
A Q
Vili. éVFOLYAM. GYÖR • 1841 • 8ZEPTEMBER • 8.8ZAM

TARTALOM: Együtt lsten elitt: A mísszíö Egyháza. - Isteni mélység. Pálff
Miklós. - Kinyilatkoztatás és korszerií világnézetek. Karner Károly. - .Jézus
Krisztus. 9. Diadalma. Scholz László. - Explanatio Leopoldina. Sólyom Jenő. _
Az örök 'ipap. Groó Gyula. - Tudomány, világnézet, hlL Nagy Gyula. - Szél-

jegyzetek. - Szellemi Élet.

(ili!illli\lffllfffl(lllllllllllllllll.Illllfllll!111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIII!IIIII11111111111111111111111111111111111111111111

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



KERESZTYÉN IGAZSÁG
AZ EVANGÉLIKUS ÉRTELMISÉG FOLVÚIRATA

Felelős szerkesstö és kiadó:

Lic. Dr. KARNER KÁROLY.

Szerkesztő bizottság
D. Dr. PRÖHLE KÁROLY

elnökléte alatt:

D,. Ajkay IstfJán, Budake, Osská"
JJesshy Lássló, \Dél"Zoltán, Gyarmathv Dénes,

Kapi-Králik jenD, Dr. já"ossy Lajos, :1áros;Andor,
joób OlifJér, D,. Kiss JenD, Dr. MádJI Zoltán,
Mórocs Sá1:dor, ROfJsonda;Károly, Scho/ISLássló,
Dr. Sólyom jenD, fJitéaSréter Ferenc, SsaM jóssef,
Túrócsy Zoltán, Va,gha Sándor, Dr. VetDLajos,

D,. Wicsidn Dess6, rVolf Lajos,
Zásskalicsky Pál.

MEGJELENIK MINDEN HÓ ELEJÉN.

Előfizetési ár: egész évre 6 P, félévre 3 P, egyes szám 60 fillér
Postatakarékpénztári csekkszámla 45031.
Szerkesztő ség: Sopron,Arany János-a. 9.
Badapesti szerkesztő.ég: XI., Télényi-at 9.
Kiadóhivatal: Sopron, Paprét-a. 2.

Közlernények utánnyomasa a szerkesztöség engedélye nélkül tilos

MEGJELENT az Evangélikus Hittudománykari Hallgatók ifjú-
sági Körének kiadásában RITTER B. KAROLY imádságoskönyvének
magyar fordítása
___ A LELKIPÁSZTOR IMÁDSÁGA _

A lelkipásztori munka egész területét felölelő imádságos könyv.
Hiányt pótló munka! - A fordítást az ifjúság Kör tagjai végezték.
A kb. négy ív terjedelmü csinos kiállítású könyvecske ára fűzve l P.
Megrendelhető a kiadó címen: Sopron, Deák-tér. Csekkszámla: 49,055.



237

EGYOTT ISTEN ELÓTT
A misszió Egyháza.

"Mert éppen úgy van ez, mint az az ember, aki útra akarván kelni,
eléhívatá az ő szolgáit, és amije volt, átadá nékik. ss ada az egyiknek
öt tálentomot, a "másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek
az ő erejéhez képest; és azonnal útra kele. Elmenvén pedig aki az öt
tálentomot kapta vala, kereskedék azokkal, és szerze más öt tálentomot.
Azonképpen akié a kettő vala, az is más kettőt nyere. Aki pedig az egyet
kapta vala, elmenvén, elásá azt a földbe, és elrejté az ő urának pénzét.
Sok idő mulva pedig megjöve ama szolgáknak ura és számot vete velök.
És előjövén, aki az öt tálentomot kapta vala, hoza más öt tálentomot,
mondván: Uram, öt tálentomot adtál vala nékem; imé más öt tálentomot
nyertem azokon, Az ura pedig monda néki: Jól vagyon, jó és hii szolgám,
kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.
Előjövén pedig az is, aki a két tálentomot kapta vala, monda: Uram, két
tálentomot adtál volt nékem; imé más két tálentomot nyertem azokon.
Monda néki az ura: Jól vagyon, íö és hil szolgám, kevesen voltál hű, sokra
bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe. Előjövén az is, aki az e~y
tálentomot kapta vala, monda: Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember
vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem
vetettél; azért félvén elmentem és elástam a te tálentomodat a földbe;
íme megvan. ami a tied. Az ö ura pedig felelvén, monda néki: Gonosz és
rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is taka-
rok, ahol nem vetettem; el kellett volna tehát helyezned az én pénzemet
a pénzváltóknál; és én megjövén, nyereséggel kaptam volna meg a maga-
mét. Vegyétek el azért tőle ,a tálentomot, és adjátok annak, akinek tíz
tálentoma van. Mert mindennek, akinek van, adatik és megszaporittatik;
akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amije van, És a haszontalan
szolgát vessétek a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás."
(Máté 25, 14-30.)

Tanítványnak lenni feladatot jelent, amelynek elvégzéséről egyszer
számot kell adni! Ezt akarja Jézus ezzel a példázattal a szívünkbe vésni.

Úr és szolga viszonyával példázza Jézus magát s tanítványait. Nem
először a példázatokban. Mintha nem tudná elégszer figyelmeztetni övéit,
hogy Ö Urok, kinek ök, mint szolgák, engedelmességgel tartoznak.

Mindenét reábízza a hosszú útra induló úr szolg áira. Nem csekély
vagyont ad a kezükre, hiszen egy tálentom körülbelül 5000 pengőnek felel
meg. De mi ez a földi kincs ahhoz az értékhez képest, amit Jézus tanít-
ványaira bízI Igéjét és szentségeit adja kezükre, Szentlelkének ajándékát
küldi szívükbe. Reájuk bízza az ige hirdetését a földnek végső határáig,
minden népek között: a missziót.

A missziót Jézus a tanítványokra együtt bízta, vagyis az Egyházra_
Ma is mindazok, akik az Egyházban vannak, együtt és külön-külön ebben
a megbizatásban állanak, Uroknak erről a munkáról elszámol ni kötelesek.
Ma reánk bízta Jézus Krisztus ezt a feladatot: a nekünk adott kegyelmi
ajándékokkal való sáJárkodMSt. ~"',
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Kinek-kínek az ö erejéhez képest osztja az Or a kegyelmi javakat s
szabja ki a feladatot. Egyházanként,gyülekezetenkint és egyénenkint kap-
juk a megbízatást. De senki nincs, egy tanítvány se, egy gyülekezet se,
aki semmit se kapna. Mindenkinek ad az Or Szentlelket, hitet, szeretetet.
Mindenkihez szól az ige. Es mindenki, aki meghallja, köteles tovább-
hirdetni. Egyiknek hangját talán csak egy család hallja meg, a másikét
~gy ország. Egyik öt tálentomot kapott, másik csak egyet. Mindegy.
Valamit kapott, s azzal sáfárkodni, arról szarnot adni köteles.

A felelősség alól nincs kivétel. Nincs enyhítő körülmény és nincs
mentség akkor, mikor a kapott adományokhoz képest elvégzett munkáról
számot kellene adni. Mindenképen menthetetlen és haszontalan az a szolga,
az az egyház, aki magának akarja megtartani azt, amit kapott. Szentlel-
ket, igét, hitet magunknak, magunkban megtartani nem lehet! Olyan az,
mint a tűz, ami ha másoknak világítani, melegiteni nem akar, maga ham-
vába hal. Azt is elveszíti, amije volt. Azért adta az Or kegyelmi ajándékait,
hogy továbbadjuk. Csak addig van velsmink. amig osztogat juk. Az öt
kenyér csak akkor lesz ezreknek elég, ha megszegjük. Különben magunk

• is éhen maradunk.
Sok szó esik egyházunkban manapság az ébredésról s arról, hogy

miért nincs ébredés. Talán azért sincs, mert ezt a példázatot nem vettük
még elég komolyan. Csak az az egyház elevenedik meg maga is, amelyik
missziót végez. Csak akkor kaphat újabb, nagyobb feladatokat az egyház,
ha már elvégezte azokat, amelyek előtte vannak. Engem is csak akkor bíz
többre az én Uram, ha hűséggel számot adtam ma kapott feladatomról.

Ebben a hónapban
kérjünk bocsánatot Istentől,
hogy kevésre becsültük egy tálentomunkat, - hogy lustaság, gyáva-

ság annyira megbénította egyházunkban a missziót, - hogy hiábavaló
rnentegetözéssel próbálunk kibújni a felelősség alól;

adjunk hálát Istennek,
hogy végtelen türelme újra meg újra missziöi feladatokra érdemesít,

- hogy a nyári pihenés után újra beleállhatunk az Ö munkájába, - hogy
hűtlenségünk ellenére igéje elvégzi művét;

könyörögjünk Istenhez,
hogya misszió munkáját az égő világban se hagyja ellankadni, -

hogy a kevesen hívek lehessünk, - hogy a számonkérés ítéletében kegyel-
méből megálIhassunk.

"Urunk add, hogf a Te 4icső~égedre, Egyh4zad javára s a magunk
~dv.össégére hűségesen szolgáljunk Neked. Engedd, hogy úgy munkátkod-
~':1Qk,.lJ,ogy: ha elérke~ik az éJs~aka, amikor senki sem munk.lkodik, ne
legyen az ijedelmünkre. Sőt a Te irgalmadból bemehessünk a Te örö~
mödbe. Amen."
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Isteni mélység.
_ "Semmi sem érdekel már az élet sűrgés-forgásában, csak
lsten felismerése és megmaradása, hogy célt és tartalmat adhas-
sak eddigi életemnek." - Ez a kijelentés egy egyszerű öreg
ember ajkáról hangzott el és amikor ítéletet mondott ezzel
önmaga felett, ugyanakkor sokakat megszégyeníthet őszinte-
ségével. ítélet ez önmaga fölött, mert eddig talán egyáltalában
nem törődött Istennel és megszégyenítő másokra, akik nem
merik ezt megvallani. Mert ne gondoljuk, hogy az az egyszerű
ember egyedül áll sóvárgásával és keresésévei a világban. Még
véletlenül sem tapinthatunk az igazság mellé, ha megállapít juk.
hogy az emberiség egész történelme az istenmegismerés utáni
vágyódás végtelen láncolata. Az emberi szellem legcsodálato-
sabb sikerei és sikertelenségei fakadnak ebből az örök keresés-
ből. Isteni mélységek és titkok után kutatott mindig az emberi- ,
ség, és egyesek Isten létének bebizonyíthatósága, mások pedig
annak lehetétlensége mellett törtek lándzsát. Az emberi szellem
mindenekfelettiségét igyekeztek alátámasztani azzal, hogy Istent

. az emberi lélekben keresték. Különösen a 19. század nagyszerű
kísérletei mozognak ebben az irányban, amikor még azt a
helyet is megtalálták az emberi lélekben, ahol a vallásnak sze-
rintük lakoznia kell és fényességét minden irányban megcsil-
logtatja. Hát valóban Isten volt - a felfedezett lelki erő és
szellemi kincsek? Drews kijelentésében találjuk meg e fáradozás
csődjét: "Hiszem, hogy a világ Isten megjelenési formája, mely
teret és időt megvilágít ... Hiszem, hogy az ember, mint tuda-
tos szellemi szernélyiség, az Istennel való lényegegysége folytán
meg tudja váltani magát a mulandóság, bűn és rossz korlátai-
tól." így lett az Isteni mélységböl emberi dicsőség. Ugyanab-
ban az időben hirdeti Oswald Vilmos a kutató emberi értelem
erejének gyözelmet, ami előtt minden, még a világ titkai is
feltárulnak, de az Istenről semmit sem tudhat. Es mennyivel
vagyunk különbek mi? Nem az emberi értelem dicsőségét kell-e
sokszor látnunk azokban a tekintélyes hosszúságú teológiai érte-
kezésekben és "igehirdetésekben" , ahol a szerzők a "Biblia sorai
között olvasva" olyan "értelmesen" megmagyaráznak minden
isteni mélységet, titkot és csodát?!' I

Mennyire igaza van Luthernak: "Nincs sem istenhit, sem
Istennek ismerete, ha nem nyilatkoztatta ki magát, és akkor azt
a mondást kell szem előtt tartanunk: "Quae supra nos, nihil
ad nos" (ami felettünk van, az nincs hatalmunkban), mert a
kinyilatkoztatáson felűl és az azon kívül valami magasabb után
kutató gondolatok egyenesen ördögiek és csak arra jók, hogy
romlásba döntsenek bennünket". Hiába! Az Istenhez vezető út
sohasem indulhat ki az embertől! Az emberiség ismételten fel-
veti az istenkérdést. elmélkedik róla, hogy azután fáradtan
megint elejtse. A vallás olyan felelet nélküli kérdés, amit sok-
szor felvetnek, sok feleletet is adnak rá, de egyik sem elégíti



,240

ki az embert, mert az az út, melyet az ember akar önmagából
kiindulva Istenhez megépíteni, sohasem készül el. Csak egy út
létezik, de az Istentől indul ki és hozzá vezet. Azok az isteni
mélységek és titkok, amikről az embernek csak elmosódott kép-
zetei lehetnek, a kinyilatkoztatásban lesznek látható mélységgé
és titokka: Jézus Krisztusban.

Az Istent kereső embernek meg kell tapasztalnia, hogy
Istent senki sem láthatta, ismerhette és ragadhatta meg értelme
és érzelme csápjaival. Az Atya egyszülött Fia prédikálja Istent
és csak rajta keresztül vezet út az Atyához. De a Jézushoz

·eljutott embernek arra is rá kell később döbbennie, hogy az
a Jézus Krisztusban feltáruló isteni mélység egyuttal örökkévaló
titok marad. Ez a titok a kereszt. Minden rémületes szörnyü-
ségévei ? Igen! Az a kereszt, mely alatt minden az emberiség
szelleme által alkotott evilági érték semminek tűnik fel, az a

·Golgota, ahová egyetlen fénysugár sem jut el a transzcendens
·világból! Az a kereszt, mely egy mindig megújuló vonzó erőt
·gyakorol nem az emberek salakjára, hanem arra, ami nemes
az emberek között. Zarándokok végeláthatatlan menete vonul
ehhez a kereszthez - nemcsak nagypénteken. Sebei, elvesztett
harcai, meg-megújuló mulandósága közepette a kereszt felé
tekint evilág.

Persze ez a végső titok sem térhetett ki az emberi szellem
mindent megérteni és megmagyarázni akarása elől. Sokan és
sokszor rnegkísérelték megfoghatóvá és érthetővé tenni a Gol-
gota értelmét és jelentését. De mindig bebizonyosodott az az
igazság, hogy minden az észhez igazodó magyarázátot éppen
az értelemnek kell megint elutasítania. Ne nyugtalankodjék
azonban senki se emiatt! Mert így van és így is marad, hogy
a Golgotán tárulnak fel az Isten mélységei, amiket az emberi
magyarázat még olyan "mélyenszántó és magasan szárnyaló"
kísérletei sem tudnak soha felmérni. A kereszt, a lélektanilag
megmagyarázhatatlan, az önmagát feláldozó szeretet kimerít-

·hetetlensége, a szent Szenvedőnek hiábavaló esedezése a menny
kapujában, mely nem tárul fel előtte, viszont millió és millió
ember itt a kereszt alatt éli át Ö utána legbensőbb imádsága
csodálatos meghallgatását, - mindezt nem lehet kikutatni az
értelem szikrájával. Isten mindig eltakartan jelenik meg a vi-
lágban és a hitben csodálkozó ember csak imádni tudja, ha
titokként közeledik feléje - a kereszt tövében. Eljut-e ide az
az egyszerű öreg ember? Eljutunk-e ide, mi, - amíg nem késő?

Pdlji Milliós,



Kinyilatkoztatás
és korszerű világ nézet.

1. A világháború elötti nemzedék számára egyik legégetőbb kérdés
a "vallás" és a "tudomány", vagy másként a "hit" és "tudás" viszonya volt.
Folyvást megújuló kísérletekkel próbáltak részben a tudomány képviselői,
részben pedig az egyház védelmezői ezt az akkor sokak számára döntő
kérdést tisztázni vagy úgy, hogy a kettőt összeférhetetlennek mondották,
vagy úgy, hogy a vallást a tudománnyal valamiképen összeegyeztetni, ki-
békíteni igyekeztek. Égetövé a vallas és tudomány egymáshoz való viszo-
nyának a kérdése azért lett, mivel a tudományos kutatás teljesen függetle-
nítette magát mindenféle "vallásos", "hitbeli" vagy ilyennek látszo elő-
feltételtől. Különösen a természettudományoknak az egész világmindensé-
get átfogó hatalmas teljesítményei fordultak szembe a .vallasv-sal, a "hit"-
tel, amikor a természettudósok az elért eredményekben a világ örök "cso-
dái'i-nak és "rejtélyei"-nek a megoldását kínálták. A természettudományi
kutatás párosult a hitetlen, istentagadó, "felvilágosult" világnézettel és
mint "teflmészettudományos vjlágnézet" vagy közelebbröl mint "moniz-
rnus", "energetizmus", "pragmatizmus", "evolucionizmus" stb. toborzott
magának híveket. A "természettudományos világnézet" hívei nagyhangú és
messze hallatszó propagandával hirdették mindenfelé, hogy "a tudomány"
nem fér össze "a vallással", hogy "a tudomány" megcáfolta "a vallást",
hogy "a tudomány" eredményei szerint nincs Isten, azért értelmetlen az
istenhit, stb.

A hit apologétái ezzel a nagyhangú és igen eredményes propaganda-
val szemben szetényen és óvatosan hangoztatták, hogy a tudomány átlépi
a saját határterületét, amikor az ész fegyvereivel próbálja Isten létét iga-
zolni vagy cáfolni. Rámutattak arra, hogya tudomány és a vallas két
különböző síkra tartozik, .ezért nem is kerülhet egymással ellentétbe, hogy
az igazán nagy tudósok többnyire istenhívők, sokszor egyenesen kegyes
keresztyének voltak. Igyekeztek megtalálni azokat az irányvonalakat, ahol
az igazi műveltség összhangba kerülhetett a vallásos hittel. Mindezekben
a vallás védelmezőinek általában igazuk lett. A baj csak az volt, hogy
a "természettudományos világnézet" és hasonló áramlatok hirdetőivel szem-
ben védekező álláspontra szorultak s a védekezés általában lassú vissza-
vonulássá alakult át. Ezért a kívül álló szemlélő, az átlagos "műveltek"
széles rétege elsősorban a "modern" világnézetek képviselőinek a be-
folyása alá került. Hiába voltak "a tudomány" és "vallás" sokszor rend-
kívül finom és szellemes egyeztetései, a műveltek széles rétegeibe bele-
évödött az a meggyőződés, hogy a hitet nem lehet a tudással össze-
egyeztetni.

2. Közben azonban változott a helyzet. A tudományos kutatók közül
sokan ismerték fel, hogy helytelen volt a tudományos eredményeket a
világnézeti meggyőződéssel összekeverni. Ezenfelül éppen a természet-
tudomány újabb felismerései és pedig alapvető megállapítások egyenesen
kedveztek a "vallás"-nak, az isterrhitnek. Igy azután a vezető természet-
tudósok óvatosabban nyilatkoztak, a "természettudományos" világnézetek
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propagandája ellhanyhult, sőt egyesek kezdettek arról beszélni, hogy a.
természettudomány újabb útjai a vallás irányába vezetnek. *)

A "hit" és "tudás" egymáshoz való viszonyának az égető kérdése
ennek következtében ellanyhult. A legutóbbi húsz esztendőben erről a kér-
désről viszonylag sokkal kevesebb írás jelent meg, mint régebben. Ebből
talán azt lehetne következtetni, hogy most már "a tudomány" és "a val-
lás" kibékülése jó úton van s hogy a művelt ember számára is magától
értödö az új, a "vallás" és "hit" számára kedvezőbb állásfoglalás. A való-
~ág azonban ennek a következtetésnek ellenmond. A műveltek továbbra is
közönyösek maradtak, sőt nagyrészt még jobban elhidegültek az egyháztól,
mint a világháború előtt. Különösen áll ez a fiatalabb nemzedékékre. Ma
ugyan nem divatos olyan formában hitetlennek lenni, mint ahogyan az a
világháború előtt volt. Ma nem tartozik hozzá. a ;,műveltséghez" tagadni
azt, hogy van lsten. Ellenkezőleg. Csak a kimondott bolsevista istentagadó
irányzatok hívei harcolnak az istenhit ellen. Egyébként az emberek rende-
sen nem tagadják, hogy hisznek Istenben. Némelyeknél ez egyúttal azt is.
jelenti, hogy fenntartják vagy, hogy felújítják a kapcsolatot az egyházzal.
Még többen vannak azonban olyanok, akik istenhitük ellenére sem talál-
ják meg az utat az egyházba, sőt esetleg mint istenhívők fordulnak egye-
nesen szembe a keresztyénséggel. Mert a korszerű világnézetek, vagy aho-
gyan sokszor nevezik őket: újpogány áramlatok tiltakoznak az ellen a vád
ellen, hogy "istentelenek" vagy hitetlenek" volnának. Oe azért a keresz-
tyénségről és az egyházról nem akarnak tudni semmit sem. Ezeknek az
áramlatoknak a képviselői indítják sokszor az egyház ellen a legádázabb
'harcot.

3. Hogyan fér össze ez a két egymásnak - legalább látszólag ellen-
mondó - jelenség? Egyfelől a "tudomány" feszültsége a "vallás" irányá-
ban engedett, másfelől a korszerü világnézetek, bár nem tagadják Istent,
mégis közörnbösek a keresztyénség iránt, sőt azt támadják is. Ez a szinte
érthetetlen helyzet figyelmeztethet bennünket arra, hogy az ellentét gyö-
kerei mélyebben rejtőznek, mint ahogy azt a köznapi gondolkodás szerint
véljük. A köznapi gondolkodás szerint általában a "tudományt" állították
szembe a "va'\Ilással", vagy a "tudást" a ,,'hittel". Ennél a szembeállításnál
a "valláson" általában a "keresztyén vallást" és a "hiten" a "keresztyén
hitet" értették. Azonban legtöbbször kizárólag az lsten létezéséről és
az istenhitről beszéltek. Azt gondolták, ha bizonyítható, hogya tudomány
eszközeivel nem lehet lsten létét tagadásba venni, akkor már minden rend-
ben van, akkor már összeegyeztettük "a tudományt" és "a vallást". Holott
a keresztyén hit nem azonos az "istenhit"-tel. Lehet, hogy valaki "hisz'·
Istenben, vagyis föltételezi, hogy van lsten. Lehet, hogy valaki rnélységes
elragadtatással beszél az "Alkotóról", a "Gondviselésről", a mindenség örök
titkáról vagy valami hasonlóról. Ez azonban nem a Biblia értelmében vett
istenhit. így az ördögök is "hisznek és rettegnek!" (Jak. 2, 19).

Sokan vannak, még a keresztyének közt is, akik ezt az istenhitet
ésszetévesztik a keresztyén hittel. Különösen könnyen esik meg ez az.

*) Igen jellemző, hogy a világháború után természettudós írta azt
,2 feltűnést keltő könyvet, mely a természettudomány és az istenhit kapcso-
latait keresi; v. Ö. Bavink: "Die Naturwissenschaft auf dem Wege zur
Religion", 3. kiadás, 1934.
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összetévesztés akkor, amikor a keresztyén hitben elsősorban a gondviselés-
hitet hangsúlyozzák. Gyülekezeteirskben nem kis számmal vannak az olyaa
'Sokszor nagyon kegyes lelkek, akik Istenben mint a szeretö Atyában hisz-
nek sennél elsősorban arra gondolnak, hogy az Atya - Máté 6, 25-32;
10, 28-31 értelmében - "gondot visel" gyermekeiről. A keresztyén hit-
nek vallóban af apvető sajátossága, hogy Istenre mint gondviselő Atyára
ilyen gyermeki bizodalommal teíoint, s életét, annak minden sorsfordula-
tával együtt teljes megnyugvással teszi le Isten kezébe. Arról azonban
nagyon sokszor megfeledkezünk, hogy erre a gyermeki bizodalmas hitre
csak Jézus Krisztus által juthatunk el._ Ez a keresztyén hit nem az álta-
lános istenhitnek egyik fajtája vagy megnyilatkozási módja. Az általános
istenhit alapján nem is jutunk el a keresztyén hitre. Isten nekünk "Jézus
Krisztus által Atyánk". Ezt nemcsak az 'Újszövetség hangsúlyozza állan-
dóan, hanem belement teljesen az egyházi nyelvhasználatba is. Csak az
a baj, hogy ezt igen sokszor elfelejtettük. Isten nekünk Atyánk Jézus
Krisztus által: ez azt jelenti, hogy Isten mint Atya Jézus Krisztus által,
vagyis Krisztus igéjében és a Krisztus által véghez vitt megváltásban köze-
ledik hozzánk. Isten nekünk azáltal és annyiban Atyánk, hogy Krisztusért
kegyelmébe fogad, vagy ahogyan az Újszövetség rnondja, "fiaivá" tesz
(v. ö. Róm. 8, 14-17). Erről az Istenről mondja az apostol: "Ki az ó
tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi-
módon ne ajándékozna vele együtt mindent rninékünk P" (Róm. 8, 32.)

Krisztusban Isten nekünk jóságos, kegyelmes Atyánk: megbocsátja
bűneinket, oltalmaz úgyannyira, hogy még a fejünk hajszálai is mind
számon vannak (v. ö. Máté lD, 30). De ez másfelől azt is jelenti: Krisziu-
son kivül lsten nem "atya", hanem a világ ítélő bírája, szigorú büntetó
lsten. Jézus magáról azt mondja: Ö az "út". Ez azt jelenti: "Senki sem
mehet az Atyához, hanemha én általam" (Ján, 14, 6). Isten kegyelméhez
sem vezet más út, hanem csak Jézus által. Sokszor mondják azt: Jézusnak
.a nagyszerű kinyilatkoztatása, felismerése abban teljesedik ki, hogy Isten-
r61 mint az Atyáról, vagy mint a szeretetről beszélt s hogyakeresztyénség
lényegét is a "szeretet vallása" teszi. Ez igaz akkor, ha azt a fentebbi
értelemben vesszük. De azonnal hamissá válik, ha azt gondoljuk, hogy
mindez valami általános "igazság". Isten nem "általában", hanem csak
Krisztuson keresztül szeretet. Isten szeretetében azok részesülnek - igy is
lehet ezt kifejezni, - akik Krisztusban hisznek.

4. Nem látjuk világosan a helyzetet addig, amíg a keresztyén hitnek
ezt a röviden vázolt sajátos [ellegét fel nem ismerjük és amig meg nem
látjuk, hogy ez a hit mennyire különbözik minden egyéb istenhittől. Itt van
3 gyökere annak a sajátságos helyzetnek, hogyakorszerű világnézetek
tiltakoznak az ellen, hogy hitetlenek volnának és hogy mégis hadakoznak
3 keresztyénség ellen. Az az istenhit, amelyet hirdetnek, nem keresztyén
hit, sőt éppen a keresztyén hittel gyökeres ellentétben van, mert tagadja
.azt, aki felé a keresztyén hit tulajdonképen tekint: Krisztust.

Ha ebből a szemszögböl nézzük a mostani helyzetet, akkor megvilá-
gosodik annak minden jelensége. A tudományos gondolkodás jobban ked-
vez ugyan "a vaJJás"-nak, általában az istenhitnek, mint a világháború
,élőtt, azonban idegenül álJ szemben a keresztyén hittel. Gondoljunk pl.
arra, hogy a napjainkban nagy lendületet vett örökléstan szerint az ember
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alig más, mint a biológiai multjából származó összetevők eredménye.
E szerint a természettudományi gondolkodás szerint tehát életsorsunkat,
cselekedeteinket, erkölcsi elhatározásainkat mind meghatározzák a bioló-
giai feltételek. Ez a természettudományi gondolkodás összeegyeztethető
ugyan valami általános istenhittel, - hiszen éppen a biológia terén tárul
fel a tudós kutató előtt az élet csodás gazdagsága és egyre bajosabb el-
képzelni, hogy mindez a gazdagság a "vak véletlen" műve volna. Azonban
mit kezdjen az örökléstan kutatója a bibliai hittel? Avval, hogy Isten
Krisztus által váltságot szerez annak a bűnös embernek, akinek a bűneit
az örökléstan hajlandó öröklött tényezők szükségszerű megnyilatkozásai-
nak tekinteni?! Ugyanez a helyzet más területeken is, nemcsak a természet-
tudományoknak, hanem az Ú. n. szellem tudományoknak a területén is:
ezt itt azonban nem részletezhetjük. Elég annak a megállapítása: sem
a kutatók, sem azok a műveltek, akik ennek a tudományos munkának
a szolgálatában állanak, vagy a tudományos munkától függő valamelyik
életpályán dolgoznak, nem tudnak a tudományuk alapján semmit sem
kezdeni a keresztyénséggel, így a gyakorlati materializmus vagy valami
általános, de nem keresztyén, sőt keresztyénség-ellenes istenhit gondolat-
világában élnek. A mai korszerű világnézetek, a különböző újpogány áram-
latok ebbe a helyzetbe kapaszkodnak bele, ennek a helyzetnek a talaján
"virulnak".

5. Világosan kell látnunk azt is, hogy nem érünk el eredményt a leg-
szebb elméleti megoldásokkal sem. Szinte azt mondhatnám: nincs sok
értelme annak, hogy ügyes és szellemes megoldási formulákat produkál-
junk "a hit" és "a tudás" összebékéltetésére. Az ilyen megoldási formulák
magukban véve is csak viszonylagos értékűek. De még fontosabb, hogy
nem érik el, nem tudják megfogni a technika világában, a korszerű világ-
nézetek bűvöletében élő és az összes életszokásai tekintetében elvilág iaso-
dott, művelt embert. Ennek ~ mai helyzetnek a megoldása nem a formu-
lákban 'Van, hanem abban, hogy a mai embernek hirdessük az evangéliumot.

Ez a követelés első pillanatban talán igen furcsának hangzik. Részle-
tes kifejtéséhez itt nem is foghatunk hozzá. De a fentebbi példán szernlél-
tethetjük, hogy miröl van szó. Mint említettük, az örökléstani megállapi-
tások az embert a biológiai feltételek eredménvévé teszik. Igaz, hogy
ezek a megállapítások nem. ellenkeznek ugyan az általános istenhittel,
de viszont semmit sem tudnak kezdeni a keresztyén hittel vagy más szó-
val: az evangéliummal. Éppen azért a gyakorlati eredménye a tudomány-
ból levont "világnézetnek" valami vak végzetben való hit. Valóban éppen
a művelt embert a legkülönf'élébb formákban tölti el az a meggyőződés,
hogy a sorsnak vagy a végzetnek a kezében vagyunk s hogy ez ellen nem
tehetünk' semmit.

Nekünk keresztyéneknek azonban látnunk kell - és ezt éppen a
Krisztus-hitünk segítségével kell felismernünk, - hogy minden ilyen tudo-
mányos megállapítás (pl. az örökléstan is) tanusítja: lsten szigorú ítélő-
bíró, a világot annak törvényeivel korrnányozza, azok a feltételek, melyek
mellett létrehívott bennünket, megmásíthatatlanok. Igy is lsten kezében
vagyunk: amit felőlünk végezett, megmásíthatatlanul "sorsunkká" lett,
Büntet ma is azzal a szigorúsággal, melyröl az Oszövetség tesz bizony-
ságot (v. ö. II. Móz. 20, 5). De ugyanez a szigorú Isten hajol le hozzánk
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kegyelmesen Krisztusban. Fiaivá fogad. Krisztus által megszabadít "az erő-
telen és gyarló elemek" hatalmából, úgyhogy nem kell többé azoknak
szolgálni, "amik természet szerint nem istenek" (Gal. 4, 8-9). Az evangé-
lium üzenete így szabadítja fel a korszerű világnézetek rabságában síny-
lődö embert is és ad neki új életet.

Nekünk keresztyéneknek evvel az üzenettel kell közelí tenünk a mai
tudomány és az újpogány világnézetek rabságában sínylődö emberhez.
Ezt az üzenetet kell élnünk előtte. Mert ennek az üzenetnek nincs más
igazolása, mint a bizonyságtevő élet. Krisztus szava ma is áll: "Az én tudo-
mányom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem. Ha valaki csele-
kedni akarja az ó akaratát, megismerheti e tudományról, vajjon Istentől
van-é, vagy én magamtól szólok." (Ján. 7, 16-17). Ma sem igazolja magát
az evangélium más előtt, mint csak az előtt, aki cselekszi az Isten aka-
ratát: aki hisz az evangéliumnak és eszerint él.

A ",hit" és "tudás" kérdésének a "megoldása" ebben a cselekvő
keresztyénségben van. De a keresztyének missziói feladata a hitetlenné vált
világban élő, elvilágiasodott, a tudomány és a korszerú világnézetek rabsá-
gabansínylödö embernél éppen az, hogy ezt a hitet éljék s így hirdessék
neki.

Karner Károly.

Jézus Krisztus.
9. Diadalma.

Jézus művét - így mondottuk, - elsősorban az ő sorsában
látjuk. Sorsát pedig csak a tetőről visszatekintve láthatjuk helye-
sen. Ez a tető pedig kétségtelenül az ő feltámadása.

Krisztus győzött, diadalmaskodott! Ez volt az apostoli ige-
hirdetésnek sarkpontja, 'ez volt az első evangélium. Végig az
Apostolok Cselekedeteiről írott könyvön ez az ujjongás ujjon-
gat fülünkbe. "Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust;
akit ti megfeszítettetek"; "lehetetlen volt néki fogva tartatnia a
haláltól" (2, 24 és 36.). Az egész Újszövetségen végig ez az alap-
hang uralkodik. "Elnyeletett a halál diadalra" (1. Kor. 15, 54.).
Mégpedig nemcsak Jézus személyére vonatkozólag, de mind-
azokra nézve, akik hisznek Öbenne. Isten "megszabadított min-
ket a sötétség hatalmából és által vitt az ö szerelmes Fiának
országába", "együtt feltámasztott és együtt ültetett a meny-
nyekbe Krisztus Jézusban" (Kol. 1, 13 és Ef. 2, 6.). "Imé, győzött
a Juda nemzetségéből való oroszlán" (Jel. 5, 5.). Az ő műve a
halálon vett diadalma!

E nélkül az esemény nélkül telj ességgel elképzelhetetlen az
apostolok missziója, az első keresztyén gyülekezetnek mind meg-
alakulása, mind fennmaradása. Ne vélekedjünk annak a kornak
az emberéről úgy, mintha nem lett volna valóságérzéke. Pál
apostol is jól tudja, hogy csak realitásra lehet építeni; hivatkozik
például az ötszáz atyafi ra (1. Kor. 15, 6.), kik élő emberek és
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tanuságot tehetnek a Feltámadottnak köztük való megjelenésé-
ről. Ha csak egy-két ember víziójaban támadt volna lázálom-
képen az eleven Krisztus kísértete, nemcsak hogy nem haltak
volna meg sorra érte vértanu-halállal az apostolok, de egy-
szerűen torkukra forrasztottak volna az első szót Jeruzsálemben
is, Galileában is. Többfelől. sokfelől, megbízhatóan vetett lángot
a vallomás: él az Úr!

Maguk a tanítványok is meglepődtek, megrettenve lepöd-
tek meg. Hittek ugyan mindig a Mesterben, messiási várakozás-
sal kísérték földi életében, szemtanui voltak csodáinak, ragyogó
elváltozásánaka Tábor hegyén, fültanui isteni hatalmat eláruló
tanításainak. De azért nem várták azt, ami Jézus feltámadásáva!
történt. Amit ö előre megjelentett életre támadásáról, az is csak
most, az esemény után lesz világossá előttük. Üres fogalom
volt lelkükben a feltámadás képzete mindaddig, míg a valóságos
tények le nem nyűgözték őket: a húsvéti üres sír, Jézus meg-
jelenései, mennyekbemenetele.

Győzött! Ez az ő rnűve. Az események igazolták. Az a
válság, mit kereszthalála hozott Reáés övéire, megoldatott.
A Golgotán úgy tetszhetett, hogy Isten büntetése érte el azt az
istenkáromlót, ki Istenné tette magát. Feltámadása azonban
igazolta Ot: igénye helyt áll, O csakugyan az, akinek magát mon-
dotta, a hívő szemek nem tévedtek, amikor Isten Fiát látták meg
benne. Az Atya O mellette tett tanuságot s nem ellenségeinek
adott igazat.

Következésképpen már földi életének egyetlen diadalma sem
volt szemfényveszés, koldusgúnyában is valóban ég és föld kirá-
lya járt itt. Akinek azt mondotta: megbocsáttattak a te bűneid,
annak valósággal megbocsáttattak azok. Akit meggyógyított,
azt valóban Isten erejével gyógyította meg. Akit megszabadított
az ördögi megszállottság börtönéből, azon isteni küldetését töl-
tötte be. Csodái igazi csodák voltak. Amikor felköltött valakit
a halottaságyán, akkor ezzel zálogát adta az- Ország tagadhatat-
lan eljövetelének. A megdicsőülés hegyén történt elváltozása
előrevétele volt a saját feltámadásának. Mindez ma emlegetetIen
volna, betemetődött volna az idő homokja alá, ha az ő fel-
támadása meg nem történik! Csak ez a végső nagy diadalma
üti rá amazok ra is messiási művének győzelmes jegyét.

Csak most, a feltámadás diadalma után derül ki s bizonyít-
tatik meg véglegesen, hogy Jézus a Krisztus! Vagyis, hogy a
Názáreti az a Fölkent Messiás-király, ki Isten népének (de világ
szabadítójakéntl) régtől fogva megígértetett. Sőt most lesz nyil-
vánvalóvá, hogy a beteljesedés voltaképen sokkal több, nagyobb
és fölségesebb a százados várakozásoknál. Műve nem azonos
azzal, amit az ótestámentomi prófécia várt a jövendő Fölkenttöl,
műve mérhetetlenül ga:zdagabb annál. Mert O a Feltámadott!
O "Christos" , azaz fölkent Király, de az a Krisztus, az az egyet-
len Messiás, az az Istentől fölkent király, aki leverte a halált,
vele a bűnt és az istenellenes sátáni hatalmasságokat, aki húsvét-
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kot minden várakozást felülmúlóan diadalmaskodott! így nem-
<csak betelj esedett valami, de kezdődött valami nagyszerűen me-
rőben új: az Isten Országának kezdete, az Egyház élete; azé
.az Anyaszentegyházé, mely az élő Krisztusnak eleven teste.

Aki ebben az Egyházban él, mint tag a Krisztus testén, az
részt vesz az Ű feltámadásának diadalában. Erzi a bűn hatalmát,
<le nem rabszolgája többé, tud küzdeni ellene. Napról-napra
rnegtapasztalja az erős Krisztus 'szabadítását. Levetkezi é-embe-
rét, elhagyja bűnös szenvedélyeit, megszentelődik a Megváltó
közösségében élve, hitében legyőzi a halálnak félelmét s bizo-
nyos reménységgel várja a végső diadalmat, az Országot.

Mert a Krisztusban megmutatta Isten, hogy mit akar velünk:
feltámasztani a halottakbóll Valósággal diadalmaskodni bűnön,
ördögön, halálon! E végett adatott nekünk Jézus, a Krisztus és
.az O feltámadásának diadalma.*)

Schole Ldsllló.

Explanatio Leopoldina.
Ezzel a rövid megjelöléssei vonult be a magyar protestántizmus em-

léktárába I. Lipót '691-ben kiadott rendelete: az 1681-i és 1687-i vallásügyi
törvények magyarázata. Az tette fontossá, hogy - finom an szólva -
több volt, mint értelmezés. Leplezetlenül mutatta a kormány vallási poli-
tikáját Ha valakinek talán ma is kedve támadna igazolni ezt a rossz-
'hiszernű törvényrnagyarázatot, kétségtelenül könnyűszerrel bizonyíthatná,
hogy szervesen illeszkedik bele egy hosszú korszak, egy egész évszázad
egyházpolttikáiába, tehát nyilván már az 1681-i soproni cikkek azt céloz-
ták, amit Lipót rendelete kifejtett

Tartalmilag az a lényege, hogy behozta a magyar jogba a nyilvános
vallásgyakorlat fogalmát. Ezt az ártikuláris = becikkelyezett (vagyis az
1681-i soproni törvénycikkekben megnevezett) helységekre korlátozta.
Határt szabott az evangélikus és református lelkészek müködésének: az
ártikuláris helyekről nem mehetnek ki lelkészi szolgálat végett Elrendelte

:ll római katolikus ünnepeknek legalább külsőleg való megtartását. külön
is kötelezte erre az iparosokat. A földesúri jognak pedig olyan magya-
rázatot adott, hogya római katolikus földesurak jobbágyaik val/ását is
megállapíthatják.

Minderre könnyű ma azt mondani, hogy régmúlt idők dolga, minek
kellemetlenkedésül felhánytorgatni, van elég gondunk amúgy is. Mire jó
akkor ez a "jubileumi" cikkecske? Valóban legokosabb lenne ezt a Lipót-
féle rendeletet is prédájául dobni a feledésnek, ha csak a régmult idők
dolga lenne, és nem volna máig tartó hatása az evangélikus egyházban is,
- a magyar népben is. Oe a mából sokmindent csak úgy értünk meg, ha
'ismerjük azt az egyházpolitikát, amely ezt a törvénymagyarázatot világra
hozta. '

Természetesen egy ilyen rövid megemlékezésben inkább csak a kér-
désekre lehet rámutatni, mint ismertetni a 18. századi vallási helyzetet

Először is: ezt a rendeletet sem elég pusztán alaki szempontból
mérlegelni. A magyar protestáns közgondolkodás szívesen elkesergett azon,
hogy több, mint egy évszázadon át, 1681-től 1791-ig törvények helyett

*) Sajtóhiba kiigazít ása. Előző cikkünkben, augusztusi számunkban,
a 214. Iapon, a második bekezdés utolsó mondata helyesen így végződik:
"ebben keresendő Krisztus tnűve".
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rendeletek szabták meg az evangélikus és református egyház államjogi
helyzetét. Igaz ugyan, hogy közben országgyűlések is foglalkoztak a
vallás ügyeivel, de a rendeletek tartalmazták az életre kiható jogszabá-
lyokat. Persze szükséges lehet a kőzgondolkodás kialakításában ennek
a szempontnak is az érvényesítése. De ma sokkal időszerűbb magunk
elé idéznünk a jobbágyság helyzetet. A jobbágyok szó szerint ki voltak
szolgáltatva a földesurak önkényének: ha a földesurak akarták, meg-
maradhattak vallásukban; ha azok azt akarták, hogy megváltoztassák val-
lásukat, a jog nem védte őket.

Rögtön ismerjük el, hogya római katolikus földesurak nem éltek
mindenkor ezzel a jogukkal. De elgondolhatjuk, rnilyen irányban alakult
a jobbágyok lelkülete, ahol a földesurak pusztán gazdasági okokból hagy-
ták békén másvallású jobbágyaikat. Például a komáromi jezsuiták meg-
becsülték fejérmegyei birtokaikon a munkás református magyar népet.
Viszont annál elkeseredettebb lehetett a protestáns jobbágyság, ahol csak
a 18. század második felében kezdik üldözni, amikor már elég munkás kéz
kerülmásvallásúakból.

A magyar nép "nevelésének" ez a részlete még inkább elgondolkoztat
minket, hogyha a nemzetiségi szempontot is alkalmazzuk rá. Teljes át-
tekintés helyett elégedjünk meg néhány adattal.

Az 1681-i törvény nyomán az 1691-i rendelet tizenegy északnyugati
vármegyében 2-2 (ill. Vasban 3) helységre korlátozta az evangélikusok
ill. reformátusok szabad vallásgyakorlatát, vagyis csak ennyi helyen lehe-
tett templomuk és végezhetett a lelkészük szolgálatot. E rendelkezést nem
hajtották végre Arva, Liptó, Zólyom, Turóc és Szepes megyében, - ellen-
ben végrehajották Vas, Sopron, Pozsony, Nyitra, Bars és Trencsén me-
gyében. Hogy ily módon a magyar evangélikusság inkább szenvedett,
mint a szlovák, nem szorul bizonyításra.

Eperjesen a Rákóczi-féle szabadságharc idején úgy szabályozzák a
templomok birtoklását, hogy mindegyik vallás és nemzet hozzájut az.
élethez. Az 1705-i szécsényi végzést végrehajtó bizottság a templomok
közül kettőt visszaad az evangélikusoknak. Az egyikben németül és tótul,
a másikban magyarul tartják prédikáciújukat. Marad templom a római
katolikusok részére is, a reformátusok pedig építhetnek templomot maguk-'
nak. Amikor azonban az explanatios egyházpolitika érvényesül, az evan-
gélikus magyaroknak a súlyos szorongattatásban nincs többé módjuk, hogy.
fenntartsák külön magyar nyelvű istentiszteletüket. Viszont ugyanakkor
bizonyára nincs római katolikus vallású magyarság a városban, mert a
jezsuiták alkalmaznak német és tót hitszónokot, ellenben magyart nem!
A nyilván magyar reformátusoknak annyi jogot sem hagynak meg, mint
az evangélikusoknak.

Az (hség (Vas m.) evangélikus lakosságának a fele kénytelen volt
elhagyni szülőföldjét, az Arpád-kori őrök ősi területét, mert semmi rnódja
sem volt vallása gyakorlására; beljebb vonult olyan falvakba, ahol orató-
riumot (rossz szóval: imaházat) talált. Az elvándorolt evangélikusok helyébe
nyugatról és délről római katolikus németek és horvátok nyomultak.

Az alföldi telepítések során Orosházán helyet kapott magyar evangé-
likusok Dunántúlról szorulnak ide, ott - szülőföldjükön! - nem volt
szabadságuk vallásuk gyakorlására, itt megkapják, - az a benyomásunk,
azért, mert nem lehet megtagadni tőlük annyit, amennyit a szlovák és
sváb telepesek kapnak.

Nem az l691-i rendeletben, hanem egy későbbiben van benne - de
ugyanannak a szellemnek a gyümölcseképpen - az a megállapítás, hogy
a török uralom alól felszabadult területen egyáltalában nem kapnak val-
lásgyakorlatot protestánsok. A föld kihasználása kedvéért az elv megvaló-
sítatlan maradt. De miután az egész magyar nemzet - mitsem törődve
Trianonnal - többszörösen tanuságot tett az ország integritásának elve
rnellett, százszorosan fájdalmas visszagondolni ,arra, hogy megkoronázott
magyar királyok különbséget tudtak tenni Magyarország felszabadításra
nem szoruló és felszabadított területei közt.

Ez alkalommal még ennyi példa tanulságait sem összesíthetjük,



Legyen elég egyelőre két dolgot megtanulnunk. 1. A magyar evangéli-
kusság és reformátusság "vallásosságában" máig kitörölhetetlen nyomot
hagyott az a vallási politika, amely az idegen vérű Kollonich Lipót
esztergomi érsek sugallatára és Habsburgi Lipót akaratából készült tör-
vénymagyarázattal zúdult rá országunkra, Sőt nemcsak a protestáns, az
egész magyar parasztság lelkületét csak a 18. Század ismeretével értjük
meg. 2. A 18. század teljes ismerete birtokában igazán gusztus dolga,
hogy lelkesedik-e valaki a "magyar barokk" korszakáért, és hogy vissza-
óhajtja-e azt a szellemet, amely akkor uralkodott.*)

Sólyom Jenő.

Az örök főpap.
Kicsoda Jézus Krisztus? Mi az O rnűvének tartalma, értéke és jelen-

tősége? Ezt az egy témát variália fáradhatatlanul az Újszövetség. Ahány
bizonyságtevés, annyiféle szín, annyiféle különbözö meglátása a Jézus Krisz-
tusban lett megváltás kifogyhatatlan gazdagságának.

A Zsidókhoz írott levél bizonyságtevése így szól: Jézus Krisztus
az örök F6pap. - Talán zsidókból lett keresztyénekhez irta az ismeretlen
szerző ezt a levelet. Mindenesetre olyan gyülekezethez, amely nagyon ala-
posan ismerte az' Ószövetséget, benne élt annak világában. S ez éppúgy
lehetett pogányokból lett keresztyén gyülekezet is. Hiszen az apostoli
kor egyházának Bibliája az Oszövetség ! Mindegyik újszövetségi irat
az Ószövetségre támaszkodva hirdeti Jézus Krisztust, mint az elérkezett
Messiást, akiról az ószövetségi ígéretek szólnak. Mégis talán egyik sem
mutatja meg olyan világosan az Ö- és Ujszövetség belső egységét, mint
éppen ez a levél. Olvasásánál előttünk kell lennie a nyitott Ószövetségnek;
bizonyságtevéset csak így érthetjük meg. Mert ez a levél az Otestamentom
Jézusra mutató bizonyságtevését tarja fel s az Újszövetség fényében szem-
léli az ószövetségi gyülekezet hitét és isten tiszteletét.

Mi volt az ószövetségi istentisztelet, áldozati szertartás igazi értelme?
Mindenekelőtt arra mutat reá a Zsidókhoz írott levél szerzője, hogy mí
nem volt. Nem volt önmagában való értéke. Jelentőségét az adja meg,
hogy előre mutat az 'Eljövendőre, Jézus Krisztusra. Az O dicsősége egye-
dülvaló, mindeneknél feljebb való. Istennek Benne adott kinyilatkoztatása
mérhetetlenül több mindannál, amit O előtte angyalok vagy próféták által
Isten kijelentet (1-3. r.). Szolgálatának páratlan dicsőségét úgy szernlél-
teti, hogy összehasonlítja az Öszövetség főpapi szolgálatával (5; 7-lD.).
Izrael népének főpapja maga is bűnös ember volt. Saját bűneiért is áldo-
zatot kellett bemutatnia, mikor évenkint egyszer, a nagy engesztelési ün-
nepen bement a szentek szentjébe, hogy az áldozati állat vérével meg-
hintse a szövetség ládáját. Ezt az áldozatot évenkint meg kellett ismételni.
Ezzel szemben Jézus, az örök Főpap magáért nem mutat be áldozatot,
neki erre nincsen szüksége, mert bűntelen (7, 26-28.). Nem áldozati álla-
tokat mutat be, hanem sajátmagát áldozza fel Istennek kedves áldozatul a

*) A magyar protestantizmus 18. századi helyzetének megismeréséhez
ez alkalommal is melegen figyelmükbe ajánljuk olvasóinknak Mályusz:
Elemér "A türelmi rendelet" (1939.) cimű könyvét.
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keresztfán. Áldozata egyszer és mindenkorra érvényes: minden ember szá-
mára megszerzi Isten bűnbocsánatát.

így lesz Jézus Krisztus "az Ojszövetség közbenjárója" (9, 15.). Főpapi
.áldozata, maga megáldozása egybefoglalja az Ó és Újszövetség népét:
míndkettöért meghozta az áldozatot, mindkettönek O szerzi meg ezzel a
váltságot. Ezzel végét veti az Ószövetség érvényességének és papi szol-
gálatának. A jeruzsálemi templom szentekszentjének függönye Jézus halá-
lakor kettészakadt. jelezve, hogy O egyszersmindenkorra szóló bemeneteIt
szerzett övéinek (6, 19-20.). Ugyanő most is végzi közbenjárói tisztét SIl

Atya és a bűnös ember között (4, 14-16.). Nincs tehát tovább értelme
a zsidóságban való megrnaradásnak, a régi szövetségbe való visszakíván-
kozásnak, amint az talán némelyekben a levél címzettei közül felébredt.
A hit nem hátratekint, hanem előre. Aminthogy az "atyák''.. az Ószövet-
ség népe is előretekintett várakozó hitével az eljövendő Szabadító felé
«11. rész). Nekik még nem adatott meg, hogy láthassák Ot. A keresztyén
.gyülekezet sem láthatja már szemeivel Jézust. Azoknak is hinnlök kellett,
nekik is hinniök kell. Mert "a hit a reménylett dolgoknak valósága és
a nem látott dolgokról való meggyőződés." Ez a hit, ez a nem csüggedő
bizodalom éltette az Ószövetség embereit. Ez tette őket Isten népévé. Ez
jellemezte őket kortársaikkal szemben és ez emelte ki őket azok közül,
Pedig ők csak az ígéretek reménységében éltek s nem láthatták a betel-
jesülést. Mennyivel kevésbbé szabad hát a keresztyén gyülekezet hitének
ellankadnia! Hiszen ők már ismerik az ígéretek betöltöjét, az örök Főpapot.

így lesz a levél intelemmé a ma gyülekezete számára. A bizonyságok
-fellegét sorakoztat ja fel a hitben megfáradt gyülekezet előtt. Ha nehéznek
látszik a hit útja, ha megpróbáltatások között némelyek meginognak, gon-
«lolianak azokra, akik előttük jártak. Ezeknek az útja sem volt könnyebb.
:S ezeknek csak az ígéret csillaga világított. Nekik már a beteljesülés napja
fényesedik. Álljanak be tehát ebbe a sorba: a hivők sorába, amely Ábra-
hámtól mind mostanig töretlen vonalban halad. Jövevények és vándorok
serege ez. Olyanoké, akik idegenül érzik magukat ebben a világban, Isten
-eliövendö országa felé törekednek (13, 7-14.).

Ha megpróbálnánk összefoglalni a Zsidókhoz írt levél üzenetét, eze-
ket kellene mondanunk: Az Öszövetség nem a zsidóság könyve, hanem
3 keresztyén Egyház könyve, Azért a mienk, mert Jézus Krisztusról szól.
Reá mutat, az O eljövendő szolgálatát példázza az ószövetségi áldozati
istentisztelet, a főpapi hivatal, az engesztelési ünnep szertartása, a templom.
Értelmét, célját ebben az előremutatásban, példázó utal~sban nyeri meg
az Ószövetség. Krisztusra akar mutatni, azért Krisztust keressük benne.
Nem jól olvassa az, aki mást keres benne.

A mai zsidóság rettentö anakronizmusban él akkor, amikor nem
akarja elfogadni Krisztust, mint elérkezett Messiást. Zsidónak lenni valami
szörnyű képtelenség Krisztus után. Értelmetlen dolog olajméccsel botor-
'kálni, mikor már delelőn áll a nap. Sőt bűn. S ebben a bűnben ludas az
a névleg keresztyén is, aki zsidó módra él, mert nem a Krisztus váltságá-
ból él. Zsidónak lenni nem egy valláshoz tartozás, hanem életforma: a
Krisztus nélkül, a maga vallásosságából megélni akaró ember magatartása.

Az öszövetség s az Ojszövetség népe egy. A testi Izrael igazi foly-
tatója, törvényes jogutódja a lelki Izrael, a keresztyén Egyház. Ábrahám-
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mal együtt s rajta elkezdve egyek vagyunk a hitben, amely Krisztusra
tekint, hitünk elkezdőjére és bevégzőjére (12, 1-2.). Keresztyénnek lenni
ismét nem valláshoz tartozást jelent, hanem életformát: a hitével Krisztu-
son csüngő ember magatartását.

A Zsidókhoz írott levél megpróbáJtatások közt sínylődő, ezekben
csüggedező gyülekezethez szólt. Azért szól különösképpen ma mihozzánk
is. Az Egyház ma kiváltképen tapasztalja, hogy útja nem rózsák közt
vezet. Ezen az úton azonban együtt tudhatja magát a bizonyságok fel-
legével: rnindazokkal, akik előtte ezen az úton, a hitnek útján jártak s
kitartással futották meg a küzdő tért. Panaszra nekünk sincs több okunk,
mint nekik volt. Kitartásra nekünk sincs kevesebb, mint nekik. Hiszen mi
is nézhetünk Arra, aki "megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett s 3Z

Isten királyi székének jobbjára ült".
Groó Gyuli•.

Világkép, világnézet, keresztyén hit.
A világnézetek harca ma már elhagyta a szellemi fegyverekkel vívott

ütközetek vértelen csaraterét és világerőknek az egész emberiség életébe
véres komolysággal belenyúlo harcává alakult át. Egy-e a keresztyénség
a döntő harcot vívó vagy még a háttérben csöndesen meghúzódó, de
ugrásrakész világnézetek sorában, esetleg azonos-e valamelyikkel? Vagy
ka nem, rnilyen helyet igényel és foglal el a tusakodó világnézetek között?

Mialatt az új világ kialakításáért küzdö fegyverek harci zaja künn
a világban elnémít minden más hangot, tudósok műhelyeiben csöndesebb,
de nem kevésbbé döntő fontosságú küzdelern folyik, a tudomány kohójá-
ban valóban új világ születik. A fizikában és biológiában mintegy negyven
éve megindult átalakulási folyamat ledöntötte trónjáról a materializmus
gőgös bálványát és új valóság- és világfelfogás van kialakulóban. Mi a
keresztyénség viszonya ehhez a most formálódó új valóságfelfogáshoü
Hogyan tekint a tudománynak világképünket újjáalakító munkájára?

Látszólag két külön kérdéscsoporttal állunk itt szemben. A felvetett
problémák azonban rögtön egy síkba kerülnek, ha látjuk, mennyire gör-

, csösen igyekeznek az egyes világnézetek a tudományt a szekerükbe fogni.
És ha a világnézetek oldaláról a keresztyénség ellen a tudomány neve
alatt vívott támadások el is halkultak, nem szüntek meg teljesen, sőt bár-
melyik pillanatban új erőre kaphatnak.

Azért döntően fontos, hogy ezekben a kérdésekben tisztán lássunk.
Részben szándékos, részben gondatlan összekeverésük, egymás ellen fordí-
tásuk sokak hitében okozott és okoz ingadozást, nem egyszer hajótörést;
még többen vannak, akiknek számára az ilyen kérdésekben tisztán nem
látás könnyű igazolás és ürügy a keresztyénség által követelt döntés alóli
kibúj ásra, a keresztyénségtöl való "igazolt" távolmaradásra.

Tudomány, világnézet és keresztyénség egymás közti viszonyában
három fogalom körül áll a harc. Mielőtt az előbbiek során felvetett kérdé-
sekre feleletet keresnénk, ezekkel kell egy kissé behatóbban foglalkoznunk,

I. A világkép a. világról és az énröl a tapasztalat (empiria) segítsé-
~ével megszerzett természettudományos ismereteknek összessége, egységbe-
foglalva az ezekből az ismeretekből levont következtetések által.

Igaz, a tudomány felől talán soha nem halló primitív embernek is
van egy bizonyos képe a világról (érzéki világkép): ebben a Nap kel föl
és nyugszik le, a Hold sugároz ki fényt és a világ alkotóeleme nem az
atom, még kevésbbé az elektron, hanem a "por", a szemmel még látható
lee-kisebb anyae-i részecske.
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A természettudomány elótt azonban végcélként a világnak és benne
.az embernek valóságos és teljes megismerése áll. Tudósok nemzedékei év-
ezredek óta hordják gigantikus akarással az építőköveket az emberi erő-
feszítések Iegnagyobbjához, az igazi, a valóságnak tökéletesen megfelelő
resils világkép épületéhez.

Az érzéki, tökéletlen és a reális, tökéletes világkép közti szakadékon
át építi a hidat az állandóan változó, a valósághoz lassúbb vagy gyorsabb
iramban közeledő fizikai világkép, - ahogyan a kísérletező tudós látja
a világot, elektronokból vagy esetleg "hullámok"-ból felépítve. Persze
.a tapasztalatoknak egy bizonyos köréből levont következtetések sokszor
.elhamarkodottak: így történik meg aztán, hogy egy-egy új építőkocka
szinte az addig emelt egész épületvázat látszik összedönteni. Mégis, ezzel is
az építés folyik tovább.

II. Ha képpel akarunk élni, a természettudomány, mint a pók, szövi-
fonja hálóját a tapasztalati valóságok köré: de hogy ez a háló szilárd
lehessen, tartó fonalait oda kell erősíteni valahová, ahol aztán szilárdan
megtapadhat. Erre az alapozó, szilárdító munkára vállalkozik a világnézet,
a valóság, a lét végső alapjainak és hátterének átgondol ása.

Mert bármilyen hatalmasnak tűnik is fel előttünk az az út, amelyet
a természettudomány Archimedestöl napjainkig a tapasztalati valóság meg-
ismerésében meg tett, nagyon nagy hézagok tátonganak még mindig ezen
a .megismer ésen ; nem is beszélve arról, hogyamíg a Iét, az élet, az eredet,
a cél végső nagy kérdései megoldatlanok előttünk, a gyermeknek a sötét-
'ben való tapogatózásához hasonlít a tudomány minden erőfeszítése. A ta-
pasztalat segítségével szerzett ismeretek hézagainak kitöltésére és meg-
alapozásukra, a lét végső kérdéseinek a ratio, az ész segítségével való
megoldására tart igényt a világnézet.

Ill. Ha gigantikus erőfeszítés az emberi szellemnek a világot és saját-
magát egy teljes és egységes világképbe beleszorítani akaró próbálkozása,
mennyivel elképesztőbb az a törekvése, amikor a világnézetekben a végső
nagy kérdések fátylait bontogatia l

Amíg saját körét nem lépi túl, Isten teremtettségének ámuló és hálás
megismerésében, a tudomány hangyaszorgalmú munkájában halad előre
'feltartóztathatatlanul, "uralma alé hajtja a földet". Létünk alaokér déseinek
az ésszel való minden megoldási kísérlete azonban már eleve és véglegesen
kudarc ra van ítélve, az emberi észnek talán gyönyörködtető, magával-
ragadó, de végeredményben rajtunk semmit sem segítő tornamutatványa.
.Akí egyszer is végigtekintett a filozófia történetének sok-sok "világmeg-
váltó' rendsz erén, nem kerülheti el ezt a benyomást. A számtalan sok meg-
-oldás mutatja, hogy számunkra itt nincsen megoldás, mert "hogy milyen
az ember filozófiája, az attól függ, hogy milyen az ember" (Fichte).

A /étünk, életünk értelmét és tarta/mát adó végső nagy kérdésekre
nem a világnézet, a retio, hanem a reve/atio, a kinyilatkoztatás, szubiek-
tive a keresztyén hit felel! Hogy miért van ez így, ez is nyilvánvalóvá lesz
'a kinyilatkoztatásban: az ember, a valóságos, bűnben lszületett ember olyan,
mint az éltető fatörzsről leszakított levél, szeretné megtalálni az utat
visszafelé, az eleven, igazi élethez: de hiába minden akarása, értelme meg-
feszítése, az "autonom" ember a maga számára titokzatos erőknek játék-
-szere. Mindaddig, amíg a hitben vissza nem talál Istenhez.

IV. Ha ilyen rnódon meghúzzuJk ai elválasztó vonalakat egyfelől a
világnak és az ennek a maga igazi valósága szerinti megismerésén rnun-
kálkodó tudomány, illetve ennek világképe, másfelől a lét nagy problé-
máira feleletet kereső világnézetek és a megoldást megadó keresztyén hit
között, új megvilágításban látjuk a tudomány és hit, valamint a világnézet
és hit viszonyát is.

A kinyilatkoztatás nem tartalmaz tudományos igazságokat és meg-
állapításokat. Ha a keresztyén hívő Isten csodálatos teremtettségét akarja
megismerni, bizalommal fordul a maga munkáját becsületesen végző
terrnészettudományhoz ; annak feltétlen bizonyossággal megállapított igaz-
-ságai előtte is igazságok, mert az örök, szent Isten világfenntartó munká-
Jára vetnek fényt.
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De a kinyilatkoztatás igenis tartalmaz életadó megállapításokat és
igazságokat. Ha létünk, lelkünk nyomorúsága problémává lesz, éget, bű-
neink erőt vesznek rajtunk és elrabolják tőlünk a békességet, mitsem
segít a világ minden tudománya sem; amikor a végső nagy kérdések, az
élet és halál Isten színe elé állító kérdései lépnek elő, a tudós ugyanúgy
térdre kényszerül, mint a legegyszerűbb hívő.

Ma már távolállunk attól az időtől, amikor a keresztvénséget azzal
lehetett támadni, hogy "a legkiválóbb tudósok átvizsgálták távcsöveikkel
az egész nagy mindenséget, de sehol nyomát sem találták Istennek". A mai
kutató sokkalta alázatosabb, mint az első világháború előtti évek monistái.
Eddington és Jeans, a világegyetemnek ma talán legjobb ismerői épúgy,
mint Planck, az új fizika úttörője, egyformán vallják, hogy a vallást nem
lehet ugyan a fizikával igazolni, de a mai fizika egyáltalában nem áll

.útjában a keresztyénségnek !
Viszont ez azt is jelenti, hogy amint a keresztyénség nem "igazol-

ható" a természettudománnyal, épúgy nem használhatja ezt fel a saját-
maga igazolására egyetlenegy világnézet sem: csak természettudományos
.világkép van, de nincsen tudományosan igazolt, "természettudományos"
vitégnezet! A világnézet ugyanis, - épúgy, mint a keresztyénség. - egé-
.szen más természetű kérdésekkel foglalkozik, mint a tudomány. Olyan
kérdésekkel, amelyekre vonatkozólag vagy saját értelmünknek. a ratio-
nak, vagy a kinyilatkoztatásnak a feleletét fogadhatjuk csak el. Mind-
kettöhítet kíván: optimísta, idealista hitet a rni értelmünkben. abban, hogy
segítségével magunk oldhatjuk meg létünk égető kérdéseit; vagy bűnös
gyarlóságunkat világosan látó, de mégis élő hitet az örök, szent Istenben,

aki Krisztusban Atyánkká lett! Vagy az egyik, vagy a másik hit, világ-
.nézet vagy keresztyénség: mindenképen döntenünk kell!

Alexis Cerrel. a newyorki Rockefeller-intézet világhírű, Nobel-díjas
.biológusa szerint egész mai kultúránk elhibázott: az élettelen, az anyag
tudományai és a technika óriási mértékben megváltoztattak a világ képét,
de az ember igazi érdekeire való tekintet nélkül, sőt egyenesen hátrá-
nyára, a modern világban az ember helyzete általában kedvezőtlenebb lett.
A testi kultúra emelkedés évei alászállott a szellemi egészség, A modern
:"tedhnikai kultúra" vívmányai nemcsak a távolságok megszűnése, a rádió
-és a repülőgép, hanem az egyre terjedő szellemi- és ideg-gyengeség, az
erkölcsi felelőtlenség, az értelmi színvonal stagnálása, a születések csökke-
nése is. Carrel nem pesszimista filozófus, hanem szaktudós. Megállapítá-
sai évtizedek kutatómunkájának leszűrődése. Mégis úgy látja, hogya mo-
dern világ minden gyönyörű és kényelmes, hosszú életet biztosító berende-

'zése ellenére is a szakadék szélére jutott, mert meghal benne a lélek.
Valóban, nem a csatatereken, hanem itt, az emberi lelkek rnélyén

'dől el a következő évezredre az emberiség sorsa. A fegyverek küzdelrné-
"ből hiába születik meg egy új világ, ha benne a régi marad az ember
és önző, anyagias, a lelket kioltó a kultúrája!

Azért az igazán döntő harc ma a világban az a harc, amelyik az ember
lelkéért folyik. Az érte küzdő világnézetek, amennyiben emberi próbálko-
zások, az észnek önmagából felépített alkotásai, titáni munkára vállalkoz-
nak, de a tüzet az égből nem fogják számunkra lehozni soha. A léleknek
nem gyönyörűen megkonstruált gondolatrendszerekre, hanem táplálékra
van sziiksége. Ezt pedig másutt sehol nem találja meg, egyedül Jézus
Krisztusban!

A keresztyén ség nem ígér tökéletes, új világot itt a földön. Jól ismeri
. a Jelenések Könyve üzenetét, hogyamíg bűn lesz ezen a világon, Isten
népe mindig kisebbség marad a világ fiai között. De igenis hirdet itt a bún
világában is nyugalmat, a bűn terhétől megszabaditott új életet, békességet
Istennel azoknak,' akiknek számára még jelent valamit a lelkük élete.

Nagy Gyula.
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SZÉ:L.JEGYZETEK
Iereszfes hadjárat-e
a rnost folyó háború, - ezzel a
kérdéssel néz szembe a ,tiszai egy-
házkerület püspökének a jelentése.
nE földön nincs külön búzatábla,
melyben ne lenne konkoly, s kü-
lön konkoly tábla, melyben ne lenne
búza. Nemcsak egyes emberekre áll
ez, nem azt jelenti csupán, hogy la
mi oldalunkon is vannak istentelen
és istenellenes emberek, és a tulsó
oldalon is vannak minden elnyoma-
tás és istentelen nevelés ellenére. is
Isten gyermekeinek megmaradt lel-
kek. Általánosabb vonatkozásban is
megáll ez a 'helyzetkép ... Nem le-
het tehát ezt a háborút egyszerűerr
úgy feltűntetni, rnirrt amelyik a ke-
resztyénségért f'olyik. Az emberi
hadi tervek között nem a keresz-
tyénség a tét.~mjunk meg a való-
ságnak kijáró tisztelettel ez előtt a
tény előtt, s ne békétlenkediünk
azon, hogya világ nincs egyszerűen
sablonosari felosztva tiszta búza- és
tiszta . konko'ly-táb'lákra. Igy látta
Isten jónak: "Hagyjátok,hogy
együtt nőjön mind a ketltőa'z ara-
tásig." (Máté 13, 30.) Inkább cso-
dálljuk benne Isten hosszútűrését.
imádjuk rnentö szeretetét, ésaláz-
zuk meg magunkat nevelői bölcse-
sége előtt. - Nem lesz ez mindig
így. Eljön az idő, rnikor megérik
a világ-vetés. Akkor meglátszik a
konkoly. (Máté 13, 26.) Nem ejt-
heti többé tévedésbe az embereket
azzal, hogy hasonlít a búzához. El-
jön az idő, mikor Isten véget vet
a Janus-arcok kétszínüségének,
amikor nem lehet többé a minden
színvaliást kerülő, fal mellé húzódó
élet biztonságos életstílusát követni,
amikor nem' lehet többé diplomata-
ügyeskedéssel rnindenkivel jóbarát-
ságban lenni csak azért, hogy saját
érdekeinket minden eshetőségre biz-
tosíthassuk. Mmél jobban érik a
világ, annál! közelebb kerülünk ah-
hoz az időhöz, amelyről a Jelenések
könyvének hetedik fejezete beszél,
mikor Isten gyermekei pecsétet
kapnak a homlokukra, melyről min-
denki fe'lismerheti őket, ,s mindenki
előtt nyilvánvalóvá lesznek azok is,
akiknek homlokán nincsen az Isten-
nek pecsétje. (Jel. 7, 3; 9, 4.) Me-

lyikünk nem érezte még, hogy ez az:
idő egyre jobban közeleg? A kor,
amelyben élünk, 'egyre kevésbbé
tűri a lapu ló embereket, s egyre
erőteljesebben kényszeríti őket a·
színvallásra. Igy lesz ez nemcsak
politikai, hanem keresztyén vonat-
kozásban is. Nyiltan állást kell majd
foglalni mindenkinek I'slten mellett,
vagy ellene, mert az idők nem fog-
ják tűrni a kétfelé sántikálók ma
még általános embertípusát. - Er-
re a keresztyén színvallásra minden
időben szükség volt és van; úgy
látszik azonban, hogy az elkövet-
kezendő időben még nagyobb szük-
ség lesz. Az igazi keresztes had;á-
rat ugyanis akkor fog megkezdöd-
ni, amikor befejeződik az orosz.
háború. Akkor Ieornlanak azok a
mesterséges kínai falak, amelyek-
kel Oroszország elzárta magát a
világtól, s rázúdul Európára az.
Isten nélkül és istenellenesen ne-
velt új orosz nemzedéknek hatal-
mas áradata. E fertőzésnek nyugati
világunk csak akkor fog tudni et-
lenárlni, ha komoly keresztyén szín-
vallással missziót indít Oroszor-
szág megtérítésére. E tekínterberi
reánk, magyarokra különleges kö-
telezettségek is várnak. Oroszor-
szágban rokonaink élnek megfogy-
va, le rongyolódva, 'sok erkölcsi
nyomorúságban és lelki sötétség-
ben. Abban a missziói hadjáratban,
amely elé Isten nagy kaput tár
majd Oroszországban, erről a kö-
telességünkröl nem szabad elf'eíejt-
keznünk." A püspöki jelentés el-
gondolkoztató, sőt színvalíásra
késztető szavaihoz kár volna szél-
jegyzetet fűzni. Nyilvánvaló, hogy
majd az a missziói hadjárat lesz az
igazi keresztes hadjárat. De az is
nyilvánvaló, hogy megvan azért a
jelentősége a háborúnak is - a
maga területén. Nemzetünk védd-
rriéért folyik a 'harc; harcolunk te-
hát. Közben pedig készülünk a ké-
sőbbi kötelességek re, - meg nem
feledkezve arról, hogy mindig az a
fontos, amire Isten készül.

A sport hódítása
elérte nálunk is tetőpontját azáJlrt:a1.
hogy élére országos vezető, sót



vezetők kerülnek. Legjobb módja,
megoldása annak. hogy :3! tömeg-
szenvedélyből tömegek egészséges
élete 'legyen. hogy a sport ne fog-
lalja le károsan ilfjúságunkat. ha-
nem annak életében megfelelő rnö-
don kapjon 'helyet. Reméljük a
nagy célért. a nép életéért való küz-
delernoen a hitbeli. nevelésbeli kér-
dések mellett a sportélet vezetése
másodrangú szerepet kap s nem.
mint eddig volt. megfordítva. Re-
méljük. .hogy az álltalános sporto-
lást megelőző orvosi vizsgáletok
meggyőzik az eddi,g kétkedőket ar-
ról. hogy az ipari rnunkásság, nagy
városok lakossága. egészségtélenül
lakozó falusiaik miben szenvednek
hiányt és nemcsak az okozatot
akarják gyógyítani. 'hanem az oko-
kat megszüntetni végérvényesen.
Reméljük; hogy diákok. paraszt-
legények és· ifjúrnunkások sport ja
nem kényszer lesz, időtöltés szük-
séges rossz rnódon, 'hanem a sokat
hangoztatott 20mil!liós magyarság
allapépítés'e. céltudatosan, rendsze-
resen és szeretettel.ies Ielelösséggel,
Az új vezetők keze sokak életét,
népünk jövendöjét tartja kezében.
legyen azért munkájukon Isten ál-
dása. Akik az ö fáradozásaikat hi-
vatva 'lesznek lelkíekben kiegészí-
teni. bizonyára ugyanolyan oda-
adással álllnak rendelkezésre kez-
dettöl mindvégig.

A magyar dal
nemcsak népünk lelkiségének, mű-
vészi felfogásának kifejezője. meg-
annyi vitának előidézője, hanem
egyben a legjobb - üzlet is. Mint-
ahogy minden üzletté válik. amint
szervezet á1akull egy gondolat, egy
érték mögé. A népnevelök csak
annyit látnak. hogy a fallunak már
nem kell a saját nótá]a, az őseredeti
dalok helyébe ••slágerv-ek kerültek.
fiatalságunk nem isrrreri sem a dal-
lamot, sem a szöveget, értékelni
nem tudja, Nem lehet ennek gá-
tat vetni? Lehetne, csak nincs rá
pénz' - mondják a hozzáértök. Pe-
dig van pénz, sok is. Éppen erre
a tényre építik fel a zeneszerző.'
daíköltö, kótakiadó, zeneműkeres-
kedő és más hasonló szövetségek
a maguk busás hasznot termő jö-
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vendöiét. A magyar társadalom te-
temes összeget ad 'törvénYeilőírta
kényszernél fogva, de jószántából is
ezeknek a szövetségeknek, Rádió,
karmesterek, énekesek gondoskod-
nak arról, hogy a ••bef'utottak"
szerzeményeít minél többször, sok-
szor az unalomig, Iiallüaseuk. S
valóságos őserdő az a világ, amely-
ben drága pénzért ápolják a uagy-
szerü vezetők - önmagukat, mi-
közben kihal még la szívün'kbö1 is
talán a magyar dail. A súlyos pén-
zek pedig hadd fordíetassanak olyan
célokra. amelyek nem egyes embe-
reket, hanem népünket gazdagítják.

A lelkész~iány
az utóbb beállott elhalálozások és
nyugdíjazasok !következtében ,egy-
szerre sokkal nagyobb [elentöségű.
nek mutatkozik, mint az sejthető
volt. Nem is csoda, ha közegyhá-
zunk minden rendű és rangú ve-
zetői sürgős megoldást keresnek.
A javaslatok - sajnos. - igen
anyagias természetűek, a hibát ab-
ban keresvén, hogy .a teológiai stu-
diumok igen sokba kerülnek. Pe-
dig ez az anyagi kérdésnek csak
egyik része, mert a unasík a segéd-
lelkészek szolgálatának [utalmazá-
sával függ ÖSSZle. Ki vállal áUást
..teljes ellátás és havi 40 pengö".
ért, amikor egyetemi végzettséggel
más pályán 250 pengő a kezdő fi-
zetés? Az anyagi előmenetelre se-
gédleíkészeknek alig van lehető-
sége. Azután jön az átkos vanako-
záshosszú éveken át, vagy a küz-
ködésekkel teli gyülekezeti lelkészi
állás. Szóf'ecsérlés lenne ismét ar-
ról írni, hogy a 'lelkészi állások
igen nagy része milyen gyar-
ló anyagi alapokon nyugszik és
mennyire megérett valamelyes
egészséges', rendezésre országos vi-
szonylatban. Jó néhány -évvel eze-
lőtt, amikor még lelkésztöbbterme-
lésröl szólt a krónika, azért rnen-
tek erre a pályára, mert többre ér-
tékelték fiataljaink a pályában rejlő
"biztosságot", még a kis fizetés
mellett is, most pedig oda jutot-
tunk, hogy a fizetés kicsiny ma-
radt s a pálya - meglehetősen bi-
zonytalan.
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SZELLEMI ÉLET
Mikola Sándor: A fizikai meg- "Szellem és elet" könyvtára. Oj

ismerés alapjai. Budapest, 1941. sorozat, 1939-1940. 1-14. füzet. -
VIII+360 lap. Kiadta a Kir. Magy. Örvendetes jelenség, hogy Szeged
Természettudományi Társulat. Ára ilyen jelentős szellemi vállalkozás-
20 P. - A mult század végén és sal szolgálja a magyar sze1\emi élet
jelen századunkban olyan nagy decentralizálásának ügyét. Jobbadán
horderejű felfedezések történtek a Böhrn Károly öná1\ó tanítványai a
fizikában, hogy azok nem csak .rna- szerzök, Ez szabja meg rnűködésük
gának a fizikának fejlődésében nyi. irányát és értékét Az élettel való
tottak valóban új korszakot, hanem kapcsolatot jelzi Bartók: "Faj. Nép.
kihatással vannak az emberi gon. Nemzet", Reök Iván: "Az élölé-
dolkodás egyéb területei re is. Igy nyek tájékozódása"; legjelentősebb
érthető, hogy általános érdeklődés- ez irányban az energikus nevelői
re tarthat 'számot egy könyv, amely szándék: Imre Sándor: "A hagyo-

mányok kétféle hatása", Tettamenti
a fizikai megismerés alapjait teszi Béla: "Okta'tás és oktatáselmélet"tárgyául. Mikola Sándorna,k nem
első megnyilatkozása ez a könyv. (Prohászka Lajos: Az oktatás el-
Korábbi rnüveíben lényegében ugyan. mélete c. 'könyvének. bírálata),
azzal a 'kérdésse'l foglalkozik, mint Visy József két tanulmánya a hu-
jelen munkájában, t. i. a fizikai vi. manista eszmény érvényesüléséröl

la mai nérriet és magyar nevelésben.
Mgképp~l, annak alapjaival. a fizio Széles látókörü fejtegetéseket nyú]-
kai fogalmaknak a tapasztalathoz és
a matematikahez való viszonyával. tanak, de hiányoljuk a szokványos

••vallásos és hazafias" pedagógia
A feladat sokkal nagyobb, rnint azt felépítésében az igazi keresztyén.
első pilianatra gondofni lehetne, így ség jelentőségének világos kidol-
nem csodálkozhatunk rajta, ha Mi- gozását. Érdekes Bartók tisztázása
kola könvve sem oldja meg azt a ••történet és értékelés" jelszava
maradéktallanul. Szigorú szakszem- körül, Zolnai Béla vázlata: ••Eurö-
pontból Ortvay Rudolf dr. bírálta pa és a magyar irodalom", különö-
meg a könyvet, a Matematikai és sen pedig: ••A rnükedvelö Purista
Fizikai Lapok legújabb füzetében. lelki alkata". A nyelvműve\ő és vé.
Amikor erre a részletes ismertetésre dö törekvések zűrzavarát oszlatja
utalunk, meg 'kell emlékeznünk egYel. Tanulságos indításokat ad Marót
kérdésről, amiről szívesen olvas- Károly a népi vallásosság megisme-
tunk volna ebben a fizika alapjai- résében, ikár azonban, hogy az ide-
ról írt magyar nyelvű munkában. vágó nérnet protestáns kutatók
Nagy szelgálatot .tett volna Mikola rnunkásságát nem veszi figyelembe.
Sándor, ha helyet és 'hangot adott Tankó Béla és Wigersma a va1\ás
volna könyvében azoknak a fizio kérdésével foglalkoznak filozófiai
kusoknak és gondolkodóknak, akik- szempontból. Megismétlik Hegei té •

. nek gondolatvilágábari a fizika telét: az értelem dolgozza fel a
nem játssza imár a hit és tudás bio va1\ás jelentését, értelmét. Szüksé-
rodalma közé vont áthághata,U,an ges a vallásnak teológián kívüli
kínai fal szerepét. Csak néhány ne- vizsgákata is, azonban elvárhat juk,
vet említünk me... az üiabbak kö- hogy ez korszerűen történjék.
zül Planck, Eddington, Bevink, Je- Reméljük, hogy éppen a ••szellem"
ans és Jordan- neveit. Azza'l az érzés- mivoltának végső tisztázása érde-
sei tesszük le Mikola Sándor nagy kében egyszer a szenem és az igazi
tudással, érdekesen és élvezetesen bibliai kinyilatkoztatás valóságának
megírt könyvét, hogy a könyv elmé. szembesftése is megtörténik. E nél-
ben kijelölt nagy kiterjedésű és szo- kül a nevelés emberfogalma, a mű-
kattanul mélyre nyúló feladatkör vetődés és műveltség mivolta, érté-
nehézségei nem egy .ponton megha- kel, általában az élet kérdései teljes
ladják szerzőjének erőit. A könyvet és igazi megoldást nem, hanem
ennek következtében csak rnegfe- valóban csak ••utolsöelöttí", sőt
lelő kritjkával ajánljuk. Igy sok ha- néha csak azt is megelőző feleletet
szonnal· olvasható. Bukovszk}'. találhatnak. n. 6.

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lic. Dr. Karner Károly.
Baro•••• yo.da: uz.aly é. Ko.ez (Haruflzó nyomdája) Gy6r, Andrá••y.it 24.



ISJnétkapható
óczi-Dr. K:eken: ,,Amit minden evangélikusnak tudnia kell" c._.szÓf-

_hittankönyv. Ára 1.20P. Megrendelhet6 az nOzenet" Idadóhivatalában,
;Kecskemét.

Legközelebb megjelenik

Jönén, vagy evangélium
clmen a Galáciai levél magyarázata.

Irta: Dr. KISS JENÖ egyet. teol. tanár.
EI6flzeléslára 1.50 P. Boltiára magasabb lesz.

A Galáciai levél kisebb terjedelme ellenére is Pál apos-
tol egyik legfontosabb irata, amely a Római levél nagy
gondolatcsoportjainak első fogalmazása, ill. összefogfala-
saként tekinthető. Luthernek is kedvelt levele volt. örök
aktualitása folytán minden hívő számára csak lelki gyara-
podást jelenthet a vele való foglalkozás, különösen a mai
nehéz időkben.

Az előfizetésre való jelentkezés szerző címére kül-
dendő: Sopron, Gebhardt-út 1. Az előfizetési összeg a mű
kézhezvételekor fizetendő.

HaS:DóJjuk és terjess:Uk

Luther Márton Kis Háléját



Legközelebb megJelenik:
KARNER KAROLY : .

ISTEN IGAZSÁGA
(PÁL APOSTOL LEVELE A RÓMABELlEKHEZ.),
Uj fordítás és részletes magyarázat.
Függelék: Jézus, az Úr Krisztus: a "kereszt teológiája" és
a természeti kinyilatkoztatás; megváltás és kiengesztelés.-
Igaz, igazság, lsten igazsága. '- Hit és megigazulás. - Bün,
hustest, törvény, cselekedetek. - Szentlélek és új élet -
Theodicea, kiválasztás, predestináció. - Keresztség. - Egyház.

"Ez a levél az Újszövetség tulajdonképeni fódarabja
és a legtisztább evangélium. Megérdemli és méltó arra,
hogya keresztyén ember necsak szóról-szóra tudja,
hanem napról-napra tanulmányozza, mint a lélek min-
dennapi kenyerét. Mert nem lehet eleget és elég ala-
posan olvasni vagy elmélkedni fölötte. Minél többet fog-
lalkozunk vele, annál drágábbá lesz és annál ízesebb".

(LUTHER MÁRTON A RÓMAI-LEVÉLRŐL)

Elófizetési ára P 5.-, kötve 6.50. - Bolti ára magasabb lesz.

KARNER KÁROLY:

EYaNG~LlU·M,MaGyaRSiG
(í R Á SOK, TAN U L MÁN Y O K.)
Tartaimából : 1. Keresztyénség és magyarság: A "keresztény
nemzeti gondolat". - "Magyar keresztyénség". - Keresztyén
magyarság. - Protestáns magyarság - ma. - A .zsldókérdés'', -
II. Biblia és bibliaolvasás. - lsten igéje és a kinyilatkoztatás -.-
lsten országa. - Jézus feltámadása és a husvéti hit. -: Ur-
vacsora és evangélíum. - Keresztyén szeretet. - Bűnbocsánat,
megigazulás és új élet Pál apostolnál. - Állam és felsóbbség
az Újszövetségben. - A háború elótti és jelenlegi teológiai
munka fóirányai.
Elófizetési ára 4.50 pengó - Bolti ára magasabb lesz.

"Isten Igazsága" és "Evangélium, magyarság" együttesen rendelve elófizetésben
P 9.-, illetve az "Isten igazsága" kötve és a ••Evangélium, magyarság"

együtt P 10.50 (bérmentes küldésseI). Részletekben is fizethetó.

~Iójegyzéseket, megrendeléseket elfogad a "Keresztyén Igazság" kiadóhivatala
Sopron, Paprét-u. 2. A könyvek ára befizethetó a "Keresztyén Igazság"
kiadóhivatala, Sopron 45.031 számú postatakarékpénztári csekkszámláján.

Baress-nyomda: Unaly éI KODez (Harantszó Dyomdája) Gyarf Aadráaly-6134


