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Savonarola (1452-1498)

Krisztus mennybemenetele
Girolatno Satvnarola Ferrarában született 1452-ben, 

és 23 éves korában, 1475-ben fölvették a dominikánus 
rendbe noviciátusnak. Hamarosan kiemelkedett ékesszólá
sával, és Firenzében sok hallgatót vonzott a korrupció ellen 
mondott bírálataival. Firenze elvesztette függetlenségét mint 
köztársaság, és teljesen a Medici család hatalma alá került. E 
család tagjai ellenálltak Savonarolának, pedig ő egy ideális 
keresztyén közösséget akart létrehozni. Amikor támadni 
kezdte VI. Sándor pápát, megpecsételődött a sorsa. 1495- 
ben megtiltották, hogy szószékre menjen, és négy évvel ké
sőbb kiközösítették az egyházból. Savonarola fellázadt a 
pápai tekintély ellen, de Firenze népe belefáradt a tanításá
ban rájuk szabott szigom viselkedési szabályokba. Bebörtö
nözték, majd elítélték eretnekség és lázítás miatt. 1498. má
jus 23-án felakasztották, és testét elégették. Puritanizmusa, a 
gonoszság bátor ostorozása, a saját lelkiismeretén kívüli 
bármilyen hatalom megtagadása mintha előfutára lett volna 
Kálvin arra vonatkozó erőfeszítéseinek, hogy megújítsa 
Genfet. Mindketten kudarcot vallottak abban a ragyogó 
próbálkozásukban, hogy társadalmi reformációt vezesse
nek, és mindketten példaképei a hősies, de bizonyos mó
don rövidlátó önzetlenségnek, ami megteremte gyümölcseit 
a történelemben.

„Miközben áldotta őket. eltávolodott tőlük ésfel t i te tett 
a mennybe "(Lk 24:51).

Krisztus Jézusban szeretett Testvéreim! E világ bölcsei 
az összes teremtményt két csoportra osztják; az egyik cso
portba tartozókat valóságoknak, a másik csoportba tartozó
kat tulajdonságoknak nevezik. A valóságok maguktól létez
nek, és nem szükséges mástól függniük. Ilyen a föld, a víz, 
a levegő, az ég, az állatok, a kövek, a növények és ehhez 
hasonlók. A másik csoportba tartoznak a tulajdonságok, 
amelyek nem léteznek önmagukról, hanem csak valami 
mástól függően, mint színek, szagok, ízek és ehhez hason
lók. Mivel ismeretünket teljes mértékben az érzékszervek 
által nyerjük, és csak akkor tudunk valamit megismerni, 
amikor annak tulajdonságai hatnak az érzékszerveinkre, 
ezért inkább a tulajdonságokat ismerjük, mint a valóságo
kat. A szemünk a színekért van, a fiilünk a hangokért, az 
orrunk az illatokért, a nyelvünk az ízekért, a tapintásunk a 
melegért és a liidegért, a keményért és a puliáért. Minden 
érzékszervünknek megvan a maga ismereti szférája, és azt 
hozza az elképzelésünk elé, amit már észlelt. Ezt aztán át
adja a bennünk levő értelemnek, ami elolvassa és megvilá
gítja az elképzelés termékeit, megítéli azokat, és a valósá
gok ily módon jutnak be ismeretünkbe. De az értelem ke
vés világosságot kap, ha azt elkülönítjük a testtől, mert Isten 
összekapcsolta a lelket és a testet; ezért az érzékszervek ál
tal az ismeret határozottá és teljessé válik. Ha a test nélküli 
lélek gazdagabb volna ismeretiben, akkor hiábavaló lenne, 
hogy a testhez kötődjék. Isten és a természetvilág semmit 
sem tesz hiába, és ezért a léleknek a testtel való egysége a 
tökéletességet szolgálja.

A lélek ismerete azonban nem lesz teljes mindaddig, 
amíg e halandó testben él. Nem éri el a teljességet mindad
dig, amíg itt csak a valóságok alapvető megkülönböztetéseit 
és okait ismeri, mert képtelen megismerni a valóságok bel

ső részét a külsőik által. Ezért az ember csak tökéletlenül 
ismeri a testetlen lényeget; mennyivel kevésbé ismerheti 
Isten nem teremtett, végtelen lényét!? De ha nem ismerhe
ti Isten lényét, nem lesz képes megismerni azt a sok más 
végtelen vonást sem, amik benne vannak. Ezért nem kell 
meglepődnünk azon, hogy sok minden van Istenben, amit 
nem tudunk megérteni, és hogy a hit nagyon sok igazságát 
nem tudjuk bizonyítani sem, mivel nem ismerünk mindent.

A nagy Isten az ő gazdag kegyelméből látta szegényes 
ismeretünket, Üdvözítőként bejött testünkbe, és magára 
vette azt, hogy munkálkodjék értünk, meghaljon és feltá
madjon ismét a halálból, amíg szeretettel teljes élet után az 
Atya fölemelte őt az érzékvilág fölé az ő örökkévalóságába. 
De amíg a mi Üdvözítőnk apostolaival együtt élt, túlságosan 
szerették azt, amit láttak benne, mert érzékszerveikhez kö
tődtek, és ezért képtelenek voltak az ő Lelke ismeretéhez 
fölemelkedni. Szükséges volt, hogy eltűnjék az égbe, hogy 
fölemelhesse lelkűket magához, jóval az érzékvilág fölé. 
Természetes erejük nem tehette meg ezt; ezért az Úr föntről 
adott világosságot választottainak. Fölemelkedve a magas
ba, foglyokat vitt magával, mert az égbe emelkedve vitte 
magával a zsákmányt, amivé az ördög tette az emberek lel
két ősszüleink bukása óta. Az Úr ajándékokat adott az em
bereknek (Ef 4:8), amennyiben közölte velük a Szentlélek 
hét ajándékát. Most már mindent itt hagynak e világban, és 
fölemelkednek a Krisztussal való közösség által, aki adja 
nekik világosságul a Ilit fényét. E délelőttön beszéljünk er
ről a hittről, ami a Megváltóhoz vezet!

„Serkenj fel, aki aluszol, és Krisztus világosságot ad 
neked!” Ne légy foglya a testnek és az érzékszerveknek, 
amelyek álomba mentenek; emelkedj fel Krisztushoz, ő ad 
neked világosságot! Látod, az ő teste odafönt van. Mit láttok 
ebből ti, bölcsei e világnak? Aminek súlya van, az lefelé tart, 
de az ő teste az egek fölé emelkedett. Ezúttal a lefelé húzó 
törvények megsemmisültek. De látod, milyen reményt tá
maszt bennünk a mindenható Isten: ha fejünk már fölemel
kedett, mi, az ő tagjai is követjük. Ebben reménykedünk; 
erről prédikálunk; ebből élünk.

Tudd meg, ó, ember, hogy ha akarod, eljuthatsz a pa
radicsomba, mert odament megváltó Krisztusod; de tudd 
meg azt is, hogy nem a saját természetednél fogva, nem 
arany és ezüst segítségével, nem az erényességeddel éred el 
azt a helyet! Ő adott ajándékokat az embereknek, és ezek 
által elérheted a paradicsomot, de csak akkor, ha akarod. 
Neked adta Szentleikének adományait minden ismeretado
mány előtt, és e fény által megvilágosít téged, és megmutat
ja célodat. Ezért adja neked a bölcsesség ajándékát, amivel 
megtanulod szeretni célodat, és észreveszed, mennyire 
szükséges neked a szeretet.

Krisztus aztán így szól az embernek: „Maradj meg az 
én szeretetemben, hagyd el e világ kincseit, kövess en
gem a mennybe! Mivel szükséges tudnod, hogy ez a világ 
semmit sem ér, ő ad neked olyan tapasztalatot, ami el
mondhatja, hogy hamarosan távoznod kell ebből a világ
ból, amiben semmi sem maradandó. Sok nehézség és ké
tely által az embernek el kell jutnia eddig, és tudnia kell, 
hogy mit csináljon; ezért kaptad a tanács ajándékát. 
Tartsd magad szorosan ehhez a tanácshoz, és kövesd 
Krisztust, aki mindig jó tanácsot ad neked! Ő nem e világ
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kincseit, hanem örökkévaló dicsőséget és halhatatlan bol
dogságot ad neked.

Mit cselekszel ezek után, ó, embernek fia? Hagyd el e 
világot, és állj Krisztus szolgálatába! Ő vár téged és megju
talmazza szolgálatodat, mert ő bőséges a jutalmazásban. 
Igyekezzék hát mindenki szolgálni őt! Mivel azonban min
denki köteles törődni testvérének az üdvösségével, ezért őt 
Krisztushoz kell vezetnie! Az Úr adja neked a szeretet ado
mányát, ami által figyelmeztetned kell testvéredet, szomszé
dodat, barátodat, feleségedet, mindenkit, és teljes erővel és 
lelkesedéssel oda kell vezetned őket Krisztushoz! De ebben 
a világban az embernek örömeken és szomoniságokon kell 
átmennie. Hogy ellenállj e föld örömeinek, Krisztus adja ne
ked a félelmet, hogy mindig vigyázz, nehogy eless, és ne 
engedd meg, hogy vidám napjaid elszakítsanak Krisztus ke
gyelmétől. Hogy ellenállj a boldogtalanságnak, ő adja ne
ked az ellenállás erejét.

Mit akartok, ó, emberek gyermekei? Nem követitek 
Krisztust, aki fölment a magasba és eltávozott, hogy helyet 
készítsen nektek a dicsőségben? Nem állhatsz az Úr szolgá
latába, ha nem tudod elhinni ezeket a szavakat. Ha azon
ban hiszel, többé nem maradsz közömbös. Ha hitetlen
kedsz, ha hálátlan vagy, az Úr megbünteti hitetlenségedet, 
ahogy mennybemenetelének reggelén megbüntette apos
tolainak hitetlenségét. Mivel neked ma reggel megmagya
ráztam ezt az evangéliumot, meg kell büntetnem szíved 
keménységét és hálátlanságát. Visszautasítottad az Úr 
szolgálatát, aki fölment a mennybe, hogy elkészítse ne
ked a legmagasztosabb dicsőséget.

Minden férfit és nőt felszólítok, mindazokat, akik éle
tét tönkreteszi a szomoriíság és a baj. Mitől féltek? Aki hiszi, 
hogy Krisztus odafönt van, többé semmitől sem fél. Jöjjetek 
tehát mindnyájan az ő szolgálatába! Jézus megdorgálta ta
nítványainak hitetlenségét és keményszívűségét, mert nem 
hittek azoknak, akik őt látták feltámadása után. Hit nélkül 
lehetetlen Istennek tetszeni. Kétségtelenül, az apostolok ezt 
mondták: „Hogyan hihetnénk ezeknek az asszonyoknak?” 
De ezek az asszonyok tiszta szívűek voltak Isten előtt, ezért 
a Megváltó megdorgálta tanítványait. Ti még élesebb lec- 
kéztetést érdemeltek. A tanítványoknak néhány asszony 
meghirdette annak hírét, hogy föltámadt. Ti halljátok ezt, és 
ráadásul mindazt a dicsőséges kinyilatkoztatást, amivel az 
Úr ezután bizonyította magát e földön. Miért nem jöttök, 
hogy Krisztust szolgáljátok?

Ti nem hisztek igazán, mert annyira tele vagytok bűn
nel, és semmibe veszitek Isten parancsolatait. Nem érdemli- 
tek meg a hit ajándékát. Akinek van hite, annak mutatnia 
kell ezt az ő cselekedeteiben, és ezzel bizonyíthatja, hogy 
megvan neki az, amiről mondja, hogy megvan; nevezete
sen, az isteni Ige bizonyosságát, ami nem tévedhet, Isten jó
ságát és azt, hogy elvezet minden jóságra. Bűneitek miatt 
nincs meg az igazi világosságotok, ami képessé tenne tite
ket minden jóság fölismerésére. Elmerültök a bűnben, meg
részegedtek a kapzsiságról és fényűzéstől és e világ minden 
művétől. Csak hatalmat és dicsőséget kerestek. Miért? Ha 
van hitetek, akkor nem keresitek ezeket, mert tudjátok, 
hogy a hit sokkal értékesebb koronát ad nektek.

Ezekből a bűnökből származik hitetlenséged és szíved 
keménysége. Ezért, a Ilit Igéje nem érinti a szíved, ami kőből 
és vasból van. Dobd le a bűn terhét, és ¿idd oda akaratodat 
az igazságnak; aztán véget ér keményszívűséged, és Isten 
megadja neked a hit ajándékát! Mit akarsz? Miért állsz olyan 
bizonytalanul és nyugtalanul? Miért nem akarsz hozzá siet
ni, és meglátni, hogy miként hagyta itt életedet, miként 
ment a mennybe, ahova hív téged is? Végre hagyd már el

érzéki életedet, és lépj Krisztus ösvényére! Ne tétovázz to
vább, kezdd el ma, ne halaszd holnapra! Ha hited van, ak
kor nem tudod későbbre halasztani, és ha szíved igaz Isten 
előtt, ő megadja neked a hit világosságát, ami képessé tesz 
arra, hogy különbséget tégy a hamis és az igazi hit között, 
és így, amikor a helyes úton haladsz, nem esel tévedésbe. 
Aztán megtudod magad is, hogy az evangélium alakítja ki a 
jó embereket azokból, akik igazán hisznek, és tapasztalatod 
elmondja neked, hogy nincs okod kételkedni.

Az Ószövetségből egy történet szolgálhat példázat
képpen, és teheti világosabbá, amit gondolok. Amikor Bá
lák hallott Izráel meneteléséről, megijedt és hívatta Bálámot, 
hogy átkozza meg Izraelt az érdekében. Bálám elindult útjá
ra a szamarán, sőt az Úr angyala is kísérte, mert Bálám go
nosz szándékkal ment Bálákhoz. Az állat eleinte le akart tér
ni a mezőre, és liiába feküdt le két fal között és szenvedett 
gazdája ütései és átkai miatt, amíg a próféta meg nem látta 
az angyalt és észre nem vette bűnét. Bálák az a gonosz, aki 
tönkre akarja tenni Isten népét. Bálámon érthetjük a neme
seket, a főpapokat, a prédikátorokat, a tudósokat, akiket 
fogva tart gonoszságával.

A két szolga az, akik követik a gőgösöket, nekik szol
gálnak és hízelegnek, különösen a lusta papságot és a szer
zeteseket, akik a külső szerint erényes életet élnek, de a 
szertartásokhoz ragaszkodnak, és nem törődnek azzal, 
hogy az igazat mondják. Ezekhez tartozik sok polgár, akik 
nyilvánvalóan erényesen élnek és elrejtik gőgjüket. Mivel 
nem követik el a testnek azokat a bűneit, amiket észreve- 
hetnének, tele vannak kegyességgel a külső szertartások
ban, de belül tele vannak fennhéjázással. Ezek az ördög 
tagjai, mert az ördög nem eszik, nem iszik, nem alszik és 
nem kapzsi, sem nem szegény, hanem éppen olyan büsz
ke, mint ezek.

A szamáron érthetjük az egyszerű embereket. Őket a 
bűn útján vezetik a lusták szertartásaikkal, mivel nem törőd
nek azzal, hogy megfeleljen a szív az istentiszteletnek, és a 
misék, gyónások és bűnbocsátó cédulák által irányítják 
őket, és elvetik azt, ami hasznos lenne, a pénzért és a gyer
tyákért. A lusták adnak nekik tanácsot prédikációikban: vál
laljatok valamilyen beruházást, építsetek kápolnát, és meg
szabadultok annak minden veszélyétől, hogy pokolba jus
satok! Ne higgyetek ezeknek a szélhámosoknak; semmilyen 
külső cselekmény nem vihet titeket a paradicsomba, még a 
csodák és a próféciák sem, hanem csak Isten kegyelme, ha 
megalázzátok magatokat és szeretet van bennetek...

A szamár előtt állt egy angyal kivont karddal. Ez Krisz
tus, aki beszél a szamárral: ne haladj a bűn útján, mert kor
bácsot készítettem neked! Egyedül a szamár látta az angyalt; 
mert először az egyszerííek hallják meg Isten igéjét, de Bá
lám és a hozzá hasonlók semmit sem hallanak abból. A sza
már letért a fogság ösvényéről, és kiment a mezőre, az Úr 
útjára. „Mert a mennyek országa olyan, mint a földben elrej
tett kincs, amit az ember megtalál, aztán eladja mindenét, 
amije van, és megveszi azt a földet.” Ezért az egyszerűek ki
mennek a Szentírás szent mezőire, és ezt mondják: „Hadd 
nézzek körül egy kicsit, mert e mező virágaiból gyümölcs 
terem!” Igen, a mi atyáink, a próféták, apostolok és mártírok 
gyümölcsöt teremtek, és örömmel haltak meg az igazságért. 
Ezek azok, akik kimennek a mezőre, és az igazságot mond
ják a halál fenyegetése közben. Jöjjetek a városba, ahol a 
nemesek és az urak mint a bűn foglyai összegyülekeznek, 
és ezt kiáltják a szerzetesek lusta csapatának: Ó, atyák, he
lyes lenne, ha ezekről szólva nem ilyen húrokat pengetné
tek, amelyek miatt kegyvesztettekké és megvetettekké vál
hattok. Ezeket mondták már nekem is. A mi üldöztetésünk



4 Hirdesd az Igét!

akkor kezdődik, ha prédikálásba fogunk. De Jézus kész 
volt meghalni azélt az igazságért, amiről beszélt. Vajon el 
kellene hagynunk az igazságot azért, hogy az embereknek 
tessünk? Nem, elmondjuk mindenféle módon, és Bálám 
szamarával együtt kimegyünk a mezőre.

Ne gondoljátok, hogy olyan ostoba vagyok, hogy eze
ket indokolatlanul vállalom. Az eget és a földet hívom tanú
kul magam ellen, ha nem az igazságot beszélem. Mert az 
egész világ ellen szól prédikációm; mindenki szembeszáll 
vele. Ha a hazugsággal tartok, akkor Krisztus ellenem lesz, 
ezért ellenem áll a menny és a föld, és hogyan állhatok 
meg? Ha a szent kérdésekkel így szélhámoskodom, hogyan 
merek fölemelkedni? Higgyetek nekem, az igazságot mon
dom! Saját szememmel láttam azt, és saját kezemmel érintet
tem. Higgyétek el! Ha nem az igazságot mondom, akkor 
testem és lelkem a pusztulásra szánom, de megmondom 
nektek, az igazságot hirdetem, és erről teljesen bizonyos va
gyok. Ezt mondom arról az igazságról, amin állok, nem 
azért, hogy másokat is az én tévedéseimre állítsak át. Jöjje
tek hát Jézus szolgálatába, jöjjetek az igazsághoz, jöjjetek 
hozzám, kérlellek titeket! Nem tudjátok, hogyan magyaráz
tam nektek János kijelentését? Sokan megjegyezték, hogy 
túl sokat mondtam a részletekről és túl mélyen mentem 
azokba.

A szamár előtt állt egy angyal, és azt akarta, hogy 
menjen ki a mezőre, de Bálám megverte. Nem is tudjátok, 
milyen sok ellenállással kell találkoznom. A lusta szerze
tesek voltak az elsők, akik bolondnak és forradalmárnak 
neveztek. A másik oldalon álltak a gyengék és az egysze
rűek, akik ezt mondták ártatlan hitükben: „Ó, bárcsak 
meg tudnánk tenni, amit az Úr tanít!’’ Aztán hadakoztam a 
polgárokkal és e korszak nagy bíráival, akiknek nem tet
szett prédikálási módszerem. Két fal között voltam, az an
gyal figyelmeztetett engem, az örök halállal fenyegetett, 
hogy letérítsen erről az útról, és megkaptam Bálám ütéseit. 
Ismeritek üldöztetésemet és veszedelmemet. Mégis tudtam, 
hogy a győzelem útján haladok, és ezt mondogattam állan
dóan: nincs emberi lény e világon, aki eltérítheti ügyemet. 
Bálám, te odaszorítottad lábad a falhoz, de tégy, ahogy 
akarsz, én összetöröm lábad, én nekitámaszkodtam a fal
nak, Krisztusnak, rátámaszkodtam kegyelmére, úgy vélem. 
Hagyj fel haragoddal és fenyegetéseddel, nem téríthetsz el 
engem a faltól! Mindnyájatoknak ezt mondom: Jöjjetek az 
igazsághoz, hagyjátok el gonoszságotokat és rosszindulato
tokat, hogy ne szóljak nektek gyászotokról! Ezt mondom 
neked, ó, Itália, ezt mondom neked, ó, Róma, ezt mondom 
mindnyájatoknak: térjetek meg, és tartsatok bűnbánatot! 
Előttetek áll a szent igazság; az nem tévedhet, nem torzul
hat el és nem semmisülhet meg; ne várjatok addig, amíg a 
csapások rátok zúdulnak!

Mindenben elnyomnak engem, még a lelki hatalom is 
ellenem van Péter hatalmas kulcsával együtt. Szűk az ösvé
nyem és tele van bajjal. Mint Bálám szamarának, nekem is a 
földre kell vetnem magam, és fel kell kiáltanom: „Látjátok, 
itt vagyok! Kész vagyok meghalni az igazságért!" De amikor 
Bálám verte a földön fekvő állatot, az ezt mondta neki: „Mit 
tettem veled?” Ezért így szólok hozzátok: Jertek ide, és 
mondjátok meg, mit tettem veletek! Miért vertek engem? Az 
igazságot szóltam előttetek, figyelmeztettelek titeket arra, 
hogy válasszátok az erényes életet. Sok lelket Krisztushoz 
vezéreltem.” De ti ezt válaszoljátok: „Gonoszul szóltál ró
lunk, ezért vállalnod kell megérdemelt verésedet!” Én nem 
neveztem meg senkit, én csak általánosságban kárhoztat
tam bűneiteket. Ha vétkeztetek, magatokra haragudjatok, 
ne énrám! Egyikőtöket sem említettem, de ha az említett

bűnök feltétlenül a tieitek, akkor azok, és nem én ismertet
tem veletek azokat.

Ahogy a megvert állat megkérdezte Bálámtól, ugyan
úgy én is kérdezem: „Mondjátok meg, nem a ti szamaratok 
vagyok, és nem tudjátok, hogy engedelmeskedtem nektek 
egészen eddig a pillanatig, hogy még meg is tettem, amit 
feljebbvalóim parancsoltak, és mindig békességesen 
viselkedtem?” Tudjátok ezt, és mivel annyira teljesen más 
vagyok, talán azt hiszitek, hogy valamilyen nagy ügy hajt 
engem ebbe az irányba. Sokan ismertek engem, ahogy ele
inte viselkedtem. Ha úgy’ maradtam volna, annyi tisztessé
get érhettem volna el, amennyit kívánok. 1 lat éven át éltem 
köztetek, és most másként beszélek, mégis hirdetem nektek 
az igazságot, amit jól ismertek. Látjátok, milyen nagy szo- 
morúságban és ellenállásban kell most élnem! Jeremiással 
együtt elmondhatom: Jaj nekem, anyám, mert arra szültél, 
hogy perlekedjem és vitázzam az egész országgal!” De hol 
van az az apa vagy anya, aki azt mondhatná, hogy a fiukat 
bűnbe vezettem; vagy aki elmondliatná, hogy tönkretettem 
férjét vagy feleségét? Mindenki ismeri az életemet, ezért he
lyes, ha elhiszitek, hogy az igazságot mondom, amit min
denki ismer. Úgy gondoljátok, hogy lehetetlen az embernek 
megtenni azt, amit hit által neki prédikálok? Isten segítségé
vel könnyűvé válhatna nektek.

Egyedül a szamár látta az angyalt. Mások nem látták. 
Ezért nyissátok ki szemeteket! Hála Istennek, már sokan ki
nyitották. Láttatok sok tudóst, akiket bölcsnek gondoltatok, 
és ők ellenálltak ügyünknek. Most már hisznek. Sok nemest 
és előkelőt, akik kemények és gőgösek voltak velünk 
szemben, most már megalázzák magukat. Láttatok sok nőt 
is, akik elfordultak hiábavalóságaiktól az egyszerűséghez; 
tomboló fiatalokat, akik most már megjavultak és helyesen 
viselkednek. Valóban sokan alázatosan fogadták ezt a taní
tást. Ez a tanítás szilárdan áll, bármennyire is támadták azzal 
a szándékkal, hogy rábizonyítsák: ez a tanítás szemben áll 
Krisztussal. Isten bizonyítja az ő bölcsességét, amikor meg
mutatja, hogy ez végül minden más bölcsességet legyőz. Ő 
megengedi, hogy szolgái ellen szóljanak. Eközben bemutat
ják türelmüket és alázatukat, és az ő szeretete alapján nem 
félnek a mártíromságtól.

Ó, férfiak és nők, ajánlom nektek ezt az igazságot. 
Akik fogságban vannak, hadd mondjanak nektek ellent, 
amennyire csak akarnak, Isten eljön és ellenkezik büszke
ségükkel. Ti. büszkék, ha nem változtok meg és nem javul
tok, akkor kard és járvány szakad rátok, éhínség és háborií 
forgatja fel Itáliát. Előre megmondom nektek ezt, mert bizo
nyos vagyok benne. Ha nem lennék, nem említeném. Nyis
sátok meg szemetek, mint ahogy Bálám megnyitotta sze
mét, amikor az angyal így szólt hozzá: „Ha nem tért volna ki 
előlem, téged meg is öltelek volna.” Ezért azt mondom nek
tek, foglyok: ha ez nem a jó prédikálásáért lett volna, akkor 
jaj lett volna nektek. Bálám így szólt: „De ha nem tetszik ne
ked, inkább visszatérek.” Ti is hasonlóan mondjátok, hogy 
visszatértek Istenhez, ha nem helyes az utatok. Ahogy Bá
lám az angyalhoz beszélt, ti is ezt mondjátok: „Mit akarsz, 
hogy cselekedjünk?” Az angyal azt válaszolja nektek, amit 
válaszolt Bálámnak: „Ne átkozd meg azt a népet... csak azt 
mondd, amit én mondok neked." De szátokba teszi a fi
gyelmeztetést, hogy legyetek jót, győzzétek meg egymást 
az isteni igazságról, és viseljétek el a bántást hősiesen. A 
keresztyén élete az, hogy jót tesz, elviseli a bántást, és hűsé
gesen kitart halálig. Ez az evangélium, amit mai evangéliu
mi szövegünk szerint prédikálni kell az egész világon.

Ezt kérditek: „Mit akarsz tőlünk, testvér?" Azt kívánom, 
hogy szolgáljátok Krisztust lelkesedéssel és ne lustán és kö
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zömbösen. Azt kívánom, hogy ne gyászoljatok, hanem há
laadással emeljétek fel kezeteket az ég felé, amikor testvére
tek vagy fiatok Krisztus szolgálatába lép! Eljön az idő, ami
kor Krisztus nemcsak bennetek munkálkodik, hanem álta
latok és másokban is. Aki csak hallja, mondja ezt: Jöjj, 
testvér!” Az egyik maga után vonja a másikat. Térjetek meg, 
akik azt gondoljátok, hogy okosabbak vagytok, és ezért 
nem tudjátok elfogadni a hitet! Bárcsak meg tudnám ma- 

' gyarázni ezt az egész evangéliumot nektek szóról szóra, ak
kor megkorbácsolnám a homlokotokat, és bizonyítanám 
nektek, hogy a hit nem lehet hamis, és hogy Krisztus a ti Is
tenetek, aki trónon ül a mennyben és vár rátok.

Vagy hisztek egyáltalán? Hol vannak tetteitek? Miért 
késlekedtek velük? Halljátok ezt: volt egyszer egy szerzetes, 
aki egy előkelő férfinak beszélt a hitről, és megkérdezte tő
le, hogy miért nem hisz. Ezt válaszolta: „Te magad sem hi
szel, mert ha hinnél, akkor más tettekkel bizonyítanád!” 
Ezért ti is ezt mondjátok nekem: „Ha hiszel, hol vannak a 
cselekedeteid?” Hited mindenki ismeri, mert mindenki tud
ja, hogy Krisztust megölték a zsidók, és hogy az emberek 
mindenütt hozzá imádkoznak. Az egész világ tudja, hogy 
dicsőségét nem erőszakkal s nem fegyverekkel terjesztették, 
hanem a szegény halászemberek által. Ó, bölcs ember, azt 
gondolod, hogy a szegény halászok nem voltak elég oko
sak erre? Ahol dolgoztak, ott a szívek megjavultak; ahol 
nem dolgozhattak, ott az emberek gonoszak maradtak. 
Ezért a hit igaz volt és Istentől származott. Azok a jelek kö
vették tanításukat, amikről az Úr ígéretet tett: nevében ördö
göket űztek; új nyelveken szóltak; ha halálosat ittak, nem 
haltak meg. Még lia ezek a csodák nem is fordultak volna 
elő, akkor is a csodák csodája lett volna, hogy a szegény 
halászok bármilyen csoda nélkül olyan hatalmas munkát 
vittek véghez. A hit Istentől eredt. Krisztus igaz, és Krisztus 
a ti Istenetek, aki a mennyben van és vár rátok.

Azt mondjátok, hogy hisztek az evangéliumban, de 
nem hisztek nekem. Minél tisztább valami, annál közelebb 
van céljához és beteljesedéséhez. A keresztyén élet megtisz
títja a szívet, és nagyon közel visz az igazsághoz. A keresz
tyén élethez vezetlek titeket, ha megismeritek az igazságot. 
Ha meg akartalak volna csalni titeket, akkor miért adtam 
volna nektek át ajándékaim közül a legfőbbet, családom 
fölfedezésének az eszközét? Nagyon ostoba lettem volna, 
ha próbáltam volna rátok varrni valamilyen hamisságot, 
amit hamarosan felismertetek volna. Csak azért szólítottalak 
fel titeket, mert nektek az igazságot ajánlottam. Jöjjetek ide, 
nem félek tőletek; minél közelebbről megvizsgáltok, annál 
világosabbá lesz előttetek az igazság!

Vannak azonban egyesek, akik szégyellik Jézus Krisz
tus keresztjét, és így szólnak: Ha el kell liinnünk ezt, akkor 
mindenütt megvetnek minket, különösen a legbölcsebbek. 
De ha megismernétek az igazságot, csak azok életét nézné
tek, akik jajt kiáltanak Illetlenségükre, lia cselekedeteik alap
ján lennének megmérve. Ha ti szégyellitek is a keresztet, az 
Úr nem szégyellte hordozni azt a keresztet értetek, és meg
halni azon a kereszten értetek. Ne szégyelljétek az ő szolgála
tát és az igazság védelmét! Tekintsetek az ördög szolgáira, 
akiket nem szégyellnek a nyílt helyeken, a palotákban és 
mindenütt, hogy gonoszt szóljanak és gya lázzanak minket! 
Viseljetek el egy kis szégyent a ü Uratokért; mert aki követi 
őt, az evangélium szerint az ő nevében ördögöket űz ki; vagy
is kiűzi a bűneit, és kegyes életet él; kiűzi a kígyókat; kidobja 
a lustákat, akik házakba mennek, és gonoszságokat monda
nak az igazságot színlelve, ezért olyanok, mint a mérges kí
gyók. Meglátjátok, hogy a gyermekek miként állnak nekik el
lent Isten igazságával, és elűzik őket.

Ha a hívő bármilyen halálosat iszik, nem árt neki. Ez a 
halálos ital a lusták hamis tanítása, amiből, ahogy állítjátok 
velük együtt, egy kicsi titeket is érint. De aki ellenáll sértet
len hitben, így kiált hozzátok: cselekedjetek jót; keressétek 
Isten dicsőségét, ne a magatokét! Aki ezt teszi, az igazság
ból való és sértetlen marad. Az Úr mondja továbbá a hűsé
gesekről: kezüket vetik a betegekre, és meggyógyulnak. A 
kezek a cselekedetek, és a jók kezüket vetik a gyengékre, 
és támogatják őket, amikor tántorognak. Vajon nem az evan
gélium szerint oktatlak titeket? Miért tétováztok és miért nem 
léptek az Úr szolgálatába? Kérdezitek még tőlem, hogy mit 
kellene tennetek? Befejezésül megmondom nektek.

Tekintsetek Krisztusra, és megismeritek mindazt, amit 
a hitről mond! Kérdezzétek az apostolt; ő semmi másról 
nem beszél, csak a hitről. Ha mindennek az alapját meg
kaptátok, ha van hitetek, akkor mindig a jót teszitek. Hit 
nélkül az ember mindig bűnbe esik. Keressétek a hitet, 
hogy jók legyetek, különben a hitetek eltorzul! Krisztus pa
rancsolta tanítványainak, hogy prédikálják az evangéliumot 
az egész világnak, és bölcseitek az embert egy kis világnak, 
mikrokozmosznak nevezik. Ezért tehát prédikálj magadnak, 
ó, férfi, nő és gyemiek! A világ három része van bennetek 
is. Prédikáljátok először a ismereteteknek, és mondjátok ne
ki: Ha közel kerülsz elihez az igazsághoz, akkor növekszik 
a hited; miért tétovázol ezt felhasználni? Aztán akaratotok
nak mondjátok: látod, hogy minden elmúlik; ezért ne sze
resd a világot, szeresd Krisztust! Ezután forduljatok világo
tok második részéhez, és mondjátok neki: Légy hálás, ó, 
emlékezetem, mert Isten kegyelme bemutatkozott neked, 
hogy ne e világ javaira gondolj, hanem a teremtett világnak 
adott kegyelmére, és arra a megváltásra, amit Isten Fiának 
vére által nyertél! Aztán menj a harmadik részhez, az elkép
zelésedhez, és hirdesd neki: Semmit ne állíts szemem elé, 
csak halálomat, és semmit ne hozz elém, hanem a keresztre 
feszítettet öleld át, fuss hozzá! Aztán menj végig a világ min
den városán és prédikáld nekik!

Először mondd a szemednek: ne tekints hiábavalóság
ra! Fülednek ezt mondd: ne hallgasd a lusták szavát, hanem 
csak Jézus szavait! A nyelvednek ezt mondd: ne beszélj töb
bé gonoszt! Mert nyelved nagy szikla, ami egy hegy tetejé
ről gördül alá. Először lassan indul, aztán mind gyorsabban 
és féktelenebbül. Egy kis enyhe zúgolódással kezdődik, az
tán kis bűnöket említ, majd nagyobbakat, amíg végül nyílt 
istenkáromlásban tör ki. A szádnak mondd: szükséges, 
hogy bűnvallást gyakoroljunk! Minden érzékszerved legyen 
tiszta, és forduljon az Úrhoz, mert ő adja a változást és a 
tisztaságot. Kezednek mondd: tégy jót és osztogass ala
mizsnát; a lábad pedig menjen a jó úton! Reformációnk 
elkezdődött Isten Leikével, ha szívünkre vesszük azt, amit 
mindenkinek önmagának kell prédikálnia. Aztán az Úr Jé
zus nevében kiűzzük a kísértés ördögeit. Igen, hívjuk Jé
zust mindannyiszor, amikor a kísértés közeledik: hívjuk őt 
százszor, és higgyük szilárdan, a kísértés távozik. Aztán új 
nyelveken beszélünk, Istennel beszélgetünk. Elűzzük a kí
gyókat; az érzékszervek csábításai ezek a kígyók. Ha bármi
lyen halálosat iszunk, nem árt nekünk, ha a harag vagy kí
vánság támad föl bennünk, Jézus nevére eltávozik. Kezün
ket vetjük a betegekre, és meggyógyítjuk őket; jó cseleke
detekkel erősítjük a gyenge lelkeket. Ha érezzük gyengesé
günket, meneküljünk Istenhez, és ő megerősít; ezért ő az 
egyetlen menedék. Ő a te Megváltód és Urad, aki a menny
be ment, hogy helyet készítsen neked, és ott vár téged. Mit 
szándékozol tenni? Menj és kövesd Jézust, akinek dicsőség 
örökkön-örökké!

Ámen


