
A reformáció alapelvei. 
Λ /íegérkezett hát az 1917-ik esztendő. Jubileumi esztendőnek kell 
• i ' i lennie a föld egész protestáns keresztyénsége számára. Első-
sorban természetesen számunkra, ágostai hitvallású evangelikus 
keresztyének számára. Ez évi október 31-én lesz ugyanis négyszáz 
éve, hogy D. Luther Mártont, a szükség és megszorult lelkiisme-
retének szent együgyiisége arra indította, hogy a 95 tétel kiszeg-
zésével megtegye az első lépést ahhoz a nagy műhöz, melyet 
reformációnak nevezünk, s melynek ezen végső idők keresztyén-
sége kétségtelenül legjavát köszöni. 

1917-ben a reformáció négyszázéves örömünnepének nézünk 
elébe. 

Magától értetődik, hogy az ilyen ritka alkalom méltó meg-
ünneplésére már évek óta készültünk. Honi egyházunk gyüleke-
zeteiben tényleg itt is, ott is folytak az előkészületek a refor-
mációhoz. Ekkor jött a borzasztó világháború .. . Más került az 
előtérbe. De azért nem feledkeztünk meg 1917-ről. Semmi esetre! 
Ellenkezőleg, A világháború megrázó tapasztalatai is épen arra 
szolgáltak, hogy e magasztos ünnepségre igazában készülni tanul-
tunk. A háború sok lelket eszméletre térített. Igen: sokan ráesz-
méltek arra, hogy mink van a kereszténységben és a reformácó 
egyházában. És ezen fordul meg a dolog. Csak akkor jubilálha-
tunk méltóképen e nagy évfordulón, ha a reformáció áldásáért 
hálákat adhatunk. 

S így az eis') kérdés: mit köszönhetünk a reformációnak? 
Róma erre nagyon kedveződen válas-zt ad. Azt mondja: a 

nyugati keresztyénség a legrosszabbat köszöni s reformációnak, 
ami egyáltalában érhette; két ellenséges táborra való oszlását, 
melynek egyike, mivel Rómától elszakadt, eretnekké lett. Luther 
engedetlenségbe és lázadásba ragadta a lelkeket. Fártoskodást 
és romlást hozott az egyház és a népek életébe. Az isteni és 
emberi rend ellen való minden durva támadás tőle ered. Lulher 
a pokol eszköze volt. 

Ezt mondja Róma. 
Látszólag kedvezőbb és találóbb Róma leghevesebb ellenfe-

leinek válasza, azoké tudnillik, akik magukat szabad szellemeknek 
szeretik nevezni, de a valóságban épen nem azok, sőt túlságosan 
korlátoltak, mert mindent, Istent és a világot, időt és örökkéva-
lóságot emberi értelmük vakondokszemével akarnak megítélni s 
emellett többnyire utánaprédikálják ész-papjaik véleményét. 
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Ök a reformációt, mint az ö koruknak beköszöntését magasz-
talják, a haladás és felvilágosodás koráét, amelyben azóta állítólag 
benne vagyunk. Luther, úgy gondolják, noha még sok mindenféle 
balhiedelme volt is, mindazonáltal e fenséges kornak volt úttö-
rője. Hiszen δ törte meg a pápaságnak és a papságnak hatalmát 
s vele együtt az egyháznak káros mindenhatóságát. Ők ugyanis 
a Krisztus egyházában az emberiség ellenségét és elnyomóját 
látják s. azt a kort, amelyben az egyház mint első hatalom sze-
repelt, a középkort, a butaság, a hiú ábránd és szolgaság korának 
bélyegzík. 

Igy végelemzésben ez a felfogás sem lát többet a reformá-
cióban, mint bizonyos fajta forradalmat, — s így Róma ítélete 
alapjában véve mégis igaz volna. 

Nem! Sem Róma, sem a szabad szellemek nem tudják, hogy 
mi voltaképen a reformáció. Mindketten arra szabnak itt Ítéletet 
ami iránt egyáltalában nincsen érzékük. 

Ha a reformációnak csak a féktelen szellemek feloldozását 
köszönjük, akkor voltaképen nem sok jót köszönhetünk neki. S 
ha csak a „felvilágosodás"-ra való tekintettel tette volna, akkor, 
a lényeget tekintve, tulajdonképen felesleges lett volna. Mert 
„felvilágosodás" akadt már 1517 előtt is elég·. Épen akkor 
voltak annyira „felvilágosodottak" egyesek, hogy a legszentebb 
dolgokból gúnyt és csúfot űztek, az evangéliumot Krisztus mesé-
jének nevezték s egész komolyan várták a keresztyénség bukását. 
Maga a szabadszellemű Franck Sebestyén, aki a reformációnak 
kortársa volt, úgy gondolja, hogy s pápaságban több „szabad 
szellem" volt. Különösen Rómában tobzódott ez a „felvilágoso-
dottság" egészen feltétlenül. Luthernek volt alkalma megismerni 
— és megborzadt láttán! 

Csupán mint hatalmi eszközt akarták az egyházat érvényben 
tartani. És a hol a hatalmon fordult meg minden, ott természe-
tesen tréfához nem értettek. A kényelmetlen „eretnekek"-nek kel-
lett, hogy utána járjon az inquizició. 

Egyébként a szabad szellemek sem értenek tréfához ott, ahol 
hatalomról van szó. Franciaországban úgynevezett szabadságuk 
nevében a királyon kezdve az egyszerű polgárig lefejeztek mindent, 
ami valamiképen útjukba állott. 

Hál'lstennek, ezekkel a dolgokkal s reformáció semmiféle ösz-
szefüggésben nincsen. 

Amint Schelling találóan mondja egy helyütt, hogy egypár 
erkölcsi mondásra támaszkodva, mint pl. szeresd felebarátodat 
stb. a keresztyénség a világban és a történelemben nem állhatott 
volna meg; ép úgy mondhatjuk Lutherről, hogy a „felvilágosodás" 
kedvéért, azért, hogy minden éretlen ifjú hihessen, vagy ne hihes-
sen, szólhasson, vagy írhasson épen úgy, ahogy neki tetszik, 
azért valóban nem kezdette volna harcát Istennek e lelkes har-
cosa és nem küzdötte volna végig. Itt nagyobb, sokkalta nagyobb 
dologról volt szó. 
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Amit Isten kegyelméből tulajdon nehéz lelki küzdelmében 
megtapasztalt és megragadhatott: hogy a bűnös ember a keresztfán 
szerzett engesztelő áldozatban, tehát nem holmi személyes érde-
mek folytán, kegyelemből már itt a földön is bizonyossá lehet 
örök üdve felől s hogy eme bizonyságot hitében ragadja meg, 
mely az igén és a szentségeken, tehát Isten személyes tanúbi-
zonyságán nyugszik: ezt akarta Luther a keresztyénségnek vissza-
adni — és semmi mást. S ezt meg is tette. 

Nem az volt Róma nagy vétke és veszte, hogy a lelkeknek 
kevés szabadságot engedett, sokkal inkább az, hogy elvonta 
tőlük a legfőbb jót, az egyedüli vigaszt a bűn s a halál eme 
világában, az Istennel való kiengeszteltség bizonyosságát. Róma 
ugyanis oda utalta őket, hogy maguk érdemeljék ki üdvüket. De 
itt nem lehetett többé bizonyosságról szó. Legfeljebb arról, hogy 
az ember bízott az egyházban, hogy az majd a hiányzó érdemet 
pótolja s az indulgencia által segít rajta. No ez keserves vigasztalás 
volt annál is inkább, mert ezt a bűnbocsánatot is ki kellett 
„érdemelni" tudniillik pénzzel megfizetni. Az evangélium vigasz-
talását, hogy Istennel már és minden időkre/:/ vagyunk engesztelve, 
ezt elhallgatták. Sivár és vigasztalan üzérkedéssé lett ott a keresz-
tyénség. A hit nem volt többé víg bizonyossága Isten kegyelmének, 
hanem remegő helyeslése annak, amit az egyház tanított, paran-
csolt, igért. Kényelmesen érézhették magukat ebben a névleges 
keresztyének nagy tömegei, akik, mint ma is, nem keresnek 
többet a kegyesség látszatánál. De a valóban kegyes, üdv után 
sóvárgó lel/ek elepedtek, nyomorúságos helyzetben voltak . . . 
Itt, itt volt a régi egyház bűne. Hűtlen sáfár volt. A Krisztusban 
nyújtott isteni kegyelemnek reá bízott édes evangéliumát nem 
őrizte megtisztán. Igenis azt vethetjük szemére, hogy a nemes kincset 
bűnös hatalomvágyból megrontotta s a keresztyénséget így körül-
belül ellentétévé változtatta. 

Ki segíthetett itten? Csak maga Isten. Sősegí te t t is a reformáció 
által. 

Isten nevelte, a szükség késztette ráLuthert, hogy hozzálásson. 
A kegyes lelkek pedig mind hozzá szegődtek. Olyan -volt ez, 
mint egy föllélekzés, mint az ujjongás szava a keresztyén világon 
át, mikor annyi évszázad után megint tisztán és világosan hallották: 
a hit által üdvözölünk; a hit által már itt is! 

S Luther eme bizonyságtétele, a reformáció bizonyságtétele 
még nem némult el. Hál' Istennek, mi is halljuk, mi is köszönjük 
a reformációnak a legfőbbet, ami a földön részünkké lehet. Ha 
ezért a nyugati keresztyénségnek Róma megrögzöttsége miatt 
külsőleg el is kellett válnia: az áldás, hogy a tiszta evangélium 
újra részünkké lehetett, kiegyenlíti ezt a veszteséget. Igen azért 
örülünk, hogy az evangélium az evangélikus egyházban s szent-
íráshoz hű hitvallásban biztos helyet lelt. Azért örülünk, hogy 
tagjai vagyunk ennek az egyháznak, melynek igehirdetése, tanítása, 
kátéja, énekei, imái, józan lelkivezérlete, mely a mély, de minda-
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mellett tettrekész kegyességre irányul, túlbuzduló hálával tölti 
el azokat, akik mindezt tapasztalatból ismerik. 

Egyáltalában. Milyen üres és sivár volna egész életünk az 
örök javak nélkül, melyeket egyházunk nyújt. Milyen elsatnyult 
volna az emberiség és népünk is, ha Isten igéje nem élesítené 
lelkiismeretünket s nem töltene el a megszentelés erőivel. Hogy 
csak egyet említsünk: a mai ember tettrekészsége, sőt az emberi 
szellem minden terméke, melyet mint a „felvilágosodás" gyümölcsét 
szeretnek magasztalni és csodálni, nem képzelhető a reformáció 
nélkül, az egészséges evangelíkus kegyesség, egyházunk nevelő 
tevékenysége, a földi hivatásnak, mint Isten szolgálatának meg-
becsülése nélkül, melyre Luther tanított meg, a melyet életével 
példaképül állított. Maga Róma sem maradt érintetlenül Luther 
hatalmas bizonyságtételétől, habár az evangéliumot el is utasította. 
Sokat tanult tőle, keresztyénebbé, szellemibbé lett, de azzal 
csábítóbbá és veszélyesebbé is. 

Valóban minden okunk meg van ahhoz, hogy a reformáció 
négyszázéves jubileumát mint nagy hála- és örömünnepet meg-
ünnepelhetjük. 

Bár volna a hála igaz. Ne lenne puszta nagyképüsködés, se 
üres szólásmódokkal való dicsekvés és tündöklés, hanem mély 
bensősséggel való megélése és megragadása mindannak a dús 
áldásnak, mely a reformációban, drága egyházunkban és fenséges 
hitvallásában van. Mindenekelőtt természetesen bűnbánó, alázatos 
beismerése annak a könnyelműségnek, mellyel a vallás dolgaival 
bánunk. Nagyon sokan vannak, akik magukat, hangsúlyozva, protes-
tánsoknak vagy lutheránosoknak nevezik, de keresztyénségíik nem 
terjed tovább annál, hogy külsőleg részt vesznek az egyház meg-
szokott ténykedésében. A keresztyénség náluk egy dolog a sok 
más mellett, mint a művelt embernél a kalap, vagy a keztyű. 
Meg vannak elégedve, ha bizonyos alkalmakkor mondhatják vagy 
gondolhatják: hiszen én is kerestyén vagyok. Igen, megelégednek 
vele s már „jó keresztyéneknek" tartják magukat, ha ide s tova 
tisztességesen élnek s a törvényekkel nem kerülnek összeütkö-
zésbe. Gyalázatos ez a dermedt és nyomorúságos állapot! Ez 
lényegében nézve ugyanolyan, mint a külsőleges „keresztyénség", 
melyet Luther, s joggal, egészen könyörtelenül feldöntött. 

A vallásnak megint fődologgá, központtá, egész személyisé-
günket hordozó erővé kell lennie. Azt hiszem, ez a háború eléggé 
példázta, hogy az ember értéke önmagára és a közösségre nézve 
nem abban van, hogy mit tud, mit bir, mit végez, vagy minek 
látszik, hanem abban, ami valóban. De csak ugy vagyunk valami, 
ha kegyesek vagyunk, kegyesek Luther értelmében: mélyen átha-
tottak érdemtelenségünktől Isten előtt s a hitben mégis bizo-
nyosak a felől, hogy a Jézus érdeméért Isten kegyelmében 
vagyunk. Ápoljuk ezt az alázatos és férfias kegyességet, mint 
lelkünknek üdvös titkát s egész életünknek hajtó erejét. És 
amennyiben épen az evangélikus egyház s ez időben egyedül 
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nyújtja eszközeit, ezért kell, hogy ez egyházhoz, mint az igaz 
egyházhoz hívek maradjunk halálunkig. Őt keresztyén életünkkel 
díszíteni, érte munkálkodni, áldozni, szenvedni; ez legyen legfőbb 
tisztességünk. Jó hitvallását személyesen vallani, meg nem törni, 
régi erejében fentartani s jövendő nemzedékekre átszármaztatni 
— ez legyen legfőbb kötelességünk. Ezzel szolgáljuk egyúttal 
legjobban népünket és az emberiséget. 

Hadd üljük meg az 1917. év jubileumi ünnepét úgy, hogy 
a reformáció áldásait újra megéljük. 

Értsük meg első sorban jól, mink van a reformációban, mit 
köszönünk neki. Ne maradjon el aztan a vig hálaének. Nagyot 
cselekedett v:liink az Ur, azért örvendezünk. Végül azonban, s 
épen ebben kell hálánknak megnyilvánulnia: aknázzuk ki a 
reformáció kincseit egyre mélyebben, egyre behatóbban. Legyünk 
tényleg és valóban evangélikus keresztyénekké, hogy mindegyikünk 
és egyházunk is vallhassa magáról: Isten kegyelméből vagyok 
az, ami vagyok s az Ő kegyelme rajtam nem volt hiábavaló. 

D. Schmidt Κ. J. 


