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A FORDÍTÓ e l ő s z a v a .

Nagy időknek reánk maradt emlékét: Melanchtonnak 
Luther koporsója felett mondott gyászbeszédét adom kezébe 
a magyar olvasó közönségnek, abban a reményben, hogy az 
ezen füzet ozimlapján egymás mellett álló két fényes név 
érdeket fog kölcsönözni e szerény munkának s szívesen 
látott vendégévé teszi azt a vallásuk nagy alakjai iránt 
kegyelettel viseltető ev. protestáns hajlékoknak. S kicsoda 
nagyobb, mint aki felett e beszéd valaha elmondatott; s 
kicsoda tarthatna igényt nagyobb érdeklődésre, mikor őróla 
beszélnek, mint éppen az, aki legjobban ismerte, mivelhogy 
életének közvetlen szemtanúja, küzdelmeinek osztályosa s 
lelki-testi barátja volt?!

Malanchton ezt a beszédet Luther temetésén, 1546. 
február 22-én, a wittenbergi vártemplomban Bugenhagen 
wittenbergi lelkésznek németnyelvű prédikációja után mon
dotta el és pedig latinul. Luther tudvalevőleg Eislebenben 
halt meg 1546. február 18-án, ahol számára szintén nagy
szerű temetést rendeztek ottani nagyszámú hívei és tiszte
lői, amely temetésen barátja Justus Jónás és Cölius lelkész 
prédikált. Innen aztán átszállították holttetemét dicső küz
delmeinek színhelyére: Wittenbergbe, hogy ott az általa 
történelmi nevezetességre emelt vártemplomban helyezzék 
örök nyugalomra, amely templomban ő félszázadon át 
oly lelkesedéssel hirdette a világot megújító evangéliomot. 
Ez a tény adja meg a Luther halála és a Melanchton itt 
közölt beszédje közt lefolyt pár napi időköz magyarázatát.

Ezen beszéd — tudtommal — még sohasem volt 
magyarra lefordítva. Jelen fordítása a Brettschneider által 
kiadott Melanchton összes müveinek — Philippi Mélán-
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thonis opera, quae supersunt omnia (XI. kötet 726—734. 
1.) — szövege alapján készült. Fordításomban arra töre
kedtem, hogy lehetőleg híven adjam vissza a szerző gon
dolatait.

Fordításomat dr Pröhle Vilmos és Moravszky Ferencz 
nyelvtudós tanár-barátaim voltak szívesek átnézni, az ere
deti szöveggel összehasonlítani s nekem a fordításra nézve 
sok helyütt becses útmutatásokkal szolgáltak, amiért nekik 
itt is hálával adózom.

Szolgáljon ez a füzet is a benne méltatott nagy fér
fiú s az általa végzett szent munka iránt való hálás kegye
let és lelkesedés erősítésére!

Nyíregyháza, 1907. Luther halála évfordulóján.

PAULIK JÁNOS.



MELANCHTON GYÁSZBESZÉDE.

Bár az általános gyász közepeit szavam elakad a 
fájdalomtól és a könnyektől, mindazáltal e nagy gyüleke
zetben szólanom kell valamit; nem úgy pogány módra, 
csupán az elhunyt magasztalására szorítkozva, hanem in
kább, hogy a végtisztességtevő gyülekezet figyelmét a 
gondviselés csodás voltára és az anyaszentegyházat kör
nyező veszedelmekre s arra irányítsuk, milyen dolgokkal 
törődjék, mely dolgokra törekedjék főképpen s mely példák 
után induljon el az életben. Mert jóllehet a hitetlen embe
rek úgy vélekednek, hogy az élet szövevényében mindenek 
vakon és véletlenül történnek, mi annak daczára Isten 
számtalan jeles bizonyságaitól meggyőzetve ne különböz
tessük-e meg az anyaszentegyházat a közönséges tömegtől 
s ne higyjük-e, hogy azt isteni erő tartja fenn s kormányozza 
s annak kormányzatát ne méltányoljuk-e, igaz kormányzóit 
ne ismerjük-e fel s azoknak pályafutását ne kisérjük-e 
figyelemmel s ne válaszszunk-e alkalmas vezetőket és taní
tókat, akiket aztán híven kövessünk s nagyra becsüljünk? 
E nyomós dolgokról úgy gondolkodni, valamint szólani is 
szükséges leend mindannyiszor, valahányszor a tisztelendő 
férfiúról: Dr. Luther Mártonról, drága atyánkról és taní
tónkról megemlékezünk, aki iránt sok közönséges ember 
ha a legelkeseredettebb gyűlölettel viseltetett is, mi — 
tudván azt, hogy ő az evangéliomnak Istentől küldött 
szolgája volt — szeretettel és méltánylással viseltessünk s 
bizonyító adatokat gyüjtsünk arra nézve, hogy az ő taní
tása nem volt vak indulatból széthintett lázitó képzelődés, 
— ahogy azt a világias gondolkozásu emberek tartják — 
hanem feltüntetése az Isten akaratának s igaz imádásá-
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nak s kifejtése a szent iratoknak és hirdetése az Isten igé
jének, vagyis a Jézus Krisztus evangéliomának.

Az ilyen helyen tartatni szokott beszédekben rend
szerint sok szó esik az elhunytnak egyéni kiválóságairól; 
én azonban a szónoklatnak ezt a nemét mellőzve, ez alka
lommal egy kiemelkedő tárgyról, t. i. az egyházi szolgá
latról fogok szólani. Mert hiszen a jó lelkek mindig úgy 
fognak vélekedni, hogy ha ő az anyaszentegyházban az üdvös 
és szükséges tant világította meg, azért hálát kell adni az 
Istennek, aki őt elküldötte és hogy az ő munkája, hű
sége, állhatatossága és egyéb erényei tiszteletreméltók s 
emlékezete minden jóravaló ember előtt a lehető leg
kedvesebb.

Kezdjük tehát ezzel a mi beszédünket . . .  Az Isten 
Fia — amint Pál apostol mondja — az örökkévaló Atya 
jobbján ül s javakat osztogat az embereknek, t. i. az evan- 
géliom szavát és a szent Lelket; amelyek hogy közkincsekké 
váljanak, prófétákat, apostolokat, tanítókat és pásztorokat 
támaszt s ezeket a mi körünkből választja, t. i. a tanulók
nak köréből, akik olvassák, hallgatják, szeretik a prófétai 
és apostoli iratokat. S nem csak azokat hívja el ezen küz
delemre, akik hivatalos hatalommal vannak felruházva, ha
nem gyakran ezeket is más rendből választott tanítók utján 
szólítja harczba. S kedves és fölemelő látvány megfigyelni 
az anyaszentegyházat minden időben és szemügyre venni 
az Isten jóságát, amint időről-időre lelkes tanítókat küld 
oly szakadatlan sorrendben, hogy amint az egyik nemze
dék letűnik a csapat éléről, mindjárt nyomába lép a másik.

Ismeretes az első atyák sora: Ádám, Sét, Énoch, 
Mathusálem, Noé, Sém; mikor a Noé és Sém tanításáról 
megfeledkezett nemzetek itt-ott bálványimádásba merültek, 
ez utóbbi még életben volt és a sodomabeliek szomszéd
ságában lakott, amikor elhivatott Ábrahám, hogy legyen 
Sémnek munkatársa és segédje az igaz tan terjesztése körül 
való magasztos munkájában. Utána következett Izsák, Já
kob, József, aki az egész Egyptomban, mely annak idején 
az egész földkerekségén a legvirágzóbb ország volt, a tan 
világát meggyujtotta. Azután jött Mózes, Jósue, Sámuel, 
Dávid, Illés, Elizeus, akinek tanítványa Ésaiás, Ésaiásnak



7

Jeremiás, ennek Dániel, Dánielnek Zakariás. Azután Esdrás, 
Nehémiás. Ennek utána a Makkabeusok. Azután Simon, 
Zakariás, Keresztelő János, Krisztus és az apostolok. Jól 
esik látni ezt a szakadatlan sort, mert fényes bizonyítékát 
nyújtja annak, hogy Isten az anyaszentegyházban jelen van.

Az apostolok után egy másik csapat következik, a 
mely bár jelentéktelenebb, mégis isten tanúbizonyságaival 
ékeskedik; igy nevezetesen: Polikarp, Irénaeus, ujcezareai 
Gergely, Basilus, Augustinus, Prosper, Maximus, Hugó, 
Bernát, Tauler s más helyütt mások. S ámbár ezen utolsó 
nemzedék már kevésbé díszes neveket mutat fel, mind- 
azáltal Isten minden idők számára fentartott valamit. S 
hogy Luther szava nyomán az evangéliom fénye mennyi
vel ragyogóbban tündöklött, eléggé ismeretes.

Ö tehát az egyház összegyűjtésére s újjászervezésére 
Isten által küldött kiváló férfiak ama gyönyörű sorába szá
mítandó, akiket az emberiség szine-javának kell tekintenünk. 
Nagy emberek mindenesetre: Solon, Themistokles, Scipio, 
Augustus s más hozzájok hasonlók, akik nagy birodal
makat alapítottak, vagy kormányoztak; de azért mindezek 
messze mögötte állanak a mi vezéreinknek: egy Ésaiás- 
nak, Keresztelő Jánosnak, Pál apostolnak, Augustinusnak, 
Luthernek. Nekünk az anyaszentegyházban e tekintetben 
a helyes különbséget tudnunk kell megtenni.

De mik hát a Luther által véghez vitt igazán nagy 
dolgok, amelyek az ő pályafutását dicséretes színben tün
tetik fel? Sokan kiabálják ugyanis, hogy az anyaszentegy- 
ház felforgattatott s abba kiegyenlithetetlen viszályok mag- 
vai lettek elhintve. Erre azt felelem, hogy az anyaszent- 
egyház kormányzatának ez a menete. Mikor a szent Lélek 
meg akarja fenyiteni a világot, az istentelenek megátalko- 
dottsága folytán viszályok támadnak s ez azoknak a bűne, 
akik Isten Fiát hallgatni nem akarják, akire vonatkozólag 
a mennyei Atya azt mondotta: E zt hallgassátok Luther 
az igaz és szükséges tant jelentette ki. Ismeretes ugyanis, 
hogy a bünbánatról szóló tan körül micsoda sűrű sötétség 
uralkodott. Ezt eloszlatva megmutatta, mi legyen az igaz 
bünbánat s mi legyen kikötője és igaz vigasztalása a lélek
nek, ha azt az Isten haragjának előérzete rémiti. Megvilági-



8

tóttá Pál apostolnak tanítását, aki azt mondja, hogy az ember 
hit által igazul meg. Megmutatta a különbséget a törvény 
s az evangéliom, a lelki s a világi igazság között. Meg
mutatta Isten helyes imádásának a módját is s az egész 
anyaszentegyházat visszaterelte attól a pogány őrjöngéstől, 
amely azt képzelte, hogy az Isten segítségül hívható az 
esetben is, ha az elmék akadémikus kétely nyűge alatt 
kerülik az Istent. Megparancsolta, hogy hittel és tiszta lelki
ismerettel történjék ez a segítségül hívás s egyúttal az 
egyetlen közbenjáróhoz: Isten Fiához — ki az örökkévaló 
Atya jobbján ül s könyörög érettünk — utalt bennünket, 
nem pedig faragott képekhez vagy elhalt emberekhez, ahogy 
szörnyű őrjöngésükben az istentelen emberek tesznek, akik 
faragott képekhez s elhalt emberekhez imádkoznak.

Istennek tetsző egyéb szolgálatokat is tett; a polgári 
életet úgy felékesitette s körülsánczolta, ahogy azelőtt soha 
senkinek az iratai fel nem ékesítették s körül nem sánczol- 
ták. Végül a szükségszerű cselekedetektől elválasztotta az 
emberi szertartáskodásra való gyermekes ránevelést és az 
Isten igaz imádását gátló istentiszteleti szertartásokat és 
szabályokat. És hogy a mennyei dicső tan az utókorra is 
átszármazzék, a prófétai és apostoli iratokat leforditotta 
német nyelvre, olyan világosan, hogy maga ez a fordítás 
jobban megvilágitja az olvasó elméjét, mint a legtöbb 
magyarázat.

Ezenkívül maga is számos irásmagyarázatot irt, amelyek 
minden eddig létező irásmagyarázatokat messze fölülmúl
nak, amint azt Erasmus is többször elismerte. És miként 
Jerusálem ujraépitőiről írva áll, hogy egyik kezükkel épí
tettek, a másikkal meg a kardot tartották: azonképpen ő 
is egyfelől az igaz tan ellenségeivel hadakozott, másfelől 
pedig mennyei szellemtől áthatott irásmagyarázatokat irt s 
kegyes tanácsaival számtalan lelkiismereteket nyugtatott meg.

Mivel pedig tanításának nagy része — igy pl. a bűnök 
bocsánatáról s a hitről szóló tan — felülmúlja az emberi fel
fogást, el kell ismernünk, hogy őt az Isten ihlette meg s 
közülünk sokan láttuk az ő többszörös gyászát, amelyben 
megtanulta, hogy a hitben kell megállanunk, általa fogad 
fel s hallgat meg az Isten bennünket.
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Az igaz lelkek minden időkben magasztalni fogják 
tehát azokat a jótéteményeket, melyeket Isten az anya- 
szentegyházzal Luther által közölt s első sorban Istennek fog
nak hálát adni. Azután hálával fogják elismerni, hogy e 
férfiúnak azok körül nagy érdeme van, tartsák bár a hi
tetlen emberek, kik az egész anyaszentegyházból csak 
csúfot űznek, ezeket az erényeket csak esztelen játéknak, 
vagy őrjöngésnek.

Sem megoldhatatlan vitákat nem támasztottunk, sem a 
viszály almáját az anyaszentegyházba be nem dobtuk — amint 
egyesek hamisan állítják — sem szfinxszerü talányokat fel 
nem adtunk. Mert azoknak, akik helyesen és kegyesen s 
elfogulatlanul Ítélnek, a vélemények összevetése alapján 
könnyű meggyőződniök arról, hogy mi felel meg az isteni 
tudománynak, mi nem. Mert mikor az Isten azt parancsolja, 
hogy őt s az ő akaratát azokból a prófétai s apostoli ira
tokból ismerjük meg, amelyekben magát kijelentette, ez a 
kijelentés nem lehet kétértelmű, mint a Sibylla levelei, ame
lyek ide-oda repülnek, mihelyest őket erősebb szél éri.

Ám a jobb érzésüek közül is egyesek azzal vádolják 
Luthert, hogy kelleténél keményebb volt. Nem vitatkozom 
egyik párttal sem, csak azt mondom, amit Erasmus mon
dogatott: „Isten ennek az utolsó kornak, amennyiben nagy 
beteg volt, szigorú orvost adott." S amikor ilyen eszközt 
küldött az igazságnak kevély és arczátlan ellenségei ellen 
— Jeremiásnak mondott eme szavai értelmében: szá
jadba adtam az én igémet, hogy rombolj és építs! —• 
és mintegy szándékosan állította ezt az óriást velők 
szembe, hiábavaló nekik Isten ellen tusakodniok. Isten az 
anyaszentegyházat nem emberi tanácsok szerint igazgatja 
s nincs is szándékában, hogy az ő eszközei teljesen azo
nosak legyenek. Egyébként úgy szokott az lenni, hogy a 
közepes s csendesebb természetek a hevesebb felbuzdulá
sokat nem igen szeretik, legyenek bár azok jók, vagy 
roszak. Aristides látta, hogy Themistokles lelki felbuzdu
lásában nagy dolgokat kezdeményez s hajt végre sikerrel 
s jóllehet örült hazája előmenetelének, emennek heves lel
két túlságos felbuzdulásaiban mégis mérsékelni igyekezett.

Nem tagadom azt sem, hogy néha az ilyen hevesebb
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természetek elvetik a sulykot; de hát az ilyen természetes 
gyarlóságtól senki sem ment teljesen. Azért ha valaki ilyen 
— mint ahogy a régiek Herkulesről, Cimonról és mások
ról megjegyezték; „Darabos ugyan, de nagydolgokban ki
váló" — derék és tiszteletreméltó ember. S az anyaszent- 
egyházban, ha — amint Pál apostol mondja — nemesen 
harczol s megtartja a hitet és jó lelkiismeretet, Istennek 
tetszésére van s tőlünk tiszteletet érdemel.

Ilyennek ismerjük Luthert. Mivel úgy a tan tisztasá
gát állhatatosan védelmezte vala, mint lelkiismeretét is 
feddhetetlenül megőrizte. Mert hiszen ki ne tudná, aki va
laha ismerte, hogy milyen emberséges érzülettel volt meg
áldva, mennyire gyöngéd volt ő családi körében s meny
nyire nem volt itt sem makacs, sem veszekedő. S mind
ezen tulajdonai komolysággal párosultak, olyan mértékben, 
ahogy egy ilyen férfiúhoz illik; úgy hogy el lehet róla is 
mondani: Feddhetetlen jellem, ékesen szóló száj. Vagy 
még inkább — Pál apostollal szólva — megvolt benne 
mindaz, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami 
tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhangzása, úgy hogy 
nyilvánvaló, hogy nála az a bizonyos keménység az igaz
ságért való lángolás s nem a czivakodásra való hajlam, vagy 
az epésség kifolyása volt. Mindezeknek ugyanis mi mind
nyájan s kívülünk sokan, tanúi vagyunk; további életfo
lyása pedig, mely 63-ik évéig terjedt, a kegyességre s 
minden jóra és nemesre való legnagyobb s leglángolóbb 
buzgalomban telt el, úgy, hogy ha én ezt a férfiút érdeme 
szerint méltatni akarnám, micsoda fényes és elragadó szó
noklatot tarthatnék! . . . Soha semmiféle tisztességtelen 
szenvedélyt nem árult el, sem lázitó törekvést, sőt ellen
kezőleg, az ő tanácsára a fegyvereket több Ízben letették; 
egyházi ügyekben mesterkedésekhez nem folyamodott, 
amelyekkel akár a maga, akár övéi hatalmát gyarapithatta 
volna. És én ezt oly nagy bölcseségnek s oly kiváló 
erénynek tartom, hogy az egyszerű emberi szorgalommal 
nem is látszik elérhetőnek, hanem szinte isteni ihletésre van 
szükség, hogy az olyan, különösen tüzes, fenkölt és lángoló 
lelkeket meg lehessen zabolázni, amilyennek a körülmé
nyek Luther lelkét általában mutatják.
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Hát a többi erényeiről mit szóljak? Gyakran találtam 
őt olyan helyzetben, amikor könnyezve imádkozott az 
egész anyaszentegyházért. Ugyanis csaknem minden nap 
szakított magának valamelyes időt arra, hogy egyes zsol
tárokat elmondjon, amelyekbe sóhajtozva és könnyezve 
szőtte bele a maga óhajait s gyakran mondogatta, meny
nyire elégedetlen azokkal, akik akár lustaságból, akár el
foglaltságuk miatt azt mondották, hogy elég csak egy fel
sóhajtással imádkozni. Azért Írattak elő számunkra — úgy 
mond — isteni rendelésből bizonyos formulák, hogy a 
leczke lelkünket lángra lobbantsa, sőt maga a szó is te
gyen bizonyságot arról, akit Istenként imádunk.

Ugyancsak, mikor a közélet veszedelmei többször sok 
nehéz töprengésre adtak okot, észrevehettük, milyen ki
váló lelki erővel volt ő megáldva s távolról sem volt kis
hitű és soha semmiféle rém meg nem ijesztette. Mert — 
amint mondani szokták —-  arra a szent horgonyra támasz
kodott, amely az Isten segedelme s hitét megingatni nem 
engedte.

Továbbá oly éleselméjü vala, hogy a legbonyolultabb 
helyzetekben is mindjárt felismerte, mi lenne a helyes 
teendő. S nem hanyag, amint sokan hiszik, sem a köz
ügyek megfigyelésében, sem mások óhajainak kipuhatolá- 
sában, amennyiben úgy a közügyekkel tisztában volt, va
lamint kortársainak véleményét és óhajait is a legnagyobb 
éleslátással felismerte; s bár a legélesebb elmével dicse
kedhetett, mindamellett a régi és uj egyházi iratokat, min
denféle történeteket mohó vágygyal olvasgatta s azoknak 
tanulságait kiváló ügyességgel tudta a jelen viszonyokra 
alkalmazni.

Ékesszólásának pedig maradandó emléket állított s e 
téren kétségkívül a világ legnagyobb szónokaival állítható 
egy sorba.

Hogy most ez a kiváló tehetségű, magas miveltségü, 
tapasztalatokban gazdag, sok kitűnő és hősies erényekkel 
ékeskedő és Isten által az anyaszentegyház újjászervezésére 
kiválasztott s végül minket mindnyájunkat atyailag szerető 
férfiú ezen mi társaságunkból elszólittatott, azt részünkről 
méltán fájlalhatjuk. Olyanok lettünk ugyanis, mint az árvák,
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kik derék és hű atyjoktól fosztattak meg. De hát meg kell 
hajolnunk Isten előtt; az ő erényeinek és érdemeinek emlé
két azonban nem szabad magunk között elhalványulni enged
nünk. Őt immár boldognak mondhatjuk, hogy élvezi Isten
nek és az ő Fiának, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, a 
prófétáknak és az apostoloknak bizalmas és végtelenül 
kedves társaságát, amelyre Isten Fiában vetett bizodalmában 
mindig törekedett és számított; ahol nemcsak azt hallja, 
hogy Istennek Ítélete és az egyetemes mennyei anyaszent- 
egyház bizonyságtétele helyesli az ő, az evangéliom terjesz
tésére irányuló munkásságát: hanem maga is immáron ki- 
szabadittatván a halandó test börtönéből és belépvén ama 
sokkal magasabb iskolába, Istennek lényegét, a Fiúban 
egyesült két természetet és a megalapított s megváltott 
anyaszentegyháznak egész tanácsát közelről szemléli, amely 
magasságos, homályba burkolt s rövid jóslatokban kijelen
tett dolgokat —- miután itt e földön hittel szemlélte — 
most szinről-szinre látván, végtelen örömmel telik el s Isten
nek immár teljes elméjéből ad buzgó hálát ennyi jótéte
ményéért.

Itt tanulja meg, hogy miért mondatik az Isten Fia az 
örökkévaló Atya igéjének és hasonmásának és hogy 
a szent Lélek mi módon képezi a kölcsönös szeretet kapcsát 
nemcsak az örökkévaló Atya és a Fiú között, hanem köz
tük és az anyaszentegyház között is. Ennek a tannak elemeit 
és alaptételeit e múlandó életben tanulta és ezekről a leg
magasabb dolgokról, nevezetesen a helyes és helytelen 
imádás közt való különbségtételről, Istennek igaz, az isteni 
kijelentést szem előtt tartó és az igaz Istent a kigondolt 
istenségektől megkülönböztető ismeretéről gyakran a leg
komolyabban és legbölcsebben értekezett.

Ebben a gyülekezetben sokan hallották őt egykoron 
beszélni e mondásról: Látni fogjátok a megnyilatkozott 
egeket és az Istennek angyalait fel- és alászállni az ember
nek Fia fölött. Amikor is első sorban azt ajánlotta hallga
tóinak, hogy véssék szivükbe ezt a gazdag tartalmú vigasz
talást, mely azt tanúsítja, hogy az ég nyitva van, vagyis 
utunk szabad az Istenhez; hogy az isteni harag reteszei 
félretolattak a Fiúhoz menekülők előtt; az Isten úgyszólván
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miközöttünk jár-kel s hogy azokat, akik hozzá folyamod
nak, magához fogadja, vezérli és megtartja.

És arra intett, hogy Istennek e határozatát, melyet a 
hitetlenek mesének mondanak, kell szembe helyezni az 
emberi kétkedéssel és ama rettegésekkel, melyek a gyáva 
lelkeket Isten imádásától s az istenben való megnyugovás- 
tól elriasztják.

Azután pedig azt mondotta, hogy a Krisztus testében 
fel- és alászálló angyalok az evangéliom szolgái, akik előbb 
Krisztus vezetése alatt fölemelkednek Istenhez és tőle nyerik 
az evangéliom világosságát és a szent Lelket. Azután pedig 
alászállanak, vagyis a tanítás feladatát végzik az emberek 
között.

És hozzátette még azt a magyarázatot is, hogy még 
azok az égi szellemek is, akiket közönségesen angyalok
nak nevezünk, a Fiúra tekintve nevelődnek és örvendez
nek a kétféle természet eme csodás kapcsolatán és mivel
hogy ennek az Urnák a szolgái az anyaszentegyház védel
mében, mintegy az ő keze által kormányoztatnak.

Ezeket a dicső dolgokat ő most közelről szemléli és 
amint azelőtt az evangéliom hirdetői közt fölemelkedett és 
leereszkedett Krisztus vezetése mellett, azonképpen most az 
angyaloknak általa való kiküldetését nézi s az isteni bölcse- 
ség s az isteni cselekedetek szemléletében gyönyörködik.

Emlékezünk, hogy a próféták társaságát, tanácsait, 
veszedelmeit s megszabadulásait milyen gyönyörűséggel 
idézgette és hogy milyen szakavatottSággal tárta elénk az 
anyaszentegyház minden korszakát, úgy, hogy olyannak 
tűnt fel, mint aki ama kiváló férfiak iránt érzett nem közön
séges lelkesedéstől van áthatva.

Most ezekkel ölelkezik és örvend, hogy hallja élő 
szavokat és felel arra. Ezek, mint utitársukat, örömmel 
üdvözlik s egyúttal hálát adnak az Istennek, az anyaszent
egyház alapítójának és fentartójának.

Luther boldogságán tehát nem kételkedhetünk. Árva
ságunk érzetében aggodalom tölt el ugyan, de hát Isten 
akaratán, hogy őt innen elszólitotta, meg kell nyugodnunk, 
tudván azt is, hogy az is az Isten akarata, hogy eme férfiú 
erényeinek és érdemeinek emlékét megőrizzük. Teljesítsük
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tehát ezt a kötelességünket! Ismerjük el róla, hogy üdvös 
eszköze volt az Istennek és tanuljuk buzgalommal tanításait. 
A nékünk is szükséges erényeit — nevezetesen az isten
félelmet, a hivatásban való hűséget, a lelkesedést, a szolgálat
ban való feddhetetlenséget, tisztaságot, a lázitó törekvések
től való irtózást és a tanulási vágyat — szerény tehetsé
günk szerint kövessük. S valamint az anyaszentegyház más 
kegyes vezérférfiairól, akikről a história szól — mint pl. 
Jeremiásról, Keresztelő Jánosról, Pál apostolról — gyakran 
és alaposan meg kell emlékeznünk, úgy ennek a férfiúnak 
tanításáról és életfolyásáról is gyakorta emlékezzünk meg, 
hozzáfűzvén ehez egyúttal a mi hálaadásunkat és könyör
gésünket, amint azt a jelen gyülekezetben is illő meg
cselekednünk. Jertek azért, igaz lelki áhítattal mondjátok 
utánam a következő imádságot:

Hálát mondunk tenéked, mindenható Isten, 
öröktőlfogva a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak 
Atyja, szentegyházadnak alkotója, a te Fiaddal, 
szintén öröktőlfogva Urunkkal, a Jézus Krisztussal 
és a szent Lélekkel egyetemben. Te bölcs, jóságos, 
irgalmas, igaz bíró; te erős és szabadtetszésü isten 
ki Fiadnak örökséget gyüjtesz az emberi nemből 
és fentartod az evangéliom szolgálatát s Luther által 
azt most is ujraszerveztetéd; buzgó fohászszal ké
rünk téged, hogy továbbra is tartsd meg és igazgas
sad anyaszentegyházadats pecsételd meg bennünk
az igaz tanítást, ahogy Esaiás is könyörög tanítvá
nyaiért s szent Lelked által világosítsd meg elmén
ket, hogy téged igazán imádjunk s istenesen éljünk!
Továbbá, mivel a nagy emberek halála rendszerint 

bizonyos veszedelmeket jelent a hátramaradottakra nézve, 
figyelmeztetünk titeket s mindazokat, akik tanításra híva
tottak, hogy a földkerekségét fenyegető veszedelmeket esze
tekbe vegyétek! Egyfelől a török garázdálkodik, másfelől 
más ellenség belháboruval fenyeget, másutt ismét nyugtalan 
elmék rakonczátlankodnak, melyek — miután Luther bírá
latától többé nem kell tartaniok — nagyobb merészséggel 
törnek a hagyományozott igaz tan felforgatására.
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Hogy ezeket a bajokat Isten tőlünk eltávoztassa, na
gyobb gondunk legyen a jó'erkölcsökre s a tanulásra s 
ne téveszszük szem elől soha azt az igazságot, hogy mig 
az evangéliom tanát megtartjuk, hallgatjuk, tanuljuk és 
szeretjük, addig Isten hajléka és szentegyháza leszünk, az 
Isten Fiának e szavai értelmében: Ha valaki szeret engem, 
az én beszédemet megtartja s az én Atyám is szereti 
azt s őhozzá megyünk s nála maradunk. Ezzel a gazdag 
tartalmú ígérettel buzdítsuk magunkat e mennyei tan tanu
lására, tudván azt, hogy az anyaszentegyház kedvéért tar- 
tatik fenn az emberi nem és a világi hatalom; és hogy 
lelki szemeinket amaz elkövetkezendő örökkévalóságra irá
nyítsuk, amelyre Isten elhívott bennünket, aki ugyanis nem 
hiába jelentette ki magát annyi fényes tanúbizonyságok 
által s nem hiába küldötte el Fiát, hanem igazán szereti 
és gondozza azokat, akik ezen erényeket gyakorolják.
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