a kenyeret és közösséget, egymásnak rontanak, 
mintha eszük ment volna és egyik sem biztos a maga 
utján. Mi tudjuk, hogy szent Pál itt nem azt mondja - Mi 
sokan Krisztus teste vagyunk, hanem egyszerűen: „Mi sokan 
egy test vagyunk", vagyis egy nép, egy gyülekezet; ép, 
mint ahogy minden egyes város egy külön test ős szerve-
zet más várossal szemben. Ebből pedig nem következik, 
hogy e testnek minden tagja szent, lelki tag és hogy 
egyedül alkot lelki közősséget; hanem egy testi nép és 
test, amelyben úgy szentek, mint gonoszok vannak, akik 
mindnyájan egy kenyérben részesednek. 

így a kenyér sem lehet itt lelki; mert szent Pál 
bizony ugyanazon kenyérről beszél itt. amelyről előbb 
rnondá: „A kenyér, amelyet megtörünk". Ez a kenyér egy-
azon kenyér, azért egy külön népet és testet alakít azokból, 
akik benne részesednek : nem Krisztusnak egy testét, 
hanem egyszerűen egy testet, mert nagy különbség van 
a test és Krisztus teste között és itt a „test" igazi trópus, 
az írás használata szerint: nem egy figurás test. a visszás 
trópus szerint ; hanem egy más, új test, amelynek a ter-
mészetes test hasonlata stb. És ily trópust követel a 
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szöveg, mikor azt mondja : „Mí egy test vagyunké Már 
pedig mi bizony nem lehetünk egy természetes test, így 
kellene a rajongóknak ís a maguk trópusát formáiníok és 
bebizonyítaniok és kimutatníok, hogy Krisztus teste ős 
vére test- ós vérjegyek. 

Szóval szent Pál az egész helyen semmiféle lelki 
vagy figurás, hanem csupán testi közösségről beszól, vagyis 
egy közönséges testi dologról, ami kíosztatík. Ezt észre 
kell venned mindazon mondásokból ős példákból, amiket 
felhoz. Először ís ebből : „Egy kenyér az, egy test vagyunk 
mí sokan, akik egy kenyérben részesedünk"6 I. Kor, 10, 17u 

Hogy itt testileg értsd a közösséget, azért mondja : egy 
kenyér van (h i amiről e szövegben szól, „a kenyér, 
melyet megtörünk") amelyben mí mindnyájan részesedünk. 
Már pedig a megtört kenyér nem lehet lelki kenyér ; 
tehát annak kiosztása, megtörése vagy, közössége sem 
lehet lelki. 

A másik mondás: „Tekintsétek • meg a test szerint 
való Izraelt ; akik az áldozatból esznek, nem tartoznak-e 
az oltár közösségébe", L Kor. 10,19 . i t t nincs szó semmi-
féle lelki, figurás közösségről, mert az áldozatból enní? annyi 
mint testileg az oltárt élvezni, vagy testileg az oltárban 
részesedni. És az oltár a maga áldozatával szinten testi 
dolog, testileg közös ós kiosztott az ákiozatevők között. 
Tehát a mí kenyerünk egy magunk kőzött kiosztott testi 
közösség. Ha pedig a kenyér testileg közösen megtört, 
kiosztott és általunk elfogadott, úgy a Krisztus teste is 
testileg közösen megtört, kiosztott ós általunk elfogadott. 
Mert a megtört kenyér Krisztusnak közönséges vagy 
kiosztott teste, amint Pál mondja : ,,A kenyér melyet 
megtörünk, a Krisztus testének közösseged 1. Kor. 10, l f i. 

Igen, mondják ők : szent Pál azután, 20. v., az Ördög 
közösségéről szól: „Nem akarom hogy ti az Ördög közös-
ségét bír játok"; itt bizony lelki közösségről van szó: mert 
az ördögöknek nincsen testük ; épen azért fentebb Krisztus-
teste közössegének is lelkinek kell lenni. Feleletem : nekem 
űgy látszik, a „közösség" sző téveszti meg őket, mivelhogy 

I). Luther M. művei. 27 
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nem helyesen értelmezik azt. Az ís igaz, nem olyan találó, 
aminőnek én szeretnem. Mert közösséget bírni alatt azt 
ér t jük, mikor valakivel közös dolgunk van; itt pedig annyit 
kell jelentenie, mint fentebb magyaráztam, mint mikor 
sokan valamely közös dolgot használnak, élveznek, vagy 
abban részesednek : ezt kell a közösség szóval kifejeznem, 
jobb szót nem tudtam erre találni. 

No jól van, ha már nincs ís az ördögöknek testük, 
sőt ha mindjárt ez a mondás lelki közösségről szól ís, 
következik-e ebből, hogy már most fentebb ís a fest lelki 
közősséget kelljen ér tenünk! Elég, ha ezt így mond juk! 
Ámde Pál itt az ördögök testi közösségéről szól Emellet t 
bizonyítanak az előző és rákövetkező szavak. Előzőleg azt 
mondja : „Amit a pogányok áldoznak, azt az ördögöknek 
áldozzák/4 Láthatod ebből, hogy ő a báiványáldozatról 
beszél és azt őrdögáldozatnak nevezi és a bálványáldozat 
evesét tárgyalja. Aki őrdögáldozatból eszik, az az Ördög 
közősségében van. Ez bizony testi közösség, mert az ördög-
áldozat testi áldozat, amit sokan élveznek és esznek és 
így testileg az Ördög testi közösségében vannak, vagyis 
az ördög amaz áldozatában, mely az Ördögnek szól. Ép, 
mint ahogy mi mondhatnók, hogy mi méltók ós méltatlanok 
Isten közösségében vagyunk, mikor Krisztus testét testileg 
vesszük s mert élvezzük ós részesedünk testileg Krisztus 
testében, aki istenáldozat ós Istennek áldozott, 

Ezt követelik a kővetkező igék is, 21 v.: „Nem ihat-
já tok egyszerre az Űrnak poharát és az Ördögnek p o h a r á t / 
Látod, mire mondja, hogy ő nem akarja, hogy mi az 
Ördög közösségét b í r juk! Tudniillik, hogy ne igyuk az 
Ördögnek poharát. Ha pedig az „Ördögnek pohara" testi dolog, 
űgy az s,Ördög poharának ivása" okvetlen az Ördög testi 
közössége; ép, mint ahogy az Úr poharának ívása annyi, 
mint testileg az Istennek közösségét bírni, vagyis abban 
a dologban részesedni, ami az Istene, vagy az Istennek 
áldoztatik. Már pedig az Űrnak pohara nem csupán egy 
pohár, hanem Krisztus ama vérének közössége is, amelyet 
^okán élveznek. 
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Továbbá azt mondja: ;,Nem részesedhettek egyszerre 
az Úrnak asztalában és az Ördögnek asztalában." Nem 
elég világos, hogy az ördögnek asztala valami testi dolog r 
Akkor pedig kell, hogy ugyanannak közössége vagy a 
részessége ís testi legyen, ép, mint ahogy az Úr asztalának 
testinek és az o közösségének testinek kell lennie. Mert 
nem sz ikség oly otrombáknak lennünk, hogy itt e helyen 
az Ördög közösségét űgy értsük, mintha magát az Ördögöt 
élveznők, vagy benne részesednénk, külső testi dolog 
nélkül, mert itt asztal és pohár az Ördögének mondatik. 
Hanem, hogy abban a dologban részesedünk, ami az Ördögé, 
vagy az Ördöghöz tartozik. Ép, mint ahogy az Isten vagy 
az Úr közösségének mondjuk, ha abban a dologban 
részesedünk, ami az Istené avagy az Úré, vagy hozzájuk 
tartozik. Amint itt a szöveg világosan kimondja: „Nem 
részesedhettek egyszerre az Úrnak asztalában és as Ördög-
nek asztalában és 'én nem akaróin, hogy ti az Ördög 
közösségében legyetek." 

Persze, hogy egészen más beszéd, ha azt mondom : 
az Ördög közössége és az Ördög asztalának közössége ; 
ámde az értelem egy, aminthogy a dolog is egy. Mert 
az Ördög asztalának közössége utal arra a dologra, amiben 
ez a közösség áll; az Ördög közössége pedig utal arrac 

hogy kié az a dolog, avagy kihez tartozik, amiben a 
közösség van. így az Úr asztalának közösség© ís más 
beszéd, mint az Úr közössége* Az Úr asztalának közössége 
utat arra a dologra, amiben a közösség van; az Úr 
közössége pedig utal arra, ki az, akié az a dolog, amiben 
ez a közösség van. 

Ép, mint ahogy Pál 11 fej, 28 v. ehez hasonló kétféle 
beszédmódot használ a vacsoránál is és néha a kenyér 
evéséről is mondja : „Valamennyiszer e kenyeret eszitek*" 
Szintúgy : „És úgy egyék a kenyérből," mondja 5. Azután 
pedig „aki az Úrnak kenyeret eszi stb." Az első beszéd 
megmondja, mi az, amit eszünk. A másik, kié az és kihez 
tartozik, amit eszünk. Tehát e beszédben „Krisztus testének 
közössége" egyszerűen meg van mondva, amiben a közösség 

2 7 * 
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van, h i. a Krisztusnak teste, és nem hogy kié ez a dolog; 
mert az az Istené vagy az Űré, Épen azért itt semmiféle 
lelki közösségre nem gondolhatunk, mert a megtört kenyér 
Krisztus testének a közössége és Krisztus teste az a dolog, 
amiben ez a közösség van, amit úgy a méltók, mint a 
méltatlanok élvezhetnek, minthogy a megtört kenyeret 
élvezik. 

Sőt, ha a lelki közösségről akarnánk beszólni, akkor 
sem volna szükséges, hogy Krisztus testét ós veret, mint 
két dolgot megnevezzük, hanem elég volna Krisztust meg-
nevezni, ahogy más helyen Pál mondja : hogy „mi az 
Isten fiának közösségébe hivattunk meg." Miért beszéljen 
így megkülönböztetve a testről és vérről és csatoljon egy-
máshoz két közösseget, mint két különböző szövet-
séget, mikor egyik sem a más ik? Hiszen a lelki közös-
ség csak ' egy ós nem két különböző szövetség, így a 
Krisztus testének közössége nem a Krisztus vérének 
közössége, sem forditva. Mert szent Pál elválasztja ezeket 
itt egymástól. Már pedig lehetetlen, hogy a lelki közös-
ségben Krisztus teste ós vére egymástól külön legyen ós 
két különböző közösséget alkosson, ahogy itt történik. 
Épen azért itt a test és vér közösségének testinek és 
nem szelleminek keli lennie. 

E szerint ez a hatalmas szöveg szilárdan ós tisztán 
áll még mellettünk, szemben a rajongók silány, nyomorul t 
magyarázatkájávah Ha már most ők ezt nem is fogadják 
el és nem ís hiszik, mégis csak eléggé megjelöltük azt 
az okot ós alapot, ami minket arra kényszerít, hogy a 
mi értelmünkhöz ragaszkodjunk* Mert ha mindjárt török, 
zsidó vagy pogány volnék is, ki a keresztyenek hitéből 
semmit sem tart ós mégis hallanám avagy olvasnám ezt 
az írást a szentségről, azt kellene bizonnyal mondanom : 
ón ugyan nem hiszek a keresztyének tanításában, de azt 
kell mondanom: ha keresztyének akarnak maradni ós 
tanításukat tartani, hinniök kell, hogy Krisztus testet és 
vérét a kenyérben ós borban testileg eszik ós isszák. 

A rajongók pedig tudják meg, hogy mivel be keli ismer-
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niök, hogy a ml értelmünk egyszerű, az igék hangzása 
szerint való ós ők mégsem akar ják azzal beérni, sem az 
előtt meghajolni, viszont ml az ő éhes, szomjas, csupasz 
magyarázatukkal, amit az igék egyszerű hangzása ellenében 
a maguk fejőből előadnak, még kevésbbé ér thet jük be, 
sem az előtt meg nem hajlunk, Mert ha már csupasz, 
puszta szavakon kell csüngnünk, inkább csüngünk a csupasz, 
puszta szövegen, amit maga Isten mondott, mintsem a 
csupasz, puszta magyarázaton, amit emberek koholtak ki, 
És ha mindjárt írásnak ós hitnek keresztelik és nevezik 
is ezt a magyarázatot, épen nem győz as meg minket, 
míg egyszersmind be nem bizonyítják, hogy az írás ős hit, 
ahogy ők azt hamisan nevezik, inert nekik ís azt kell 
tartamok, hogy mí bizonnyal ép oly kelletlenül akarunk 
helytelen dolgot tanítaní, mint ők, amint eddigelé, hála 
legyen az Istennek, jobban ós inkább bizonyítottuk be 
tettel, mint ők, hogy ezt a dícsekedést nem nagyon foglal-
hat ják le a maguk számára, mintha csakis ők gondolkoz-
nának így. Krisztus pedig bírája leszen mindazoknak, akik 
itt hazudnak és csalnak. 

Istenben dicsekedni akarok azzal, hogy elértein e 
könyvecskéinmei annyit, hogy semmifele trópus nem lehet 
a vacsoránál, hanem hogy az igék űgy értendők, amiként 
hangzanak: „Ez az ón testem, ez az én vérem", ezt bizony-
nyal tudom, mert ha ez íropus volna, űgy t rópusnak kellene 
lennie mindazon helyen, ahol a vacsoráról van sző. Már 
pedig láttuk, hogy a rajongók maguk tanít ják és vallják, 
hogy az nem trópus Pál e mondásában L Kor. 11 2 9 : „Aki 
méltatlanul eszik ós iszik, az vétkezik az Ür teste és vére 
e l l en i Szintúgy nem az e mondásban I. Kor. 10. 1 6 : „Az 
áldásnak pohara, amelyet megáldunk, a Krisztus vérének 
közössege". Erre velünk szemben nem felelhetnek semmit. 
Ha pedig nincs trópus a vacsorában, akkor elég világos, 
hogy a mi értelmünk helyes ós a rajongóké téves ós 
helytelen. 

János hatodik fejezetét, minthogy ott szó sincs a 
vacsoráról ós különben ís mások, teszem azt Melanchton 
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Fülöp1-) és Brentz János-) és egyebek ís tárgyalták, most 
mellőzöm, bárha szándékozom egy beszédben3) azzal ís 
foglalkozni és a magam álláspontját kifejteni. 

Harmadszor, 
Minthogy látom, hogy a zavargás és tévelygés minél 

tovább tart, annál inkább növekedik és nincs szünetje a 
Sátán tombolásának és dühöngésének, nehogy utóbb 
életemben avagy halálom után egyesek jövőben velem 
mentegessék magukat ós irataimra tévelygésük meg-
erősítése végett hamisan hivatkozhassanak, a mint az 
űrvacsoraí ós keresztség! szentség dolgában rajongó elemek 
kezdtek eljárni, ezen írásomban Isten ós az egész világ 
előtt pontról pontra vallást teszek az ón hitemről, a mely 
mellett holtomig szándékom megmaradni, a mellyel (engedje 
az Isten) hogy e világtól megváljak és a mi Urunk Jézus 
Krisztus ítélőszéke elő álljak. És ha holtom után valaki 
azt mondaná : Ha Luther most élne, ezt avagy azt a cikket 
másként tanítaná avagy vallaná, mert nem eléggé fontolta 
meg stb.; ezzel szemben, mondom most, mint azután, s 
azután ; mint most ; hogy ón Isten kegyelméből mind ezen 
cikkeket a legalaposabban megfontoltam, gyakorta újra 
meg újra az írás elé állítottam ós oly bizonyossággal 

1) Lásd Melanchthon F. Commentarius in Joannem 1523. 
2) Brenz János ;,in Evangelion, quod inscribitur secundnm Joannem 

exegesis" műve 1537-ben jelent meg. Ő a 6-ik fejezet magyarázatánál a 
fősúlyt a hitre fekteti, amelylvel a szentséget élvezzük; de ép oly erősen 
hangsúlyozza az elemek substantialis jelentőségét, mint amelyek nem puszta 
jegyek, hanem amaz eszközök, amik által a jegyzett dolog valósággal 
közöltetik az élvezőkkel. Amint a test valósággal kenyeret és bort élvez, 
úgy a belső ember is valósággal Krisztus testét és vérét élvezi. 

Különben Brenz János 1499, jún. 24. a sváb Weilban született. A 
sváb Hallban volt prédikátor s a reformáció lelkes híve. Onnan menekülve 
stuttgarti lelkész (prépost) lett s Würtemberg reformátora. Meghalt 1570. 
Élénk részt vett az urvacsorai vitában; 1525-ben adta ki nevezetes Syn-
gramma Suevieum e. művét a sv'ajziak ellen. 

3) V. ö. Luther Auslegung des 6., 7., és 8., Gapitels S. Joannis 
' gepredigt zu Wittenberg Anno 1530, 1531, 1533. 



NAGY HITVALLÁS AZ ÚRVACSOIÍÁIiÓL. 4 2 3 

vitattam azokat, a mint most vitattam az oltári szentséget. 
Nem vagyok én most részeg, sem meggondolatlan, tudom 
mit beszélek, átérzem jól azt is, hogy mi jelentősege 
van rám nézve ennek, az Űr Jézus Krisztusnak végítéletre 
eljövetelekor. Épen azért ne csináljon ebből senki tréfát, 
és ne magyarázza könnyelműen félre, komoly dolog ez 
én nálam. Mert nagyjából ismerem a Sátánt Isten kegyel-
méből ; ha eltudja csűrni csavarni ós össze tudja kavarni 
Isten igéjét ós írását, mit nem tudna megcselekedni az 
ón avagy egy más beszédével I 

Először, szívem szerint hiszem az isteni felségnek 
fő fő cikkeit, hogy Atya, Fíu, Szent Lelek három külön, 
személy, egyetlen igazi, természet szerint való, valóságos 
Isten, mennynek és földnek, minden dolgoknak teremtője, 
szemben az ariánusokka!1). a inacedoniusokkal2), a sabel-
liánusokka!3) ós ehez hasonló eretnekségekkel, I. Móz. I, 1, 
a hogy ezt míndeddigelé űgy a római egyházban, mint az 
egész világon a keresztyén egyházakban vallották, 

Másodszor, hiszem és tudom, hogy az írás tanítása 
szerint a középső személy Istenben, nevezetesen egyedül 
a Fíu lett valóságos emberré, a ki a Szent Lélektől 
férfiú hozzájárulása nélkül fogantatott ós a szeplőtelen 
szent szűztől, Mariától, mint igazi természetes anyától 

L) Árius, Afrikából, 312-ből alexandriai presbiter, tanította, hogy 
Isten Fia Istennek első teremtménye s az Atyának alárendelt. Ellenfele 
volt Athanasius. A niceai zsinaton (325) tanát elkárhoztatták s a Fiúnak 
az Atyával való lényegegyenlőségét megállapították. 

2) Mace d o n i us, aki 341-ben konstantinápolyi püspökké választatott; 
azt állította, hogy a Fiu ugyan mindenben teljesen egyenlő az Atyával, 
de a Szent Lélek csak az Atya teremtménye a Fiu által s mindkettő 
szolgája. Tehát semiarianus. Követői a macedonianusok, akik azonban 
egymástól is igen eltértek felfogás dolgában. Tanát a II-ik konstanti-
nápolyi zsinaton (381) elkárhoztatták. 

3) S a b e l l i u s , szül 240 körül, Ptolomaisban, Afrikában tanított. 
Szerinte: a Szentháromság az Atyának a világhoz való hármas viszonyát 
jelenti. Az Atya világkormányzó, a Fiu megváltó, a Szent-Lélek megszen-
telő. Isten maga a tiszta egység. Hasonlata: a Szentháromság olyan, mint 
a nap ; az Atya a nap kerek alakja, a Fiu a nap fénye, a Szent-Lélek a 
nap melegítő ereje. Követői a sabellianusok volíak. 
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született ; a mint mindezt Szent Lukács (1, 26) világosan 
megírja, ós a próféták eleve hirdették, tehát hogy nem 
az Atya vagy a Szent Lelek lett emberré, a mint egy-
némely eretnek koholta ós tanította,1) 

Azt ís, hogy a Fin Isten nem csupán a testet lélek 
nélkül, miként egy némely eretnek tanítja2), hanem a lelket 
is, az az a teljes egész emberséget felvette ős Ábrahámnak 
és Dávidnak igaz magva avagy gyermeke és Máriának 
természetes fia, mindenképen igazi ember, a milyen én 
magam vagyok ős bárki más ; kivévén, hogy ő bűn nélkül 
egyedül szűztől, Szent Lélek által származott. Zsid. 7, 2 l . 

És hogy ez az ember valóságos Isten, mint egy örök, 
elválaszthatlan személy lett Istenből és emberből tehát 
hogy Mária, a szent szűz, igazi valóságos anyja nem csupán 
az ember Krisztusnak, a mint a nestoriánusok3) tanitják, 
hanem az Isten fiának ís, a mint Lukács mondja (1, 35): 
„a szent, a ki belőled születik, isten fiának neveztessék," 
vagyis az én és mindeneknek Ura Jézus Krisztus, Istennek 
és Máriának egyetlen, igazi, természetes fia, valóságom 
Isten ős ember. 

Hiszem azt ís, hogy Istennek és Máriának ez a fia, 
a mí Urunk Jézus Krisztus, érettünk szegény bűnösökért 
szenvedett, megfeszíttetett, meghalt ° és eltemettetett, 
hogy minket a bűntől a haláltól és Isten örök haragjától 
ártatlan vére által megváltson ós hogy ő harmadnapon 

*) A m o n a r c h i a n u s o k szerint csak egy Isten van; a Fin az 
emberré lett Atya. Ide tartoznak a patripassianusok ís, akik szerint maga 
az Atya szenvedett. E tant vallották Praxeas a II- dik sz. végén, a bostrai 
Beryllus, Noetus a Ill-ik században. Tagadták a személyeket a Szent-
háromságban. 

2) A p o l l i n a r i s, laodiceai püspök (362) azt tanította, hogy Krisztusban 
a Logos lépett a lélek helyére vagyis, hogy (Luther szerint) Krisztusnak 
nem volt érzéki lelke. Á svabachi cikkek e nézetet a photinusoknak, 
Photinus sirmiai püspök híveinek, tulajdonítják (az V-ik sz. közepe körül). 

3) Nestorius, konstantinápolyi patriarka (428) azok ellen lépett fel, 
akik Máriát Istenanyának nevezték, mert szerinte a teremtmény csak 
embert szülhet. Ebből heves vita támadt közte és Cyrillus közt, aki 
antiochiai patriarka volt. Nestoriust elkárhoztatták. Meghalt 440 körül. 
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feltámadott a halálból ős felment a mennybe ós öle az 
Istennek, a mindenható Atyának jobbjára, mint Űr minden 
urak, király minden királyok és minden teremtet t dolgok 
felett, mennyben, földön ős f ö l d a la t t halál és elet felett, 
bűn és igazság- felett. 

Mert vallom és az írásból be tudom bizonyítani, hogy 
minden ember egy embertől, Ádámtól származott ős ő 
tőle, a születés által, magával hozza és örökli az esetet, 
a vétkei és bűnt, a melyet ugyanazon Ádám a paradi-
csomban az Ördög gonoszsága által elkövetett ós így 
vele együtt mindnyájának bűnben kell vele születnie, 
élnie és halnia és az örök halál részesévé lennie, ha 
Jézus Krisztus nem jöt t volna segítségünkre ós ezt a 
vétket és bűnt, mint ártatlan bárány magára nem vette 
volna, érettünk szenvedésével megfizetve ós ő még 
naponként közben jár érettünk, mint hűséges, irgalmas 
közvetítő üdvözítő és a mí lelkünk egyedüli papja és . püs-
pöke, E szerint elvetem ős elkárhoztatom, mint merő 
tévelygést mindazon tanokat, a melyek a mí szabad akara-
tunkat magasztalják, minthogy azok egyenesen Jézus 
Krisztusnak, a mí Üdvözítőnknek eme segedelme és kegye 
ellen irányulnak. Mert minthogy Krisztuson kívül a halál 
ós bűn a mi urunk és az Ördög a mi Istenünk és fejedel-
münk, ezzel szemben nincs erő, nincs hatalom, nincs 
elmésség, nincs értelem, a mellyel mí az igazságot ós eletet 
megnyerhetnek; hanem megvakítva ós foglyul ejtve az 
Ördög és a bűn szolgáivá kell lennünk, hogy tegyük ós 
gondoljuk, a ml neki tetszik és a mit isten ellenére 
parancsol 

Tehát elkárhoztatom űgy az űj, mint a régi pelagiá-
nusokat is, a kik szerint az eredendő bűn nem bűn, 
hanem gyarlóság vagy fogyatkozás. Ámde minthogy a halál 
minden emberre kiterjed, az eredendő bűn. nem lehet fogyat-
kozás, hanem nagyon ís nagy bűn, a mint szent Pál 
mondja : „a bűn zsoldja a ha lá l " Róm. 6, 27. És viszont : 
„a bűn a halál fulánkja" I. Kor. 15, 56. Dávid ís azt mondja 
51, Zsol t 7. : „íme én bűnös magból nemzettem és az 
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én anyám bűnben hordott engem," nem azt mondja : az 
én anyám bűnben fogant engem, hanem „én, én, én," 
nemzettem bűnös magból és az én anyám fogant bűnben 
engem, vagyis, ón az anyaméhben származtam bűnös mag-
ból, a hogy ezt a héber szöveg érti. 

E szerint elvetem és elkárhoztatom, mint merő ördögi 
fajzatot ós tévelygést, az összes rendeket, társulatokat , 
kolostorokat, intézményeket, ős mind azt, a mit az emberek 
az írás ellen és nőikül találtak ki és szerzettek, fogadal-
makkal ós kötelességekkel elláttak, noha sok nagy szent 
ólt is azokban, mint olyanokat, a melyek Isten kiválasz-
tot t j i t ez idő szerint megtévelyítik, holott elvégre is a 
Jézus Krisztusba vetett hit által váltat tak és szabadultak 
meg. Mert minthogy ezek a rendek, szerzetek és felekezetek 
abban a hiedelemben élnek és tar ta tnak, hogy ily úton ós 
ily cselekedetek által üdvözülhetnek, a bűntől ós haláltól 
megmenekülhetnek, ez Jézus Krisztus, a mi egyedüli 
Üdvözítőnk ós közbenjárónk egyedüli segedelmének és 
kegyelmének nyilvánvaló káromlása ós megtagadása : 
„mert nem adatott nékünk más név, a mi által kellene 
nékünk megtartatnunk, a kívül, a ki a Jézus Krisztus," Apóst, 
Csel. 4, 12, és lehetetlen, hogy az üdvösségnek több üdvös-
séges út ja avagy módja legyen amaz egyedüli igazságon 
kívül, a mely a mi Üdvözítőnk a Jézus Krisztus ós a mit ő 
ajándékoz nekünk ős a melyet ő rendelt számunkra Isten 
irányában, mint a mi egyedüli „kegyelmi székünk," 
Rőm. 3. 

Derek dolog volna ugyan, ha a kolostorok avagy 
szerzetek arra törekednének, hogy az ifjú nemzedéket 
azokban Isten Igéjére, az írásra és keresztyen fegyelemre 
oktatnák, a mí által ügyes, alkalmas püspökök, papok ós 
egyéb egyházi szolgák, valamint ügyes, tanult világi 
kormányzók ós derék, fegyelmezett, tudós asszonyok képez-
tetnének, a kik aztán keresztyén háznépet ós gyermekeket 
nevelhetnének. Ámde hogy itt keressék az üdvösség út ját , 
ez ördögi tan és hit, I. Tim. 4 stb. 

Az Istentől rendelt szent rendek és igazi szerzetek 
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pedig háromfélék : a papi hivatal,, a házasági rend, a világi 
felsoség. Mindazok, a kik a papi hivatalban vagy az Ige 
szolgálatában foglalatosak, egy szent, helyes, jó, Istennek 
kedves állapotban vannak, mint a kik prédikálnak, szent-
ségeket kiszolgáltatnak, a gyülekezeti pénztárra felügyelnek, 
egyháziak és küldöncök vagy szolgák, a kik ezen sze-
mélyeknek szolgálnak, stb. Ez tisztára szent dolog Isten 
előtt. 

Hasonlóképen az atya ós anya, a ki házát jól rendeli 
és gyermekeit Isten szolgálatára neveli, szintén tisztára 
szentségi szent dolog ós szent rend. Szintúgy, a hol a 
gyermekek vagy a cselédség a szülőknek avagy uraknak 
engedelmeskednek, ez is tisztára szentség, ós a kí ebben 
foglalatos, az egy élő szent a főidőn. Ugyanígy a fejedelem 
avagy főár, a bíró, a hivatalnokok, írnokok, szolgák, 
szolgálók ós mindazok, a kik ezeket szolgálják, azonkívül 
mind azok, a kik alázattal engedelmeskednek, ez mind 
tisztára szentség ós szent élet Isten e lőt t ; még pedig azért, 
mert ez a .három szerzet vagy rend Isten igéjébe ős 
parancsolatába van foglalva, tehát szent dolognak kell 
lennie. Mert Isten igéje szent ós megszentel mindent, a ím 
vele kapcsolatos. 

E három szerzeten ós renden kívül van immár a 
keresztyén szeretet közönséges rendje, a melyben nem 
csupán e három rendnek, hanem általában bármely szűköl-
ködőnek különféle jókkal szolgálnak, teszem azt, az éhező-
ket etetjük, a szomjahozókat itatjuk, megbocsátunk 
ellenségeinknek, könyörgünk minden földlakó emberért, el-
szenvedünk minden gonoszat a földön stb. íme ezt mondjuk 
mi tisztára jő, szent cselekedetnek. És e rendek közül 
mégis egyik sem út az üdvösségre, hanem megmarad 
mindezeken felül az egyedüli út, nevezetesen a Jézus 
Krisztusba vetett hit. 

Mert tisztára más dolog szentnek lenni ós üdvözülni, 
Mí egyedül Krisztus által üdvözülünk ; szentekké pedig 
űgy ezen hit, mint ezen isteni szerzetek és rendek által is 
leszünk. Bízonnyára az istenteleneknek is sok szent dolgok 



4 2 8 1>. LUTHEI i MÁRTON. 

lehet, de azért nem nyerik meg ezzel az üdvösséget; mert 
Isten e cselekedeteket tolunk a maga dicséretére és dicső-
ségére követeli és mind azok, a kiknek Krisztus hitében 
vagyon üdvösségük, e cselekedeteket mívelik és e rendeket 
tar t ják, 

A mit pedig a házassági rendről mondtunk, azt az 
özvegy! és hajadon) állapotra is kell vonatkoztatnunk; 
mert ezek ís a házhoz ós a háztartáshoz tartoznak stb. 
Ha pedig ezek a rendek és isteni szerzetek nem üdvözí-
tenek, ugyan mire jók akkor az ördögi szerzetek és 
kolostorok, a melyek csak úgy, Isten igéje nélkül állottak 
elő, mi több, a hit egyetlen út ja ellen irányulnak és 
dühöngenek. 

Harmadszor, Hiszek Szent Leiekben, a ki, miként az 
Atya ós Fiu, élő Isten és az Atyától és Fiútól öröktől ered, 
de azért isteni lényege és természete szerint külön személy. 
Ő általa, mint élő őrök isteni adomány ás ajándék által, 
az összes hivők hittel és egyéb lelki ajándékokkal 
ékesittetnek, a halálból feltámasztatnak, a bűnöktől meg-
szabadíttatnak és lelkiismeretükben vidámakká ós nyu-
godtakká, szabadokká ós bátorságosokká tétetnek. Mert 
az a 1111 erősségünk, ha e lelek bizonyságát sziveinkben 
érezzük, hogy Isten Atyánk akar lenni, hogy bűneinket 
inegbocsátotta ós őrök életet adott. 

Ez ama három személy és egy Isten, a ki magát 
nekünk mindnyájunknak mindazzal, a mi ő és a mije van, 
teljesen oda adta. Az Atya nekünk adja magát az éggel 
és földdel, minden teremtménnyel együtt, hogy ezek szol-
gáljanak ós hasznunkra váljanak. Ámde ez az adomány 
Ádám esete következtében elhomályosodott és haszon-
talanná lett. Azért utóbb a Fiu is oda adta magát nekünk, 
megajándékozott minden ő dolgával, szenvedésével, bölcse-
ségóvel és igazságával, kiengesztelt az Atyával, hogy újra 
élők és igazak lennénk- és az Atyát az ő ajándékaival 
megismernek ós megnyernek. 

Minthogy pedig ez a kegyelem senkinek sem válnék 
hasznára, ha titkon és elrejtve maradna, azért jöve a Szent 
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Lélek ós o ís teljesen odaadja nekünk magát; ő oktat 
minket Krisztus emez irántunk tanúsított jótéteményének 
megismerésére, segít, hogy azt elfogadjuk ós megtartsuk, 
hasznosan használjuk és közöljük, növeljük és terjesözük. 
És ezt ugy belsőképen, mint külsőképen cselekszi; ben-
sőképen a hit ós egyéb lelki adományok által; külsőképen 
pedig az evangélium, a keresztség ős az oltári szentség 
által, a mik utján mindhárom eszköz vagy mód ut ján 
hozzánk jő ós Krisztus szenvedését reánk alkalmazza ós 
üdvösségünkre fordítja, 

Annakokáert azt tartom ós tudom, hogy valamint nem 
több, csak egy evangélium ós egy Krisztus van, ugyanúgy 
nem több, csak egy keresztség ís van és hogy a keresztség 
magában véve isteni rend, a mint az ő evangéliuma ís az, 
És valamint az evangélium nem hamis vagy helytelen, 
azért hogy némelyek hamisul élnek vele avagy tanít ják, 
avagy nem hiszik; űgy a keresztség sem hamis vagy hely-
telen, bárha egyesek hit nélkül veszik vagy adják, vagy 
máskép visszaélnek ís vele. Miért ís az űjrakeresztelők1) 
ős a donatísták2) ós mindazok tanát, a kik újra keresztel-
kednek, tisztára elvetem ós elkárhoztatom. 

Ugyanígy mondom és vallom az oltári szentsógrői ís, 
hogy ott valósággal szájjal esszük és isszuk a testet és 
vert a kenyérben és borban, bárha a papok, a kik azt 
kiszolgáltatják vagy azok, a kik azt veszik, nem ís hinnének 
vagy máskent visszaélnének azzal. Mert az nem emberek-
nek hiten avagy hitetlenségén, hanem Isten igéjén és 
rendelésen alapszik, kivévén, ha előbb Isten igejót ós 
rendelését megváltoztatják és máskép magyarázzák, ahogy 

*) Űjrakeresztelők (anabaptisták) az a keresztyén szekta, a mely a 
keresztség kiszolgáltatását a hitvallástételtől teszi függővé; ép azért a 
gyermekkeresztséget elveii s a hozzájuk csatlakozókat újra megkereszteli. 
Luther a mennyei próféták ellen írt művében foglalkozik velük, (zwikkaui 
próféták, Münzer Tamás stb.). 

2) Donatísták. északafrikai eretnekek a IV. században. Nevüket 
Donatus, karthagoi püspöktől kapták. A szigorú egyházfegyelem hívei 
voltak s a szentségi cselekvények érvényességéhez feltétlenül megköve-
telték a szentség kiszolgáltató személy kifogástalan mivoltát. 
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a szentség mostani ellenségei teszik, ak iknek természetesen 
, paszta kenyerük és bőrük van ; mert nem övék az igék 
és a megállapított rendelések, hanem ők ezt a maguk saját 
képzelgésük szerint elforgatták ós megváltoztatták. 

Továbbá hiszem, hogy egy szent keresztyén egyház 
van a főidőn, nevezetesen az egész világ összes keresz-
tyéneinek gyülekezete ós sokasága vagy egyesülete, a mely 
Krisztus egyetlen menyaszonya és az ő szellemi teste, a 
melynek ő is egyedüli fe je ; és a püspökök vagy papok 
•annak nem fejei, sem urai, sem vőlegényei, hanem szolgái, 
barátai, vagy (mint a püspök szó mutatja) felügyelői, 
gondozói vagy elöljárói, 

És ugyanez a keresztyénség nem csupán a római 
egyház avagy a pápa alatt van, hanem az egész világon ; 
ahogy a próféták hirdették, hogy a Krisztus evangéliumá-
nak az egész világon el kell terjednie, 2. Zsol t IS. Zsolt, 5, 
Hogy tehát a keresztyénség a pápa, a törökök, a perzsák, 
a ta tárok alatt és mindenütt szét van szórva testileg, ámde 
egybegyűlve lelkileg egy evangéliumban és hitben egy fő 
alatt , a ki a Jézus Krisztus. Mert a pápaság bizonnyára az 
igazi antikrisztusí kórmány vagy az igazi kris»ztusellenes 
zsarnokság, a ki Isten templomában ül és uralkodik emberi 
parancsolat által, a mint Mát. 24/2 4 . Krisztus és II. Thessz, 
2. 4. Pál hirdeti. Bárha e mellett a tőrök ós minden bárhol 
lévő eretnekség is ama borzasztósághoz tartoznak, a mely-
ről meg van jövendölve hogy a szent helyen áll, ámde a 
pápasághoz nem hasonlíthatók, 

E keresztyénsógben és ott, a hol ez van, ott van a 
bűnöknek bocsánata, vagyis a kegyelem ós az igazi bűcsá 
királyi .országa. Mert ugyanott van az evangélium, a 
keresztség, az oltári szentség, a mikben a bűnöknek 
bocsánata fel ajánl tátik, nyuj tátik és vétetik és ugyanott 
van Krisztus és az ő Lelke és Isten is. És e keresztyén-
ségen kivül nincs üdvösség, sem bűnöknek bocsánata, 
hanem örök halál és kárhozat ; bárha a szentségnek ott 
nagy látszatja van is és jó cselekedet bőven, mégis ez 
mind hiába való. A bűnöknek ezen bocsánata azonban nem 
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egyszerre, teszem azt a keresztségben várandó (a mint a 
novatiánusok1) tanít ják, hanem annyiszor, a mennyiszer arra 
szükségünk van a halálig, 

A bűcsű pedig, a mi a pápás egyházban van, kár-
hozatos csalás, nemcsak azért, hogy azon közönséges bűn-
bocsánat mellett, a mely az egész keresztyénségben az 
evangóiiom ós a szentség által adatik, valami különöset 
kohol kí és hoz be ós ezzel a közönséges bűnbocsánatot 
meggyalázza ós megsemmisíti, hanem hogy a bűnért való 
elógteielt is emberi cselekedetre ós a szentek érdemére 
alapítja, holott egyedül Krisztus tehet ós tet t eleget éret-
tünk. 

A halottakért, minthogy az Írás erről semmit sem szól, 
azt tartom nem bűn, ha önkéntes áhítatosságbői így vagy 
ilyen formán könyörgünk Édes Istenem, ha oly álla-
potban van ez a lélek, hogy lehet ra j ta segíteni, könyőrfiij 
rajta* És ha ezt egyszer vagy kétszer megtettük, legyen 
elég; mert a vigíliák ós a lélekmisók és az évenkénti 
búcsújárások nem érnek semmit, ezek az Ördög vásárai.. 
Hasonlóképen nincs sző az írásban a tisztító tűzről2) sem. 
és persze felemlítik a kopogó szellemet ís ; azért azt tartom 
hogy nem szükséges ezt hinni. Bárha Istennél mindenek 
lehetségesek ós ő gyötörtethetné is a lelkeket testtől való 
megválásuk után, Ámde ezt nem mondotta, nem is Íratta 
meg, miért is nem akarja, hogy ezt higyjük. Egyébként 
bizony én ismerek egy tisztító tüzet3), de erről a gyüleke-
zetben nincs mit tanítani, sem ellene írásokkal avagy 
vigilliákkal küzdeni. 

A novatianusok (Novatus karthagoi prosbyter (251) követői) 
magukat tisztáknak nevezték s a keresztség után elesetteket nem akarták 
feloldozásban részesíteni. Az Ágostai Hitvallás (v. ö. 8. cikk) a donatis-
tákkal egy sorba állitja őket. Luther szerint az ő tanuk annyit tesz mint: 
r a kulcsokat tisztára elvenni az egyháztól vagyis a legfontosabb dolgot, 
a bűnök bocsánatát." 

s) Luther az 1530-ik évben, mikor Koburg várában volt; forma 
szerint visszavonta a tisztító tűzről szóló tanát. 

3) Yalószinüleg a benső kisértéseket érti ez alatt. 
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A szentek segítségül hívását mások1) előbb támadták 
meg, mint én ; ős nekem úgy tetszik, és hiszem is, hogy 
egyedül Krisztust, mint a mí közbenjárónkat kell segít-
ségül hívnunk ; ezt mondja az írás ós es bizonyos dolog, 
A szentek segítségül hívásáról sző sincs az írásban, azért 
az bizonytalan ós nem hiendő. 

Az utolsó kenetet, ha az evangélium szerint tartanák, 
Márk, 6. 13. ós Jak. 5= l 4 , meghagynám ; de helytelen abból 
szentséget csinálni. Mert valamint a vigiliák és lólekmisék 
helyett mondhatnánk egy prédikációt a halálról és az 
őrök életről ós ilyen formán imádkozhatnánk a temetésnél ós 
gondolhatnánk a mí végünkre, a mint valószínűleg a regiek 
te t ték; úgy az is igen helyen való dolog volna, ha elmennénk 
a beteghez, imádkoznánk ós in te nők őt ós e mellett, ha 
olajjal megkenni akarnók, tegyük meg Isten nevében. 

Hasonlóképen nem szabad a házasságbői ős papi 
rendből szentséget csinálni; hiszen elég szent rend azok 
magukban véve. Így a bűnbánat sem egyéb, mint a 
keresztség gyakorlása és ereje ; úgy hogy két szentség 
marad, a keresztség és az Ur vacsorája az evangélium 
mellett, a mikben a Szent Leiek bőséggel ajánlja, adja és 
munkálja bűneinknek bocsánatját. 

Legnagyobb borzasztóságnak tartom azonban a misét, 
ha azt mint áldozatot vagy mint jó cselekedetet hirdetik 
ós árulják, mert ezen alapszik most minden szerzet és 
kolostor, node (ha Isten akar j a) hamarosan kipusztulnak. 
Mert bárha ón igen nagyon gyalázatos bűnös voltam ós 
ifjúságomat ís kárhozatosan töltöttem ós vesztettem el, 
mégis az az ón legnagyobb bűnöm, hogy aíóle szent barát 
voltam és több mint tizenöt esztendőn át rettenetes módon 
haragítottam, kínoztam ós gyötörtem az én édes Uramat 
a misek sokaságával. Node hála és dicsőség legyen örökké 
az ő kimondhatatlan kegyelmének, hogy ettől a borzasztó-
ságtói megszabadított ős naponként megtart ós erősít 
engem (noha majdnem háládatlant) az igaz hitben. 

1) Ezek alatt a picardokat érti. 
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Miért ís tanácsoltam és tanácslom most Is, hogy a 
szerzeteket és kolostorokat a fogadalmaikkal együtt 
hagyjuk e!} lépjünk az igazi keresztyén rendekbe, hogy 
a miséknek és a kárhozatos szentségnek, minők a szüzesség, 
szegénység, engedelmesség, ezt a szörnyűségeit, a mik által 
üdvözölni akarnak, elkerüljük, Mert a mily szép dolog 
volt a keresztyénség kezdetekor a szűzi állapot meg-
tartása, oly borzasztó az most, hogy általa Krisztus segedel-
mét és kegyelmét megtagadják; hiszen ilyen kárhozatos 
borzasztőság nélkül is bizonnyal szűzies életet élhetnek a 
hajadonok, özvegyek. 

A képeket, harangokat, miseruhákat, egyházi díszeket, 
oltárt, gyertyát ós e fél éket szabados dolognak tartom, 
a kí akarja, hagyja meg. Bárha az írásból és szép tőrté-
netekből vett képek szinte hasznosak, mégis szabados s 
tetszésre bízott dolognak tartom azokat ; mert ón s kép-
rombolókkal nem értek egyet, 

Yégre, hiszem az összes halottaknak, űgy a kegye-
seknek, mint a gonoszaknak feltámadását az utolsó napon, 
hogy kiki megnyerje testében akkor, a mit megérdemelt 
és hogy így a kegyesek Krisztussal örökké élnek és a 
gonoszak az Ördöggel és az ő angyalaival örökké meg-
halnak ; mert én nem értek egyet azokkal, a kik azt 
tanít ják, hogy végtére az ördögök ís üdvösségre jutnak. 

Ez az ón hitem : mert ezt hiszi minden igazi keresz-
tyén s erre tanít minket a Szent Írás. A mit pedig itt 
röviden érintettem, arról elegendő bizonyságot tesznek az 
én könyvecskéim, kiváltképen a melyek az utolsó négy vagy 
őt év alatt jelentek meg. Kéréseim hogy minden kegyes 
lelek legyen tanúm és könyörögjön érettem, hogy e hitben 
erősen megáühassak és halhassak meg. Mert (a mitől 
isten óvjon), ha kísértésből ós halálos szükségből valami 
inast mondanék, az érvénytelen legyen. És ezzel nyilván 
vallást tettem, hogy az helytelen s az Ördögtől származik. 
Erre segítsen engem az én Urain és Idvezíío'm, Jézus 
Krisztus, az Istennel, az Atyával és a Szent Lélekkel, aki 
áldott legyen örökké, Ámen. 

D. Luther M. müvei. 2 8 
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BEVEZETÉS. 

Míg Luther és Zvingli közt az úrvacsorai vita folyt, —-
a politikai helyzet képe egészen megváltozott, A közős ellenség 
a „lutheri eretnekség kiirtására" készült. Sőt hamarosan híre 
terjedt a közeli fenyegető bajnak ís. Bizonyos Pack Ottó, 
György szász herceg korlátnoka ugyanis Fülöp őrgrófnak 
besúgta, hogy 1527. május 6-án a leghatalmasabb rom. kath. 
fejedelmek Boroszlóban ellene és a szászválasztó fejedelem 
ellen szövetséget kötöttek. A szövetségpontokat másolatban be 
is mutatta, sőt ígérte, hogy illő díj fejében az eredetit is 
előkeríti. 1528-ban kerek 4000 forintért meg is cselekedte. 

Erre természetesen az orvul megtámadott evangéliomi 
fejedelmek ís szövetkeztek s készültek a — vallásháborúra. 
Sőt a heves Fülöp seregei már' a riadót ís fújták. 

Luther tartá őt vissza: óva inté, hogy az ev. fejedel-
meknek a béke zászlaját kell lobogtatniok. „Boldogok — 
mondá — a szelídek, mert ők örökségül bírják a f ö l d e t D e 
Fülöp azt az egyet mégis megtette, hogy ipának, György 
hercegnek egy kemény vádló s fenyegető levelet küldött. S 
mily* nagy volt meglepetése, mikor a felelet az egész dolgot 
kósza hírnek, aljas koholmánynak bélyegezte s kohol óját gaz-
embernek. Hasonló értelemben nyilatkoztak a többi fejedelmek 
is s követelték a besúgó megnevezését s kiadását. Fülöp 
kirukkolt ugyan a Pack nevével, de őt ki nem adta, hanem 
ő maga kiebrudalta országából Persze, hogy a dühös György 
legott utána szalajtá vérebeit s valahol Németalföldön kézre 
is kerítették — s feje bánta a csalónak. 

De Luther a — mint maga nevezé — „boroszlói pokoli 
szövetséget" nem tartá egészen légből kapott koholmánynak 
s mert sejtelmeinek nyílt kifejezést is adott, végűi neki is 
meggyűlt a baja György herceggel. Igen goromba leveleket 
váltottak s végre is a szász válasz tő lépett közbe s csitította 
le György kérésére Luthert. 

E közben, minthogy Európa rémülésére a török is mind 
előbbre hatolt s már-már Bécs kapuinál állott, 1529. tavaszán 
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megnyílt a speieri birodalmi gyűlés, melyre a Pack-féle üzelem 
következtében a rom. kath. és evang. fejedelmek már szinte 
mint valóságos hadi ellenfelek jöttek. S bizony tulaj donkép 
nem a török, hanem egymás ellen fenekedtek A császári 
küldöttek, a pápai követ, és a róm. kath. fejedelmek, kik 
különben többségben voltak, az előzetes vallásügyi bizottsági 
gyűlésen — april. 12. — abban a javaslatban állapodtak meg, 
hogy az előző birodalmi gyűlés végzése fölfüggesztetik, 
továbbá azon rendek, a kik idáig a vormsi rendelethez tartot-
ták magukat, ezután is a mellett maradjanak s alattvalóikkal 
is tartassák meg azt; azok pedig, a kik attól eltértek s orszá-
gaikból az űj tant, zendülés veszedelme nélkül ki nem irthatják, 
legalább a további újításoknak vegyék elejét: a mise olvasását 
és hallgatását meg ne akadályozzák s semmi oly tant, mely 
az űrvacsorában Krisztus valóságos teste s vére jelenlétét 
tagadja, meg ne tűrjenek. Az utolsó pontnak célzata világos 
volt: az evangelikus rendek egy párttá tömörülésének akarta 
eleve is útját állani. 

S a bizottsági gyűlés megállapodásait az apr. 19-iki köz-
gyűlésben Ferdinánd határozati erőre emelte s egyszersmind 
ki lett mondva, hogy az evangelikus rendek tartoznak meg-
hajolni a többség akarata előtt 

Ám az evang. rendek erre egy csepp hajlandóságot sem 
mutattak, sőt ellenkezőleg, még ugyanazon gyűlésen hamar-
jában megszerkesztett ünnepélyes tiltakozásukat — protestatio 
•— felolvasták s másnap — apr. 20. — ugyanezt bővebb 
fogalmazásban a császári követeknek általadták. E protestáció 
veleje a következőkben állott: „Az evang. fejedelmek és rendek 
az előző birodalmi gyűlés véghatározatának egyoldalú • fel-
függesztését el nem ismerik s minthogy az ellenfelek az evan-
géliomi tan helyes voltát nem egy pontban maguk is elis-
merték, annak elvetését az evangélikusoktól annál kevésbbé 
követelhetik, mert a pápai követ a nürnbergi gyűlésen maga 
is bevallá, hogy az egyház főben és tagokban sokképen meg-
romlott." S ezeket előre bocsátva kijelentik, hogy ha a speieri 
végzést egyoldalúlag mégis felfüggesztenék: „űgy protestálunk 
és bizonyságot teszünk nyilvánosan Isten előtt, hogy mi 
mindabba, a mi Isten, az ő szent igéje, mindnyájunk lelki 
üdve, jő lelkiismerete és a korábbi speieri birodalmi végzés 
ellen liatároztatnék, bele nem egyezünk, hanem azt semmisnek 
és érvénytelennek tartjuk," 

Ferdinándot e protestáció felbőszítette, feltétlen meg-
kódolást követelt a többség akarata előtt s megtagadta a 
nyilatkozatnak a végzésbe való felvételét is. De az evan-
gélikusok nem tágítottak: hit dolgában a többség szava nem 
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dönt s a két fél közül a vitás ügyben egyik sem lehet bíró — 
ezt felelték vissza. De többek még sem tudtak elérni az Ígé-
retnél, hogy protestácíójukat az ügyiratokhoz csatolják s majd 
a császár elé terjesztik. S ezzel apr. 22-kén véget ért a gyűlés, 

A speieri birodalmi gyűlésen benyújtott eme protestáció-
tól kaptuk mi evangélikusok protestáns nevünket, 

Most már csakugyan elérkezett az evangélikusok szövet-
sége megalkotásának ideje s ime egyszerre kitűnt, hogy van 
valami botránykő, a mi annak ínég a közős vész idején is 
ulját állja. t. L az úrvacsora függőben maradt kérdése. 

Az evangelikus rendek ugyan a protestációban a sacra-
mentáriu sokra vonatkozó pont ellen ís tiltakoztak, mivel — 
úgymond •— azokat még ki sem hallgatták s ily fontos kér-
désben a legközelebbi zsinat előtt mit sem lehet határozni, — 
de most, midőn a lelkes Fülöp őrgróf az alakítandó véd- és 
dacszövetségbe a svájciakat is be akarta vonni, a többi feje-
delmek, Luther tanácsára, ebbe nem akartak beleegyezni. Luther 
ugyanis ismét elvi szempontbői ellene volt az ily szövetkezés-
nek, mert ő ellenmondást látott abban, hogy midőn egyfelűl 
a rőm. katholikusok ellenében tanaik alapján szövetkeznek, 
másfélül a sacramentáriu sokkal ép tanaik feladásával — 
frigyet kössenek. S ebben Melanchton ís egyetértett vele. Ha 
meglesz a belső egység, akkor lesz értelme a külső egységnek, 
•— a szellemszövetség alapján a fegyverszövetségnek is. 

S megindultak újra a tárgyalásoki. létre jött Fülöp indí-
tására az ú. n. marburgi colloquium. 

Zvingli, — Bucerrel1). Hedioval2) s a straszburgi tekintélyes 
polgárral, Sturaimal szept. hó 27-én, — Luther, — Melanchton, 
Bugenhagen, Justus Jónás, Cruciger. Mykonius, Osiander3), 
Agricola4) és Brenz társaságában szept. hó 30-án érkezett 
Marburgba. Mindannyian a lelkes Fülöp vendégei voltak. 

A sajátképi értekezlet, melyet célzatosan Luther és 
Oekolampadius, Melanchton és Zvingli közt folyt beszélgetések 
előztek meg, a grófi vár lovagtermében nagyszámú válogatott 
közönség jelenlétében okt. hó 2-án reggel 6 órakor • vette 
kezdetét. Maga Fülöp is jelen volt. A hosszas tárgyalás a fő-
pontban t. i. az úrvacsora kérdésében nem vezetett eredményre. 

3) Bueer Márton, szül. Schlettstadt 1491. tanított Strassburgban, végűi 
Cambridgeben, ahol is 1551 meghalt. 

2) Hedio Gáspár baseli prédikátor volt 
3) Osiander András, szül 1498, nürnbergi prédikátor, majd königs-

bergi tanár volt, meghalt 1552. 
4) Agricola István, Anna császárnő gyóntatója, 1524, ágostai evang. 

prédikátor, meghalt, mint eislebeni prédikátor 1547. 
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Ez nyílt kérdés maradt továbbra ís, —- de a többi fő keresztyén 
cikk dolgában megegyeztek s e megegyezés eredménye a Luther 
szerkesztette u. n. marbnrgi cikkek. 

E cikkeket a kapcsolatos levelekkel együtt az úrvacsora! 
vita történetének teljessége szempontjából célszerűnek láttuk 
közölni. 

Fordításánál alapul vettük a Zimrnermann K.-féle kiadás 
szövegét. 



1. LEVÉL. 

DR. LUTHER MÁRTON (ÉS MELANCHTON) VÁLASZTÓ-
FEJEDELMI PARANCSRA KÉSZÜLT VÉLEMÉNYE A 

SPEIERÍ BIRODALMI VÉGZÉS ÜGYÉBEN. 

(1529. ápril.) 

Hogyan okolandó meg a császár előtt a birodalmi végzés visszautasítása? 

Első sorban elő kell adni, mely nagy visszaélések voltak 
az egyházban,' a mint ezt a császári felség maga is jól tudja 
és a mint ez ellen Wormsban a birodalmi rendek is panaszt 
emeltek és hogy a császár ő felsége elrendelte azoknak meg-
szüntetését1), a minthogy VI. Hadrián2) pápa maga is beismerte 
orátorai által Nürnbergben, hogy minden baj az egyházi vissza-
élésekből ered és megígérte, hogy ő is rajta lesz azoknak meg-
orvosolásán. Minthogy azonban e visszaélések már már tűr-
hetetlen nagyok és számosak és nem szüntették meg azok, 
akiknek voltakép kötelességek lett volna, a német tartományokban 
magoktól kezdtek azok mindenütt enyészni és azonfelül a papokat 
megvetésben kezdték részesíteni. Mikor pedig még ráadásul 

A birodalom rendel a pápai szék és a papság ellen 1521. panaszt 
emeltek a birodalmi gyűlésen. 

2) VI. Hadrián pápa 1522. jan. 9-től 1523. szept. 24 ig pápáskodott 
s követeit a nürnbergi birodalmi gyűlésre (1522.) többek közt a következő 
utasítással küldte: „Mondd meg azt is, hogy az Isten egyházának ez üldöz-
tetését az emberek és különösen az egyház papjainak és prelatusainak 
bűnei miatt bocsátotta ránk. Tudjuk nagyon jól, hogy az utóbbi néhány 
év alatt vallási téren a szent széknél sok visszaélés és kihágás történt, 
s az állapotok igen megromlottak ; azért nem csoda, ha a betegség a 
fejtől a tagokra, a pápától az alsóbb rendű papságra áthatott, úgy hogy 
mindenik a maga utján haladt és hosszú időn át nem akadt egy is, a ki 
jót cselekedett volna. Megmondhatod tehát, hogy mindent elkövetünk e 
bajok orvoslása végett, hogy első sorban a római udvart, a honnét minden 
baj származik, fogjuk reformálni," 
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védelmezni és fenntartani kezdték azokat a visszaéléseket egyes 
ügyetlen írók a nélkül, hogy bármit tudtak volna igazolásukra 
felhozni, még rosszabbra fordolt a dolog, a mennyiben a 
papokat mindenütt tudatlan, hasznavehetetlen, sőt ártalmas 
embereknek tartották s őket a maguk dolga s védelme miatt 
kigúnyolták. A visszaéléseknek e megszűnése jó részben folya-
matban volt már, mielőtt Luther tanítani kezdett, mert a papi 
visszaélésektől megcsömörlött és azokat utálta az egész világ, úgy 
hogy attól lehetett tartani, hogy ha Luther tanával közbe nem 
lép s ki nem oktatja a népet a krisztusi hit s a felsőség iránt 
való engedelmesség dolgában, iszonyú romlásnak indult volna 
Németország; mert a visszaéléseket tovább nem akarták tűrni 
és egyenesen erőszakos változtatást tettek volna, ha a papok nem 
engednek avagy nem tágítanak, űgy hogy ezt semmikép sem 
lehetett volna megakadályozni. Egy zűrzavaros, viharos, vesze-
delmes változás következett volna be, (a milyenbe Münzer fogott) 
ha közbe nem jő egy alapos tanítás és kétségkívül az egész vallás 
kipusztult és a keresztényekből csupa epikurensok1) lettek volna. 

Minthogy tebát ez a változás ellenállhatatlan erővel köze-
ledett, a papok pedig konokul viselkedtek és engedni semmiben 
sem akartak, az én kegyelmes Uram mégis csak íett annyit, 
mikor a visszaéléseket nem tudta fenntartani és bizony tűrnie 
kellett ép űgy, mint azt is, hogy magukat a papokat megvessék 
és veszni hagyják, hogy ő választó fejedelmi kegyelmessége egy 
keresztyénellenes tant sem engedett elharapódzni. Mert azt ő 
választófejedelmi kegyelmessége jó lelkiismerettel és igazság 
szerint mondhatja a császárnak, hogy az elejtett visszaéléseknek 
és a papok megvetésének a földön senki más nem oka, hanemha 
maguk a papok a kik noha ha jól tudták, hogy a birodalmi 
rendek Vormsban azok miatt panaszt emeltek és azokat tovább 
tűrni nem akarták, ők azokat erőszakos gazsággal számos 
zsarnok és haszontalan író által védelmezték, hogy a népet 
annál jobbari ingereljék és önönmagokat romlásba döntsék, 
ez bizonnyal igaz, és egész Németország tudja, hogy így van. 
A visszaélések e sivár, elvadult állapotában és pusztulásában 
tűrte az én kegyelmes Uram, hogy történjék, a mi történt és 
ezt o fejedelmi kegyelmességének országában a jövendő javulás 
érdekében tette, hogy e közben keresztyén dolognak tartsa, a 
mit mindenkor megtehetne; és minthogy ő fejedelmi kegyelmes-
sége lelkiismeretében meg van győződve arról, hogy az keresztyéni 
és isteni rend, ők ezt jó lelkiismerettel semmi esetre sem 
ócsárolhatják vagy kárhoztathatják. 

1) Epikureusok vagyis világfiak. Epikuros (szül. 342 Kr. e.) tanította, 
hogy az ember fő java az élvezet. 
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Most azonban hogy a speieri végzés követeli,'hogy a biro-
dalmi rendek ettől a tantól forduljanak el, holott azt ő fejedelmi 
kegyelmessége keresztyénnek tartja, és vigasztalását is meg-
találta benne ebben az időben stb. ; ő fejedelmi kegyelmessége 
nem jogosan követeli tőlük, hogy belenyugodjanak azok a fent-
nevezett végzésbe. 

Először, azon oknál fogva, mert ő fejedelmi kegyelmessége 
ezzel lelkiismerete ellen cselekednék és azt a tant kárhoztatná, 
a melyet azok Isten előtt keresztyéninek és'üdvösnek vallanak. 

Másodszor, ő fejedelmi kegyelmessége felelősséget válalna 
mindazokért, a kik példája után indulva, ezt a tant lelkiismeretük 
ellenére kárhoztatnák és ilyen formán saját bűnét számtalan 
iszonyú idegen bűnnel tetézné stb. 

Harmadszor, ő fejedelmi kegyelmességének nincs is hatalma 
arra, hogy bárkit kényszerítsen az elvetett visszaélések behoza-
talára avagy elfogadására, a minthogy ő fejedelmi kegyelmessége 
nem ís volt kezdeményezője avagy oka azok kiküszöbölésének 
stb., hanem kiki a maga lelkiismeretének áll. 

Negyedszer, ő fejedelmi kegyelmessége épenséggel meg 
nem is cselekedheti, hogy azok belenyugodjanak avagy hogy a 
visszaélések újra behozatalára rábirassanak: inert ezzel ő feje-
delmi kegyelmessége megerősítené a papok elszivelhetetlen 
zsarnokságát, a mire Vormsban a birodalmi rendek rámutattak, 
a mi miatt panaszt emeltek és így ő fejedelmi kegyelmességének 
ez az intézkedése végre is ellenkeznék a birodalom ezen vorinsi 
panaszával és a papi zsarnokság megerősítésére szolgálna, holott 
akkoriban maga a császári felség megígérte, hogy a sérelmeket 
megszünteti ős hihetetlen, hogy ő fejedelmi kegyelmességének 
szándéka volna azokat űjra behozni és fenntartani. 

Ötödször, azt, hogy ő fejedelmi kegyelmessége semmi 
keresztyénellenes dolgot nem műveit, a császári felség abból 
láthatja, hogy a birodalmi rendek ezt a tant nem kárhoztatták, 
hanem a zsinathoz utalták, a mit nem tettek volna, ha azokat 
tisztára keresztyénellenes tanoknak tartják vala. 

Épen azért ő fejedelmi kegyelmessége kérje meg a cszászári 
felséget, hogy ő császári felsége ne terhelje ő fejedelmi kegyel-
mességének lelkiismeretét ily fontos dologban oly meg sem 
hallgatott ügyekkel, a melyek épen ő császári felségének meg-
hallgatására és megvizsgálására terjesztvék fel a birodalom 
többi rendei által is. És minthogy a birodalom összes rendjei 
is várják a zsinatot és ő császári felsége meg is nyugtatta őket 
azzal, ajánlja ő császári felségének, hogy a keresztyén békesség, 
helyes renddel s móddal előmozdíttassék és a dolog meghallga-
tásra találjon és megismerés nélkül ne kárhoztattassék el, a m i 
erőszakos és kikényszerítőit s nem szívszerint való, készséges 
békességre vezetne. 
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Haec de una parte, scil. de assensu.1) A mí a másik 
dolgot illeti, hogy ő fejedelmi kegyelmessége engedelmeskedjék 
a császár parancs ána.k, ezt fejedelmi kegyelmessége készséggel 
és helyesen teszi; mert ő fejedelmi kegyelmessége a tiltott tanok 
közül eleddig ő fejedelmi kegyelmessége országaiban még egyet 
sem tűrt meg és nem is akarja azokat befogadni, sem pedig 
megtűrni; és ő fejedelmi kegyelmessége Isten után méltán 
dicsekedhetik, hogy e tanoknak ő fejedelmi kegyelmessége országai-
ban legjobban ellen állottak és védekeztek, hogy bizony sehol 
másutt nem állottak oly erősen ellent azoknak és talán senki 
nem is tudott volna űgy ellenük állni, a mint ezt a Birodalom 
összes rendei jól tudják és el is kell ismerniök. 

2. LEYÉL. 

ÜR. LUTHER MÁRTON LEVELE JÁNOS VÁLASZTÓ 
FEJEDELEMHEZ, 

(1529. május 22.) 

Luther óvja a választó fejedelmet a Fülöp őrgróffal tervbe veti űj szövet-
ség megkötésétől 

Kegyelem és békesség Krisztusban. Fenséges, nagyságos 
fejedelem, kegyelmes uram. Fülöp mester többek között azt az 
újságot hozta nekem a birodalmi gyűlésről, hogy egy űj 
szövetség volna készülőben, különösen az én kegyelmes uram-
nak, a hesseni őrgrófnak egy néhány várossal való szövetsége ; 
a mi engem épenséggel nem izgat, minekutána a mult évben 
kezemet megégettem, amikor Isten minket csodálatos kegyelme 
által a veszedelmes szövetségből 2) kiszabadított. És bárha én 
remény lem, hogy Isten ezentúl is megőriz minket és ő választó 
fejedelmi kegyelmességének lelkét és tanácsát adja, hogy a 
jövőben az ilyen és ehez hasonló szövetségtől, tartózkodjék; 
mégsem mulaszthattam el lelkiismeretem egyéb aggodalma és 
kényszerítése miatt, hogy ő választó fejedelmi kegyelmességének 
erről írjak, mint aki tudom és tapasztaltam, hogy az. Ördögnek 
és az ő szándékainak nem vághatunk elébe elég buzgósággal 
Krisztus, ami Urunk megadja imádságunkra, hogy ő választó 

Yagyís: ennyit az egyik részről, t. i. az egyetértésről. 
2) A Parcféle szövetséget érti. 



A MAKBUKG1 CIKKEK, 4 4 5 

fejedelmi kegyelmessége, bárha az őrgróf tovább folytatja is (ha 
a kegyelmes Isten ís ugy akarja) a maga szövetkezéseit még 
sem ártja magát bele abba és nem k ö t i le magát; mert hogy 
mely baj származik majd abból, azt mind el sem gondolhatjuk. 

Először is bizonyos dolog, hogy az ily szövetség nem 
Istentől, nem is az Isten iránt való bizodalomból származik, 
hanem emberi ötlet az és csupán emberi segítséget keres, arra 
támaszkodik, ami nem biztos alap, nem is vezethet jó végre, 
az ily szövetség szükségtelen is, mert a pápisták tömege úgy 
sem képes arra, nincs is annyi bátorsága, hogy valamibe 
fogjon és az Isten hatalmának erős várfalaival mindenha meg-
védelmezett minket ellenükben. Nem is érünk el ezzel a mi 
szövetségünkkel egyebet, minthogy az ellenpártot is szövetség-
kötésre índítjuk és talán épen védekezésre, a mikor is meg-
cselekedhetik azt ís, a mit különben nem tettek volna. Ezen-
kívül félő, sőt talán nagyon is bizonyos dolog, hogy az őrgróf, 
ha ezt a szövetséget megteremti, nyugtalan fiatal fejedelem 
lévén, nem marad békében, hanem mint a múlt évben történt, 
úgylehet okot talál nem csupán a védekezésre, hanem a táma-
dásra ís ; pedig bizony nincs isteni jogalapja annak, hogy így 
viselkedjünk, ha minket még senki sem üldöz, nem is támad. 

Másodszor a leggonoszabb dolog az, hogy ebben a szövet-
ségben többnyire olyanok tartanak velünk, a kik Isten és a 
szentség ellen támadnak, mint Istennek s az ő igéinek gonosz 
ellenségei, ilyen formán pedig minden ő gonoszságukat és 
káromlásukat magunkra vesszük, azokban osztozunk és azokért 
küzdünk, úgy hogy bizony bizony nem lehetne ennél veszedel-
mesebb szövetségbe fogni az evangélium meggyalázása s 
elnyomása, ráadásul testünk és lelkünk kárhozata végett; ez az 
Ördög akaratja, sajnos. Ha máskép nem lehet, adja Isten, hogy 
ő választó fejedelmi kegyelmessége az őrgrófot magára hagyja 
és álljon el tőle, ahogy, hallom, az én kegyelmes uram, György 
őrgróf r) mondotta és teszi. Ami Urunk Krisztus, aki ő választó 
fejedelmi kegyelmességét eddigelé az őrgróf nélkül, sőt az 
őrgróf ellenében csodálatos módon megsegítette, bizonnyal 
ezután is megsegíti és útba igazítja. 

Harmadszor, Isten az ó testamentomban az emberi erő 
ily szövetségét mindenkor kárhoztatta; teszem azt Ézs. 30, 15 
mondván: Ha csendben maradtok és bíztok, megsegítelek ; mert 
Isten irányában nekünk igazi bizodalommal, a hit gyermekeinek 
keli lennünk. Ha pedig szövetkeznünk kell, meg lesz az a mi 
utánjárásunk és gondolkodásunk nélkül, a mint igéri Máté 6 ; 
Ne legyetek szorgalmatosak, mindezek megadatnak néktek, ha 

1) Melléknevén: Kegyes, szül. 1484 Brandenburg-Ausbachban, 1540. 
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először Istennek országát keresitek ; és szent Péter azt mondja; 
Minden dolgotokat ő reá bízzátok, mert ő gondot visel tirólatok; 
és Ézsaiás ; Ki vagy te, hogy félsz halandó emberektől. Az őrgróf-
ban, aki már egyszer igen-súlyos hibát követett el bízni nem taná-
csos, kiváltképen mert hogy ő azt eddig sem helyre nem 
ütötte, sem a legkisebb megbánást sem tanúsította miatta. 

Ezt alázattal irtain választó fejedelmi kegyelmességednek, 
abban a reményben, hogy Krisztus az ilyes dolgokat minden-
kor jobban és mélyebben véste választó fejedelmi kegyelmes-
séged szivébe. Kérve kérjük, hallgassa is meg, hogy Isten a 
minden kegyelemnek atyja megsegítsen minket, választó feje-
deimi kegyelmességedet pedig megőrizze az Ördög minden 
támadása és kisértése ellen. Ámen. 

Választó fejedelmi kegyelmességed fogadja jó szívvel ezt 
az én Írásomat. 

Vittenberg 1529. május 22. • 
Választó fejedelmi kegyelmességed alázatos szolgája 

Dr. Luther Márton. 

3. LEVÉL. 

DR. LUTHER MÁRTON VÉLEMÉNYE ARRÓL, HOGY 
AZ ÚRVACSORA CIKKE DOLGÁBAN MÁSKÉNT 
TANÍTÓK FELVEENDOK-E A VALLÁSSZÖVETSÉGBE? 

(1528. junius. A rótachi gyűlés alkalmából.) 

Minthogy ez a szövetség azon címen és azon szándékkal 
jő létre, hogy általa az evangélium tana nálunk fentartassék 
és megvédelmeztessék, épen azért az 

Először is lehetetlen és hiábavaló: Oka ennek, hogy az 
ily szövetségnek kétségkívül a szövetkezők lelkiismeretén avagy 
hitén kell alapulnia és nyugodnia, minthogy ' ők mindnyájan 
egyet akarnak érteni a hit dolgában. Már pedig másoknál 
előttünk ismeretlen és bizonytalan e hit és bizony félő, nagyon 
keveseknél van meg. Ha tehát immár a császár talán 
támadna, igen kevesen találkoznának olyanok, a kik szilárdan 
megállanának és a többiek mind elpártolnának. Ekkor tapasz-
talnók meg azután lassanként, hogy a városok maguk sem 
erősek és a szövetség nagy szégyennel és kárral megsemmi-
sülne. Eléggé tapasztaltuk ezt Mühlhausen, Nordhausen, Erfurt, 
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Augsburg, Nürnberg, Sváb Halle stb.1) példájából, á melyek' 
előbb csupa szeretetből majd felfalták az evangéliumot, most 
pedig nagy hirtelen és könnyű szerrel elpártoltak. Félő, . hogy 
Ulmmal, Strassburggal is így járunk, minthogy sok ellensége 
van még azokban az evangéliumnak, űgy hogy csak egy vagy két 
oly embernek kell fellépnie, a ki most hallgat és tűr, és meg-
fordul az egész város, mert non est omnium fides, mondja Pál 
(II. Thessz. 2. 3.) 

Másodszor, veszedelmes dolog ez az őrgróf miatt, minthogy' 
ő nyughatatlan ember. Ha ő most is, mint egykor cselekedte, 
talán belefogna az alapítványok, kolostorok rombolásába a mí 
akaratunk nélkül: akkor aztán nekünk is vele együtt kellene-
tennünk, a mit ő tenne. Hasonlóképen a városok, Basel és 
Strassburg miatt is, a melyek az alapítványokat (a melyek 
pedig nem voltak az övéi) önkényüleg elzárták és elfoglalták. 
Ezt nekünk mind velük kellene tennünk és őket támogatnunk. 
Minthogy tehát ily veszedelembe szeretne minket az őrgróf bele 
sodorni. Isten ellen cselekednénk, ha a veszedelembe rohannánk, 
a mint írva vagyon: Ne kisértsd az Istent, (Máté 4, 7.) és szintúgy : 
A ki a veszedelmet szereti, az abban elpusztul. (Sir, 3, 27.) 

Harmadszor, gyanús és gonosz dolog az; mert ki rendel-
kezik annyi és olyan emberrel, a kik a dologban nem a brachium 
carnisra) vagyis, emberi erő megnyugtató hatalmára, hanem 
Istenre építenek; igen nagyon kevesen akadnának oly tiszta 
hitűek, ha különben kifogástalanok is, a kik ezt a szövetséget ne 
bálványistenüknek néznék: ez pedig borzasztó volna. És ha 
mindjárt ketten vagy hárman kifogástalanok volnának is, mégis 
csak alkalmat nyújtanának ezzel . másoknak és felállítanák ezt 
a bálványistent nekik, a mint Gedeon Jud. 9 és Micha Jud. 
20 (17) történt. 

Negyedszer, keresztényellenes dolog az a szentség dolgában 
való eretnekség miatt; mert nem szövetkezhetünk velük a nélkül, 
hogy ezt az eretnekséget velük együtt meg ne erősítsük és ne 
védelmezzük és ha védelmükre kelünk, bizony még gonoszabbak 
lesznek, mint eddigelé voltak, mert minthogy e cikküket nem 
javítják meg, semmi remény arra, hogy a többi cikkek dolgában 
helyes és szilárd alapra állanak. Erre vonatkozólag vegyük észbe 
Józsue 7. ama példát, a mely szerint az egy Achás miatt az 

*) Ezek a városok többé kevésbbé lanyhán viselkedtek különböző 
alkalmakkor. Egyik másik gyengének bizonyult a parasztháborúban, mint 
pl. Mühlhausen, Nordhausen. Nürnberg 1526. február 15 a szászoknál és 
a hessenieknél mentegetődzött, hogy egyelőre nem szövetkezhetik a többi 
evangelikus rendekkel. A sváb Hall, a hol Brentz működölt, a speieri 
birodalmi végzés ellen nem is protestált. 

2) Vagyis : a test erőhatalma. Y. ö. Jerem. 17. 5 
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egész szent népnek szenvednie kellett, mígnem megbűnhődött 
e bűn miatt. 

Havalaki ellenvetné, hogy hiszen a városok minden cikkben 
egyeznek velünk ez egyet kivéve és hogy nem kellene a többi 
miatt ez egyre oly nagy súlyt fektetni: 

Feleletem : Nagyon sok függ ez egytől, a mint fentebb 
Achásról mondottuk; mert e miatt a többi is mind tisztátalanná 
válik, a mint Jakab mondja: a ki vétkezik egy dologban, az 
egész törvény megrontásában bűnös (Jak. 2. 10.) A ki egy hit-
cikket tagad, nem kevésbbé szűnik meg keresztyénnek lenni, mint 
Arins vagy bárki más. Épen azért nem vonhatjuk ki magunkat 
emez ítélet alól,- faciens et consentiens pari poena plectuntur. 
Ró in. 1, 82. És a miként a próféta mondá Josaphát királynak 
II Péld.'19: Impio praebes auxilium, et iis, qui oderunt Domí-
nium, amicitia jungerís etc. és még súlyosabbá teszik ők maguk 
a dolgot azzal, hogy minden szükség nélkül tisztára mellőzik az 
összes urvacsorai szertartásokat és puszta collatiot csinál-
nak abból, a miért bizony nem vállalhatunk jó lélekkel 
felelősséget, 

Ha erre viszont azt mondják: ez a szövetség nem a tanra 
vonatkozik, hanem a jogtalanul alkalmazott külső erőszak ellen, 
minthogy a tan ismereten nyugszik: 

Feleletem: ez sem áll meg ; hiszen tudjuk, hogy az ellen-
párt semmi más ok miatt nem támad ránk, csakis a tan miatt. 
Épen.azért nem hihető el, hogy mi a jogtalan hatalom ellenében 
kötjük ezt a szövetséget. És ha ők az ismeretre hivatkoznak, 
az sem segít rajtunk ; mert mi tudjuk és valljuk, hogy nekik 
nincs igazuk és ha ezt velük együtt kételkedés avagy ismeret 
dolgává tehetjük, azért nem társulhatunk velők jó lelkiisme-
rettel, nekünk is helyeselnünk és megerősítenünk kellene ezt 
az ő hivatkozásukat az ismeretre, és így egyszersmind velük 
együtt a mi biztos ismeretünktől az ő kételkedések avagy bizony-
talan képzelgésük alapjára állanunk. Ez pedig annyit jelentene, 
mint legalább félig, ha nem is egészen megtagadni a mi hitünket. 
Épen azért a mi véleményünk, hogy maradjunk meg azon cikkek-
nél, a melyek ezen -eljárásra alapítvák. 

Á császárnak meg kell irm: 
Először ís jő volna, ha a mi pártunk a Zvingli ék nélkül 

csupán magában írna. 
Azután, ha a mi fejedelmünknek az egyház és az egész 

birodalom közül szerzett érdemeit feltárnék és feltüntetnek. 
1. Hogy ő Krisztust és az ő Igéjét a legtisztább módon 

tanította, ahogy ezer esztendő óta annyi iskolában s annyi 
egyházban sehol nem tanították. Hogy így oly sok visszaélés 
és borzasztó dolog szünteítetett meg. a mikről nékik maguknak 
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be kell vallaniok, hogy az egyháznak és a közéletnek elviselhetlen 
terhére voltak, mint pl o. a miseüzlet, a bűcsű visszaélése, az 
átok zsarnoksága és több ehez hasonlók, a mik ő rájuk magukra 
nézve is oly elviselhetetlenek voltak, hogy azok ellen Vorms-
ban a birodalmi rendek panaszt emeltek és megszüntetésüket 
követelték. 

2. Hogy a kép és templomrombolóknak ellent állott. 
3. Hogy a felsőség és a császári felség méltósága és tisz-

telete oly nyilvánvalóvá lett és úgy megerősödött, mint sok 
száz év óta még soha. 

4. Hogy a lázadó münzerféle bandák ellen legtöbbet tet-
tünk s vállaltunk magunkra a császári felség s a közbékesség 
érdekében. 

5. Hogy senki más, hanem mi álltunk a sakramen-
iáriusok útjában, a pápisták gyengéknek bizonyultak volna. 

6. Hasonlóképen az ujrakeresztelőknek is. 
7. Szintúgy sok kárhozatos tan mérges magvának, a miket 

ezek az emberek itt és ott elszórtak a Szentháromságra, a 
Krisztusban való hitre és ehez hasonlókra vonatkozólag. 

4. LEVÉL. 

DR. LUTHER MÁRTON LEVELE HESSENI FÜLÖP 
ŐRGRÓFHOZ. 

(1529. junius 15.) 

Luther késznek nyilatkozik Oekolampadiussal értekezni, de kijelenti, hogy 
nem sokat vár ettől az értekezlettől. 

Kegyelem és békesség Krisztusban. Felséges, nagyságos 
fejedelem, kegyelmes uram. Alázattal vettem fejedelmi kegyel-
mességed írását, és kegyes óhajtását, hogy Marburgba menjek 
Oekolompadiussal 3) és társaival értekezendő a szentségre vonat-
kozó szakadás miatt, hátha Isten békességre és egyességre 
vezérel. Bár én ugyan épen nem bizom e békében, mégis felette 
igen dicsérendő fejedelmi kegyelmességed buzgó igyekezete 
ebben a dologban és ami engem illet, kész vagyok felajánlani 
teljes odaadással e hiábavaló, sőt talán ránk nézve is vesze-

1) Űgy tervezték, hogy Luther a szelídebb Oekolampadiussal külön 
vitatkozzék, ami eleinte meg is történt. Később azonban Luther és Zvinglí 
is vitatkoztak, 

D. Luther M, művei. 2 9 
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cleinies ügyben szolgálatomat és fejedelmi kegyelmességed 
akarata és szándéka szerint megyek, ahová mennem kell. Mert 
én nem engedhetem át (ha Isten is ugy akarja) semmiképen 
azt a dicsekvést az ellenpártnak, hogy ők inkább volnának 
hajlandók a békességre és egvességre, mint én. Megakarom 
mondani fejedelmi kegyelmességednek ép oly kereken, arait 
gondolok^ ximde arra kérem kegyelmes fejedelmemet és uramat, 
kegyeskedjék fejedelmi kegyelmességed fontolóra venni, avagy 
ki is puhatolni, ha vajon a másik párt is hajlandó-e 
valamit engedni a maga nézetéből, nehogy végre is rosszabbra 
forduljon a dolog, nehogy épen az ellenkezője történjék 
meg annak, amit fejedelmi kegyelmességed most oly szívből és 
komolyan óhajt. Mert mit ér ha összejövünk és értekezünk, 
ámde mind két párt azzal a szándékkal jön össze, hogy sem-
miben sem enged? 

Olyan formán látom a dolgot, mintha ők fejedelmi kegyel-
messég fáradozása útján olyas valamire törekednének, amiből 
semmi jő nem származnék, nevezetesen, hogy aztán velünk 
szemben dicsekedhetnének, hogy nem rajtuk múlt a dolog, 
hiszen egy ily nagy fejedelmet is bevontak az ügybe és így 
fejedelmi kegyelmességed neve révén minket szeretnének gyalá-
zatba keverni, mintha mi a békességnek és igazságnak ellen-
ségei volnánk, önmagokat pedig a lehető legszebb színben tün-
tetnék fel. Nagyon jól tudom én, mit akar az Ördög. Adná 
Isten, hogy ne legyek e részben próféta. • Mert ha nem valami 
hamis cselvetés, hanem igazán komoly dolog náluk a békesség 
keresése, nem volna szabad nekik ily rendkívüli útra terelniük 
a dolgot nagy hatalmas fejedelmek által ; mert mi Isten 
kegyelméből nem vagyunk oly zord. és vad nép. írásban fela-
jánlhatták volna már rég és felajánlhatnák még most is az ő 
alázatos igyekezetüket a békességre, a hogy dicsekesznek. Mert 
nagyon jól tudom azt, hogy én nekik épen nem fogok engedni ; 
nem is engedhetek, mert oly tisztára bizonyos vagyok magam -
ban az iránt, hogy ők tévednek, sőt hogy ők maguk bizony-
talanságban vannak saját nézetük dolgában. Hiszen ez ügyben 
minden ő érvüket eléggé megismertem ; ők is jól ismerik az 
én érveimet. 

Épen azért alázatos kérésem, fontolja meg az Istenért 
fejedelmi kegyelmességed kegyesen, ha vajon több haszonnal 
avagy kárral jár-e ez a dolog, mert annyi bizonyos, hogy ha 
ők nem engednek, akkor eredmény nélkül válunk el egymástól, 
és hiába jöttünk össze és fejedeimi kegyelmességed költsége 
és fáradsága kárba veszett. Ők pedig, amint eddigelé megszok-
ták, nem hagynak fel dicsekedésükkel és ócsárolni fognak 
minket úgy, hogy újra kénytelenek leszünk megfelelni nekik,. 
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Ilyen formán pedig még gonosszabbá lesz a dolog, mint a 
milyen most. Ézt akarja és keresi a Sátán. 

Amitől pedig fejedelmi kegyelmességed tart, hogy ez 
egyenetlenségből vérontás származhatnék, fejedelmi kegyelmes-
seged is tudja, hogy ha ez bekövetkeznék (mitől Isten óvjon) 
mi mind abban ártatlanok vagyunk. És Isten a mi ártatlansá-
gunkat bizonnyal napfényre hozza. Ha a rontó lélek vérontást 
szerez, ezt a maga szokása szerint cselekszi, amint előbb Sickingen 
Ferencnél, Karlstadtnál és Miinzernél is cselekedeti a mikor 
mi mindamellett Isten kegyelméből ártatlanoknak és az ellenfél 
vétkesnek bizonyult, 

Ezt megírtam, hogy fejedelmi kegyelmességed iránt (bárha 
igen kevés remény mellett) kimutassam készséges, önkéntes 
szolgálatomat. Mert fejedelmi kegyelmességednek köteles és 
kész vagyok szolgálni. Krisztus pedig, a mi Urunk tapossa össze 
a Sátánt a maga és a mi mindnyájunk lába alatt, Ámen Amen. 

Kelt Vittenbergben 1529. junius 23. 
Fejedelmi kegyelmességed kész szolgája 

Br, Luther Márton. 

5. LEVÉL, 

DR. LUTHER MÁRTON VÉLEMÉNYE A MARBURGI 
ÉRTEKEZLETRŐL 

(1529 junius.) 

Valószínűleg a választó fejedelemnek küldve. 

A magam személyét illetőleg nem vonakodom Oekolam-
padiussal és társaival a szentségről értekezni, épen azért ezt 
az őrgróf előtt sem tagadtam meg; és ha Isten űgy akarja, 
vajha hamarosan megtörténjék az, mert ez az ügy nem jelenték-
telen és az ő fellépésüknek van látszatja, nagyban csatlakoznak 
is hozzá mindazok, a kiket tudós számba vesznek egész Német-
országban, előttem ismeretes okból; egy dologban azonban 
fogyatkozásuk van, még nem tudják, mily nehéz Isten igéje 
nélkül megállani, elmésség és gazság nem járhat el másként, 
csak a hogy ők járnak el. 

Zvinglivel tárgyalni hasztalan dolog, a terv is az, hogy ne 
őt, hanem Oekolampadiust hívják és bár őt már meghívták, még 

29* 
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sem remélhető, hogy eljön. Ha már most a többiek, a kik 
Zvingli kedvére járják ezt a táncot, elégségesen ki vannak 
oktatva, mégis vonakodnának magukat velünk összemérni és 
ha összejönnének, nem csupán nekik s a mieinknek kellene ott 
lenniök, hanem a pápisták közül ís egy néhány tüdős s értelmes 
férfiúnak, a kik mindkét rész érveit meghallgatnák; különben 
sok szó esnék arról, hogy a lutheristák és zvinglisták rakásra 
gyűltek összeesküvést csinálni stb., sőt a zvinglisták, ha pártatlan 
elem nem volna, ott esetleg még jobban dicsekednének; épen 
azért tudtára adtam az őrgrófnak, hogy ha összejövünk, gondos-
kodni kellene arról is, hogy a pápisták, mint pártatlanok közül, 
emberek legyenek ott. Ismerek egynéhányat, akiket remény lem 
rá lehet bírni, hogy tévelygésüktől elálljanak, ilyenek közelebbről 
Hedió és Biarer Ambrus;1) ámde a többieknél veszedelmesebb 
volna ez és még több nyugtalanság származnék abból, a mint 
a lipcsei vitatkozás után történt. Szintúgy nem jő dolog, hogy 
az őrgróf azokkal a zvinglistákkal közösködik, attól félek, jobban 
vonzódik hozzájuk, mint sem kellene ; mert az ügy olyan ter-
mészetű, hogy az elmés embereket, a minőnek én az őrgrófot 
is tartom, igen ingerli és az ész is könnyen veti magát arra, a 
mit felfog, különösen ha túdós emberek helyben hagyják, a kik 
a dolgot formába öntik az írás alapján, aminthogy jelenleg sok 
tudós ember csatlakozik Zvinglihez; ámde előttem olyanformán 
áll e dolog és a mennyire lehetséges utána jártam és abban 
maradok, hogy én a strassburgiakkal, míg élek, nem tartok 
és tudom, hogy Zvingli és az ő társai helytelenül írnak a 
szentségről. 

v) Blárer Ambrus constanzi prédikátor volt. 
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1529. október 1 - 4 . 

Először: mindkét részről egyértelműen hisszük és 
valljuk, hogy egyetlen egy, igazi, valóságos Isten van, 
minden dolgok teremtője és ugyan ez az Isten lényegében 
ós természetében egy ós személyében három, nevezetesen 
Atya, Fiu, Szent Lelek, egészen úgy, a hogy a niceai 
zsinaton határozták és. a -niceai hitvallásban zenik és 
olvassák a világ összes keresztyén egyházaiban. 

Másodszor: hisszük, hogy nem az Atya, sem a Szent 
Lélek, hanem az Atya Istennek Fia, valóságos Isten lett 
emberre a Szent Lelek munkálkodása által, férfiúi magnak 
hozzájárulása n é l k ü l születve a szeplőtlen szűztől, Máriától 
testileg, test ós lélek szerint egészen olyannak, mint más 
ember, ámde minden bűn n é l k ü l e 

Harmadszor : hogy Istennek ós Máriának ugyanezen 
Fia, elválaszthatatlan személy Jézus, Krisztus érettünk meg-
feszíttetett ós meghalt ós eltemettetett, a holtakból fel-
támadott , mennyekbe felment ülvén az Isten jobbjára, Űr 
minden teremtett dolgok felett, eljövend megítélni élőket 
s holtakat. 

Negyedszer : hisszük, hogy az eredendő bűn Ádámtól 
velünk született s öröklődött és oly hun, hogy minden 
embert elkárhoztat ós ha Jézus Krisztus segítségünkre 
nem jön a maga halálával ós életével, amiatt őrökre meg 
kellett volna halnunk és Istennek országát és az üdvös-
séget el nem nyerhettük volna. 
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Ötödször: hisszük, hogy e bűntői és minden egyéb 
Ibííiitőh, valamint az őrök haláltól megvál ta tunk, ha Istennek 
é re t tünk meghal t eme Fiában, a Jézusban hiszünk és ily 
hit nélkül semmiféle cselekedet, állapot vagy rend út ján 
egy bűntől is meg nem szabadulhatunk stb. 

Hatodszorc hogy ez a hit is tennek adománya, a melyet 
semmiféle előzetes cselekedet avagy érdem által meg nem 
szerezhetünk, sem a magunk erejéből meg nem nyerhetünk, 
hanem a Szent Lélek adja és teremti meg azt sziveinkben, 
a mini Ő akar ja , ha az evangéliumot avagy Krisztus Igéjét 
hal lgat juk. 

Hetedszer : hogy ez a hit a mí igazságunk isten előtt, 
mint a mely miatt Isten minket igaz, kegyes és szent 
számba vesz és tekint, minden cselekedet ős érdem nélkül, 
és általa bűntől, haláltól, pokoltól megszabadít, kegyelmébe 
fogad és üdvözít az ő Fiáért, a kiben mí ígyen hiszünk ós 
eként az ő Fiának igazságát eletet és minden javai t él-
vezzük ás megnyer jük. Épen azért minden kolostori eletet 
és fogadalmat, mini üdvösségre hasznos dolgot mind el-
kárhoz ta tunk . 

Nyolcadszor: hogy a Szent Lélek rendes hirdetés 
céljából ezt a hitet vagy az ő adományát előzetes ige-
hirdetés vagy szóbeli ige vagy Krisztus evangéliuma nélkül 
senkinek sem adja meg, hanem ily szóbeli Ige által 
munkálkodik és teremti meg a hitet, a hogyan s a kikben 
ő akar ja , Róm. 10. l 7 . 

Kilencedszer: hogy a szent keresztség Istentől ily hit 
végett szerzett szentség ós minthogy Isten parancsolata ; 
Ite baptísate, Mát. 25, i 9 ős Isten ígére te : Qui credíderit, 
Mát. 16, ] 6 foglaltatik abban, tehát az nem csupán puszta 
jegy avagy jel a keresztyének kőzött, hanem Istennek 
jegye ós dolga, a miben hi tünk megköveteltet ik, mely által 
u j ja születünk. 

Tízedszer: hogy ez a hit a Szent Lélek munkálkodása 
által, azután, ha általa igazakká és szentekké let tünk, áh 
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t á lunk jő cselekedeteket mivel, nevezetesen a szeretetet 
felebarátaink iránt, imádságot ós minden üldözés elszen-
vedését. 

Tizenegyedszer ; hogy a bojt avagy a papunktól vagy 
felebarátunktól való a tanácskérés kell hogy ki nem erő-
szakolt és szabados dolog legyen ugyan, ámde mégis majd-
nem hasznos a megszomorodott , megkísér te t t vagy bűnnel 
terhel t vagy tévelygésbe esett lelkeknek, kivál tképen az 
evangélium oldozata avagy vigasztalása .okáért, a mi az 
igazi o!dósat. 

Tizenket tedszer : hogy minden felsőbbség és világi 
törvény, ítélet és rend, a hol meg van, Igazi jő állapot 
és nincs megtiltva., a mint némely pápisták ós ű j rak eresz-
fel ők taní t ják és t a r t j ák , hanem hogy a keresztyén, ha arra 
hivatik vagy születik, bizonyára Krisztus hite által 
üdvözülhet, ép űgy, mint az atyai és anyai állapot, az űri ós 
asszonyi állapot. 

Tizenharmadszor : hogy a hagyomány, mint emberi rend 
a lelki vagy egyházi ügyekben, a hol Isten nyilvánvaló 
igéje ellen irányul, szabados dolognak tar tha tó ós hagy-
ható, a szerint, aminők azok az emberek, a kikkel dolgunk 
van, hogy a szükségtelen botránkozástól mindenképen 
őr izkedjünk, a békét keressük : hogy a papok házasságát 
tiltó tan is az Ördög tana. I. Tim 4. l t 2. 

Tizennegyedszer : hisszük és vall juk mindnyájan Jézus 
Krisztusnak a mi édes Urunknak vacsorájáról , hogy a 
szerzés szerint mindkét szin alatt kell azt élvezni: hogy 
a mise sem valamely cselekedet, a mivel egyik a másiknak, 
hol tnak ós élőnek kegyeimet szerez, hogy az oltár, szentsége 
Is Jézus Krisztus valóságos tes tének ós vérének szentsége, 
és hogy ezen tes tnek ós vérnek lelki élvezése minden 
keresz tyennek kiváltképen szükséges. Hasonlóképen a 
szentség használata, miként az Ige a mindenható Istentől 
a végre adatot t és rendeltetet t , hogy általa a gyenge lelkek 
hitre ós szeretetre indít tassanak a Szent Lélek által. 
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És bárha mi m iránt (vajon Krisztus valóságos test© 
és vére testileg van-e a kenyérben ós borban) ez idő szerint 
nem egyeztünk meg, mégis egyik fél a másik iránt 
keresztyén szeretetet tanúsítson, a mennyiben minden lelki-
ismeret mindig többet szenvedhet ós mindkét fel bnzgón 
kér je a mindenható Istent, hogy minket az ő Lelke által 
az igazi értelemben megerősítsen. Ámen, 

Luther Márton. Melanchton Fülöp, lestus Jonas, Osiander 
András, Brenz János, Agricola István. Oekolampadius János. 
Zvingli Ulrich. Bucer Márton. Hedio Gáspár, 



6. LEVÉL. 

DFL LUTHER MÁRTONNAK MÁS THEOLOGUSOKKAL 
EGYÜTT A MARBURGÍ ÉRTEKEZLET UTÁN FÜLÖP 
ŐRGRŐFNAK KÖZÖSEN BENYÚJTOTT VÉLEMÉNYE. 

(1529 október elején.) 

Minthogy Zvingli és Oekolampadius több egyházatyára és különösen 
Ágostonra hivatkoztak a maguk nézetének igazolásánál, e levélben kimutatják 

az őrgrófnak, hogy az egyházatyák inkább ellenkezőt tanítanak. 

Fejedelmi kegyelmességed hallotta, hogy a régi írókat, 
nevezetesen Ágostont belevonták a vitába, hogy Krisztusnak 
valóságos teste van, hogy egy test bizonyos helyet foglal el, 
hogy a szentség jegy. Olyan általános és távoleső tételeket 
idéztek azonban a szentség dolgában, amiket az atyák más 
helyeken s nem az úrvacsoránál és más dologban s nem az 
úrvacsora dolgában mondottak, a miből tehát e kérdésnél 
semmit sem lehet következtetni. Mert e tételek közül egyik sem 
mondja világosan, hogy Krisztus teste nem lehet az úr vacsorában. 
Minthogy pedig fejedelmi kegyelmességed az atyáknak más 
tételeit nem hallotta, a mikben az ő nézetök világosan ki van 
jelentve és a melyek valójában és kizárólag erre a dologra 
vonatkoznak, lelkiismeretünk készt minket arra, hogy fejedelmi 
kegyelmességeddel e tételeket megismertessük és Istenre kérjük 
teljes alázattai, hogy olvassa és fontolja meg azokat. Nem oly 
kis dologról van szó, amint ők vélik, hanem Isten dicsőségére 
és mindnyájunk lelki üdvösségére tartozó dologról. 

Amiakokáért szükséges, hogy ugyancsak ébren legyünk 
és az evangélium igéjétől emberi ész, avagy ide nem tartozó 
másnemű tételek miatt el ne essünk; mert majd meglátja feje-
delmi kegyelmességed, hogy az atyák nem tanítottak másként, 
hanemha a mint az evangélium igéi hangzanak és amint mi 
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tanítunk. Immár fejedelmi kegyelmességed amaz emelkedett 
keresztyéni és fejedelmi értelemmel, a melylyel Istennek legyen 
hála, fejedelmi kegyelmességed gazdagon meg vagyon áldva, maga 
alaposan mérlegelheti, mily keserves dolog volna az evangélium 
igéjétől, mi több az egész régi egyháztól eltérni elégséges ok 
nélkül. Az pedig, hogy ezért hogyan állunk helyt, majd kitűnik 
a szemelvényből. 

Megjeleltük itt egyszersmind a helyeket is, a hol a tételek 
találhatók, hogy könnyen felkereshetek legyenek, ha fejedelmi 
kegyelmességed valamely tételnél az összefüggés iránt is érdek-
lődik és látni akarja, hogy nem csupán lelki élvezésről, hanem 
a külsőről is világosan szólnak. Mert a mi ellenfelünk e mondá-
sokat a lelki élvezetre akarja vonatkoztatni, azon oknál fogva, 
hogy ott gyakran idézik János hatodik fejezetét. Nos tehát, az 
atyák ugyanazon fejezetnél gyakran szólnak a szentségről és 
kijelentik a maguk nézetét a külsőleges élvezetről. 

Hilarii de trinitate L. VIII. (c. 13.)r) 
Ebből látható, hogy ő azt mondja, hogy Krisztust valósággal 

és természeti! eg vették, nem csupán lelkileg. 
Chrysostom in. Joh. Homil. XIV.2) 
Mi a mi jótéteményünknek gyümölcsét vettük, re ipsa etc, 

Itt világosan ott áll, hogy mi nem csupán a szeretet által, hanem 
re ipsa vagyunk vele egybe szerkesztve. 

Tekintsük meg egyszersmind Chrysostom, Homil. 833), ahol 
egész terjedelmében megtalálható az ő nézete. 

1
Í Az egész hely igy hangzik: „Eos, quí iriter Patrem et Filium 

voluntatis ingerunt unitatem, interrogo, utrumne per naturae véritatem 
hodie Ghristus in nobis sit, an per concordiam voluntatis ? Si enim 
Verbum caro factum est, et vere nos Verbum carnem cibo dominico 
sumimus; quomodo non naiuraiiter manere in nobis existimandus est, qui 
et naturam carnis suae ad naturam aeternitatis sub sacramento nobis 
communicandae carnis admiscuit ? Ita enim orímes unum sumus, quia in 
Christo Páter est, et Ghristus in nobis est. Quisquis ergo naturaliter 
Patrem in Christo negabit, neget prius non naturaliter vei se in Cbrieto, 
vei Christum sibi inesse, quia in Christo Páter et Ghristus in nobis, 
unum in his esse nos faciunt. Si vere igitur carnem corporis nostri Ghristus 
assumsit, et vere homo ille, qui ex Maria natus fűit, Ghristus est, nosque 
vere sub mysterio carnem corporis sui sumimus, quomodo voluntatis 
unitas asseritur, cum naturalis per sacramentum proprietas perfectae 
sacramentum sit unitatis." Majd tovább C. IX.: ,.Ipsius Domini professione 
er fide nostra vere caro est et vere sanguis est. (V. ö. I. 123.) 

2) Ez a hely Homil. XLV. (nem XIV.) in ev. Joann. rUt autem. 
mondja, non solum per dilectionem, sed re ipsa in illám carnem conver-
tamur, per cibum id efficitur, quem nobis largitus est. Cum enim suum 
in nos amorem indicare velíet, per corpus suum se nobis commiscuit 
et in unum nobiscum redegit, ut corpus cum capite uniretur" etc. 

3) Ez Homil 83 in Matthaeum fo:dul elő. 
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Cypriaii L. 1. ep. 2 !) 
Á kiket mi intünk és buzdítunk stb. 
Irenaeus L. IV. cap. 34.2) 

^ Hogyan tudják ők, hogy a kenyér a szentség stb. 
E helyen Irenaeus korholja az eretnekeket, akik Krisztus 

istenségét tagadták és ilyen módon következtet: ha Krisztus 
nem volna igaz Isten, űgy nem lehetne sok helyen. Ebből pedig 
következik, hogy szerinte Krisztus testileg jelen van a szent-
ségben. 

Majd azt is mondja ; mi módon mondják ők, hogy a test 
elenyész stb. Itt világosan áll, hogy a testet eszik. 

Cyprianus azt mondja a quodam sermone de coena 
Domini-banH), hogy valamint Krisztusnak két természete van, 
az isteni és az emberi, úgy a szentségben kenyér és Krisztus 
teste van. Videantur caetera. 

Vuigarius4) in. Matth. világos szókkal mondja i Krisztus 
mondta: ez az én testem, nem pedig: ez az én testem jegye, 
hogy megértsük, miszerint az ő valóságos teste van ott ; és ezt 
a nézetét gyakran kifejezi a többi evangélistáknál és Pálnál is. 
Már pedig Vulgárius régi atya és a görögöknél körülbelül 
egyike a legjobb tanítóknak. 

Cyrillus ín Joh. XV.5) világosan mondja, hogy mí Krisz-

„Nunc non infirrnis. sed íortibus pax necessaria est, nec mori-
entibus, sed viventibus communicatio a nobis danda, ut q u o s e x c i -
t a m u s e t e x h o r 1 a m u r ad proelium, non inermes et nudos relin-
quamus, sed protectione sanguinis et corporis Christi muniamus, et cum 
ad hoc fiat eucharistia, ut possit accipientibus esse tuteia, quos tutos 
esse contra adversarium volumus, mummentő dominicae saturalitatis 
armemus." 

2) íren. Lib. IV. contra haereses. G. XVIII. §. 4. 5. (ed. Massuet): 
. ;Quomodo consíabit iis, eurri panem, in quo gratiae actae sint, corpus 
esse Domini sui et calicem sanguinis ejus, si non ipsum fabr icator is 
mundi filiurn dicant ?" , Quomodo dicunt, carnern in corruptionem devenire 
et non percipere vitám, quae corpore Domini et sanguine alitur ?'•' (V. ö. 190.) 

3) ..Sicut in persona Christi humán itas videbatur et Ietabet divinitas. 
ita sacramento visibili ineffabiliter divina se infudit essentia, ut esset 
religioni circa sacramento devotio et ad veritatem, cujus corpus et sanguis 
sacramenta sunt, sincerior pateret accessus." 

4) Theophylactus (meghalt 1 107), Bulgária érseke, azért Bulgárius 
(Vuigarius a mellék neve. — mondja Mát. 26-hez: „Dicens, hoc est corpus 
meum, ostendit, quod ipsum corpus Domini est panís, qui sanctificatur 
in altario et non respondens figura. Non enim dixit.. hoc est figura, sed 
hoc est corpus meum, ' 

5) „Considerandum est, non habitudine solum, quae per caritatem 
intelligitur, Christum in nobis esse, \?erum etiam et participatione naturali. 
Nam quemadmodum si quis igne liquefactam ceram, alii cerae similiter 
liquefactae ita miscuerit, ut unum quid ex utrisque factum videatur, sic 
communicatione corporis et sanguinis Christi ipse in nobis est, nos in 
ipso.'; V. ö. 277. 
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tussal nem csupán a szeretet által, hanem testileg is egyesí-
tettünk. Szintúgy az érzéki élvezés által és erre nézve példakép 
felhozza a viaszt, amely más viaszhoz tétetve ezzel összeolvad. 

Ismerünk két könyvet is Ambrosius de mysteriis initiand.,1) 
és de sacramentis,2) a melyekben a mi nézetünket világosan 
megírva találjuk. 

Erre az ellenpárt azt feleli, nem tudjuk, ha vajon a de 
sacramentis Ambrosiusé-e ? Ámde ilyen formán mindent elvet-
hetünk, amit akarunk. Sok jel szól a mellett, hogy az Ambro-
siusé és ha mindjárt nem volna is az Ambrosiusé, mégis csak 
tudjuk,.hogy az igen régi, és hogy in Decretis, meg külömben 
is, mint régi irat említtetik. 

Mint alázatos nézetünket ezt akartuk fejedelmi kegyel-
mességének tudtára adni; mert ámbár a mi hitünknek egyedül 
Isten igéjén kell alapulnia, mégis megnyugtató, ha tudjuk, hogy 
a mi hitünknek bizonysága van az egyházban. Épen nem kicsi-
ség a lelkiismeret dolga ; azért az ilyen nagy dolgokban nem 
járhatunk el gazmódra és Istennek világos igéje nélkül semmi 
uj dologba nem foghatunk. 

Ha pedig ellenfelünk véli, hogy az ő tanuknak elégséges 
alapja van, attól tartunk, hogy ők e miatt még lelkiismeretükben 
erős kísértéseken nem mentek által, és olyba veszik ugyan a 
dolgot, hogy jő hiszemüleg járnak el, ámde majd kitűnik, hogy 
az ő érveikkel a lelkiismeret be nem érheti emez igék erejével 
szemben: hoc est corpus meum. 

Kiváltképen két érvük van. Az első hogy Ján. 6. a külső-
leges élvezést elveti, épen azért nem fogadhatjuk el, hogy 
Krisztus azt a külsőleges élvezést rendelte volna el a szent-
ségben, a melyet előbb elvetett. Ez az érv nem bizonyít egye-
bet, bár meddig latolgatjuk is, csak hogy a hit nélkül való 
külső élvezet el van vetve ; mert Krisztus ugyanazon fejezet-
ben tanítja, hogy ő benne hinnünk kell, hogy a test és vér 
magában véve nem használ, ámde a hit használ annál. Tehát 
Krisztus ugyanott sürgeti a hitet, és nem külsőleges dologról 
rendelkezik ; ámde azután az úrvacsoránál elrendeli a külső-
leges dolgot; ezt bizonnyal meg is kell tartanunk és nem 

4) V. ö. IX. »Ipse clamat dominus Jesus: hoc est corpus meum. 
Ante benedictionem verborum coelestium alia species nominatur, post 
consecrationem corpus significatur. Ipse dicit sanguinem suum. Ante 
consecrationem aliud diciíur, post consecrationem sanguis riuncupatur. Et 
tu dicis: Amen, hoc est, verum est." V. ö. 82. 

5) V. ö. L. VI, ahol is ez áll: „Sicut verus est Dei filius dominus 
noster Jesus Christus, non quemadmodum homines per gratiam, sed 
quasi filius ex substantia patris, ita vera caro, sicut ipse dixit, quam acci-
pimus, et verus ejus est potus." 
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vethetjük meg az ő rendelését és nem magyarázhatjuk az 
igéket a mi kedvünk szerint 

A másik érv ; minthogy Krisztusnak valóságos teste van, 
annak a testnek egy helyen kell lennie és nem lehet az itt és 
ott. Ez az érv nem az írásból, hanem az észből van merítve. Hiszen 
honnét tudjuk mi azt, hogy Krisztus nem lehetne itt ós egye-
lj üt? így nem állhat meg az ész Isten Igéjével szemben a meg-
kísértés és Isten Ítélete alkalmával 

Ezek a legfontosabb érvek, amit fel hoznak. Ezekre nem 
bízhatjuk magunkat és Isten szerelmére kérjük fejedelmi 
kegyelmességedet, szívlelje meg fejedelmi kegyelmességed, mint 
keresztyén fejedelem e dolgot és ne engedje, hogy valami olyas 
dologba fogjanak, a miből aztán botránkozás és baj származ-
hatnék. Fejedelmi kegyelmességed látja, mely romlás származik 
a szentség megvetéséből. Kérjük egyszersmind alázatosan, fogadja 
jó szívvel fejedelmi kegyelmességed ezt a mi együgyű írásunkat, 
melyet lelkiismeretünktől indíttatva nyújtunk át fejedelmi 
kegyelmességednek, mindenha kész alázattal állván szolgálatára, 

Luther Márton a marburgi értekezlet után az őrgrófnak irta. 

7. LEVÉL. 

DR. LUTHER MÁRTON LEVELE FELESÉGÉHEZ A 
MARBURGI ÉRTEKEZLET EREDMÉNYÉRŐL, 

(1529 október 4.) 

Kegyelem és békesség Krisztusban. Kedves Kató uram, 
tudja meg, hogy a mi marburgi barátságos értekezletünk véget 
ért és majdnem minden pontban megegyeztünk, kivévén, hogy 
az ellenpárt az űrvacsorában puszta kenyeret akar és Krisztust 
lelkileg vallja jelenvalónak abban. Ma az iránt tárgyal az őrgróf, 
ha vajon megegyezhetnénk-e, vagy ha meg nem egyeznénk, hogy 
legalább mégis testvéreknek és Krisztus tagjainak tartsuk 
magunkat egymás közt. Ezen erősen dolgozik az őrgróf. Ámde 
mi a testvérséget és tagságot nem óhajtjuk, békességgel és szépen 
akarunk azonban válni. Űgy hiszem, hogy holnap vagy holnap-
után útra kelünk ós kegyelmes urunkhoz Schl-a Voigtlandba 
megyünk, a hova minket ő választó fejedelmi kegyelmessége 
meghívott. 

Mondd meg Pommer úrnak, hogy Zvinglinek legjobb érvei 
voltak, hogy : corpus non potest esse sine loco: ergo Christi 
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corpus non est in pane; az Oekolampadiusé pedig ez: Sacra-
mentum est signum corporis Christi. Azt vélem, megvakította 
őket az Isten, semmikép sem tudtak helyt állani. Dolgom sok, 
a postás pedig siet. Mondj jó éjszakát mindenkinek és imád-
kozzál érettünk. Mi még mindnyájan friss jó egészséggel vagyunk 
és fejedelmi módra élünk. Csókold meg Len esi t és Jancsit. 

Fereneznapján, 1529. 
Kegyelmed kész szolgája 

Luther Márton. 

Brenz János, Osíander András, Doktor Augsburgi István 
szintén megérkeztek. 

Angol nyavalya gvötri őket, tegnap ötvenen feküdtek, a 
kik közül egy vagy kettő meghalt. 

8. LEVÉL. 

DR. LUTHER MÁRTON LEVELE AGRICOLA JÁNOSHOZ. 

1529. ok tóber 12. 

A marburgi értekezlet eredményéről. 

Kegyelem és békesség Krisztusban. Minthogy újra megjöttünk 
a mi marburgi zsinatunkról, röviden tudósítani akarunk téged 
kedves Agricolánk innen a közelből arról, hogyan folyt az le. 
A hesseni fejedelem nagyszerűen fogadott minket és pompásan 
megvendégelt Ott voltak Oekolampadius, Zvingli, Bucer, Hedió 
három előkelő férfiúval) a strassburgi Sturm J a k a b b a l , a zürichi 
Funk Ulrichkah) és egy bázelivel.3) Ezek igen alázatosan könyö-
rögtek nekünk a békességért. Két napig tanácskoztunk, én úgy 
Oekolampadiusnak, mint Zvinglinek megfeleltem és erre a 
helyre mutattam velők szemben: 

Ez az én testem, Minden ellenvetést megcáfoltam. Tegnap 
külön tárgyaltunk teljes szeretettel, én Oekolampadiussal, Fülöp 
Zvinglivel. E közben megjöttek Augsburgból Osiander András, 
Brenz János, Doctor Agricola István is; ezek ügyetlen és tapasz-

*) Sturm Jakab, szül. 1489 Strassburgban, a hol utóbb kiváló 
reformátori tevékenységet fejtett ki. 

2) Funk Ulrich, zürichi városi tanácsos, aki szintén a kappeli 
csatában esett el. 

8) Talán Frei Rudolf volt. 
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talatlan vitatkozók. Jólehet látták, hogy érveiknek nincs bizo-
nyító ereje, még sem akartak engedni, különösen a Krisztus-
teste jelenlétére vonatkozó kérdésben, Ázt hiszem, inkább 
félelemből és szégyenlésből mint gonoszságból Minden más 
kérdésben engedtek; amint ez a nyomtatott cédulából (vagy 
tudósításból) látható. Végül arra kértek, hogy csak ismerjük el 
őket testvéreknek és a fejedelem ezt igen szerette volna: ámde 
ez a kérésük nem volt teljesíthető. Mindamellett mégis a 
békesség és a szeretet jobbját nyujtottuk nekik, hogy e közben 
meüőznők a kemény iratokat és szavakat és kiki terjessze a 
maga tanát gyalázkodás, ámde nem felelősség és cáfolat nélkül. 
Igy váltunk meg egymástól. Tudassátok ezt Dr. Gütteln Gáspárral,1) 
a mi kedves testvérünkkel és im klkozzatok érettünk'-) Ámen! 

Jena, 1529. október 15. 
Luther Márton. 

Melanchton utóirata. 
Nagyon erőltettek minket, hogy testvéreknek nevezzük 

őket. No lám, mely botorság, noha elkárhoztatnak minket, 
mégis azt akarják, hogy testvéreknek tartsuk őket. Ebbe nem 
egyezhettünk bele. Bizton hiszem, hogy ha ez a dolog meg nem 
történt volna, nem fognának bele most ilyen játékba. 

9. LEVÉL. 

DR LUTHER MÁRTON LEVELE JÁNOS VÁLASZTÓ-
FEJEDELEMHEZ. 

1529. november 18. 

Luther ellenez minden szövetséget a császárral szemben. 

Kegyelem és békesség Krisztusban. Felséges, nagyságos 
Fejedelem, kegyelmes Uram! A tiszteletreméltó, igen tudós űr, 
Brück György doctor stb. nékünk hármunknak3) egy rendeletet 
hozott választófejedelmi kegyelmességedtől, a melyre vonat-
kozólag értesültünk tőle választófejedelmi kegyelmességed véle-

Güttel Gáspár, eislebeni prédikátor volt. 
2) E tétel helyett más kiadásokban ez áll: Vale. Gratia Christi 

vobiscum. 
3) Valószinüieg Melanchton és Bugenhagen vagy Jonas. 
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ményéről és írásba foglalva legjobb véleményünket, felelünk 
választófejedelmi kegyelmességednek, kérve választófejedelmi 
kegyelmességedet, fogadja tőlünk ezt azt alázatos véleményt. 
Mert mi lelkiismeretünk szerint ezt a szövetséget sem nem 
helyeselhetjük, sem nem tanácsolhatjuk, tekintve, hogyha így 
folyna a dolog és esetleg vérontás vagy más baj származnék 
abból, akkor azután bármennyire szeretnénk, nem mászhatnánk 
ki abból és mindezen csapás elviselhetetlen következményeit 
viselnünk kellene, úgy hogy inkább ezer halál érjen, mint egy 
oly lelkiismeret, hogy a mi evangéliumunk lett légyen oka bár-
mily vérnek avagy kárnak, ha az miattunk történt; mert a 
mi rendeltetésünk, hogy így szenvedjünk és mint a próféta 
mondja 44. Zsolt. (23.) hogy mint a vágó juhok olyba' szám-
láltassunk és magunkat meg ne bőszüljük avagy védelmezzük, 
hanem helyet adjunk az Isten haragjának. Róm. 12. (19.) 

Hogy pedig e miatt választófejedelmi kegyelmességednek 
baj zúdul fejére, nem árt az, a mi Urunk Krisztus elég hatalmas, 
találhat utat és módot, hogy választófejedelmi kegyelmességednek 
ez a veszedelem ne ártson; ő az istentelen fejedelmek szándékait 
bizonnyal meghiúsíthatja, 33. Zsolt. 12. (10.) 

Mert mi is azt tartjuk, hogy a császárnak ez a vállal-
kozása tisztán az Ördög fenyegetése, a mely erőtlennek bizonyodik 
és elvégre az ellenfélnek romlására vezet a mint a 7. Zsolt. (17) 
zengi: Az ő szerencsétlensége az ő saját fejére zúdul és az ő 
gonoszsága reá hárul; kivévén, hogy ez által Krisztus minket 
kisért, (a mi helyes és szükséges) ha vajon az ő igéjét mi is 
komolyan vesszük vagy bizonyos igazságnak tartjuk-e vagy sem. 
Mert ha keresztyének akarunk lenni és amott az örök életet 
elnyerni, nem lehet jobb sorsunk, mint a milyen magának az 
Úrnak minden ő szentjeivel együtt volt és most is van. Hordoz-
nunk kell Krisztus keresztjét; a világ nem akarja hordani, 
hanem ránk rakja; hát persze nekünk keresztyéneknek kell azt 
hordoznunk, hogy ne heverjen itt árván, avagy ne lépjen 
semmibe. Választófejedelmi kegyelmességed eddigelé becsülettel 
hordozta, úgy a lázadással, mint a nagy megkisértéssel,irigységgel, 
gyűlölettel és a barátoknak és az ellenfeleknek sok gonosz 
cseleivel szemben is; meg is segítette az Isten mindig kegyel-
mesen és adott választófejedelmi kegyelmességednek erős akaratot 
és nem hagyta sem ' testi, sem lelki vigasztalalás nélkül, 
hanem csodálatos módon felfedte, széttépte és csúffá tette az 
Ördög minden gonosz cseleit és köteleit. Nem mivel ő ez után 
sem gonoszt, ha hiszünk és kérjük. Mi biztosan tudjuk, Isten 
nyilván való segedelméből eddigelé meg is tapasztaltuk, hogy 
a mi ügyünk nem a mienk, hanem magáé az Istené. Ez immár 
a mi erőnk és vigasztalásunk, épen azért ő is, mint igazi Atya, 
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ezt az ő ügyét űgy felkarolta és védelmezte, hogy be kell 
vallanunk, meghaladta minden mi tudományunkat és erőnket 
és így a magunk eszével nem tudtuk volna eligazítani, meg-
védelmezni és végrehajtani. 

Annakokáért kérem és intem alázattal, ne aggódjon és 
ne féljen választófejedelmi kegyelmességed ebben a veszélyben; 
ha Isten úgy akarja, Istenhez való imádkozással és könyör-
géssel többet érünk el, mint azok minden dacoskodásukkal. 
Csak kezünk maradjon tiszta vértől és gazságtól és ha arra 
kerülne a sor, (a mit nem hiszek) hogy a császár tovább menne 
és engem és a többieket hivatna: hát akkor mi magunk Isten 
segítségével megjelenünk, választófejedelmi kegy el m essége d e t 
magunk miatt veszélybe nem döntjük, amint én ennekelőtte 
választófejedelmi kegyelmességed megboldogult testvérével az 
én kegyelmes urammal Frigyes herceggel szemben is cselekedtem. 

Mert választófejedelmi kegyelmességed ne védje se az én, 
se bárki más hitét és ne más, hanem a saját maga veszedel-
m e i higyjen, vagy ne higyjen, ha odáig megy a dolog, hogy 
a nn fő urunk t i. a császár ránk támad. Addig sok víz foly 
le es bizonnyal utat módot talál az Isten, hogy ne úgy legyen, 
a mint azok gondolják. Krisztus a mi Urunk és vigasztalásunk, 
adjon erőt választófejedelmi kegyelmességednek bőséggel. 

Választófejedelmi kegyelmességednek alázatos szolgája 

Luther Márton. 

10. LEVÉL. 

DR LUTHER MÁRTOM LEVELE JÁNOS VÁLASZTÓ-
FEJEDELEMHEZ. 

(1530. március 6.) 

Vélemény az iránt, helyes dolog-e ellenállani a császárnak ? 

Kegyelem és békesség Krisztusban. Felséges, nagyságos 
legkegyelmesebb uram! Választófejedelmi kegyelmességed kíván-
ságára abban a kérdésben, ha vajon ellen lehet-e állani a 
császári felségnek, ha valakit erőhatalommal támadna meg az 
evangelium miatt stb., az én kedves uraimat és barátaimat 
D. Jónást, Pommer Jánost és Fülöp mestert megkérdeztem és 
velük tanácskoztam és úgy találtuk, hogy esetleg a császári és 
világi jog szerint némelyek elhatározhatnák, hogy ily esetben a 

JX Luther M, művei. 30 
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császári felségnek ellentálljanak, kiváltképen minthogy a császári 
felségnek kötelessége, meg is esküdött rá, hogy erőszakkal 
senkire sem támad, hanem minden eddigi szabadságot meghagy, 
a mint a jogászok is beszélnek megtorlásról és hitszegésre')!. 
Ámde az írás szerint semmi esetre sem illő, hogy bárki ellen álljon 
a maga felsőségének, a ki keresztyén akar lenni, akár jogosan 
akár jogtalanul cselekszik az; hanem a keresztyén köteles 
tűrni az erőszakot és jogtalanságot, kiváltképen a maga felsőbb-
ségétől Mert bárha a császári felség jogtalanságot is mivel és 
a maga kötelességét és esküjét meg is szegi, ezzel az ő alatt-
valóinak engedelmessége nem szűnik meg, minthogy a birodalom 
és a választófejedelmek őt császárnak tartják és nem teszik le. 
Hiszen egy császár avagy fejedelem Isten minden törvénye ellen 
is vétkezik és mégis császár és fejedelem marad; pedig Istennek 
még sokkal inkább le van kötelezve és megesküdve, mint az 
embereknek. Ha immár elégséges ok volna arra, hogy a császári 
felségnek ellentálljunk, ha az jogtalanságot művel, úgy minden 
oly cselben ellenállhatnánk neki, a mikor Isten ellen vét és 
ilyen formán bizony' nem maradna a -világon egy felsőség, de 
engedelmesség sem, mert minden egyes alattvaló előhozakod-
hatnék azzal az okkal, hogy az ő felsősége jogtalanságot mivel 
az Isten ellenében stb. 

A világi avagy pápai jog e részben nem veszi tekintetbe, 
hogy a felsőség isteni rend, talán ezért becsüli oly nagyra a 
kötelességet és esküt, hogy ily esetben ezek feltartóztassák és 
akadályozhassák a felsőséget. Ámde minthogy a császár császár, 
a fejedelem fejedelem marad, ha. mindjárt Isten összes paran-
csolatait lábbal tiporja is, sőt ha mindjárt pogány volna is: 
annak kell maradnia ; ha mindjárt esküjét és kötelességét még-
is szegi, mígnem leteszik avagy többé nem császár és Krisztus 
mondásának szilárdan meg kell állania: Adjátok meg, a mi a 
császáré és I. Pét.: Tiszteljétek , a királyt Mert mi nem csupán 
a jóságos és kegyelmes, hanem a gonosz és istentelen úrnak is 
teljes félelemmel tartozunk engedelmeskedni. Szóval a bűn nem 
szünteti meg a felsőséget és az engedelmességet; ámde a bün-
tetés megszünteti vagyis, ha a birodalom és v ál asz tő fej e d e 1 m e k 
egy értelemmel letennék a császárt, hogy többé ne lenne császár. 
Egyébként minthogy ő büntetlen és császár marad, ne is tagadja 
meg tőle senki az engedelmességet, avagy keljen fel ellene; 
mert ez a pártütés, lázadás és visszavonás kezdete. 

Annakokáért az a jogtétel: Vim vi repeilere licet, vagyis 
az erőszakot erőszakkal toroljuk meg, itt nem segít semmit, 
mert ez a feisőbbséggel szemben nem érvényes; sőt az egyenlő 
felek közt sem érvényes, kivévén ha szükség forog fenn vagy 

.mások, avagy az alattvalók védehne kivánja. Mert más jog-
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íéleleket is állíthatunk azzal szembe: senki ne legyen a maga 
bírája; szintúgy aki boszút áll, annak nincs igaza. Ilyenformán 
pedig az összes fejedelmek . alattvalói, alattvalói a császárnak 
is, sőt még inkább, mint a fejedelmeknek és nem helyén való 
dolog az, ha a császár alattvalóit bárki a császár, az ő uruk 
ellenében védeni akarná, ép mint a hogy nem. helyén való dolog, 
ha a torgani polgármester a polgárokat erőhatalommal akarná 
megvédeni a szász fejedelem ellen,'amíg ez szász fejedelem. 

És ha ellenvetnék, hogy a császár nem akarja a íelebbezést 
elfogadni sem az ügyet meghallgatni és törvényes módon 
elintézni, mert ha mindjárt felteszem is, hogy a császári felség 
a felebezést elfogadja és az ügyet annak rendje módja szerint 
meghallgatja: hátha aztán hasonlókép elitéltetnénk valami .igaz-
ságtalan ítélet által, (a mi bizonnyal megtörténnék), akkor aztán 
mégis csak meg volna ez a parancsolat, ha csak nem akarnánk 
újra és örökké felebbezni. Mert a császár nagyon jól tudja, 
mi is nagyon jól tudjuk, hogyha ügyünk kihallgatására kerül 
a sor. bizonnyal elitélnek minket: épen azért olybá vesz már-
már minket, mint elítélteket. 

Mit cselekedjünk hát? Igy cselekedjünk: ha velünk szemben 
azt akarja császár,, hogy vele szemben minket egy fejedelem 
vagy úr sem védelmezzen, hanem hogy nyitva álljon a császár 
előtt az út országhoz és néphez, mint az övéihez, bízzuk Istenre 
a dolgot és senki ne kívánjon mást fejedelmétől és urától, 
-hanem kiki álljon meg aztán magára és tartsa meg hitét, testének 
és életének felajánlásával és ne rántsa veszedelembe magával 
a fejedelmeket avagy terhelje védelem követelésével őket, hanem 
hagyja, hogy a császár azt tegye övéivel, a mit akar, a meddig 
császár. Ha azonban a császár ezenfelül, noha az ország és nép 
nyitva állanak előtte, a fejedelmeket arra is akarja kényszeríteni, 
hogy alattvalóikat az evangelium miatt megtámadják, elfogassák, 
megöljék és kiűzzék és a fejedelmek hiszik avagy tudják, hogy 
a császár e részben jogtalanul avagy Isten ellen cselekszik: 
akkor aztán az ő saját hitükről is van szó, ez esetben nem tar-
toznak a császárnak engedelmeskedni, nehogy ebbe beleegyezve, 
segítve, ily nagy gazság részesévé tegyék magokat ; hanem elegendő, 
ha az országot és népet védtelenül a császárinak szabadjára 
hagyják és azt kell mondaniok, ha a császár a mi alattvalóinkat 
(mint az övéit is) nyomorgatni akarja, ezt megleheti a maga 
lelkiismeretbe!i felelősségére, ebben meg nem akadályozhatjuk 
őt; ámde ebben sem nem segíthetjük, sem ebbe bele nem 
egyezhetünk. Mert inkább kell engedelmeskednünk az Istennek, 
hogy nem az embereknek. ' 

. E közben, ha ilyenformán viselkedünk és Istenre bízzuk 
ügyünket, teljes' bizalommal imádkozunk és ő érette magunkat 

30! 
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ily veszedelembe döntjük: ő hű és nem hágy el minket, 
bizonnyal utat módot is talál, hogy megsegítsen minket és 
igéjét megtartsa, a mint a keresztyénség kezdetétől fogva és 
kiváltképen Krisztus és az apostolok idejében cselekedett. 

Annakokáért azt tartom, háló hiányában halászunk, ha az 
evangélium védelme érdekében szembe szállunk a felsőbbséggei 
és bizonnyal igazi hamis hit az, a mely Istenben nem bízik, 
hogy ő a mi okosságunk és hatalmunk nélkül bizonnyal sok-
féleképen meg tud minket védelmezni és segíteni. Isten meg-
tartotta Jechonias királyt, mikor ő Isten igéjében bízott, az ő 
ellensége, a babiloni császár által is; hasonlóképen Jeremiás 
prófétát is; mert az ő bölcsességének és hatalmának nincsen 
száma, sem vége. Ezt ő ily nagy veszedelem által oktatva akarja 
velünk megéreztetni, a minthogy eddigelé is gyakran megláttatta 
és éreztette velünk. Annakokáért azt mondja ő Ézs. 30: „Ha 
csendben maradnátok, megsegíttetnélek, csendesség és reménység 
által megerősödnétek. De nem akarjátok, mondván: „Nem, 
hanem paripán akarunk menekülni; annakokáért ti is menekülni 
fogtok stb/' 

így azt is meg kell gondolnunk, hogy ha már helyes dolog 
volna is szembe szállni a császárral és menne is: akkor többet 
is kellene tennünk, el kellene űznünk a császárt és magunkat 
tenni meg császárnak; mert a császár védelmezné magát és nem 
lenne vége a dolognak, míg az egyik fél le nem lenne verve. 
Pedig ott nagy sereg van és ha mindjárt nyernénk is, egyszer 
akkor verekednünk kellene azokkal is, a kik segítettek nekünk; 
mert senki sem fogadna el minket császárnak és ebben a nagy 
felfordulásban mindenki császár akarna lenni. Mely kimond-
hatatlan öldöklés és ínség származnék ekkor, űgy hogy bármely 
fejedelem örömest mondana le három fejedelemségről, sőt 
örömestebb lenne háromszoros halott, semhogy ily inség okozó-
jává legyen vagy ehez segédkezet nyújtson vagy ezt helyben 
hagyja; hiszen hogy viselhetné ezt el a lelkiismeret? Az Ördög 
örömest kapna ezen a játókon. de Isten óvjon attól és segítsen 
kegyelmesen. Ámen 

Ezt mind feleletkép adjuk választófejedelmi kegyelmessé-
gednek és alázattal választófejedelmi kegyelmességed megfon-
tolása alá terjesszük. Krisztus a mi Urunk, adjon erőt és 
bölcsességet választófejedelmi kegyelmességednek, hogy meg-
cselekedhesse, a mi néki kedves, Ámen. 

Kelt 1530 március 6. 
Választófejedelmi kegyelmességed alázatos szolgája 

Luther Márton. 


