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IGEN TISZTELT HITTESTVÉRÜNK! 

D. Raffay Sándor püspök úrnak, Szövetségünk 

társelnökének 1936. évi október hó 31-én a Reformá-

ció emlékünnepén tartott s a protestáns egyháztár-

sadalmat közelről érintő ünnepi beszédét Szövetsé-

günk füzet alakjában megjelentette, amelyet vagyunk 

bátrak kedves Hittestvérünk címére megküldeni. Egy 

füzet ára 50 fillér, a tiszta jövedelem Szövetségünk 

diákjóléti céljaira szolgál. 

A füzet ellenértéke fejében a legcsekélyebb ösz-

szeget is köszönettel vesszük, hogy ezáltal készkiadá-

saink részére fedezetet találjunk és a tiszta jövede-

lemből a fenti célra juttathassunk. 

Amennyiben igen tisztelt Hittestvérünk a mellé-

kelt füzetet nem óhajtja megtartani, úgy tisztelettel 

kérjük annak címünkre való visszaküldését. 

Szíves támogatását előre is hálásan megköszönve, 

maradunk 

hitlestvéri üdvözlettel: 

ORSZÁGOS BETHLEN GÁBOR SZÖVETSÉG. 
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D. Raffay Sándor evangélikus püspök úrnak a 
reformáció-emlékünnepén elmondott beszédét kettős 
céllal adjuk közre: 

egyrészt azért, hogy a beszéd hiteles szövegét ren-
delkezésére bocsássuk mindazoknak, akiket érdekel, 

másrészt pedig azért, hogy e füzet tiszta jüvedel-
mével az Országos Bethlen Gábor Szövetség diákjóléti 
céljait szolgáljuk. 

Budapest, 1937. 

ORSZÁGOS 
BETHLEN GÁBOR SZÖVETSÉG 

Fráter és Társa, Budapest, VII., Akácfa-u. 13. — Tel.: 1-406-29 



MÉLYEN TISZTELT KÖZÖNSÉG! 
Isten úgy akarta, hogy 1517 október 31-én a vi-

lágtörténelem fordulóhoz ért. A wittembfergi vártem-
plom kapuján megkonduló kalapács egy egész világra 
szóló dráma kezdetét jelezte. Hangjára szétlebben a 
világtörténet nagy színpadán a kárpit és egy hatal-
mas világformáló esemény indult meg. Ennek az ese-
ménynek a megünneplésére gyülekeztünk ma egybe. 

A reformáció megünneplése azonban csak akkor 
gyümölcsöző, ha nem egyszerű elmélázás, hanem élet-
formáló igazságok meglátása. A reformáció történe-
tének lapozása csak akkor áldásos, hogy ha nem egy-
szerű kegyeletes emlékezés, hanem életformáló hatá-
sok befogadása. És a reformáció nagy hőseinek a meg-
idézése nem lehet pusztán és egyedül csak kiváltságos 
életek fényében való gyönyörködés, hanem hitben és 
bölcseségben való gazdagodás. Mert az a mult a ma 
fundamentuma, az a történet életformáló igazságok 
tárháza. És azok a hit-hősök egymástváltó nemzedé-
kek nevelői. 

Amikor mi, kései utódok most a reformáció em-
lékezetét ünnepeljük, nem nézünk másra, csupán és 

3 



egyedül csak a reformációra. Nem hánytorgatjuk fel 
a multak szenvedéseit, nem szedjük rovásra a jelen 
hántásait, nem teregetjük ki lelkünk sebeit, hanem 
minden figyelmünket egyedül és kizárólag csak a re-
formációra, erre a szent örökségre irányítjuk, hogy 
tisztán lássuk, mit örököltünk apáinktól és mit tarto-
zunk örökségül hagyni gyermekeinkre. 

Ezt az örökséget egyetlen szóban is összefoglal-
hatjuk és ez a szó: Evangélium. Mert a reformáció 
az evangéliumot helyezte vissza vezérlő helyére. A re-
formáció az evangéliumot adta visszaí ismét az embe-
riségnek. A reformáció az evangéliumot tette a világ 
világosságává. 

A reformáció nem akart semmi mást, mint vissza-
adni az evangéliumot a Krisztusban hívők seregének. 
Mert a reforátorok felismerték, hogy milyen nagy 
igazság van Pál apostolnak ama mondásában, hogy 
az evangélium Istennek mindeneket átformáló és min-
dent jóra vezérlő ereje. Erő, amely korokat dönt és 
korokat támaszt. Erő, amely multakat temet és jöven-
dőket indít. Ez az evangélium világformáló erő volt 
akkor is, amikor az Úr Jézus Krisztus ajkán és szívén 
át a világba lépett. 

A keresztyénség történelmi szükségszerűségét Pál 
apostol a nála megszokott csodálatos világossággal 
a következőkben állapítja meg: „Az emberek az igaz-
ságot hamisságban fogják le. Mivel, hogy ismerték az 
Istent és mégsem dicsőítették őt, mint Istent. Nem is 
adtak neki hálát, hanem okoskodásaikban haszonta-
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lainokká lettek és balgatag szívük megsötétedett. Böl-
cseknek mondván magukat balgákká lettek és az 
örökkévaló Isten dicsőségét felcserélték mulandó em-
berekkel és madarakkal és négylábúaknak és csúszó-
mászóknak képmásával. Ezért adta őket az Isten szí-
vük vágyaiban tisztátalanságra, hogy testüket egy-
más között megszeplősítsék, mint akik hazugságra 
változtatták az Isten igazságát és a teremtvényt tisz-
telték és szolgálták a Teremtő helyett". Ezt mondja 
Pál apostol az ú j pogányságról; a maga fajáról a zsi-
dókról pedig megállapítja, hogy: ,,az kiválasztottsá-
gával dicsekedett és ezzel egészen meg is elégedett. De 
sem az életével, sem Isten iránt való hűségével magái 
a kiválasztottságra érdemessé tenni sem nem tudta, 
sem nem akarta." 

Ilyen mélységekben járt akkor a világ. Az Isten-
nek az igéje és az Istennek az evangéliuma lehetett és 
lett egyedül az az erő, amely a már nem is érzett bű-
nök és a lélekkel együtt nőtt és hozzátapadt tévelygé-
sek és formák fertőjéből tisztultabb életútra és neme-
sebb életfelfogásra tudta felemelni az emberiséget. 

Istennek embermentő gondoskodása a Krisztus 
lelkén átsugárzó isteni kegyelem és a sötétségben lévő 
nép előtt az első karácsony éjjelén feltűnt nagy vilá-
gosság, valamint a napkeleti bölcseket sugárzó fény-
nyel a Krisztushoz vezető betlehemi csillag, égi fény 
vezette ezentúl az emberiséget és adott neki ú j élet-
eszményt. 

Ez az ú j életeszmény pedig az Istenfiuság volt. 
Teljes tisztaságában és szeplőtlen valóságában egye-
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dül csak a Krisztusnál látható ez. Ránk nézve, szá-
munkra mindörökké csak élethivatás és életideál ma-
rad. 

Az Istenfiuság gondolata sem a pogányság, sem 
pedig a zsidóság előtt nem volt ismeretlen. De nem 
volt igazi tartalma és nem volt életformáló ereje. A 
pogányságban az ember istenítésévé fajult, a zsidó-
ságban pedig a lelki rabság és formák nyűgévé hajló 
vallásosságban vergődött, élet nélkül, életalkitó erő és 
képesség nélkül. 

Egyedül a Krisztus evangéliuma mutathatja meg 
az Istenfiúság igaz valóságát. De megmutatta az Ur 
Jézus Krisztus maga is, — nem a bölcselkedés tételei-
ben, nem könyvekben, hanem a maga személyes 
egyéni életében mutatta meg, hogy mi az igazi em-
beri élet-ideál! Megmutatta, hogy itt ezen a földön 
az embert a testi élet nehézkedési törvényén kivül más 
nem kötheti a földhöz. Lelke akkor is szabadon 
szárnyalhat Istenéhez. Megmutatta, hogy aki föld-
porában jár, azért felemelkedhetik egészen az Egekig. 
Megmutatta, hogy a rögökhözkötöttség sohasem lehet 
igazi akadálya az Istenhez való tartozás tudatának és 
az Isten akarata szerint való életkialakulásnak. 

Ezért ezt csak Jézus Krisztus óta tudja az em-
beriség, mert azóta ébredt annak belátására, felisme-
résére és tudatára, hogy az ember nem matéria egye-
dül, hanem a matériák világában egy Isten-gondolat 
hordozója és hivatásos megvalósítója. 

Jézus Krisztus óta ismeri fel az emberiség, hogy 
emberré csak az válhat, akit nem nyűgöz le a materi-
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ális életfelfogás, mert az az embert megalázza és mél-
tatlan életszintre szállítja le. 

Az ember igazi élethivatása az Istenfiúságra való 
tudatos törekvés. Az evangéliumnak ez aiz életalakító 
gondolata idők folyamán elhomályosodott. A közép-
kor egészen megérett a reformációra. 

A reformációt éppen olyan történelmi szükség-
szerűség hozta életre, mint magát a keresztyénséget. 
A reformáció nem is más, mint a keresztyénség meg-
újítása. 

A reformáció semmi mást nem akar, mint a val-
lást visszaadni az embernek és az embert a vallásnak. 
Ezért nem is formál a reformáció ú j vallást. A refor-
máció semmi mást nem akar, mint a régi evangélium-
mal újjáalakítani az embert és a régi életcéllal ú j utakra 
téríteni a föld emberét. 

A reformáció az evangéliumot tette ismét a világ 
világosságává, mert annak a középkornak nem volt 
átfogó, egyetemesen átfogó gondolatba. Éppen ezért 
nem volt igazi életeszménye. Ezért atomizálódott el 
az egész társadalmi élet. Ezért nem tudott a testvéri 
összetartás gondolata még a családi élet körén belül 
sem egyeduralomra eljutni és ezért volt a keresztyén 
népnek egész élete voltaképpen az evangéliumnak 
a szégyene. 

Voltak, akik ezt a szégyent a maguk tulajdon 
lelkén érezték és élesebb vagy szelídebb szóval fel is 
szólaltak ellene. De ezeknek a tisztánlátó emberek-
nek minden munkája olyan volt csak, mint a bágyadt 
őszi napfény foltja, amely a hervadó, a halálraváló 
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lomb sárguló falevelén átszüremlik és fénylik ugyan, 
de életet kelteni, vagy életet megtartani nincsen benne 
erő. 

A középkorban is voltak kiváló elmék, bölcs fér-
fiak, akik nemes, magas életutat mutaittak s követel-
tek a maguk korátál, de sem maguk nem tudtak fel-
emelkedni és megmaradni ezen az életúton, sem ko-
rukat felemelni nem bírták. Voltak a középkorban is 
napkeleti és napnyugati bölcsek, akik a világmegvál-
tás álmait álmodták, de szép álmaikból mindig csak a 
szomorú valóságra ébredtek és álmukat valóságra vál-
toztatni nem voltak képesek. 

Egyedül a Krisztus evangéliuma lehetett és volt 
az az erő, mint amely ú j utakra térítette az emberisé-
get. És ezt tette a reformáció, amely hivatásában az 
Istenfiuság tudatára kell, hogy emelje a föld emberét 
és az Isten előtt való felelősség tudatának az érzetével 
a földi életet az örökélet előkészítőjévé tegye. 

A reformáció olyan, mint a nap, amelynek a. fénye 
és melege elől az sem zárkózhaitik el, aki neki hátat 
fordít, vagy elalszik. Ezért a reformációt sokféle képen 
lehet megítélni, de sem a történelem lapjairól letö-
rölni, sem pedig egyetemes hatását elvitatni nem lehet. 

A reformáció szent hivatása volt az, hogy a val-
lást ismét azzá tegye, aminek Isten rendelte. Vannak, 
akik az állítják, hogy a reformáció szükségtelen és 
káros volna. Akik ezt mondják, azok sem ai reformá-
ciót, sem az evangéliumot, sem pedig a vallást nem is-
merik. Nem tudják, hogy a vallást formákba rögzí-
teni, tantételekben megmerevíteni és élettelenné tenni, 
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valamint életformáló erejétől megfosztani sohasem 
szabad. 

Nem tudják, hogy a vallást az Isten azért oltotta 
bele az ember lelkébe, hogy legyen benne örökéletre 
mutató életformáló erő. Nem tudják, hogy a vallás-
nak igazi hivatása: harmoniateremtés Isten és az 
ember, ember és az ember között, sőt magában a hívő 
embernek a lelkében is. Nem tudják, hogy a vallás 
igazában az emberiség legnagyobb áldása, legdrágább 
kincse és így mindazok vétenek a vallás ellen, akik 
nem áldássá, hanem átokká teszik az emberiség éle-
tében. 

A vallás ugyanolyan életeleme a léleknek, mint 
amilyen életeleme a világosság és a levegő a testi élet-
nek. Amint világosság és levegő nélkül nincs egészsé-
ges testi élet, éppen úgy vallás nélkül sincs egészséges 
lelki élet. 

Aki vallást tagad, az igazságosan véve a dolgot, 
a lelki és szellemi életet tagadja. Azért a vallástalan 
és hitetlen embert kerüld Testvérem, még jobban, 
mint a betegség bacillushordozóját, mert a vallástalan 
ember lelkében lélekrontó bacillusok milliárdjai van-
nak felhalmozva'. De kerüld azt is, aki a vallást ékül 
veti az egymást kereső és egymásnak teremtett em-
berszívek közé, mert ez a vallás hitelét rontja és vol-
taképpen akaratlanul és öntudatlanul is a hitetlenség 
táborát növeli. 

A reformáció a vallást adta vissza az embernek, 
mert az evangéliumot adta vissza a keresztyénségnek. 
Ezért a reformáció a világtörténelem legnagyobb ál-
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dása. Ezt mi is már gyakran tapasztaltuk. Amikor a 
mohácsi vész után az Isten jóságából kifolyólag elju-
tott hozzánk a Krisztus evangéliuma, ú j jövendők út-
jára térült ez a nemzet. Akkor már a pusztulás örvé-
nyének a szélén járt. Testben összetörve, lélekben 
meghasonúlva, reménytelenül, vezértelenül, a multat 
elveszítve, jelenét siratva, jövendőjében sem remélve 
állt a sírja szélén. A hatalom birtokosai szívtelenek 
voltak és önzők. A hatalomból kirekesztettek fásultak. 
Az egész nemzet pedig a halállal sem törődve, csüg-
gedten nézett elmúlása elé. Akkor adta ajándékul en-
nek a nemzetnek Isten a reformációban laiz evangé-
liumot. 

És ez az evangélium ú j nemzedéket nevelt. Üj 
nemzedéket hozott, amely tudott hinni, bízni és re-
mélni. Új nemzedéket teremtett, amely élni akart, nem 
azért csupán csak, hogy éljen, hanem aizért, hogy ön-
magának és nemzetének boldogabb és szebb jövendőt 
fundáljon. Egy olyan nemzedék jött, mely a csapások 
alatt is meg tudott állni, mely romlásban is tiszta 
maradt, mely erkölcsével, összetartásával, testvérsze-
retetével és összesimulásával kitartóan munkálni tudta 
a boldogabb jövendőt. 

Bizony mondom, hogy ha a mohácsi vész után 
Isten ennek a nemzetnek nem adja ajándékul az evan-
géliumot, ma már ez a nemzet a multaké volna. 
Bizony mondom, hogy ha ma is nem volna meg a re-
formációban ez az életformáló erő, amely azóta is él a 
nemzedékekben, ez a nemzet » mai megpróbáltatáso-
kat se bírná kiállni. 
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Ma ismét történelmi alakulás sodrában élünk. Vi-
lágfordulat hullámai hömpölyögnek át rajtunk. Ben-
nünk és körülöttünk multak halnak, jövendők szület-
nek. Alkotó és romboló erők egész tábora viaskodik a 
világ uralmáért. Melyik lesz a győző, melyik lesz a le-
győzött; ez attól függ, hogy milyen erős ez a nemze-
dék; milyen erős hitben, jellemben és erkölcsben; mi-
lyen emelkedett az életfelfogása; milyen világos a böl-
csessége és milyen kemény a józansága és a megál-
lása? 

A kor és az ember elválaszthatatlan összefüggés-
ben él együtt. Emberek alakítják a kort, — korok 
alakítják az embert! A korszakok határvonalait nem 
történelmi dátumok jelzik csupán, hanem nemzedé-
kek élete és lelke, amelyben annak a korszaknak az 
egész szelleme visszatükröződik. 

Ez a kor pedig, amelyben mi most élünk, nehéz 
válságok kora. Testvértiprás és testvérkeresés együtt 
él a nemzetek lelkében. Itt a népeket és a nemzeteket 
szövetségre édesgetik, amott egymás ellen uszítják. Itt 
a szellemi együttműködés szálait szövögetik, amott a 
fajgyűlölet lángját lobogtatják. Itt életet oltó fegyve-
rek millióiba ölik az emberek minden buzgóságát és 
minden képességét, amott pedig életmentő szérumok 
feltalálásáért hoznak nehéz életáldozatokat. Itt tem-
plomokat építenek, amott templomodat rombolnak. 
Itt kenyértelen, éhező emberek ezrei ajkáról száll az ég 
felé és a megértő emberek felé a sóhajos fohász a 
mindennapi kenyérért, amott pedig a nyerészkedés tel-
hetetlensége tengerbe ereszti, vagy tűz martalékává 

11 



» 

teszi a természet drága ajándékait. Itt gyűlölködés és 
visszavonás bálványává alacsonyítják az Istenbe vetett 
hitet, amott pedig megtagadják és megcsúfolják azt. 
Itt sziveket elválasztó gáttá teszik ai keresztyénséget, 
amott pedig, mint az ócska ruhát levetik és kigondolt 
ú j pogánysággal igyekeznek felcserélni és így csúfolni 
meg a Krisztus evangéliumát. 

Az erkölcsről nem is akarok beszélni, mert itt 
olyan meredek szélén jár ez a mi korunk, amelybe 
beleveszhet mindannyiunk élete. Ebben az egyensú-
lyát vesztett korban ugyan mi lehet más a mi mentőnk, 
mint egyedül csak a Krisztus evangéliuma!? Mert bi-
zony hiába járnak a békesség jelszavával házalni a 
fegyverhalmozó népnek a diplomatái és hiába tere-
getik ki a II., vagy III., vagy akár a X. internationale 
hazug Ígéreteit, akik a békét és a munkát igazában 
nem becsülik és nem akarják. Hiába igyekeznek akár-
milyen nemzeti köntösbe öltözni, pogánysággal felcse-
rélni vagy ú j formákba burkolva bemutatni a keresz-
tyénség helyett az ú j vallásosságot, Testvéreim, más 
mentőnk, más kivezető erőnk nekünk nincs és nem 
is lehet, mint egyedül csak a Krisztus evangéliuma. 
Ennek a kátyúba jutott kornak nem lehet más vezére, 
mint az az isteni igéret, amely a reformációban és a 
keresztyénségben ú j utat mutatott az emberiségnek: az 
az isteni igéret, amely hivővé tudja tenni a hitetlent, 
alázatossá a kérkedőt, szerénnyé a telhetetlent, erköl-
csössé a bűnöst, tisztává a bélpoklost, szerető testvérré 
a gyűlölködőt, világosan látóvá a vakot és Isten gyer-
mekévé tudja tenni a test és a hús elveszett emberét. 
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Ez az evangélium a mi örökségünk: életformáló erő 
és hatalom mindörökké! 

Mi nagyon jól tudjuk, hogy ezzel is csak kegye-
lemre szoruló gyarló emberek vagyunk és maradunk. 
Mi nem osztályozunk senkit. Azt mondjuk, hogy az 
evangélium nélkül igazán erkölcsös, tiszta, munkás, 
emberszerető, békességes lelkületii ember nem lehet 
ezen a világon. 

Mi nem osztályozunk senkit és nem vitatkozunk 
senkivel, hogy ki az első és ki a második osztályú pol-
gára ennek a nemzetnek: de azt az egyet jogosan és 
igazán kiemelhetjük, hangoztathatjuk, hogy tiszta és 
tisztes erkölcs, nemzetépítő munkásság, testvérszeretet 
ápolása, lemondás és önzetlen közhasznú élet, egyház 
és hazaszeretet, a jelen boldogságnak a jövendő biz-
tonságának építése dolgában 400 esztendő óta az evan-
gélium népe e nemzet legjobbjaival együtt mindig a 
legelső sorban állt, s állni akar ezután is. 

Szegények vagyunk, de gazdagítani akarjuk nem-
zetünket. Aranyunk, ezüstünk nincsen, de aimink van, 
azt odaadjuk. Istentől nekünk adott minden képesé-
geinket, az evangéliumból kisugárzó erkölcsünket, Is-
ten előtt megálló, személyes felelősségünk tudatában 
megedződött kötelességtudásunkat és köteles hűségün-
ket odaadjuk. Testvéri szerető szívünk egész melegét 
is odaadjuk és odaadunk mindent, ami bennünk érték, 
hogy ennek a kornak a nyugalmát és a jövendő kor-
nak a boldogságát megalapozhassuk. 

Kedves Testvéreim, Ünneplő Közönség! Nemrégi-
ben egy meggyújtott fáklyát vittek végig országokon, 
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nemzeteken keresztül a világ egyik részéből a másikba. 
Ez az olimpusi égő l'áklya szimbóluma volt. A népek 
összetartásának, testvéri együttműködésének, testvéri 
versenyzésének és minden képességeik megmutatásá-
nak szimbóluma. Ez a világjáró fény rátereli figyel-
münket az Apokalypsis angyalára, aki végigrepült az 
egész világon. Kezében egy nyitott könyvecske és az 
angyal nyomán szózat kelt: Eredj és vedd át ezt a 
könyvecskét! Az evangélium angyala ezt a könyvet 
először az apostoloknak, azután a reformátoroknak 
adta a kezébe, — most pedig a mi kezünkben van! 
Ebben az evangéliumban van a világformáló és a né-
peket testvériesítő erő. Ezt az evangéliumot ajánljuk 
mi fel ennek az önmagával meghasonlott kornak, hogy 
legyen vezérlő fénye és világító szövétneke. 

J a j annak az evangéliumi embernek, aki nem 
hordozza kezében és szívében ezt a nyitott könyvecs-
két! J a j annak az evangéliumi embernek, aki ezt nem 
tudja, vagy nem akarja örökül hagyni gyermekeinek! 
J a j volna a mi evangéliumi egyházainknak, hogy ha 
nem tudnánk nemes és boldogabb jövendőt munkáló 
nemzedéket nevelni ezzel az evangéliummal! De ja j 
volna ennek a szegény magyar hazának, hogy ha nem 
volna az evangélium emlőin táplálkozó és az evan-
gélium lelkét az életben kivinni kívánó építőtábora 
az evangélium népében] 

Ezt kaptuk mi örökségül apáinktól, — ezt kell 
örökségül hagynunk gyermekeinknek! Az ne hangol-
jon le senkit, hogy kevesen vagyunk, mert a jelent nem 
a sokaknak, hanem a kitartóknak és az igazaknak a 
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munkája változtatja jövendővé. Ha kevesen vagyunk is, 
de éltet formálunk: örök igazságot és ú j utakat, szent 
utakat mutatunk; világosságot hordozunk kezünkben 
és lelkünkben az evangéliumban. 

A jelen való idők hántásaitól és próbáitól se riad-
jon meg senki. A mienk a jövő, mert a mienk az evan-
gélium! 

"Í 
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