
Luther Márton két levele. 
(Latinból fordította Faragó Bálint.) 

I. 

Luther levele Ramassi Mátyáshoz1. 

„Tisztelendő Ramassi Mátyás úrnak, nagyszebeni lelkipásztornak 
és az ottani káptalan dékánjának, az Urban kedves testvéremnek 

kegyelem és békesség az Úrtól. 

Megbízott embered átadott nekem Mátyásom ! leveleddel együtt 
egy Brassóban nyomatovt könyvecskét, mely a brassói egyház 
és az egész Barczaság reformációjáról szól. Ezt a könyvecskét 
én — mivel abban mindazt, amit tőlem kérsz, bővebben meg 
fogod találni, mint én leírhatnám — el akartam küldeni neked, 
de megbízottad azt mondta, hogy nálatok ezen könyvecskéből 
bőven vannak példányok és arra kérsz, hogy tartsam meg ma-
gamnak. Nagyon tetszett nekem e könyvecske, mert tudományosan, 
őszintén és híven van írva. Olvasd tehát ezt a könyvet és közöld 
a dolgot a brassói egyház lelki pásztoraival, akik leghasznosabb 
munkatársaid lesznek neked egyházad reformálásában, mert ezek 
a mi egyházunkat vették szorosan mintául ebben a könyvecs-
kében. Fordulj tehát ezen könyvecskéhez és ama férfiakhoz. Isten 
veled hívem az Urban és légy szerencsés munkádban! Amen. 

Egyed napján 1543. 
A te 

Luther D. Mártonod." 

II. 

Luther Márton levele Honterus Jánoshoz2. 

„Kegyelem és békesség. 
„Azt írod Honterusom! hogy küldtél hozzám levelet, de te 

„nem tudod, hogy ezen veszedelmes időkben megkaptam-e? 
„Tudatom veled, hogy megkaptam, valamint megkaptam a hozzá 
„mellékelt s Theodosius képét viselő amaz aranypénzt is, melyet 

1 Ε levél eredet i je : Fabó Codex Diplomaticus 1869; 13. lap. 
2 M. Schmeizel. Epistola M. Lutheri ad I. Honterum Jenae M. D. C. C. XII 
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„leveled szerint a ti előjárótok vagy bírátok ajándékozott nekem 
„emlékűi, kinek nevemben add át köszönetemet, kérlek. — Egyéb-
i r á n t az egyháznak és vallásnak nálatok lassanként fejlődő 
„állapotáért dicsérem az Urat, a Világosság Atyját, akitől szár-
m a z i k minden jó adomány és kérem, növeljen és áldjon meg 
„benneteket minden lelki - ajándékával. Atnen. Nektek is lesz 
„részetek a kigyó mardosásában, mert ugy Íratott, ugy mondatott 
„kezdettől fogva és ugy is lesz a jövőben is a végből, hogy 
„ellenkezés legyen a kigyó magva és az asszonynak a magva 
„között. Másként nincs és nem lehet Istennek igazi egyháza. 
„Vigasztalásunkra szolgál azonban annak tudata, hogy a győzelem 
„a mardosóval szemben mindig annak a részén van, a ki a kigyó-
„fejét megtöri, a mint megíratott: magát a te fejedet fogja 
„megtörni. Helyesen cselekszel tehát és helyes az az elhatározá-
s o d , hogy vigyázóknak kell lennetek a külső ellenségekkel, va-
j a m i n t a szomszédos és házi farkasokkal szemben, ezek a kigyó-
„nak a fogai, még pedig őrlőfogai, a mint a próféta mondja. 
„— De nagyon elfoglalt s már öreg és törődött ember vagyok, 
„a ki (mint hiszem) megérdemelt nyugalomra vágyakozom; de 
„kevéssé teljesül a kívánságom. Annálfogva, ha rövidebben irok, 
„vagy ha előbbi leveledre nem válaszoltam, bocsásd meg, kérlek. 
„—Isten veled és minden tieiddel. Ámen. 

„Cantate vasárnapon 1544. évben. 
„Luther D. Márton. 

„N. Fülöp ur távol van Thüringiában." 

A czímezés a következő: 

„A Krisztusban tisztelendő férfiúnak, Hontems János úrnak, Ma-
gyarországon az Ur brassói igehirdetőjének, 

„az Urban kedves testvérének." 


