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Luther Márton az „Értekezés a keresztyén ember szabadságáról” c. könyvét  X. Leó pápához intézett levelével együtt 1520 október-novemberében írta, először latin nyelven, azután lefordította német nyelvre. Eredeti címe. „Epistula Lutheriana ad Leonem Decimum summum pontificem. Tractatus de libertate christiana.”

Ez a fordítás a latin szöveg alapján készült. A X. Leó pápához intézett levélből kihagytuk a középső részt, amely az eredménytelen tárgyalásokról szól.

A címek a tájékozódást segítik, de nem tartoznak az eredeti szöveghez.

A szöveget latin eredetiből fordította és sajtó alá rendezte Prőhle Károly. 


LUTHER LEVELE TIZEDIK LEÓ PÁPÁHOZ

Tizedik Leó pápának Luther Márton teljes üdvösséget kíván Krisztus Jézusban, a mi Urunkban! Ámen.
Korunk szörnyűségei között, amelyekkel már három éve vitám és harcom van, kénytelen vagyok néha Reád is feltekinteni, és Reád gondolni, Leó Atyám, sőt mivel mindenütt azt tartják, hogy egyedül Te vagy számomra a vita tárgya, ezért lehetetlen, hogy soha ne emlékezzem Rólad. És ámbár gonosz udvarlóid miatt, akik ok nélkül dühöngenek ellenem, kénytelen voltam a Te Szent Székedtől a készülő zsinathoz fellebbezni, nem félve elődeidnek, Piusz és Gyula pápáknak hamis rendekeLzéseitől, amelyekben azt esztelen zsarnoksággal megtiltották, mégsem idegenedett el soha az én lelkem a Te boldogságos személyedtől annyira, hogy eközben mindig minden erőmmel ne kívántam volna Neked és Szent Székednek a lehető legjobbat, és amennyire tőlem tellett, ne kértem volna ugyanezt Istentől buzgó és sóhajtozó könyörgéseiben.  Ellenben azokat, akik a Te Fenséged tekintélyével és nevével eddig engem megfélemlíteni törekedtek, kezdem eléggé megvetni és legyőzni. Egy maradt még, amit úgy látom, nem vethetek meg, ami oka is annak, hogy újra írok a Te Szentségedhez. Ez pedig az, hogy azt veszem észre: vádolnak engem, és súlyos hibámul róják fel azt az esztelenséget, hogy még a Te személyedet sem kíméltem.
Én pedig, hogy nyíltan megvalljam, bizonyos vagyok abban, hogy ahol csak említeni kellett személyedet, soha mást, mint a lehető legnagyobbat és legjobbat nem mondtam Rólad. Ha pedig másképp tettem volna, ezt a magam részéről semmiképpen sem helyeselném, sőt vádlóim véleményét teljes jóváhagyásommal támogatnám, és semmit sem hirdetnék ki szívesebben, mint meggondolatlanságom és tiszteletlenségem visszavonását. Téged Babilon Dánielének neveztelek (Dán 6,16kk), és hogy a Téged gyalázó Prierias Sylvesterrel (a Kúria első hivatalnokával) szemben milyen nagy erővel védtem páratlan önzetlenségedet, azt jól tudja minden olvasóm. Mert a föld egész kerekségén sokkal ünnepeltebb és fenségesebb a Te életed feddhetetlenségének híre és becsülete, amint ezt némely kiváló ember írásában megénekelte: semhogy azt valaki, bármilyen nagy neve volna, bármiképpen megtámadhatná. Nem is vagyok olyan esztelen, hogy nekimenjek annak, akit mindenki csak dicsér. Sőt mindig az volt, és lesz a törekvésem, hogy azokat se bántsam, akiket nyílt színen mocskolnak. Mert nem gyönyörködöm senki bűnében sem, hiszen jól tudom, hogy nagy gerenda van saját szememben, és nem lehetnék az, aki az első követ vethetné a bűnös asszonyra.
Viszont általánosságban, személyeskedés nélkül élesen megtámadtam bizonyos keresztyénellenes tanokat. Ellenfeleimet is nem rossz erkölcsük, hanem keresztyénellenességük miatt nem éppen szelíden megcsipkedtem. Ezt azonban annyira nem bántam meg, hogy feltettem magamban: nem törődve emberek ítéletével, továbbra is heves és szenvedélyes maradok Krisztus példája szerint, aki ellenfeleit szenvedélyesen kígyófajzatnak, vakoknak, képmutatóknak, az ördög fiainak nevezi. Pál is a Mágust (Csel 13,10) azzal vádolja, hogy az ördög fia, tele csalással és gonoszsággal, némelyeket pedig kutyáknak, csalóknak, kufároknak nevezett. Ha ezt azok a kényes fülűek hallották volna, akkor szerintük senki sem lett volna csípősebb és arcátlanabb Pálnál. És ki csípősebb a prófétáknál? A mi korunk füleit annyira érzékennyé tette a hízelkedők őrült tömege, hogy mihelyt úgy érezzük, nem osztják véleményünket, azonnal panaszkodunk, hogy csipkelődnek velünk, és mivel az igazságot más címen nem tudjuk megcáfolni, kitérünk előle azzal, hogy ellenfelünk csipkelődő, türelmetlen és arcátlan. De mit ér a só, ha nem csípős? Mit ér a kard, ha nem vág? Átkozott az a férfi, aki álnokul intézi urának ügyét (Jer 48,10)!
Ezért tehát kérlek, Leó Atyám, engedd meg, hogy ezekkel a sorokkal tisztázottnak tekintsem magamat Előtted, és légy meggyőződve arról, hogy én a Te személyedről soha semmi rosszat nem tételeztem fel, Irántad olyan érzülettel vagyok, hogy Neked mindig a legjobbakat kívánom, minthogy egyetlen emberrel sem az erkölcsökről, hanem egyedül az ige igazságáról van vitám. Minden másban bárkinek engedek: az igét elhagyni és megtagadni nem tudom, és nem is akarom.  Aki másképp vélekedik felőlem, vagy másképp ért engem, az nem vélekedik helyesen, és nem is ért igazán.
Szent Székedet azonban, amelyet Római Kúriának neveznek, nagyon elítéltem. De sem Te, sem egyetlen ember nem tagadhatja, hogy az romlottabb, mint akár Babilon és Sodoma és amennyire én megítélhetem, gonoszsága végképpen siralmas, reménytelen és halálos. Méltatlannak is éreztem, hogy a Te nevedben és a Római Egyház leple alatt csalják Krisztus népét, és ezért ellenálltam, és ellenállok, amíg a hit lelke él bennem. Nem mintha azt a lehetetlent akarnám és remélném, hogy én egyedül annyi dühös hízelkedő ellenkezésével szemben valamit is előbbre vihetnék abban a zavaros Babilonban. De mivel felelősnek tudom magamat testvéreim iránt, figyelmeztetnem kellett őket, hogy közülük minél kevesebbet és minél kevésbé rontson meg a római pestis…
Színed elé járulok tehát, Szent Atyám, és Előtted leborulva kérlek, ha lehetséges, vedd kezedbe az ügyet, és fékezd meg azokat a hízelkedőket, akik a béke ellenségei, miközben békét színlelnek. Viszont azt, Szentséges Atyám, hogy visszavonjam tanításaimat, senki ne tételezze fel, hacsak nem akar okot adni az eddiginél nagyobb vihar kitörésére. Továbbá: nem fogadok el törvényeket Isten igéjének magyarázatára mert Isten igéjét, amely minden más dolog szabadságát hirdeti, nem szabad megkötni. E kettőn kívül semmi sincs, amit nem tudnék vagy nem akarnék szívesen megtenni és elfogadni. Gyűlölöm a versengést, senkit sem fogok provokálni, viszont nem szeretném, ha ismét provokálnának. Ha azonban provokálnak, Krisztus segítségével nem leszek néma. Szentséged ugyanis ezeket a vitákat egyszerű és rövid szóval saját hatáskörébe véve és megszüntetve, csendet és békét teremthetne, amint ezt már mindig szerettem volna hallani.
Ezért tehát, Leó Atyám, vigyázz, és ne hallgass azokra az udvarlókra, akik Téged nem pusztán embernek tartanak, hanem félistenné tesznek, aki bármit parancsolhat és követelhet. Soha sem lesz ez így, és nem is fog Neked sikerülni: szolgák szolgája vagy, éspedig minden emberénél nyomorúságosabb és veszedelmesebb helyen. Ne tévesszenek meg Téged azok, akik Téged a világ urának mondanak, akik szerint nincs keresztyén a Te joghatóságodon kívül; akik azt fecsegik, hogy valami hatalmad van a mennyben, a pokolban, a tisztítótűzben. Ellenségeid ezek, és lelkedet szeretnék kárhozatba vinni, ahogyan Ézsaiás mondja: “Én népem, akik magasztalnak, azok megcsalnak téged” (Ézs 3,12). Tévednek, akik Téged a zsinat és az egész egyház fölé emelnek. Tévednek, akik egyedül Neked tulajdonítják az írás magyarázatának jogát. Mert ezek mind a keresztyénellenes szándékaikat a Te neveddel akarják fedezni, és sajnos, a gonosz lélek sok sikert ért el a Te elődeid alatt. Egy szóval: ne higgy senkinek, aki Téged magasztal, hanem annak, aki megaláz. Mert az az Isten ítélete, hogy “ledöntötte a hatalmasokat székeikről, és felemelte az alázatosakat” (Lk l,52). Nézd, mennyire különbözik Krisztus az utódaitól, pedig az ő helytartói akarnak lenni. És tartok attól, hogy többségük valóban és igazán helytartója volt. A helytartó ugyanis a távollevő fejedelem helyettese. Ha pedig a pápa a távol levő, és nem a szívében lakozó Krisztussal kormányoz, akkor mi lehet más, mint Krisztus helytartója? De akkor az az egyház mi lehet más, mint sokaság Krisztus nélkül? Akkor az ilyen helytartó mi lehet más, mint antikrisztus és hamis isten? Mennyivel helyesebben tették az apostolok, amikor magukat a jelenlevő Krisztus szolgáinak nevezték, nem pedig a távol levő helytartóinak!
Talán arcátlan vagyok, amikor úgy tűnik, hogy a főt tanítom, akitől mindenkinek tanulni illik, és akitől, mint méregkeverő hízelgőid fecsegik, királyok fogadnak el ítéletet. De ebben Szent Bernátnak Jenő pápához címzett könyvét követem, amelyet minden pápának könyv nélkül kellene tudnia. Nem is akarok tanítani, hanem ezt a szolgálat tiszta és hűséges aggódásával teszem, amely arra kötelez, hogy biztos helyzetben is törődjünk felebarátainkkal, viszont nem engedi, hogy méltóságra vagy méltatlanságra tekintsünk, amikor mások veszélyéről vagy javáról van szó. Mivel pedig tudom, hogy Szentséged Rómában, mint egy háborgó tengeren, mérhetetlen veszélyek és hullámok között hányódik, és olyan súlyos körülmények között küszködik, hogy szükséged van a legkisebb testvéred legkisebb segítségére: ezért nem tartom illetlennek, hogy megfeledkeztem személyed méltóságáról, miközben a szeretet szolgálatát végeztem. Nem akarok hízelegni az ilyen komoly és veszélyes ügyben, amelyben én a Te barátod és több, mint alattvalód vagyok. Ezt némelyek nem értik. Van, aki megérti, és megítéli.
Végül, hogy ne üres kézzel járuljak színed elé, Szent Atyám, magammal hozom ezt a neved alatt kiadott értekezésemet, mintegy előhírnökét a megkötendő békének és a jó reménységnek. Megízlelheted benne, milyen tanulmányokkal szeretnék és tudnék foglalkozni hasznosabban, ha szentségtelen hízelgőid engednék, és engedték volna. Alakját tekintve kicsiny ez, de ha nem tévedek, tartalmára nézve a keresztyén élet sűrített összegezése. Szegény lévén, nincs más, amivel kedveskedhetnék, de nincs is másra szükséged, mint gyarapodásra a lelki ajándékokban.
Ezzel magamat Atyai Kegyelmedbe ajánlom, akit őrizzen meg az Úr Jézus örökké. Ámen.
Wittembergben, 1520. szeptember 6-án.

LUTHER MÁRTON ÉRTEKEZÉSE 
A KERESZTYÉN EMBER SZABADSÁGÁRÓL


BEVEZETÉS
A keresztyén hit ereje
Könnyű dolognak tűnik sok ember számára a keresztyén hit. Nem kevesen az erények közé sorolják társfogalomként, mégpedig azért, mert semmiféle kísérletet sem tettek arra, hogy tapasztalatot szerezzenek róla, és soha meg nem ízlelték, milyen ereje van. De nem is lehetséges, hogy helyesen írjon hitről, vagy jó írást helyesen értsen az, aki annak szellemét kínzó gyötrelmek közt legalább egyszer meg nem ízlelte. Aki viszont csak egy kissé megízlelte, az soha nem tud eleget írni, beszélni, gondolkodni, hallani róla, mert élő víz forrása az, az örök életre, ahogyan Krisztus mondja Jn 4,14-ben. Én pedig, ámbár nem dicsekedhetem ilyen bőséggel, és tudom, mennyire hiányos az én felkészültségem, mégis azt hiszem, hogy a hit nem egy cseppjét megszereztem, nagy és sokféle kísértéssel vívódásom közben, és tudok róla beszélni, ha nem is előkelőbben, de bizonyára hitelesebben, mint ahogyan eddig azok a kiművelt és szerfelett éleseszű szakemberek értekeztek róla, akik a maguk állításait sem értették meg.
Két tétel a szabadságról és a szolgaságról
Hogy pedig megkönnyítsem az utat az egyszerű emberek számára, – mert kizárólag nekik szeretnék segíteni -, ezt a két tételt bocsátom előre a lélek szabadságáról és szolgaságáról:
A keresztyén ember szabad ura mindennek, és nincs alávetve senkinek.
A keresztyén ember készséges szolgája mindennek, és alá van vetve mindenkinek.
Krisztus egyszerre szabad és szolga
Ezek a tételek látszólag ellenkeznek egymással. Ha azonban mégis kitűnik róluk, hogy összeillenek, akkor kitűnően igazolják tanításunkat. Mert mindkét tétel magától Páltól származik, aki ezt mondja kor 9,l9-ben: “Ámbár szabad vagyok, mindenek szolgájává tettem magamat”, valamint Róm 13,8-ban: “Senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeretitek”.  Mert a szeretet természeténél fogva készséges és engedelmes az iránt, akit szeret. Így Krisztus is, ámbár mindenek Ura, mégis asszonytól született, törvény alá vettetett: egyszerre szabad és szolga, egyszerre van Isten képében és szolga képében.
Az ember kettős természete
Közelítsük meg ezeket a tételeket mélyebben és egyszerűbben. Az ember ugyanis kettős természetű: lelki és testi. Lelki természete szerint – amelyet léleknek neveznek -, lelki, belső, új ember; testi természete szerint – amelyet testnek neveznek -, testi, külső, ó ember. Ezt írja erről az apostol 2Kor 4,16-ban: “Jóllehet külső emberünk megromlik, a mi belső emberünk mégis megújul napról napra.” Ebből a különbségből következik, hogy az írásban ugyanarról az emberről ellentétes dolgokat állítanak, mivel ugyanabban az emberben két egymással szemben álló ember harcol, mert a test kívánsága ellenkezik a lélekkel, és a léleké a testtel Gal 5,17 szerint.

A HIT SZABADSÁGA
A lélek és a külső dolgok
Először pedig a belső emberi vegyük szem ügyre , hogy lássuk milyen módon lesz igazzá, szabaddá és valóban keresztyénné, vagyis lelki, új belső emberré. Nyilvánvaló, hogy nincs semmi néven nevezendő olyan külső dolog, amelynek bármiféle szerepe volna a megigazulás, vagy a keresztyén szabadság elérése szempontjából, vagy ellenkezőleg: az igazságtalanságba vagy szolgaságba esés szempontjából. Ez könnyen bizonyítható következtetéssel. Mert mit használna a léleknek, ha a test egészséges, szabad és életerős, eszik, iszik, és azt teszi, ami neki tetszik, hiszen mindezek bőséges birtokában virulnak a bűnök minden fajtájának gátlástalan szolgái is? Viszont mit árthatna a léleknek a betegség, a fogság, az éhezés, a szomjazás vagy bármiféle külső hátrány, mikor mindezektől szenvednek a legkegyesebbek és legszabadabb lelkiismeretűek? Ezeknek a dolgoknak egyike sem érinti a léleknek sem szabadságát, sem szolgaságát. Semmit sem használ tehát, ha a testet szent szokás szerint szent öltözékkel ékesítjük, vagy ha szent helyeken tartózkodik, vagy ha szent szolgálatokkal foglalkozik, vagy ha imádkozik, böjtöl, őrizkedik bizonyos ételektől, és megtesz mindent, ami csak lehetséges testtel és testben. Egészen másra van szüksége a léleknek, hogy igazzá és szabaddá legyen. Mert a mondottakat bármely lelkiismeretlen ember is megteheti, és az ilyen tevékenységekből nem is születnek mások, mint képmutatók. Viszont semmit sem árt a léleknek, ha a testet nem szent ruhába öltöztetik, ha nem szent helyeken tartózkodik, ha nem imádkozik hangosan, és mellőzi mindazt, amit az előbb említett képmutatók tehetnek.
Isten igéje teszi szabaddá a lelket
És hogy mindent elvessünk : az elmélkedés, az elmélyedés és a lélek bármiféle tevékenysége sem használhat semmit. Egyetlen egy szükséges a keresztyén élethez, igazságossághoz és szabadsághoz. Ez pedig Isten szent igéje, Krisztus evangéliuma, ahogyan Jn 11,25-ben mondja: “Én vagyok a feltámadás és az élet, akid hisz énbennem, nem hal meg örökké.” Ugyanígy Jn 8,36-ban: “Ha a Fiú megszabadít titeket, igazán szabadokká lesztek”. Mt 4,4-ben is: “Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik”. Biztosnak és kétségtelenül bizonyítottnak tekintjük tehát, hogy a lélek mindent nélkülözhet, kivéve Isten igéjét, amelyen kívül semmi más nem segít rajta.  Az ige birtokában pedig gazdag, semmi hiányt nem szenved, mert az ige az élet, igazság, világosság, igazságosság, üdvösség, öröm, szabadság, bölcsesség, erény, kegyelem, dicsőség és minden jó ígérete felmérhetetlen gazdagsággal. Ez az, amiért a próféta az egész 119. zsoltárban és sok más helyen annyi szóval és sóhajtozással könyörög, és kéri Isten igéjét. Viszont nincs súlyosabb csapása Isten haragjának, mint amikor éhséget bocsát ki igéjének hallására, ahogyan Ámos mondja (Ámos 8,11-12). Ugyancsak nincs nagyobb kegyelem, mint amikor kibocsátja igéjét, ahogyan a 107. zsoltár mondja: “Elküldte igéjét, és meggyógyította őket, és kiragadta őket a mélységből” (Zsolt 107,20). Krisztus sem küldetett másra, mint az ige hirdetésére, és a papok apostoli, püspöki és általános rendje nem hivatott és rendeltetett másra, mint az ige szolgálatára.
Isten evangéliuma és a hit
Kérdezed: Melyik ez az ige, vagy hogyan kell élni vele, hiszen Istennek annyi igéje van? Válaszom: Megmondja ezt az apostol Róm 1,1-4-ben: Isten evangéliuma az, az ő Fiáról, aki emberré lett, szenvedett, feltámadt és megdicsőült a megszentelő Lélek által. Mert Krisztust prédikálni annyit jelent, mint a lelket gondozni, megigazítani, megszabadítani és üdvözíteni, ha hisz a prédikálásnak. Mert egyedül a hit az üdvözítő és hatásos használata Isten igéjének Róm 10,9 szerint: “Ha vallást teszel száddal, hogy Jézus az Úr, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halottaik közül, akkor üdvözülsz”. És ismét: “A törvény célja Krisztus, minden hívő megigazulására” (Róm 10,4). Róm 1,17-ben is: “Az igaz ember hitéből fog élni.” Mert Isten igéjét nem lehet semmiféle cselekedettel, hanem legyedül hittel felfogni és megtartani. Világos tehát, hogy mivel egyedül az igére Van szüksége a léleknek az élethez és megigazuláshoz, ezért egyedül hittel, és nem cselekedetekkel igazul meg. Ha ugyanis bármi más módon megigazulhatna, akkor nem volna szükség az igére, és következésképpen a hitre sem. Viszont ez a hit egyáltalában nem fér meg a cselekedetekkel, pontosabban: ha egyúttal feltételezed, hogy cselekedetekkel, bármifélék legyenek is azok, megigazulhatsz. Mert ez kétféle sántítás volna: Baált imádni és kezét csókolni, ami a legnagyobb méltatlanság, ahogyan. Jób mondja (Jób 3l,27). Amikor tehát hinni kezdesz, akkor tanuld meg, hogy ami benned van, az teljességgel vétkes, bűnös, ítéletes, Róm 3,23 szerint: “Mind vétkeztek, és híjával vannak Isten dicsőségének”. Róm 3,10-12 szerint is: Nincs igaz ember, nincs aki jót tenne, mind elhajlottak, egyúttal megromlottak”. Mert azt vedd tudomásul, hogy szükséged van Krisztusra, aki érted szenvedett és feltámadt, hogy ha hiszel őbenne, e hit által más emberré légy, elnyervén minden bűnöd bocsánatát és megigazulván más valaki érdeméből, mégpedig egyedül Krisztuséból.
Nem a külső cselekedetek, hanem a szív hite
Mivel pedig ez a hit egyedül a belső emberen uralkodhat, ahogyan Róm 10,10 mondja: “Szívvel hiszünk megigazulásunkra”, és mivel egy,dül ez a hit tesz igazzá, azért nyilvánvaló, hogy a belső ember semmiféle külső cselekedettel vagy tevékenységgel egyáltalában nem lehet igazzá, szabaddá vagy üdvözültté, és semmiféle cselekedet egyáltalában nem használ neki, ahogyan viszont egyedül a szív gonoszsága és hitetlensége miatt lesz vétkessé és a bűn ítéletre méltó szolgájává, nem valamilyen külső bűn vagy cselekedet miatt. Ezért minden keresztyén ,elsőrendű gondjának kell lennie, hogy a cselekedetekről alkotott vélekedését elhagyva, egyedül a hitet erősítse egyre inkább, és ezáltal növekedjék, nem a cselekedetek, hanem Krisztus ismeretében, aki érte szenvedett és feltámadt, ahogyan Péter 1Pt 5,10-ben tanítja, hogy semmi más nem tesz keresztyénné. Krisztus is, amikor a zsidók Jn 6,28-29 szerint megkérdeztek, mit tegyenek, hogy Isten cselekedeteit cselekedjék, akkor elutasítva a cselekedetek tömegét, amelytől azok csak úgy dagadtak, egyet írt elő nekik, mondván: “Az az Isten cselekedete, hogy higgyetek abban, akit elküldött, mert őrá tette pecsétjét az Atya, az Isten.”
A hit a törvény betöltése
Az igazi Krisztus-hit pedig páratlan kincs, mert magában hordozza a teljes üdvösséget, és megőriz minden rossztól, ahogyan Mk 16,16-ban mondja: “Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik:.” Ézsaiás erről a kincsről nyíltan prófétálva mondta: “Rövidre fogja és összegezi szavát az Úr a föld színén, és ez az összegezett rövidség árasztani fogja az igazságosságot” (Ézs 10,22), mintha azt mondaná, hogy “a hit, amely rövid és összegezett betöltése a törvénynek, annyi igazsággal tölti be a hivőket, hogy semmi másra nincs szükségük megigazulásukhoz. Pál is ezt mondja Róm 10,10-ben: “Szívvel hiszünk megigazulásunkra.”
Isten parancsolata reménytelenségbe visz
Kérdezed: Hogyan lehetséges, hogy egyedül a hit tesz igazzá, és cselekedetek nélkül ad ilyen sok jó kincset, amikor olyan sok cselekedet, szertartás és törvény van nekünk előírva a Szentírásban? Ezt felelem: Mindenekelőtt emlékezzél arra, ami megmondatott, hogy egyedül a hit, cselekedetek nélkül tesz igazzá, szabadít meg és üdvözít, amint ezt előbb kifejtettem. De meg kell jegyeznünk, hogy Isten egész írása két részre oszlik: parancsolatokra és ígéretekre. A parancsolatok tanítják ugyan a jót, de ezzel még nem történik meg, amit tanítanak. Megmutatják ugyanis, mit kellene tennünk, de erőt megtételükhöz nem adnak. Ellenben arra rendeltettek, hogy az embernek megmutassák önmagát, hogy így felismerje saját tehetetlenségét, és reményét veszítse erejére nézve. Ezért nevezik ezeket a parancsolatokat Ótestamentumnak, aminthogy azok is. Vegyünk egy példát. “Ne kívánd!” – ez olyan parancsolat, amely meggyőz arról, hogy bűnösök vagyunk mind, mivel senki sem tudja nem megkívánni azt, amire törekszik. Hogy tehát ne kívánjon meg, és betöltse a parancsolatot, kénytelen önmaga felől reménytelenné válni, és máshol vagy mástól kérni segítséget, amit önmagában nem talál meg. Ahogyan Isten Hóseás szerint mondja: “Tied a romlás Izráel: egyedül bennem van segítséged” (Hós 13,9). Ami pedig ezen egyetlen parancsolat által történik, az történik valamennyi által, mert számunkra mind egyformán teljesíthetetlenek.
Isten ígérete hitet ébreszt
Amikor azután az ember a parancsolatokból felismeri tehetetlenségét, és már kétségbe esik, hogyan tehet eleget a törvénynek, – aminthogy a törvénynek eleget kell tennie, annyira, hogy még egyetlen ióta vagy vessző sem múlik el, különben reménytelenül elkárhozik -, akkor igazán megalázva és saját szemében megsemmisülve, nem talál önmagában semmit, amivel igazzá lehetne és üdvözülhetne. Ekkor jön segítségül az Írás másik része: Isten ígéretei, amelyek Isten dicsőségét hirdetik, és ezt mondják: .,Ha teljesíteni akarod a törvényt, akarsz nem megkívánni, amint a törvény követeli, akkor íme higgy Krisztusban, akiben neked Isten kegyelmet, igazságot, békét szabadságot és minden mást ígér: ha hiszel, megkapod, ha nem hiszel, nélkülözöd”. Mert ami számodra lehetetlen a törvény valamennyi cselekedetével – pedig ilyen sok van, és még sincs hasznuk -, azt egyszerű összefoglalással betöltöd hit által, mivel Isten, az Atya mindent a hitre épített, hogy akinek ez megvan, az mindent megkapjon, akinek nincs, az semmit se kapjon. Mert mindeneket együtt hitetlenségbe zárt, hogy mindeneken megkönyörüljön (Róm 11,32). Isten ígéretei így azt ajándékozzák, amit a parancsolatok követelnek, és teljesítik, amit a törvény parancsolt, hogy egyedül Istené legyen minden: a parancsolatok is és azok teljesítése is. Egyedül Ő parancsol, egyedül teljesíti is. Ezért tartoznak Isten ígéretei az Újtestamentumba, sőt ezek maga az Újtestamentum.
Krisztus megérintése hit által
Mivel pedig Istennek ezek az ígéretei szent, hiteles, igaz, szabad, békés és minden jósággal teljes igék, ebből következik, hogy a lélek, amely szilárd hittel ragaszkodik hozzájuk, velük annyira egyesül, sőt azokat olyan mélyen szívja magába, hogy nemcsak részesedik, hanem megtelik és megittasodik azoknak minden erejével. Ha ugyanis Krisztus megérintése gyógyított (Mt 9,20; 14,36), akkor ez a finom lelki érintés, sőt Isten igéjének ez a felszívása mennyivel inkább közli a lélekkel mindazt, ami az igéé. Ilyen módon tehát Isten a lelket egyedül hit által, cselekedetek nélkül, igéjével igazítja meg, szenteli meg, teszi igazzá, békélteti meg, szabadítja meg, és tölti be minden jóval. És így igazán Isten fiává teszi, ahogyan János l,12-ben mondja: “Hatalmat adott nekik, hogy Isten fiaivá legyenek, – azoknak, akik hisznek az ő nevében.
A mi hitünk a keresztyén szabadság
Ebből könnyen érthető, hogyan képes a hit ilyen sokra, és hogy miért nem mérhető össze vele egyetlen egy jócselekedete, sőt mind együttvéve sem, mivel egyetlen cselekedet sem tud Isten igéjéhez ragaszkodni, nem is tud a lélekben lenni, viszont egyedül a hit és az ige uralkodhatnak a lélekben. Ezért amilyen az ige, olyan lesz tőle a lélek, ahogyan a tüzesített vas fénylik, mint a tűz a tűzzel való egyesülése következtében. Ebből világossá válik, hogy a keresztyén embernek mindenre elég a hite, és nincs szüksége cselekedetekre ahhoz, hogy igazzá legyen. Ha pedig nincs szüksége cselekedetekre, akkor kétségtelenül szabad a törvénytől, és áll az, hogy a törvény nem az igaz emberre van kiszabva (1Tim l,9). Ez tehát a keresztyén szabadság: a mi hitünk. Ez pedig nem azt jelenti, hogy tétlenkedjünk vagy gonoszul éljünk hanem azt, hogy nincs senkinek szüksége törvényre vagy cselekedetekre megigazulásához és üdvösségéhez.
A hit Istent igaznak vallja
Ez a hit első nagy értéke. Lássuk a másikat is. Mert a hitre jellemző az a tiszteletadás is, hogy akiben hisz, azt a legmagasabb és legodaadóbb nagyrabecsüléssel tiszteli, mégpedig azzal, hogy igaznak tartja, és méltónak arra, hogy higgyenek neki. Nincs is más ahhoz fogható tiszteletadás, mint ha valakit igaznak és igazságosnak tartunk. Márpedig így tiszteljük azt, akinek hiszünk. Mit is tudnánk nagyobbat mondani valakiről, mint azt, hogy igaz, igazságos és feltétlenül jó. Viszont a legnagyobb gyalázat, ha valakit a hazugság és igazságtalanság vádjával illetünk vagy gyanúsítunk: ezt tesszük pedig, ha nem hiszünk neki. Így a lélek is, amikor szilárdan hisz az ígéretet adó Istennek, akkor őt igaznak és igazságosnak tartja: nagyobbat ennél a véleménynél nem ajánlhat fel Istennek. Isten legfőbb tisztelete az, ha igaznak és igazságosnak valljuk és olyannak, mint akinek hinni kell. Ez a tisztelet készségesen adja át magát Isten akaratának, megszenteli az ő nevét, és elfogadja, hogy Isten úgy vezesse, ahogyan neki tetszik, mert ígéreteihez ragaszkodva nem kételkedik abban, hogy ő igaz, igazságos és bölcs, mindent legjobban cselekszik, tervez és intéz. Az ilyen lélek hite által nem engedelmeskedik-e mindenben Istennek? Milyen parancsolat marad még, amelyet az ilyen engedelmesség ne teljesítene bőségesen? Milyen teljesítés lehetne teljesebb, mint ez a mindenre kiterjedő engedelmesség? Ezt azonban nem a cselekedetek teszik, hanem egyedül a hit. Viszont van-e nagyobb lázadás, nagyobb szentségtörés, nagyobb gyalázkodás Isten ellen, mint nem hinni neki, az ígéretet tevőnek? Mert mi más ez, mint Istent hazugnak minősíteni, vagy kételkedni szavahihetőségében? Más szóval: ha valaki magát igaznak tartja, Istent pedig hazugnak és üresbeszédűek, akkor nem tagadja-e meg Istent, és nem állít-e szívében bálványt önmagának? Ugyan mit használnának a cselekedetek, amelyeket ilyen tiszteletlenséggel tesz, még ha angyaliak vagy apostoliak volnának is? Isten tehát joggal rekeszt mindenkit nem haragja vagy indulata, hanem a hitetlenség alá, hogy akik a törvény szent és jó cselekedeteivel vélik betölteni a törvényt, amilyenek a közéleti és emberi erények, azok ne képzelhessék, hogy üdvözülni fognak. Mert a hitetlenség foglyaiként vagy irgalmat kérnek, vagy az igazságosság mértéke szerint elkárhoznak.
Isten a hitet igazságul fogadja el
Ha pedig Isten látja, hogy igaznak tartjuk őt, és szívünk hitével olyan tiszteletben részesítjük, amilyenre ő méltó, akkor viszont ő is megtisztel minket azzal, hogy minket is igaznak és igazságosnak ítél ezért a hitért. A hit ugyanis igazzá és igazságossá tesz azzal, hogy megadja Istennek a magáét, ezért viszont Isten is megadja a dicsőséget a mi igazságunknak. Mert méltó és igaz, hogy Isten igaz és igazságos, és méltó és igaz az is, hogy őt ilyennek, vagyis igaznak és igazságosnak tartsuk és valljuk. Így van ez megírva 1Sám 2,30-ban: “Aki tisztel engem, azt megdicsőítem, aki pedig megvet engem, azt nem ismerem”. Így mondja Pál Róm 4,22-24-ben Ábrahámról, hogy az ő hite tulajdoníttatott igazságul, mert ezzel adott teljes dicsőséget Istennek, és ezért tulajdoníttatik nekünk is igazságul, ha hiszünk.
A lélek hit által egyesül Krisztussal
A hit harmadik, példátlan ajándéka az, hogy a lelket egybeköti Krisztussal, mint menyasszonyt a vőlegénnyel, úgyhogy ezzel a szentséggel, – amint az apostol tanítja -, Krisztus és a lélek egy testté lesz. Ha pedig egy test, és igazi házasság, sőt mindennél sokkal tökéletesebb házasság jön létre közöttük, – minthogy az emberi házasság gyenge hasonlat ehhez az egyedülállóhoz -, akkor mindenük közös lesz: a jó is, a rossz is, úgyhogy ami Krisztusé, azzal mintegy a magáéval rendelkezhet és dicsekedhet a hívő lélek, és ami a léleké, azt Krisztus magának igényli, mintha sajátja volna. Beszéljük meg ezt a viszonyt és felbecsülhetetlennek fogjuk látni. Krisztus tele kegyelemmel, élettel és üdvösséggel, a lélek tele bűnökkel, halállal és kárhozattal. Mármost közbejön a hit, és az történik, hogy Krisztusé a bűn, a halál és a pokol, a léleké pedig a kegyelem, az élet és az üdvösség. Mert ha ő a vőlegény, kell, hogy egyúttal vállalja azt, ami a menyasszonyé, viszont ami a magáé, abban részesítse menyasszonyát. Aki testét és önmagát odaadja neki, hogyan ne adná oda mindenét? És aki vállalja menyasszonya testét, hogyan ne vállalná mindazt, ami a menyasszonyé.
Csereviszony Krisztus és a hívő között
Szép látványa következik ebből nemcsak a közösségnek, hanem az üdvösséges harcnak és győzelemnek, üdvösségnek és megváltásnak. Mivel ugyanis Krisztus Isten és ember egy személyben, aki nem vétkezett, nem hal meg, és nem kárhozik el, de nem is vétkezhet, nem halhat meg, nem kárhozhat el, és igazsága, élete és üdve felülmúlhatatlan, örök és mindenható: mivel tehát ez a személy a menyasszony bűnét, halálát, poklát a hit jegygyűrűjéért közössé, sőt sajátjává teszi, és ezekhez úgy viszonyul, mintha övé volnának, mintha ő vétkezett volna; mivel szenved, meghal és a pokolra száll, hogy mindezeket legyőzze, és mivel őt a bűn, a halál és a pokol el nem nyelheti, ezért szükségképpen azok nyeletnek el ebben a bámulatos harcban. Mert az ő igazsága minden bűnnél nagyobb, élete minden halálnál hatalmasabb, üdvössége minden pokolnál legyőzhetetlenebb. Ebből következik, hogy a hívő lélek a hit jegyajándékával Krisztusban, az ő jegyesében minden bűntől szabad, a haláltól megmentett és a pokoltól megvédett. Mert ajándékul kapta jegyesének, Krisztusnak örök igazságát, életét és üdvösségét. Így állítja maga elé menyasszonyát, folt és ránc nélkül dicsőségben, megtisztítva őt az élet igéjének fürdőjével, vagyis az ige, az élet, az igazságosság és az üdvösség hite által (Ef 5,22-33). Így veszi őt feleségül hűséggel, irgalommal és könyörülettel, igazsággal és ítélettel, ahogyan Hóseás 2,19-20-ban mondja.
Krisztus vállalja a benne hívőt
Ki értékelhetné kellőképpen ezt a királyi házasságot? Ki foghatná fel ennek a kegyelemnek gazdagságát és dicsőségét? Amikor ez a gazdag és kegyes vőlegény, Krisztus, feleségül vesz ezt a szegény, rossz nőcskét, a lelket, megváltja minden rossztól, és felékesíti minden javaikat. Így már lehetetlen, hogy őt bűnei kárhozatba vigyek, minthogy azok Krisztusra vettettek, és benne elnyelettek, Krisztusban az ő vőlegényében pedig megkapta azt az igazságot, amellyel magáénak tekinthet, és azt bizalommal szembeállíthatja minden bűnével, a halállal és a pokollal, és ezt mondhatja: “Ha én vétkeztem is, az én Krisztusom nem vétkezett: benne hiszek, mindene az enyém, és mindenem az övé”, ahogyan az Énekek Énekében olvassuk: “Szerelmesem az enyém, és én az övé vagyok” (Énekek 2,16). Ez az, amit Pál mond 1Kor 15,57-ben: “Istennek legyen hála, aki nekünk adja a győzelmet Jézus Krisztus, a mi Urunk által”, mégpedig a győzelmet a bűn és a halál felett, ahogyan ezt közvetlen előtte írja: “A bűn a halál fullánkja, a bűn ereje pedig a törvény” (1Kor 15,56).
A hit a keresztyén ember igazsága
Ebből viszont megértheted, miért kell a hitet olyan nagyra tartani, hogy egyedül az tölti be a törvényt, és minden cselekedet nélkül megigazít. Láthatod ugyanis, hogy az első parancsolat, amely ezt mondja: “Az egy Istent tiszteld!” – egyedül hit által tölthető be. Ha ugyanis tetőtől talpig nem volnál más, mint jócselekedet, akkor sem volnál igaz, és Istent sem tisztelnéd, sőt az első parancsolatot sem teljesítenéd, mert Istent másként tisztelni nem lehet, mint ha neki tulajdonítjuk az igazság és teljes jóság dicsőségét. Aminthogy az valóban őt illeti meg. Ezt pedig nem a cselekedet teszi, hanem egyedül a szív hite, mert nem cselekedettel, hanem hittel dicsőítjük Istent és valljuk igaznak. Ezen a címen egyedül a hit a keresztyén ember igazsága, és minden parancsolat betöltése. Aki ugyanis az elsőt betölti, az a többit mind betölti könnyen, cselekedetekkel. A cselekedetek pedig, mivel azok nem érző dolgok, nem dicsőíthetik Istent, jóllehet ha hittel együtt járnak, Isten dicsőségére történhetnek. Most azonban nem az a mi kérdésünk, hogy mi az, ami történik, vagyis mik a cselekedetek, hanem hogy ki az, aki cselekszik, aki dicsőít, és végrehajtja a cselekedeteket. Ez pedig a szív hite, amely alapja és lényege egész igazságosságunknak. Ezért vak és veszedelmes tan az, amely szerint a cselekedetek betöltik a parancsolatokat, mert már minden cselekedet előtt be kell tölteni a parancsolatokat, és betöltésükből következnek a cselekedetek, ahogyan hallottuk.
Krisztus papi és királyi rangja
Hogy pedig ezt a kegyelmet, amelyet Krisztusban a mi belső emberünk kap, bővebben megismerjük, tudnunk kell, hogy Isten az Ótestamentumban magának szentelt minden hímnemű elsőszülöttet, és hogy az elsőszülöttségnek nagy értéke volt, mert mindenekelőtt kettős ranggal emelkedett a többi fölé: papi és királyi ranggal. Az elsőszülött fiútestvér ugyanis papja és ura volt a többinek. Ez a kép előremutat Krisztusra, aki az Atya Isten és Szűz Mária igazi és egyetlen elsőszülötte, igazi király és pap, nem testi és földi értelemben. Országa ugyanis nem ebből a világból van. Ö a mennyeiekkel és a lelkiekkel uralkodik és szentel meg, amilyenek az igazságosság, az igazság, a bölcsesség, a béke, az üdvösség stb. Nem mintha nem volna neki alávetve minden földi és alvilági, – másképpen hogyan is tudna azoktól megvédeni vagy megmenteni? – ellenben országa nem ezekben vagy ezekből áll. Ezért az ő papsága sem áll az öltözetek és gesztusok külső pompájából, amilyen Áron emberi papsága volt, és amilyen ma a mi egyházi papságunk. Hanem lelkiekben áll, amint láthatatlan szolgálattal közbenjár értünk a mennyben Isten előtt, és ott felajánlja önmagát, és mindent megtesz, amit egy papnak meg kell tennie, ahogyan őt Pál írja le a Zsidókhoz írt levélben Melkisédek példájával. De nem csak imádkozik és közbenjár értünk, hanem belül is, lelkileg tanít minket Lelkének élő tanaival. Mert ez a kettő a pap igazi szolgálata, amit a földi papoknál a látható imádságok és prédikációk szemléltetnek.
A hívő ember királysága és papsága
Ahogy pedig Krisztus megkapta elsőszülöttségével ezt a kettős méltóságot, úgy részesíti és közli ezeket minden hívővel a házasság előbb említett jogánál fogva, amely szerint a menyasszonyé mindaz, ami a vőlegényé. Ezért Krisztusban papok és királyok vagyunk mind, akik Krisztusban hiszünk, ahogyan 1Pt 2,9 mondja: “Ti kiválasztott nemzetség, tulajdon népem, királyi papság és papi királyság vagytok, hogy hirdessétek annak nagyságát, aki elhívott titeket a sötétségből az ő csodálatos világosságára.” Mit jelent tehát ez a kettő: a királyság és a papság?
Lelki királyság mindenek felett
Először, ami a királyságot illet: minden keresztyén ember hite által annyira felmagasztaltatott minden fölé, hogy lelki hatalommal teljesen ura mindannak, úgyhogy egyetlen egy dolog sem tud neki bármiképpen ártani, sőt neki alávetve, minden kénytelen őt szolgálni az ő üdvösségére. Így mondja Pál Róm 8,28.ban: “Mindenek javára szolgálnak a hivőknek”. Hasonlóképpen 1Kor 3,23-ban: “Minden a tiétek, akár halál, akár élet, akár jelenvalók, akár eljövendők, ti pedig Krisztuséi”. Nem mintha a keresztyén ember testi hatalommal volna mindenek fölé helyezve, úgyhogy azokat birtokolja és használja, amilyen őrülettel némely egyháziak néha esztelenkednek, – mert ez jellemzi a királyokat, a fejedelmeket és az embereket a földön -, hanem magából az élet tapasztalatából látjuk, hogy mindennek alá vagyunk vetve, sokat szenvedünk, és szinte meghalunk. Sőt minél keresztyénebb valaki, annál több bajnak, szenvedésnek és halálos veszedelemnek van alávetve, ahogyan ezt a fejedelmi elsőszülöttnél, Krisztusnál és valamennyi szent testvérénél látjuk. Lelki hatalom ez, amely uralkodik az ellenségei között, hatalmas a szorongattatások között, vagyis nem más, mint az, hogy az erő az erőtlenségben lesz tökéletessé, és mindennel csak nyerhetek üdvösségem szempontjából, annyira, hogy a kereszt és a halál kénytelen engem szolgálni üdvösségemre. Ez az a fenséges és jeles méltóság, és igazi mindenható hatalom, lelki uralom, amelyben egyetlen dolog sem lehet olyan jó, egyetlen sem olyan rossz, hogy ne szolgáljon javamra, ha csak hiszek. Ha egyedül a hit kell az üdvösséghez, akkor nincs is másra szükségem, mint arra, hogy a hit az üdvösség irányába gyakorolja szabadságának erejét és hatalmát. Íme, ez a keresztyének felbecsülhetetlen hatalma és szabadsága.
Lelki papság Isten színe előtt
De nemcsak mindennél szabadabb királyok, hanem papok is vagyunk örökké. Ez sokkal fenségesebb a királyságnál. Mert a papsággal méltók vagyunk arra, hogy Isten előtt megjelenjünk, másokért imádkozzunk, és egymást az Isten dolgai felől tanítsuk. Mert: ez a papok hivatása, amelyet semmiféle hitetlennek soha nem adhatunk át. Krisztus ezt úgy adta át nekünk, hogy ha hiszünk benne, akkor mint testvérei, örököstársai és királytársai, egyúttal paptársai is lehetünk, akik a Lélek által a hit bizalmával mernek Isten elé lépni, és így kiáltani: “Abbá, Atyám” (Róm 8,15; Gal 4,6), és egymásért is imádkozhatnak, amit a papok látható és testi szolgálatában valósággal és jelképesen láthatunk. Aki pedig nem hisz, annak semmi sem használ, semmi sem szolgál javára, hanem ő maga mindennek szolgája, és számára minden rosszra fordul, mert mindent lelkiismeretlenül a maga hasznára fordít, nem Isten dicsőségére. Ezért nem is pap, hanem világi ember az, akinek imádsága bűnné válik, soha nem is jut Isten elé, mert Isten a bűnösöket nem hallgatja meg. Ki érhetné fel tehát a keresztyén méltóság fenségét, amely királyi hatalma szerint mindenek ura, halál, élet, bűn stb. felett, papi dicsősége szerint pedig számára minden lehetséges Istennél, mert Isten megteszi, amit kér, és kíván, ahogyan meg van írva: “Az őt félők akaratát teljesíti, és könyörgésüket meghallgatja, és megmenti őket” (Zsolt 145,19).  Kétségtelen, hogy erre a dicsőségre semmiféle cselekedettel nem jut el, hanem egyedül hit által.
Egyedül a hit által
Ebből bárki világosan láthatja, hogy a keresztyén ember szabad mindentől és mindenek felett, úgyhogy semmiféle cselekedetre nincs szüksége ahhoz, hogy igazzá legyen és üdvözüljön, hanem egyedül a hit adja mindezt bőségesen. Ha pedig olyan esztelenné válnék, és feltételezné, hogy valamilyen jócselekedettel igazzá, szabaddá, üdvözültté, keresztyénné lehetne, akkor azonnal elvesztené a hitet, minden jóval együtt. Ezt az esztelenséget jól szemlélteti az a mese, amely szerint egy kutya, amely a vízhez futott, és szájában egy darab igazi húst vitt, megcsalatva a hűs vízben megjelenő tükörképétől, míg tátott szájjal utána kapott, az igazi húst a tükörképpel együtt elvesztette.
A papság fogalmának leszűkítése
Erre azt kérdezed: “Ha mindenki, aki az egyházban van, pap, akkor milyen címen különböztetik meg a laikusoktól azokat, akiket most papoknak nevezünk?” Válaszom: Az ilyen szavakkal , mint “pap”, ,”klerikus”, “spirituális”, “egyházi”, igazságtalanság történt, amikor valamennyi többi keresztyénről átvitték azokra a kevesekre, akiket most káros szóhasználattal egyháziaknak neveznek. A Szentírás ugyanis semmi különbséget nem tesz köztük, hanem csak szolgáknak, segítőtársaknak, sáfároknak nevezi azokat, akik most papokként, püspökökként és urakként szerepelnek, akiknek pedig a többieket kellene szolgálniuk a Krisztusba vetett hitnek és a hívők szabadságának tanítására rendelt igehirdető hivatallal. Mert jóllehet igaz az, hogy mi mind egyenlőképpen papok vagyunk, mégsem tudnánk mind, – és ha tudnánk is, akkor sem volna szabad mindenkinek – nyilvánosan tanítani és szolgálni. Így írja Pál 1Kor 4,1-ben: “Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárjait.”
Visszaélés a papi hatalommal
Ez a sáfárság azonban most a hatalom olyan pompájába és olyan félelmetes zsarnokságába tévedt, hogy sem a pogányok, sem a világ egyetlen birodalmához nem lehet hasonlítani, mintha a laikusok valami mások volnának, mint keresztyének. Ebből az elferdülésből következett, hogy teljességgel eltűnt a keresztyén kegyelem, hit, szabadság és Krisztus egész ismerete, helyét elfoglalta az emberi cselekedetek és törvények elviselhetetlen fogsága, és Jeremiás siralmadnak szavaival élve, a földkerekség legsilányabb embereinek szolgáivá lettünk, akik nyomorúságunkat kedvük szerint használják ki mindenféle ravaszsággal és gonoszsággal (Jer Sir 1,11).
Krisztus helytelen és helyes hirdetése
Visszatérve arra, amivel elkezdtük: Úgy vélem, elég világossá vált, hogy nem volna sem elég, sem keresztyéni, ha Krisztus cselekedeteit, életét és szavait történeti módon, mint valamikori eseményeket hirdetnénk, amelyeket elég életformáló példaként ismerni, ahogyan most a legjobbak prédikálnak. Még kevésbé volna keresztyéni, ha erről teljességgel hallgatnánk, és helyette az emberek törvényeit és az atyák rendelkezéseit tanítanánk. Viszont nem kevesen vannak olyanok is, akik szenvedéllyel hirdetik, és olvassák Krisztust, hogy emberi érzelmeket indítsanak fel Krisztus iránti részvétre, a zsidók megszólására, és más gyerekes és asszonyos sopánkodásra. Ezzel szemben úgy kell prédikálni, hogy iránta hit ébredjen, amely szerint nemcsak van Krisztus, hanem érted és értem van Krisztus, és hogy az történjék bennünk, amit róla hirdetnek, és aminek őt nevezik  Mert ez a hit születik és épül, ha azt hirdetik, hogy Krisztus miért jött, mit hozott, és mit ad, milyen módon és milyen célra kell azt elfogadni. Ez történik ott, ahol helyesen tanítják a keresztyén szabadságot, amelyet tőle kapunk, amellyel valamennyien keresztyén királyok és papok vagyunk, amellyel mindenek urai vagyunk, és bízunk abban, hogy amit teszünk, az az Isten előtt tetsző és elfogadott lesz, ahogyan már elmondtam.
Krisztus szeretetének győzelme
Ennek hallatán ki ne örvendezne szíve minden sarkában, és ilyen vigasztalástól ki ne melegednék fel Krisztus szeretetére? Mert ilyen szeretetre semmiféle törvénnyel vagy cselekedettel soha nem jutna el. Ki az, aki az ilyen szívnek ártani tudna, vagy azt megfélemlíthetné? Ha rátör a bűn tudata vagy a halál félelme, készen számára a reménység az Úrban, és nem fél, amikor ezekről a veszedelmekről hall, nem is indul meg, hanem megveti azokat, mint ellenségeit. Viszont hiszi, hogy Krisztus igazsága az övé, saját bűne pedig már nem az övé, hanem Krisztusé. De mivel Krisztus igazságától minden bűn eltűnik, a Krisztusba vetett hitért szükséges, – mint előbb mondtuk, és ahogyan az apostol is tanítja -, hogy a halál és a bűn ellen támadjunk, és ezt mondjuk: “Hol van, halál, a te győzelmed? Hol van, halál, a te fullánkod? A halál fullánkja pedig a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De Istennek legyen hála, aki nekünk adja a győzelmet Jézus Krisztus, a mi Urunk által” (1Kor 15,55-57). Mert a halál eltűnik, nemcsak Krisztus győzelmében, hanem a miénkben is, minthogy a mi hitünk által és a mi hitünkben mi is győzünk.
A lelki szabadság summázása
Ezeket mondtuk a belső emberről, ennek szabadságáról, és a hit fő igazságáról, amely nem szorul sem törvényre, sem jócselekedetekre, sőt ezek ártanak neki, ha valaki úgy képzeli, hogy általuk igazul meg.

A SZOLGÁLAT CSELEKEDETEI
A testben élés megköveteli a cselekvést
Most a másik rész felé fordulunk: a külső ember felé. Itt fogunk válaszolni mindazoknak, akik a hit beszédén és a mondottakon megütközve kérdezik: “Ha a hit tesz mindent, és egymagában elég a megigazulásra, akkor miért vannak elrendelve a jócselekedetek? Tétlenkedjünk hát, és ne cselekedjünk semmit, megelégedve a hittel? Válaszom: Nem így, gonoszok, nem így! Ez ugyan igaz volna, ha teljességgel és tökéletesen belső és lelki emberek volnánk. Ez azonban nem lehetséges, csak az utolsó ítéletkor, a halottak feltámadása után. Amíg testben élünk, még csak elkezdjük és haladunk abban, ami az eljövendő életben teljesedik be. Ezért mondja az apostol Róm 8,23-ban a “Lélek zsengéjének” azt, amit ebben az életben kapunk, minthogy a Lélek egészét és teljességét az eljövendőben kapjuk. Ebben érvényesül az, amit fentebb mondtunk, hogy a keresztyén ember szolgája mindennek és alá van vetve mindenkinek. Mert amennyiben szabad, semmit sem cselekszik, amennyiben pedig szolga, mindent cselekszik. Lássuk hát, hogyan történik ez!
A cselekvés kettős iránya
Ámbár az ember – amint mondtam -, belsőleg, lélek szerint, hit által elég bőségesen megigazul, úgyhogy megvan mindene, ami kell, csak ezt a hitet és bőséget kell napról napra növelnie, egészen az eljövendő életig, mégis a földön marad ebben a halandó életben, amelyben szükséges, hogy saját testén uralkodjék, és emberekkel társalkodjék. Ezzel már elkezdődnek a cselekedetek. Itt már nem lehet tétlenkednie, itt már feltétlenül gondoskodnia kell arról, hogy a testet böjttel, virrasztással, munkával és más mérsékelt fegyelemmel gyakorolja, és a léleknek alávesse, hogy engedelmeskedjék a belső embernek és a hitnek, és egyezzen vele, ne lázadjon ellene, és ne is gátolja. Mert ilyen a természete a testnek, ha nem rendszabályozzák meg. Viszont a belső ember, aki Istenhez hasonlóvá és Isten képére teremtetett hit által, örvendezik és gyönyörködik Krisztusban, aki által annyi jó áramlott rá, és amiért csak az az egy feladat hárul rá, hogy örömmel és önzetlenül szolgáljon Istennek, szabad szeretettel.
A lélekkel ellentétes akarat testünkben
Míg ezt teszi, íme, saját testében beleütközik egy ellentétes akaratba, amely szeretne a világhoz alkalmazkodni, és a maga érdekével foglalkozni. Ezt pedig a hit lelke nem tűrheti, nincs is javára, és rátámad derűs lelkesedéssel, hogy elnyomja és megrendszabályozza, ahogyan Pál mondja Róm 7,22-23-ban: “Gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint, de más törvényt látok tagjaimban, amely harcol lelkem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn törvényével”. Más helyen pedig azt mondja: “Megsanyargatom testemet, és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam méltatlanná ne váljak” (1Kor 9,27). Hasonlóképpen Gal 5,27-ben: “Akik Krisztuséi, azok keresztre feszítik testüket kívánságaival együtt”.
A test fegyelmezése szolgálatra
Viszont a cselekedeteket nem azzal a meggyőződéssel kell tenni, hogy azok által Isten előtt bárki is igazzá válhatna, mert ezt a hamis vélekedést a hit nem tűri meg, minthogy a hit az egyedüli igazságosság Isten előtt. Ellenben egyedül azzal a meggyőződéssel kell cselekednie, hogy a test szolgaságra hajoljon, és megtisztuljon rossz kívánságaitól, tehát semmi másra ne tekintsen, mint e kívánságok kitisztogatására. Ha ugyanis a lélek hit által megtisztul, és szereti Isten tetteit, akkor szeretne mindent hasonlóképpen megtisztítani, főként saját testét, hogy mindenek vele együtt szeressék és dicsérjék Istent. Ebből következik, hogy az ember saját teste érdekében képtelen tétlenkedni, és kénytelen sok jót cselekedni, hogy testét szolgaságra hajlítsa. De mégsem maguk a cselekedetek azok, amelyek Isten előtt igazzá tesznek, hanem önzetlen szeretetből teszi azokat, Istennek engedelmeskedve, semmi másra nem tekintve, mint Isten tetszésére, akinek mindenben készségesen szeretne engedelmeskedni.
Önfegyelmezés a hit mértéke szerint
Ilyen módon mindenki maga könnyen kitapasztalhatja, milyen mértékben, vagy mint mondják, milyen kímélettel kell fegyelmeznie testét, mert annyit fog böjtölni, virrasztani, dolgozni, amennyit elegendőnek lát teste lazaságának és kívánságainak megfékezésére. Akik pedig úgy képzelik, hogy cselekedeteik által igazulnak meg, azok nem a kívánságok megölésére tekintenek, hanem csak magukra a cselekedetekre, arra törekedve, hogy ha minél többet, sőt a lehető legtöbbet tették, azzal a maguk hasznára és igazzá legyenek. Ezek végül agyukat károsítják, és természetüket is kioltják, vagy végleg használhatatlanná teszik. A keresztyén élet és hit nagyon esztelen és tudatlan értelmezése az, ha valaki így akar hit nélkül, cselekedeteik által megigazulni és üdvözülni. 
Ádám és Éva cselekedetei
Hogy amit mondtunk, könnyebben felfogható legyen, hasonlatokkal szemléltetjük. A hit által, Isten tiszta és ingyen irgalmából megigazult és megmentett keresztyén ember cselekedeteinek nem lehet más szerepe, mint Ádám és Éva cselekedeteinek volt a paradicsomban, és valamennyi fiaiknak volna, ha nem vétkeztek volna. Ezekről 1Móz 2,15-ben olvassuk: “Isten az embert, akit teremtett, a paradicsomba helyezte, hogy tevékenykedjék benne, és őrizze azt.” Ádámot azonban Isten igaznak és jónak teremtette, és bűntelennek. Ezért nem volt szüksége arra, hogy tevékenysége és őrködése által megigazuljon és jóvá legyen. Hanem hogy ne tétlenkedjék, azért adta neki az Úr azt a parancsolatot, hogy a paradicsomot művelje és gondozza. Ezek a cselekedetek igazán szabadok voltak. Semmi másért nem történtek, mint Isten tetszésére, nem az igazság elnyerésére, ami neki már teljesen megvolt, és ami mindnyájunkkal is velünk született lett volna.
A hívő ember cselekedetei
Így van a hívő ember cselekedeteivel is, aki hite által ismét visszahelyeztetett a paradicsomba, és újjá teremtetett. Nem azért van szüksége cselekedetekre, hogy igazságos vagy igaz legyen, hanem hogy ne tétlenkedjék, hogy testét dolgoztassa, és szolgáljon. A szabadság ilyen cselekedeteit egyedül Isten tetszésére kell cselekednie, meg azért is, mert még nem teremtettünk újjá tökéletes hitre és szeretetre: ezeket kell növelnie, de nem cselekedetek, hanem önmaguk, vagyis hit és szeretet által.
A püspököt nem cselekedetei teszik püspökké
Más példa. A felszentelt püspök, aki templomot szentel, gyermekeket konfirmál, vagy hivatalának valami más feladatát végzi, nem ezekkel a cselekedetekkel szentelődik püspökké, sőt ha nem volna már előtte felszentelt püspök, ezek a cselekedetek semmit sem érnének, értelmetlenek, gyerekesek és játékosak volnának. Így a hite által felszentelt keresztyén ember is jócselekedeteket tesz, de nem ezek által lesz szentebbé vagy keresztyénebbé, mert ez egyedül a hit dolga, sőt ha előbb nem hinne, és nem volna keresztyén, egyáltalában sem, mit nem érnének összes cselekedetei, és igazán rossz és ítéletes bűnök volnának.
Nem a gyümölcs teszi a fát jóvá vagy rosszá
Igaz tehát ez a két mondat: “A jócselekedetek nem teszik az embert jóvá, hanem a jó ember tesz jócselekedeteket. A rossz cselekedetek nem teszik az embert rosszá, hanem a rossz ember tesz rossz cselekedeteket.” Ezért mindig magának a lényegnek vagy a személynek kell jónak lennie minden jócselekedet előtt, és a jócselekedetek maguktól erednek, és jönnek elő a jó személyből, ahogyan Krisztus mondja: “A rossz fa nem terem jó gyümölcsöt, a jó fa nem terem rossz gyümölcsöt” (Mt 7,18). Az pedig világos, hogy nem a gyümölcs termi a fát, és fa sem terem a gyümölcsökön, hanem ellenkezőleg: a fák termik a gyümölcsöket, és a gyümölcsök teremnek a fákon. Ahogyan tehát szükséges, hogy a fák előbb legyenek, mint a gyümölcseik, és a gyümölcsök nem teszik a fákat sem jóvá, sem rosszá, hanem ellenkezőleg: ilyen vagy olyan fák teremnek ilyen vagy olyan gyümölcsöt, úgy szükséges, hogy előbb maga az ember személye jó vagy rossz legyen, mielőtt jó vagy rossz cselekedetet tenne, és cselekedetei nem teszik őt rosszá vagy jóvá, hanem ő maga teszi cselekedeteit rosszá vagy jóvá.
A jó mesterember épít jó házat
Hasonló figyelhető meg minden mesterségben is. A jó vagy rossz ház nem teszi az építőt jóvá vagy rosszá, hanem a jó vagy rossz építő épít rossz vagy jó házat. És általában: egyetlen mű sem teszi a mestert olyanná, amilyen ő maga, hanem a mester teszi a művet olyanná, amilyen ő maga. Ez a helyzet az ember cselekedeteivel is: amilyen ő maga, akár hívő, akár hitetlen, olyan a cselekedete is: jó, ha hittel, rossz, ha hitetlenséggel tette. De nem lehet megfordítani: hogy amilyen a cselekedet, olyanná lesz az ember is, hívő vagy hitetlen. A cselekedetek ugyanis nem tesznek hívővé, tehát igazzá sem. Ellenben ahogyan a hit tesz hívővé és igazzá, úgy a cselekedeteket is a hit teszi jóvá. Mivel tehát a cselekedetek semmit sem tesznek igazzá, és az embernek igaznak kell lennie, mielőtt jót cselekedhet, ezért nyilvánvaló, hogy egyedül a hit az, amely a személyt kizárólag Isten kegyelméből, Krisztus által, az ő igéjével méltóképpen és elegendőképpen megigazítja és üdvözíti, és ezért a keresztyén embernek egyetlen cselekedetre, egyetlen törvényre nincs szüksége az üdvösséghez, mivel hite által szabadon és önzetlenül tesz mindent, amit tesz, semmiféle előnyt vagy üdvösséget nem igényelve, hanem – mivel már elegendő java és üdvössége van Isten kegyelméből hite által -, egyedül Isten tetszésére.
Nem cselekvéssel kezdődik a megigazulás
A hitetlennek viszont egyetlen jócselekedete sem használ megigazulására és üdvösségére. De egyetlen rossz cselekedete sem teszi őt rosszá vagy elkárhozottá. Hanem a hitetlenség, amely a személyt és a fát rosszá teszi, tesz rossz és kárhozatos cselekedeteket. Ebből következik, hogy ha valaki jóvá vagy rosszá lesz, akkor ez nem a cselekedetekből, hanem a hitből vagy hitetlenségből ered, ahogyan a bölcs mondja: “A bűn kezdete az elpártolás Istentől,” vagyis az, hogy nem hisz (Sir 10,14-15). Pál is ezt írja a Zsidókhoz írt levél II. fejezetében: “Hinnie kell annak, aki Isten elé járul” (Zsid 11,6). Krisztus is ugyanezt mondja: “Tekintsétek a fát jónak, és gyümölcseit is jónak, vagy tekintsétek a fát rossznak, és gyümölcsét is rossznak” (Mt 12,33), mintha ezt mondaná: “Ha valaki jó gyümölcsöt akar, kezdje a fánál, és ültessen jót”. Ugyanígy: ha valaki jót akar cselekedni, ne a cselekvésnél, hanem a hitnél kezdje, amely a személyt jóvá teszi, mert a személyt semmi sem teszi jóvá, csak a hit, rosszá sem, csak a hitetlenség.
Emberek előtt számítanak a cselekedetek
Teljességgel igaz az, hogy emberek előtt a cselekedetek alapján számít az ember jónak vagy rossznak, más szóval: a cselekedetek alapján lehet megmutatni és felismerni, hogy ki jó, és ki rossz. ahogyan Krisztus mondja Mt 7,20-ban: “Gyümölcseikről ismeritek meg őket”. Ez azonban egészen látszólagos és kívül marad, aminek következtében valóban sokan csalatkoznak, akik azt merik írni és tanítani, hogy jócselekedetekből igazulnak meg, közben pedig meg sem említik a hitet. Ezért tévúton járnak és tévútra vezetnek, egyre rosszabb irányba haladnak vakok vak vezetőiként, sok cselekedettel gyötrik önmagukat, és mégsem jutnak el soha az igazi megigazulásra. Róluk mondja Pál 2Tim 3,5-7-ben: “Tartják a kegyesség látszatát, de annak erejét megtagadják, mindig tanulnak, és az igazság ismeretére soha el nem jutnak” 
A személynek kell igazzá lennie hit által
Aki tehát ezekkel a vakokkal nem akar eltévedni, annak messze túl kell tekintenie a cselekedeteken, a törvényeken vagy a cselekedetekről szóló tanokon, sőt elfordulva a cselekedetektől, egészen a személyre kell tekintenie, és arra, hogy ez a személy hogyan igazul meg. A személy pedig nem cselekedetekkel, sem törvényekkel, hanem Isten igéjével, vagyis kegyelmének ígéretével, és hit által igazul meg és üdvözül. Hogy rendületlen legyen Isten fenségének dicsősége, aki nem az igazságosság cselekedetei által, amelyeket mi cselekszünk, hanem irgalma alapján, kegyelmének igéi által üdvözít minket, ha hiszünk.
Hamis vélekedés a jócselekedetekről
Könnyű ebből megérteni, hogy a jócselekedetek milyen értelemben vetendők vagy fogadandók el, és milyen szabály szerint kell értelmezni a cselekedetekről szóló bármilyen tanítást. Ha ugyanis a cselekedeteket megkövetelik a megigazuláshoz, és azokat azzal a ferde kiegészítéssel és hamis meggyőződéssel kell tenni, hogy általuk igazulunk meg, akkor már kényszert alkalmaznak, és a szabadságot a hittel együtt megsemmisítik. És ezzel a hozzátétellel a cselekedetek már nem jók, hanem igazán kárhozatosak, mert nem szabadok, és mert gyalázzák Isten kegyelmét, minthogy egyedül ő az, aki hit által megigazít és üdvözít. Ezt a cselekedetek valósággal nem nyújthatják, de a hozzájuk fűzött hamis reménységgel a mi esztelenségünk miatt ennek látszatát keltik, és így erőszakkal betörnek Isten kegyelmének és dicsőségének hatáskörébe. A jócselekedetet tehát nem vetjük el, sőt nagyon is helyeseljük és tanítjuk. Azokat nem magukért ítéljük el, hanem azért a szentségtelen kiegészítésért és ferde vélekedésért, hogy általuk kell megszerezni a megigazulást, amiből következik, hogy akkor csak látszatra tűnnek jóknak, igazában pedig nem jók, mert megcsalják önmagukat, és megcsalnak másokat, mint a bárány bőrébe bújt ragadozó farkasok.
A hit győzi le a hamis vélekedést
Ez a kiegészítés és ferde vélekedés a jócselekedetekről leküzdhetetlen, ahol hiányzik az őszinte hit: mert ezt a vélekedést nem nélkülözhetik azok a szentcselekedet-hajszolók, amíg eltörlője, a hit meg nem érkezik, és nem uralkodik szívükben. A természet magától nem tudja kiűzni ezt a vélekedést, sőt felismerni sem tudja, hanem inkább az isteni akarat rangjára emeli, úgyhogy ha a hagyomány is egyezik vele, és megerősíti a természetnek ezt a hibáját – ahogyan ez a szentségtelen tanítómesterek részéről történt -, akkor gyógyíthatatlan betegséggé lesz, és számtalan embert visszafordíthatatlanul félrevezet és tönkretesz. Ezért ámbár jó dolog a bűnbánatról, bűnvallásról, elégtételről beszélni és írni, ha azonban ennél megállnak, és nem jutnak el a hit tanításáig, akkor ezek kétségtelenül megtévesztők és sátáni tanítások. Mert Krisztus is, Keresztelő Jánossal együtt, nemcsak azt mondta: “Térjetek meg”, hanem hozzátette a hit igéjét, mondván: “Közel jött a mennyek országa” (Mt 4,7).
Törvény a kegyelem igéje nélkül?
Mert Istennek nemcsak második, hanem mindkét igéjét hirdetni kell, újat és ót kell előhozni a tárházból: a törvény rendelkezését ugyanúgy, mint a kegyelem igéjét (Mt 13,52). A törvény rendelkezését azért kell előhozni, hogy megrettentse az embert, és visszavezesse saját bűnei felismeréséhez, és így megtérjen bűnbánatra és jobb életszemléletre.  De itt nem szabad megállni, mert ez nem volna más, mint csak megsebezni és nem bekötözni, megverni és nem gyógyítani, megölni és nem életre kelteni, pokolba vinni és nem visszahozni, megalázni és nem felmagasztalni (Hós 6,1; 1Sám 2,8-9). Hirdetni kell tehát a kegyelemnek és a bűnbocsánat ígéretének igéjét a hit megismertetésére és felkeltésére, mert e nélkül a törvény, a töredelem, a bűnbánat és minden más hiábavalóvá válik, és tanításuk is hiábavaló.
A bűnbánat hit által jut céljához
Vannak még mindig, akik hirdetik a bűnbánatot és a kegyelmet, de nem magyarázzák meg Isten törvényét és ígéretét olyan céllal és olyan szellemben, hogy meg lehessen tudni, honnan ered a bűnbánat és a kegyelem. A bűnbánat ugyanis Isten törvényéből, de a hit, illetőleg a kegyelem Isten ígéretéből ered, ahogyan Róm 10,17 mondja: “A hit hallásból, a hallás pedig Krisztus igéjéből.” Így lehetséges az, hogy az isteni ígéret a hit által megvigasztalja és felemeli azt az embert, akit az Isten törvénye fenyegetéseivel és rettentésével megalázott, és önismeretre térített. Erre utal a 30. zsoltár: “Este szállást vesz a sírás, reggel pedig az öröm” (Zsolt 30,6).
Az ember nem önmagáért él
Ezeket mondtuk a cselekedetekről általában, és egyúttal azokról a cselekedetekről is, amelyeket a keresztyén ember saját testéért végez. Végül azokról is beszélünk, amelyeket embertársáért kell cselekednie. Az ember ugyanis nem egyedül, önmagáért él ebben a halandó testben, hogy érte cselekedjék, hanem minden emberért is a földön, sőt kizárólag másokért él, és nem önmagáért. Testét ugyanis azért hajlítja engedelmességre, hogy őszintébben és szabadabban tudjon szolgálni másoknak, ahogyan Pál mondja Róm 14,7-8-ban: “Senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának, mert aki él, az Úrnak él, és aki meghal, az Úrnak hal meg”. Ezért lehetetlen, hogy tétlenkedjek ebben a világban, és embertársai iránti cselekvés nélkül éljen. Szükséges, hogy beszéljen, cselekedjék és társalkodjék az emberekkel, ahogyan Krisztus is emberekhez hasonlóvá lett, magatartása olyan volt mint az emberé, és emberekkel társalkodott, ahogyan Baruch mondja (Bar 3,38).
Jócselekedetek egyedül az embertárs javára
De a keresztyén ember egyetlen ilyen cselekedete sem szolgál megigazulására és üdvösségére. Ezért minden cselekedetnél azzal a meggyőződéssel kell áthatva lennie, és egyedül arra kell tekintenie, hogy másoknak használjon és szolgáljon mindazzal, amit tesz, semmi mást nem tartva szem előtt, mint embertársa szükségét és javát. Az apostol is azt parancsolja: dolgozzunk kezünkkel, hogy abból adjunk a szükséget szenvedőknek, pedig mondhatta volna, hogy abból magunkat gyarapítsuk (Ef 4,28). De ezt mondja: “Adjon a szükséget szenvedőnek!” Mert keresztyén dolog magára a testre is gondot viselni, hogy általa mások üdvösségét és javát munkálhassuk, anyagi javakat szerezhessünk, és adhassuk azok megsegítésére, akik hiányt szenvednek, hogy így szolgálja az erősebb a gyenge tagot: hogy Isten gyermekei legyünk, egyik a másikért aggódva és munkálkodva egymás terhét hordozzuk, és így töltsük be a Krisztus törvényét (Gal 6,2). Íme, ez az igazi keresztyén élet, ez az a hit, amely igazán tevékeny szeretetben (Gal 5,6), vagyis örömmel és szeretettel vállalja a szabad szolgálat cselekedeteit, önzetlenül és önként szolgálva a másiknak, hite túláradó teljességével és gazdagságával.
A hit szabaddá tesz szolgálatra
Amikor Pál a filippibelieket arra tanította, hogy milyen gazdaggá lettek a Krisztus-hit által, amivel mindent megkaptak, továbbmenve így tanította őket: “Ha van vigasztalás Krisztusban, ha van intelem szeretetből, ha van közösség a Lélek szerint, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanarra törekedjetek egyazon szeretettel, egyetértéssel, azonos szándékkal, semmit se tegyetek versengésért, vagy üres dicsőségért, hanem alázattal, egymást önmagatoknál nagyobbra becsülve, senki sem a maga javával törődve, hanem a másokéval” (Fil 2,1-4). Ebből világosan láthatjuk: az apostol a keresztyének életét abba a szabályba foglalja össze, hogy minden cselekedetünk mások javára irányuljon, mivel hite által mindenki olyan gazdag, hogy minden cselekedete és egész élete szabaddá válhat arra, hogy embertársának önkéntes jósággal szolgáljon, és vele jót tegyen.
Krisztus szolgává lett értünk
Krisztust hozza erre például az apostol, mondván: “Az a lelkület legyen bennetek, mint Jézus Krisztusban, aki bár Isten képében volt, mégsem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem kiüresítette önmagát, szolga képét vette magára emberekhez lévén hasonlóvá, magatartásában is embernek bizonyult: engedelmessé lett mindhalálig” (Fil 2,5-8). Az apostolnak ezt az egészséges szavát elhomályosították számunkra azok, akik ezeket az apostoli kifejezéseket: “Isten képe”, “szolga képe”, “magatartás”, “emberek hasonlósága”, egyáltalán nem értették meg, és átértelmezték isteni és emberi természetté. Pedig Pál azt állítja, hogy Krisztus egészen Isten képe volt, és telve minden jósággal, úgyhogy semmiféle cselekedetre, semmiféle szenvedésre nem szorult, hogy igaz és üdvözült legyen, mert mindez övé volt kezdettől fogva: mégsem fuvalkodott fel ezektől, fölénk sem emelte magát, valami hatalmat sem igényelt magának felettünk, bár ezt joggal tehette volna, hanem ellenkezőleg: úgy viselkedett küzdelmeiben, cselekedeteiben, szenvedéseiben, halálában, hogy hasonló legyen a többi emberekhez, magatartásában és viselkedésében se legyen más, mint ember, mintha mindezekre szüksége lett volna, és nem lett volna Isten képében; mindezt mégis értünk tette, hogy nekünk szolgáljon, és mienk legyen minden, amit ezzel a szolga képével megszerzett.
Odaadom magamat embertársaimért
Minthogy eszerint a keresztyén ember fejéhez, Krisztushoz hasonlóan hite által mindennel teljesen és bőségesen rendelkezik, meg kellene elégednie hite által kapott istenképűségével, illetőleg amint mondtam, csak ezt a hitét kell növelnie, míg tökéletessé nem lesz. Mert övé az az élet, igazság és üdvösség, amely az ő személyét megőrzi, kegyeltté teszi és felruházza mindazzal, ami Krisztusé, ahogyan előbb mondtuk, és Pál is megerősíti Gal 2,20-ban, mondván: “Amit pedig testben élek, azt az Isten Fiába vetett hitben élem”. És ámbár így szabad minden cselekedettől, mégis ismét ki kell üresítenie önmagát, szolga képét vállalva, ezzel a szabadsággal emberhez kell hasonlóvá lennie, magatartásában is embernek kell bizonyulnia, szolgálnia, segítenie kell, és mindenben úgy kell bánnia embertársával, ahogyan ezt Istennél látja, ahogyan Isten vele magával bánik Krisztus által. Mindezt pedig önzetlenül, és egyedül Isten tetszésére kell tennie, így gondolkodván: “Íme, az én Istenem, nekem méltatlan és elkárhozott embernek minden érdemem nélkül, tiszta és ingyen könyörületből, odaadta Krisztusban az igazság és üdvösség teljes gazdagságát, úgyhogy többé egyáltalában nincs szükségem semmi másra, csak hitre, amely hiszi, hogy ez így van: tehát ennek az Atyának, aki felbecsülhetetlen gazdagságával elhalmozott, miért ne tennék meg szabadon, derűsen, teljes szívből és önként mindent, amiről tudom, hogy tetszik és kedves őelőtte? Odaadom tehát magamat, mintegy Krisztusként embertársamnak, ahogyan Krisztus nekem adja önmagát, és nem fogok tenni ebben az életben semmi mást, mint amiről látom, hogy embertársamnak szükségére, javára és üdvösségére van, minthogy hit által mindenben bővelkedem Krisztusban.”
Derűs lélekkel az embertárs szolgálatára
Íme, így folyik a hitből a szeretet és az örvendezés az Úrban, a szeretetből pedig derűs, készséges, szabad lélek az embertárs önkéntes szolgálatára, úgyhogy egyáltalán nem gondol hálával vagy hálátlansággal, dicsérettel vagy bírálattal, haszonnal vagy veszteséggel. Mert nem is azért teszi azt, hogy embereket lekötelezzen magának, különbséget sem tesz barát és ellenség között, nem tekint sem hálásakra, sem hálátlanokra, hanem szabadon és készségesen osztja szét önmagát és a magáét akár méltatlanra vagy méltóra tékozolja azt. Mert ahogyan az ő Atyja cselekszik, aki szétoszt mindenkinek mindent bőséggel és szabadon, és felhozza a napját jókra és rosszakra, úgy az ő gyermeke is önzetlen örömmel gyönyörködik Krisztus által Istenben, annyi jó ajándékozójában, és ezzel az önzetlen örömmel tesz meg és szenved el mindent (Mt 5,45).
A keresztyén ember Krisztussá lesz mindenkiért
Látod tehát, ha felismerjük, hogy amit Isten adott nekünk az mind milyen nagyszerű és értékes, akkor ahogyan Pál mondja, egyszerre kiárad szívünkbe a Lélek által a szeretet (Róm 5,5), amellyel szabadok, derűsek, mindenre képes segítők, minden szorongatásban győzelmesek, embertársaink szolgái, mégis nem kevésbé mindenek urai vagyunk. Akik pedig nem ismerik fel, amit Krisztus által kaptak, azoknak Krisztus hiába született meg, azok feltűnnek cselekedeteikkel, de az ajándékul kapott dolgok ízét és értelmét soha fel nem fogják. Ahogyan tehát embertársunk szükséget szenved, és a mi feleslegünkre szorul, úgy Isten előtt mi is szükséget szenvedünk, és rászorulunk az ő könyörületére. Hasonlóképpen ahogyan a mennyei Atya nekünk Krisztusban önzetlenül segített, úgy nekünk is önzetlenül kell segítenünk a mi embertársunknak, testünkkel és annak cselekedeteivel, és mindenkinek a másik számára mintegy Krisztussá kell lennie, hogy egymás Krisztusává legyünk, és mindenkiért magává Krisztussá, vagyis igazi keresztyénekké.
Mert Krisztus nevét viseljük
Ki mérhetné fel a keresztyén ember gazdagságát és dicsőségét? Mindent megtehet, mindene megvan, és nem szenved hiányt semmiben, úr a bűn, a halál és a pokol felett, egyúttal mégis mindenek engedelmes és hasznos szolgája. De ez ma sajnos az egész világon ismeretlen. Nem is prédikálják, nem is keresik, annyira, hogy egyáltalában magunk sem ismerjük nevünket, miért vagyunk keresztyének, és miért neveztetünk keresztyéneknek. Kétségtelenül Krisztusról neveztetünk így, aki nem távol, hanem bennünk van, vagyis ha hiszünk benne és egymásnak kölcsönösen Krisztusa vagyunk, akkor azt tesszük embertársainkkal, amit Krisztus tesz velünk. De most emberi tanokkal arra oktatnak minket, hogy semmi mást ne keressünk, mint érdemeket, jutalmat és a magunk hasznát, Krisztusból pedig semmi mást nem csináltunk, mint Mózesnél is kegyetlenebb végrehajtót.
Szűz Mária példája
Ennek a hitnek példáját adta mindenekelőtt a boldogságos Szűz is, amikor – ahogyan Lukács 2,22-ben van megírva – Mózes törvénye értelmében megtisztulásra ment az asszonyok szokása szerint, pedig ez a törvény nem vonatkozott rá, és megtisztulásra sem volt szüksége, mégis önként és szabadon alávetette magát a szeretet törvényének, hasonlóvá lett a többi asszonyhoz, hogy ne botránkoztassa, vagy meg ne vesse őket. De nem ezzel a cselekedettel igazult meg, hanem az igaz tette ezt önzetlenül és szabadon. Így kell történniük a mi cselekedeteinknek is, nem megigazulásunkért, minthogy előzőleg hit által megigazulva kell cselekedni mindent, szabadon és derűsen mások javára.
Pál apostol példája
Szent Pál is körülmetélte tanítványát Timóteust (Csel 16,3), nem mintha szüksége lett volna a megigazuláshoz a körülmetélésére, hanem hogy ne botránkoztassa és ne vesse meg a hitben gyenge zsidókat, akik még nem tudták felfogni a hit szabadságát. Ellenben amikor a hit szabadságának megvetésével hangsúlyozták, hogy a körülmetélés szükséges a megigazuláshoz, akkor ellenállt, és Titust nem engedte körülmetélni (Gal 2,3). Mert ahogyan senkinek hitbeli gyengeségét nem akarta megsérteni vagy megvetni, és átmenetileg helyet adott kívánságuknak, úgy viszont nem engedte, hogy az önigazság megrögzött hívei megsértsék vagy megvessék a hit szabadságát. Ezért a középutat választotta: átmenetileg kímélte a gyengéket, és mindig ellenállt a megrögzötteknek, hogy valamennyit megtérítse a hit szabadságára. Ugyanezzel a szándékkal kell történniük a mi cselekedeteinknek is, hogy vállaljuk a hitben gyengéket, ahogy a Róm 14,1kk tanítja, de a cselekedetek megrögzött tanítóinak bátran ellenállunk, amiről majd bővebben szólunk.
Jézus példája
Krisztus is, amikor tanítványaitól Mt 17,24-27 szerint adópénzt kértek, megvitatta Péterrel, hogy a királyfiak szabadok-e az adó alól, és Péter ezt állította, ő mégis megparancsolta, hogy menjenek a tengerhez, mondván: “Ne botránkoztassuk őket, menj, és azt a halat, amely először jön fel, fogd meg, és száját felnyitva találsz egy ezüst pénzt: vedd ki, és add oda érted és értem”. Ez a példa jól egyezik a mi fő tételünkkel, mert eszerint Krisztus magát és övéit szabadoknak és királyfiaknak mondja, akik semmire sem szorulnak, mégis önként aláveti magát, és megfizeti az adót. Amennyire tehát ez a cselekedet szükséges és hasznos volt Krisztusnak a megigazulására vagy üdvösségére, annyit érnek Jézusnak és követőinek minden más cselekedetei a megigazulás szempontjából, minthogy azok mind a megigazulás utániak és szabadok, és azokat csakis mások iránti engedelmességből és példaadásul tették.
Engedelmesség a felsőbbség iránt
Ilyenek azok a cselekedetek is, amelyeket Pál tanít Róm 13,1kk-ben és Tit 3,1-ben, hogy a hatalmasságoknak engedelmeskedjenek, és legyenek készek minden jó cselekedetre, nem azért, hogy általuk megigazuljanak, minthogy már igazak hit által, hanem hogy ezekkel lelki szabadságban szolgáljanak másoknak és a hatalmasságoknak és önzetlen szeretettel engedelmeskedjenek akaratuknak. Ilyennek kellene lenniük az összes kollégiumok, szerzetesrendek és papok cselekedeteinek, hogy mindenki a maga hivatásának és rendjének megfelelő cselekedeteket egyedül azért tegye, hogy ezekkel nem a maguk megigazulását, hanem testük fegyelmezését gyakorolják, példaképpen mások számára, akiknek szintén szükségük van testük fegyelmezésére. De azután természetesen azért is tegyék, hogy másoknak engedelmeskedjenek, akaratukhoz igazodva önzetlen szeretetből, mégis mindig és nagy gonddal vigyázva, nehogy valaki hamis bizalommal feltételezze, hogy azok által megigazulhat, érdemeket szerezhet, vagy üdvözülhet, mert ez egyedül a hit dolga, ahogyan ismételten mondtam.
Engedelmesség az egyházi rend iránt
Ha tehát valaki tudja ezt, akkor veszély nélkül, könnyen eligazodik abban a végtelen sok rendelkezésben és parancsolatban, amelyet pápák, püspökök, szerzetesrendek, egyházak, fejedelmek és városi tanácsok adtak ki. Ezek megtartását némely együgyű lelkész annyira sürgeti, mintha szükségesek volnának a megigazuláshoz és az üdvösséghez, és az egyház parancsolatainak nevezi azokat, mikor egyáltalában nem azok. A szabad keresztyén azonban így beszél: “Én böjtölök, imádkozom, ezt vagy azt megteszem, amit emberek rendeltek el, nem mintha nekem erre szükségem volna megigazulásomhoz vagy üdvösségemhez, hanem mert ezzel a magatartással tartozom a pápának, a püspöknek, a papi közösségnek, ennek vagy annak a városi tanácsnak, vagy embertársamnak. Példaképül megteszek és elszenvedek mindent, ahogyan Krisztus értem sokkal többet tett és szenvedett, pedig neki magának egyáltalában nem volt szüksége egyetlen egyre sem azokból, amiket tett: értem vettetett alá, pedig nem lett volna a törvény alatt.” És ámbár zsarnokok erőszakot vagy jogtalanságot művelnek, amikor ezeket a rendelkezéseket végrehajtják, mégsem árthatnak nekünk, amíg nem Isten ellen vannak.
Az igazi jócselekedetek ismertető jele
Mindezek alapján mindenki megtanulhatta a cselekedetek és törvények biztos megítélését és megkülönböztetését, és felismerheti, kik a vak és értelmetlen, vagy kik az igazi és jó lelkipásztorok. Mert az olyan cselekedet se nem jó, se nem keresztyén, amelyet nem egyedül az irányít, hogy a test fegyelmezésére vagy az embertárs iránti engedelmességre történik (de az semmit sem követelhet, ami Isten ellen van!). Ezért én nagyon tartok attól, hogy a kollégiumok, szerzetesrendek, oltári társulások, egyházi hivatalok közül kevés vagy egy sem keresztyén, és hogy nem keresztyének bizonyos szentekhez fűződő különböző böjtök és imák sem. Tartok attól, mondom, hogy mindezekben semmi mást nem keresünk, mint a magunkét, amikor arra törekszünk, hogy ezekkel megtisztuljunk bűneinkből, és üdvözüljünk, és ezzel teljességgel megsemmisül a keresztyén szabadság. Ez pedig a keresztyén hit és szabadság nem ismerésének következménye.
Ne földi vagy örökkévaló előnyökért!
Ezt a tudatlanságot és a szabadság elnyomását sok vak lelkipásztor szorgalmasan erősíti, amikor a népet ilyen buzgalomra serkentik és kényszerítik azzal, hogy dicsérik ezeket, és felmagasztalják búcsúcéduláikat, a hitet pedig sohasem tanítják. Én pedig neked azt a tanácsot szeretném adni, hogy ha valamiképpen imádkozol, böjtölsz, vagy ahogyan nevezik, egyházi alapítványt akarsz tenni, akkor vigyázz, és ne tedd azzal a céllal, hogy bármilyen földi vagy örökkévaló előnyt biztosíts vele magadnak. Mert ezzel sérelmet követsz el hiteddel szemben, minthogy egyedül az nyújtja neked mindezt. Ezért egyedül azzal kell törődnöd, hogy a hit növekedjék cselekedetekkel vagy szenvedésekkel iskolázva, amit pedig adsz, azt add szabadon és önzetlenül, hogy belőled és jóságodból mások növekedjenek, és húzzanak hasznot. Mert így leszel igazán jó és keresztyén. Ugyan mit használnak neked jócselekedeteid? Bőségesen elegendők tested fegyelmezésére, mivel magad számára gazdag vagy hited által, amellyel mindent neked ajándékozott	 az Isten.
Tovább adjuk, amit Krisztustól kaptunk
Íme, arra a szabályra van szükség, hogy ami jót Istentől kapunk, az tovább folyjon egyiktől a másikhoz, és közössé legyen, hogy mindenki vállalja embertársát, és úgy bánjon vele, mintha maga volna az ő helyében. Mert ezek a javak Krisztustól folytak és folynak hozzánk, aki minket így vállal, és úgy küzd értünk, mintha ő maga volna az, amik mi vagyunk. Tőlünk tovább  folynak ezek a javak azokhoz, akiknek ezekre szükségük van, annyira, hogy hitemet és igazságomat kell Isten elé tennem embertársaim bűneinek elfedezésére és kiengesztelésére, amelyeket magamra vállalok, és azokért úgy vívódok és szolgálok, mintha enyéim volnának: mert Krisztus így cselekedett velünk, mert ez az igazi szeretet és a becsületes keresztyén élet szabálya. Márpedig ez ott igaz és becsületes, ahol igaz és becsületes hit van, ezért mondta az apostol 1Kor 13,5-ben a szeretetről, hogy az nem keresi a magáét.
A hívő ember Krisztusban és embertársában él
Befejezzük tehát azzal, hogy a keresztyén ember nem él önmagában, hanem Krisztusban és embertársában. Egyébként pedig nem volna keresztyén. Krisztusban él hit által, embertársában szeretet által. Hit által felemelkedik önmaga fölé Istenbe, szeretet által ismét leszáll önmaga alá embertársába, mégis mindig megmarad Istenben és a szeretetében, ahogyan Krisztus Jn 1,51-ben mondja: “Bizony, mondom nektek, ettől fogva látjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel- és alászállnak az Emberfiára.”
A lelki szabadság és a külső szabadság
A szabadságról pedig elég tudni, hogy az – mint látod – lelki és igazi, szívünket teszi szabaddá minden bűntől, törvénytől és rendelkezéstől, ahogyan Pál mondja 1Tim 1,9-ben: “A törvény nem az igaz embert terheli”. Ez pedig felülmúl minden más külső szabadságot, ahogyan az ég felülmúlja a földet. Adja Krisztus, hogy ezt a szabadságot megértsük és megőrizzük. Ámen.


AZ ÉPÍTŐ SZERETET
Hamis szabadság és hamis hagyományőrzés
Végül azoknak, akiknek semmit sem lehet olyan jól elmondani, hogy rossz értelmezéssel el ne ferdítsék, még egy kiegészítést teszünk, hátha azt még megérthetik. Elég sokan vannak ugyanis, akik a hitnek erről a szabadságról hallva, mindjárt testi üggyé ferdítik, igényelve, hogy azonnal szabad nekik minden, és semmi másban nem akarnak szabadnak és keresztyénnek látszani, mint a szertartások, hagyományok, emberi törvények megvetésében és bírálatában. Mintha attól volnának keresztyének, hogy a stációs napokon nem böjtölnek, vagy amikor mások böjtölnek, maguk húst esznek, vagy a szokásos imákat elhagyják, az emberi rendelkezéseket magasan hordott orral kijátsszák, a keresztyén valláshoz tartozó egyéb dolgokkal pedig nem törődnek. Másfelől, ezekkel konokul szembehelyezkednek azok, akik egyedül a szertartások megőrzésével és tiszteletben tartásával igyekeznek üdvözülni, mintha azzal üdvözülnének, ha stációs napokon böjtölnek, vagy a húsevéstől  tartózkodnak, vagy bizonyos imádságokat elmondanak, emlegetve az egyház és az atyáik rendelkezéseit, de hajszálnyira sem becsülik azt, ami tiszta hitükre vonatkozik. Mindketten nagyon hibáznak abban, hogy a súlyosabb és üdvösséghez szükséges dolgokat megvetve a jelentéktelen és szükségtelen dolgokon nagy lármával vitatkoznak. 
Az építő szeretet középútja
Mennyivel helyesebben tanít Pál apostol, hogy térjünk a középútra, és helyteleníti mind a két felet, mondván: “Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik, és aki nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik” (Róm 14,3). Ebből láthatod, hogy akik a szertartásokat nem kegyességből, hanem csupán megvetéssel hagyják el és bírálják, azokat helyreigazítja az apostol, hogy ne vessék meg. Mert az ismeret felfuvalkodottá teszi őket. Viszont a többieket, a merészeket, arra inti, hogy ne ítéljék meg emezeket. Mert egyik fél sem tartotta meg a másikkal szemben az építő szeretetet. Ezért ebben az ügyben az Írásra kell hallgatni, amely azt tanítja, hogy se jobbra, se balra ne hajoljunk el, hanem kövessük örvendező szívvel az Úr tökéletes igazságát: mégpedig azt, hogy senki sem igaz azért, mert a szertartásos cselekedeteket  és szokásokat megtartja, és kötelezőként őrzi, ugyanígy senkit sem ítél egyedül igaznak azért, mert azokat elhagyja és megveti.
 A cselekedet nem igazít meg, de szükséges
A Krisztusba vetett hit által ugyanis nem a cselekedetektől vagyunk szabadok, hanem a cselekedetekről alkotott vélekedéstől, vagyis attól az esztelen feltételezéstől, hogy a megigazulást cselekedetekkel lehet elérni.  Mert a hit váltja meg, igazítja helyre és őrzi meg lelkiismeretünket: általa ismerjük fel, hogy igazságunk nem a cselekedetekben van, ámbár nem lehet és nem szabad, hogy a cselekedetek hiányozzanak, minthogy evés, ivás és halandó testünk szokásos cselekedetei nélkül nem létezhetik, de mégsem ezekben van a mi igazságunk, hanem a hitben, viszont azok a cselekedetek mégsem elvetendők, vagy elhagyandók. A világban tehát testi életünk szükségszerűsége kényszerít minket cselekedetekre, de nem ettől vagyunk igazak. “Az én országom nem innen, vagy ebből a világból van”, – mondja Krisztus, de nem azt mondja: “Az én országom nem itt, vagy nem ebben a világban van” (Jn 18,36). Pál pedig ezt mondja: “Jóllehet testben járunk, mégsem test szerint harcolunk” (2Kor 10,3). Gal 2,20-ban is: “Amit testben élek, azt Isten Fiába vetett hitben élem”. Az tehát, hogy cselekedetekben és szertartásokban tevékenykedünk, élünk és létezünk, ennek az életnek a szükségszerűségéből, és a test rendbentartásának gondjából következik, de nem ezektől vagyunk igazak, hanem az Isten Fiába vetett hit által.
Botránkoztatás és kímélet
Ezért a keresztyén embernek középen kell haladnia, és számolnia kell az emberek két fajtájával. Mert vagy a nyakas, megrögzött és megcsontosodott szertartásoskodók szállnak szembe vele, akik mint a süket kígyók, hallani sem akarják az igazságot a szabadságról, ellenben szertartásaikat megigazulásként magasztalják, parancsolják és követelik, hit nélkül, ahogyan egykor a zsidók tették és nem akarnak észre térni, hogy helyesen viselkedjenek. Ezeknek ellen kell állni, az ellenkezőt kell tenni, és bátran botránkoztatni, hogy szentségtelen vélekedésükkel sokakat magukkal ne vigyenek tévútra. Helyes dolog ezeknek szeme láttára húst enni, megszegni a böjtöt, és mást is tenni a hit szabadságáért, amit ők fő bűnnek tartanak. És ezt kell mondani róluk: “Hagyjátok őket: vakok ők, és vakok vezetői” (Mt 15,14). Ugyanígy Pál sem engedte Tituszt körülmetélni, amikor azok sürgették (Gal 2,3). Krisztus is megvédi az apostolokat, amikor szombatnapon kalászt téptek, és sok hasonló esetben is (Mt 12,1-8). Másfelől vannak egyszerűbb, tanulatlan, tudatlan és hitben gyenge emberek ahogyan az apostol nevezi őket (Róm 14,1) -, akik még nem tudják felfogni a hitnek ezt a szabadságát, jóllehet szeretnék. Ezeket kímélni kell, hogy meg ne botránkozzanak, és tekintettel kell lenni gyengeségükre, amíg teljesebben kinevelődnek. Mivel ezek nem megrögzött gonoszságból tesznek és vélekednek így, hanem egyedül a hit gyengesége miatt, ezért botránkoztatásuk elkerülése végett meg kell tartani a böjtöket és más dolgokat, amiket ők szükségesnek tartanak. Mert ezt követeli a szeretet, amely senkit sem sért meg, hanem mindenkinek szolgál. Mert nem a maguk hibájából, hanem a lelkipásztorokéból gyengék, akik hagyományaik bilincseivel és fegyvereivel vetették őket fogságra, és súlyosan megtévesztették őket. Ebből kell őket kiszabadítani és kigyógyítani a hit és a szabadság tanításával. Így mondja az apostol Róm 14,15-ben: “Ha az én evésem botránkoztatja testvéremet, nem eszem húst soha többé”.  Hasonlóképpen: “Tudom, hogy Krisztusban semmi sem közönséges, hanem csak ha valaki azt hiszi, hogy közönséges, de rossz az embernek, ha megbotránkozással eszik” (1Kor 8,13; Róm 14,14).
Harc a farkasok ellen a bárányokért
Ezért ámbár bátran szembe kell helyezkedni ama hagyományok tanítómestereivel, és élesen bírálni kell a főpapok törvényeit, amelyekkel Isten népe felett zsarnokoskodnak, mégis kímélni kell a megfélemlített  tömeget, amelyet azokkal a törvényekkel lelkiismeretlen zsarnokok fogságban tartanak, amíg meg nem szabadulnak tőlük. A harcot tehát határozottan kell folytatni a farkasok ellen a bárányokért de nem a bárányok ellen is. Ezt teszed akkor, ha a törvények és a törvényhozók ellen támadsz, és ugyanakkor mégis szolgálsz nekik a gyengékkel együtt, hogy ezek ne botránkozzanak meg, amíg ők maguk is felismerik a zsarnokságot, és megértik szabadságukat. Ha pedig élni akarsz szabadságoddal, azt rejtetten tedd, ahogyan PáI mondja Róm 14,22-ben: “Te a te hitedet, amely benned van, tartsd magadban Isten előtt”, de óvakodjál attól, hogy a gyengék előtt élj vele. Viszont a zsarnokok és megrögzöttek előtt élj vele az ő megvetésükre minél állhatatosabban, hogy ők is tudomásul vegyék, hogy lelkiismeretlenek, és törvényeik semmit sem érnek a megigazulás szempontjából, sőt semmi joguk sem volt arra, hogy azokat megalkossák.
Krisztus szolgájának bölcsessége
Mivel tehát ezt az életet nem lehet folytatni szertartások és cselekedetek nélkül, sőt a forrongó és tapasztalatlan ifjúságnak szüksége van arra, hogy ilyen kötelékekkel védjék és segítsék, és mindenkinek saját testét is fegyelmeznie kell ilyen gyakorlatokkal, ezért Krisztus szolgájának bölcsnek és hűségesnek kell lennie. Úgy vezesse és tanítsa Krisztus népét mindezekben, hogy lelkiismeretük és hitük sérelmet ne szenvedjen, hogy bennük “a keserűség érzése és gyökere fel ne sarjadjon, és meg ne fertőzzön sokakat”, ahogyan Pál a zsidókat figyelmezteti (Zsid 12,15), vagyis hogy a hitet elvesztve ne kezdjenek megfertőződni azzal a cselekedetekre vonatkozó vélekedéssel, mintha általuk igazulhatnának meg. Ez pedig könnyen megtörténik, és sokakat megfertőzhet, ha egyidejűleg nem hangsúlyozzák állandóan a hitet. Ahol pedig a hit elhallgatásával egyedül az embereik rendtartásait tanítják, – ahogyan eddig történt a mi főpapjaink pestises, szentségtelen, lélekölő hagyományaival, és a teologizáIók vélekedéseivel, úgyhogy számtalan lelket a pokolba vonszoltak ezekkel a bilincsekkel, – ott lehetetlen, hogy fel ne ismerhetnéd az antikrisztust. 
Szertartásokra szükség van
Összegezve: Ahogyan veszélyezteti a szegénységet a gazdagság, a hűséget a kereskedés, az alázatosságot a rang, az önmegtartóztatást a lakomázás, a tisztaságot a kéjelgés, úgy veszélyeztetik a hit igazságát a szertartások. “Hordozhatná-e valaki a tüzet az ölében – így szól Salamon – anélkül, hogy meg ne égetné ruháit?” (Péld 6,27). Mégis ahogyan a gazdaságban, kereskedésben, rangban, élvezetekben, lakomákban, úgy a szertartásokban, vagyis a veszedelmekben is élni kell. Sőt ahogyan a fiúgyermekeknek nagy szüksége van arra, hogy óvják őket a leányok ölétől és kívánságától, hogy el ne romoljanak  (amikor pedig felnőnek az üdvösség veszélyével jár a leányok társasága): úgy a tapasztalatlan és forrongó korú embereknek is szükségük van arra, hogy a szertartások vasláncával őrizzék és fegyelmezzék őket, hogy zabolátlan lelkük a bűn által lejtőre ne kerüljön. Mégis halálukká válnék, ha a cselekedetek által való megigazulás nézeténél megmaradnának. Annál inkább kell tehát oktatni őket arra, hogy nem azért voltak így bebörtönözve, hogy ez által igazzá legyenek, vagy sok érdemet szerezzenek, hanem hogy rosszat ne tegyenek, és könnyebben felnevelhetők legyenek a hit igazságára, amit életük veszélyeztetettsége miatt, hacsak nem fékezik őket, nem tudtak volna elviselni.
Állványzatok az épülő házhoz
Ebből következik, hogy a szertartásokat a keresztyén életben nem szabad más helyre tenni, mint a mesterek és művészek munkájánál azokat az építéshez és kivitelezéshez létesített állványzatokat, amelyeket nem azért készítenek, hogy valamik legyenek, vagy hogy megmaradjanak, hanem mivel nélkülük nem lehet építeni, vagy bármit alkotni. De ha készen az épület, akkor lebontják őket. Ebből láthatod, hogy magukat a szertartásokat nem szabad megvetni, sőt nagyon is helyeselni kell, ellenben a róluk alkotott vélekedést kell elvetni, hogy senki ne tartsa azokat az igazi és maradandó épületnek. Ha pedig valaki olyan nagy mértékben esztelen volna, hogy egész életében nem törődne mással, mint hogy ezeket az állványzatokat minél költségesebben, gondosabban és konokabbul megtervezze és felépítse, de sohasem gondolna magára az épületre, ha önmagával tetszelegne, és dicsekednék a művével azokban az üres állványzatokban és vázakban: nemde nem sajnálkoznék mindenki az ő esztelenségén, és úgy vélnék, hogy az elpazarolt költséggel inkább valami nagyot építhetett volna? Nem vetjük meg hát sem a szertartásokat, sem a cselekedeteket, sőt nagyon is sürgetjük, de a cselekedetekről alkotott vélekedést vetjük el, hogy ne értékelje azokat valaki úgy, mintha azok volnának az igazi igazságosság, ahogyan ezt a képmutatók teszik, akik egész életüket ezekre a tevékenységekre szánják és pazarolják, és nem érik el azt, amiért azt teszik, vagy ahogyan az apostol mondja: “Mindig tanulnak, és sohasem jutnak el az igazság ismeretére” (2Tim 3,7). Az a látszat, mintha építkezni akarnának, és arra készülődnének, és mégsem építenek soha. Így megmaradnak a kegyesség látszatánál, és annak erejét nem tapasztalják meg. Eközben mégis tetszenek önmaguknak ezzel a tevékenységükkel, sőt mindenki mást is ítélni mernek, akikről azt látják, hogy nem ragyognak a cselekedetek hasonló pompájában, pedig azzal a kidobott költséggel és Isten ajándékainak felhasználásával, ha hittel volnának eltelve, nagyszerű dolgokat tudnának véghezvinni maguk és mások üdvösségére. 
Egyedül Isten taníthat meg a hit szabadságára
Mivel pedig az emberi természet és a természetes ész – ahogyan ezt nevezik – természeténél fogva hiedelmekre hajlamos, ha tehát bizonyos törvényeket és cselekedeteket szabnak elébe, akkor azonnal hajlik arra a vélekedésre, hogy a megigazulást általuk szerezheti meg, továbbá mivel minden földi törvényhozó rendtartása ugyanerre az értelemre nevel és erősít: ezért lehetetlen, hogy magától levesse ama cselekedeti szolgaságot, és magától eljusson a hit szabadságának megismerésére. Imádkozni kell tehát, hogy az Úr győzzön meg minket, és tegyen “theodidaktoszokká”, vagyis Istentől tanítottakká (1Thessz 4,9), és ahogyan ígérte, írja be törvényét szívünkbe: különben elvesztünk. Ha ugyanis nem ő maga tanítja szívünkben ezt a titokba rejtett bölcsességet, akkor a természet nem tud vele tenni mást, mint elítélni, és eretnekségnek nyilvánítani, mivel megbotránkozik benne és esztelenségnek tartja. Tudjuk, hogy így történt egykor a prófétákkal és apostolokkal, most pedig velem és enyéimmel is hasonlóképpen bánnak a lelkiismeretlen és vak főpapok segédeikkel együtt, akiken velünk együtt végre könyörüljön meg az Isten, és világosítsa meg arcát mirajtunk, hogy megismerjük a földön és minden népek között az útját és üdvösségét annak, aki áldott örökké. Ámen.
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