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Könyörqés.
Egyszülött Fiadnak Atyja, irgalmas jó Istenünk, aki jót

cselekszel a Hozzád folyamodókkal, hallgasd meg könyörgé-
sünket, ajándékozz meg minket igaz ismereteddel és hittel,

kegyességgel és életszentséggel. Tisztítsd meg ezt a Te népedet
minden gonosz kívánságtol, szenvedélytöl és bűntől, hogy rnind-
annyian tiszták legyenek. Bocsásd meg rumdeneknek a vétkét.
Egyszülötted ,által térdet hajtunk Előtted: szenteld meg értel-
münket és tedd tökéletesekké cselekedeteinket, add', hogy Téged
keressünk és szeressünk, engedd, hogy a Te igédet tanuljuk és
hallgassuk. Fogj kézen bennünket és emelj fel rnirrket. Emelj
fel minket, irgalmasság Istene, irányítsd tekintetünket felfelé,
nyisd meg szernünket, tölts el reménységgel. Ne engedd, hogy
megszégyenüljünk. inkább légy kegyelmes iránturulcés ne feled-,
kezzél meg rólunk. Töröld el vétkeink vádlevelét, jegyezd fel
nevünket az élet könyvébe. Sorolj szerit apostolaid és prófétáid
mellé egyetlen Fiad, Jézus Krisztus által, aki álltal Tied a dicső-
ség és a hatalom a Szeritlélekben most és mindörökkön örökké.

Ámen.
Imádság Se r api o n.: Thrnuis-í püspök (megh. 362 táján)
"Euchologion"- ja (imádsággyüjteménye) nyomán.
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'lsten rostájában.
Akármerre tekintsünk, akárkivel beszéljünk, akárkit kér-

dezzünk: fájdalom és gond üli meg míndannyiunk lelkét. Hazánk
földjét kegyetlen ellenség pusztítja, népünk millióinak sorsa
történelmünk zivataros időinek legszörnyűbb tragédiáira .emlé-
keztet. Szinte nincs család, mely ne volina szétszónódva, s mely-
nek tagjai egymás felől bizonytalanságban ne lennének. Alig
van köztünk valaki is, akinek saját egzisztenciáját meg ne
tépázta. sőt meg Be rendítette volna az a szörnyű vihar, melybe
belekerültünk Mintha rostaba kerültünk volna s mintha e rosta
nagy szemein keresztül hullana, egyre hullana 'ki népünk, hulla-
nánk ki feltartózhatlan végzet útján mi magunk is. Pe(tJ.,igma
ennél a pogányes gondolkodásnal sokkal kézenfekvőbb az apos-
tol szava; az, amit felületesen, mélyebb odafigyelés nélkül sok-
szor ismételgettünk: "Ha élünk, az Úrnak élünk, hal meghalunk,
az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár meghaljunk, az
Úréi vagyunk" (Róm. 14, 8.).

Kettős üzenete van ennek az igének hozzánk Egyik állan-
dóan megűjuló és fokozó felelősségre emlékeztet. Nekünk.iakik
Krisztus seregébe tartozunk, mindig' is fokozott felelősségünk
volt népünkért. Ezt tudtuk és hangoztattuk is. De ha vissza-
gondolunk az elmult évekre, joggal támad kétség bennünk,
hogy vajjon! felelősségünket valóban felváltottuk-é tettekre és
helyesen alkalmaztuk-é. Egyéni lelkiismeretünket csak egyen-
ként és belső kamránkban vizsgálhatjuk felül. Közéletünkben
azonban ideje rámutatni sokszor elhallgatott bajainkra, Nemzeti
életünkben szetettük kidomborítani la keresztyénséget. Hogy
ez egyúttal sok felekezeti surlódásra vezetett, az sokunk .szá-
mára - nálunk és egyházunk határain túl bizonyára egy-
formán - mindig fájdalmas volt. Azonban érvényesült-e a nyilt
színre vitt és sokszor reprezentálássa lett keresztyenségen túl
hitünk ereje a közéletben valóban úgy, ahogy az eleven és tett-
erős hitnek feltétlenül f'ormálnia kelt az egyéni és közéletet
egyaránt? Sok erőt emésztett fel ~ és pedig minden feleke-
zetnél egyformán, - hogy az egyházak embereiket minél
nagyobb számban elhelyezzék és hogy híveiket befolyásuk növe-
lésére használják fel. De felhasználtuk-e híveinket arra, hogy
a közéletben valóban a keresztyén hit felelőssége, a keresztyén
gondolkodás igazságszeretete, a keresztyén erkölcs tisztasága,
a megsegítő szeretet felelősséggel teljes cselekedete érvényesül-
jön? Nem lett-e a levegőbe szólt szavakká. sőt igen sokszor
frázissá ajakunkorr a hitnek, az erkölcsnek, a szerétetnek a
hangoztatása? Ijesztően sok a szociális bajunk A háborúval
járó nehézségek és megpróbáltatások még fokozták, sokszor
elmérgesítették arnúgy is súlyos társadalmi kérdéseinket. Mikor
'néhány évvel ezelött :szóba került a három millió nincstelen
magyar ügye, a f'ájdalomtól felltördült az egész magyar köz-
vélemény. És mégis, történt-e valóban komoly,átfogó intéz-
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kedés a nincstelenek felemelésére? Politikai pártokban érdekelt,
SŐ1t részben befolyásos szerepet játszó egyházi vezetőemberek
érvényesítették-e befolyásukat valóban az égetőés fájdalmas
kérdések megoldására? Hasonlóan lehet kérdezni azokat a
magas .vagy' alacsonyabb egyházi tisztséget betöltőurainkat,
akik nagyvállalatoknál. pénzintézeteknél érdekelve vannak, vagy
mint földbirtokosok sokszor többszáz ember sorsát tartják
kezükben: mit 'tettek saját hatáskörükben a szociális igazság,
a tiszta keresztyén erkölcs követelményeinek az érvényesítése-
érdekében pl. az árkalkuláció, a bérmegállapítás, az. egészséges
lakások biztosítása stb, tekintetében? Vagy gondoljunk az. értel-
miségnek, a középosztálynak a. bajaira, társadatrni hibáira, lelki
elesettségére, melyeket e folyóirat hasábjain annyiszor meg-
szólaltattunk, azután a munkáskérdésre, és igy tovább.

De hagyjuk a fájdalmas kérdések felsorolását! Életünk,
egyéni és nemzeti életünk egyaránt sorsfor dúlóhoz érkezett el.'
Ez is kényszerít arra, hogy új felelősségtudattal gondoljuk át
eddigi életünket, magatartásunkat. De még inkább kötelessé-
günkké teszi ezt annak tudata, hogy nemzetünk élet-halál har-
cot vív. Joggal hangoztat juk, hogy e harcban nemcsak az euró-
pai kultúráért, hanem a bolsevizmussal szemben a keresztyén-
ségért is harcotunk. De a keresztyénségért igazában csak akkor
küzdhetünk, ha magunk valóban az úréi vagyunk, ha neki szol-
-gálunk .cselekedetekben megújuit, tiszta keresztyén élettel.
"Szánjátok oda a ti testeiteket élő, szerit és Istennek kedves
áldozatul!" -'--o int az apostol (Róm. 12, 1). Ma ennek az' inte-
lemnek fokozott nyomatékkal kell hozzánk szólnia. Hiszen egy-
felől nagyon beleszoktunk abba az elfinomult, csak a saját
érdekeinkkel törődő életmódba, mely a- polgári jómódot vagy
annak a látszatát tekintette a legfontosabb életcélnak. Másfelől

.' pedig a jelenlegi helyzet, népünk és országunk sorsa a leg-
nagyobb fokú áldozatot követelí minden egyestöl, hogy ismét
megtaláljuk a .bajokból kivezető, jobb jövő felé mutató utat.
Nekünk keresztyéneknek az áldozatvállalásban első helyen kell
állanunkés 'példát kell mutatnunk. Nem szabad félre.állanunk,
vagy azt a látszatot keltenünk. mintha mi keresztyének hallgat-
nánk vagy éppenséggel érdektelenek volnánk népünk és hazánk
sorsa tekintetében. Az úréi valóban esak akkor vagyunk, ha
nemcsak a magánéletben élünk mint keresztyének, hanem ha
neki szolgálunk mindazzal, ami népünk és hazánk javát kereső
szolgálat a saját hivatásunk munkakörében. Ehhez a szolg álat-
hoz tartozik az is, hogy merjük, meglátni és megvallani azokat'
a hibákat, melyeket nemcsak az egyének, hanem a közületek,
pL. az egyházak is elkövettek De hozzatartozik az is, hogy a
hibák felismerése alapján merjünk új utakra lépni s szelgála-
timkat a mai sorsfordúló intelmeinek megfelelöen teljesíteni.
E nélkül a bűnbánat és magunknak áldozatul odaszáriása nél-
kül sohasern leszünk maradéktalanul az úréi!



Krisztuséi vagyunk! Ez sziklaszilárd valóság azóta, hogy
a keresztségben a magáévá tett. Nem változtat rajta sok hűtlen-
ségünk, még hitetlenkedésünk sem. Ezért ez a tény nemcsak
nagy felelősséggel és egész életünkre, annak minden rezdülésére
kiható elkötelezéssel tölt el, hanem biztató ígéretet is. rejt
magában. S ez a másik üzenete ennek az igének. "Ha vele együtt
meghaltunk, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt
fogunk uralkodni is: ha megtagadjuk, Ö is megtagad minket:
ha hitetlenkedünk, Ö hű marad: Ö. magát' meg nem tagadhatja"
(II. Tim. 2, 11-13). Ennek az ígéretnek a csodálatos nagyszerű-
sége abban: rejlik, hogy Krisztus kegyelme, ajándéka nem a mi
emberi viselkedésünktől és mag atartásunktól, er ényeinktöl és
derekasságunktól vagy megbízhatóságunktól függ. Ha emberi
képességeinktöl vagy éppenséggel a mi magatartásuniktól füg-
gene a krisztusi biztatás beteljesedése, akkor bizony nagyon
ingatag talajon mozognánik. Krisztus azonban jóságának és
irgalmasságának a gazdag kincseiből ingyen árasztja el népét.
"Ö hű marad." Bármi történjék is velünk, bármilyen nehéz meg-
próbáltatások következzenek is még ránk, bármilyen súlyosra
forduljon is talán a sorsunk: egy bizonyos, t. i. hogy Ö kezében
tart, oltalmazza népét és nem engedi feljebb próbálni, mint
ahogy hite elviselheti. .

Isten rostájában vagyunk. Olyan ítélet és próbatétel követ-
kezett el népünkre, hogy csak a tatárjárás és a törökdúlás
szörnyű idei foghatók hozzá. Mégis egykor a törökdúlás lett
Isten kezében mint fenyítő ostor eszközzé arra, hogy népünk
magába tekintsen és az országban való sok romlásnak okait
bűneinkben, Isten iránti hütlenségünkben keresse. Az egyszerű,
reflektálatlan gondolkodás ma js hajlandó a reánk szakadt
nyomorúság okait bűneinkben és a miattuk ránk mért isteni
büntetésben keresni. Nekünk is meg kell látni ezt az össze-
függést. Mert csak akkor tehetjük magunkévá Krisztus ígéretét,
ha alázattal fogadjuk Isten sujtó ítéletét.Ti nélkül csak altatjuk
magunkat vagy pedig kétségbeesve panaszolkodunk mostoha
orsunk miatt és reménytvesztve kesergünk:

Be igazság szerint hullunk ki
A 'kegyetlen óriás rostán,
Kedvét nem töltvén az Időnek.

'Számunkra az utolsó szó azonban nem a lemondás és a remény-
telen kétségbeesés szava, hanem annak az ígéretnek a bizonyos-
sága, hogy életben, halálban az Úréi vagyunk

Ez legyen elég számunkra, akik népünk és benne a kedve-
seink meg a magunk sorsán aggódun:k, kesergünk. Krisztus az
ítélet fergetegében sem hagyja el népét. "Ha hitetlenkedünk,
Ö hű marad: Ö magát meg nem tagadhatja." Mert mi akár
éljünk, akár meghaljunk, az Úréi vagyunk!

Kanter Károly.

/
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A történelem titka.
I

1. A történelernnek három szernlélete le'het. Az első a legf'elületesebb, .
mégis színpompás, érdekfeszítő látványt nyújt: a multriak hűséges ,idézése.
A történelem így: korhű filmnek pergetése. Ez a nagyközönség szernlé-
,kte. - A második 'szemlélet már rnélyebb. Az élet hullámzasának felszíne
mögött keresi az események és személyek belső rugóit, a kornak lelkét,
mozgató eszmék áramlatát. Ezen látás előtt nyiladozik az az izgalmas,
titokzatos Iháttér, láthatatlan erők küzdelme, furcsa véletlenek találkozása,

. mely a történelem mélyében rejlik Ez a történetíró szemlelete. - A har-
madik szemlelet a legszélesebb és átfogóbb. Ezt már a történelemnek leg-
mélyebb összef'üg géae érdekli. A számtalan belső rugó mögött az egyetlen
főmozgató. A történelern színes változatosságában a vörös fonál. A világ.

-történelem hangzavaraban az ismétfödö ritmus. A történelem témája.
A történelem titka. Ez a történetfilozófia szemlélete. Látszólag elvont,
tisztán tudományos, pontosabban. filozófiai érdeklődésnek látszik. Való-
jában életszernjéletünknek-egyik Ieg dőntőbb kérdése és a, jelen megérté-

ének kulcsa.
2. Mi a történelem? Erre, a történelem titkát feszegető kérdésre a

gondolkodó ember az évezredek folyamán többféle választ adott. A meg-
állapítások sokféleségében csak még bonyolultabb lesz a történelem titka.

Ne kísérjük hát a történetfilozófiai el~élkedés útját, hanem egészen egy·
zerűen induljunk ki" abból, hogy a fejlődés vágya végighúzódik a törté- .r

lleimen. A történelemnek az ősember ko r ában és a 20. században azonos J:~
jelszava: előre! Néha rejtettebben, máskor vílágosabban tűnik ki az ember ,
vonzödása feljebb, mindig feljebb! Megtaláljuk ezt a plátoni államban to.-I
-éppen úgy, mint a marxizmusban, Napoleon lenyűgöző hadjárataiban csak. \.
'Úgy, rnint a művészetek történetében'. Nem csoda, hogy éppen az embe-
riség legemelkedettebb filozófusait ejtette rabságába az evolució gondo-
Iata, A fejlődésben látták a történelem vörös fonalát. Csak persze ők
nagy idealizmusukban a Fejlődés valóban létező örök álmát és vágyát

oa fejlődés tényének vették.
Pedig a valóság ennek legcsúfosabb 'kudarcát tuutatja. Az emberiség

nagy felfelé törései mindig rnélybe zuhaná ban végződtek. Itt jut szóhoz
az előző optimista történet-szemlélőkkel szemben a pesszimista filozófu-
:soij{ Igazsága. Ki tagadhatná Spengler igazát, amikor a kultúrák alko-,
nyáról besz élPl Nem az-e a reális történelmi szemlélet, hogy az evolució
lendülete mindig elbukik és a hullámhegy csúfos hullámvölgyben végződik?!

Ez az örökös nekirugaszkodás és visszahanyatlás a történelem jelleg-
:zetessége, amit a józanul g ondolkodóúsk be kell látnia a keresztyén hit
v,ilágossága nélkül is. 'Ezerféleképpen próbálja .az ember a nekilendülést
és szárnyszegetten ismét visszahull. A történelem titka tehát az ember
tragédiáját jelenti. Kísértetlesen mélyértelmű meglátása ennek Madáoh
"Ember Tragédiája".

A történelemnek titka: az ember tragédiája, csúcsponton tárul fel
egy-egy háborúban. Amikor szinte máról holnapra szemünk előtt zuhan
vissza a ,;fejlődésben" az emberiség s maga töri össze, amit épített.

A történelem titka azonban ezzel a megoldással csak még ,ijesztőb-
ben titok marad. Az ember tragédiája: ez lehet magyarázata, de , nem

/
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értelme a történelemnek! Az emberi értelem azonban tovább nem juthat.
Ha mégis tovább akar menni, délibábokat szö. Délibábokra pedig ninc
szükség e a mai embernek.

3. Most vép be beszélgetésünkbe lsten Igéjének világossága. S ebben
a fényben a tragédia csak még jobban elmélyül, Mert megdöbbenve fedez-
zük fel a felfelé törö vágyban az ősi bűn belső feszítő erejét: "olyanok
lesztek, mint az Isten" (1. Mózes 3, 5). Az' emberiségnek minden magasba-
törö lendületében ott kísért az Uristentél függetlenedés vágya, az ön-
istenítés útja. Újra és újra Bábel tornya épül a történelem .folyamán, -
a humanizmusban csak úgy, mint a mai kollektív rendszerekben. Eget érő

. tornyot, tökéletes várost akart az ember rnindig, bár a történelem egy-
szer francia forradalomnatk, máskor antik világnak nevezte. A cél mindig:
egy: fejlődrii az Isten nélkül, sőt az Isten helyére kerülni személynek. rend-
szernek, eszmének vagy hatalomnak.

Ezért ismétlődik Bábel tornyának sorsa: Isten belenyúl a lázadó
emberek terveibe és szétrornbolja (1. Mózes ll, 1-9). Amikor nagyranö
'egy-egy történelmi személynek hatalma és dicsősége, gazdasági rendszer-
nek vagy világnézetnek dicsfénye, országnak hódító ereje, kultúrának
ívelése, - Isten kíméletlenül elpusztítja.

Az ember lázadása és Isten ítélete, a bűn és bünhődés azonban nem-
csak ilyen nagy történelmi távlatoki-a áll, hanem részletekben és kicsi-
ben is meg'figyelhetó. Hogy átfonja az egész életet ma és minden kor-
ban az emberi bűn, másoké és az én bűnöm! Csak emlékezzünk vissza
egy-egy komoly munkára a divatos történelmi regények közül, - mond-
juk Surányi: Egyedül Vagyunk-jára -.:., s rádöbbenünk: a történelem leg-
nagyobbjaí is mennyire a bűn megkötözöttjei. Lehet-e csodálkozni a keresz-
tyén embernek, hogy az Isten engedi reáhullani a világra ideigvaló íté-
letét -, a bűnnek következményét - sokféle szenvedésben, kudarcban,
apró életek kínjában és országos nyomorúságokban?!

Itt rövid kitérőt kell tennünk! A látszat szerint Isten sokszor "ártat-
lanokat" büntet, egyének és népek között egyaránt. Oe vajjon beszélhe-
tűnk-e bárkinél és bármely népnél "ártatlanságról"? Vajjon nem téved-
nek-e azok is, akik szerint a magyar nép nem érdemelte meg a mai bün-
hődést? - Azután pedig: a bűn egyetemes jelensége az életnek é törté-
nelemnek, nincs kivétel (Róm. 3, 9--12). Az Isten történelmi ítélete is
egyetemesen sújt egy-egy népet s az egész emberiséget. Amint a bűnnek
közösségéből nem, a bünhődés közösségéből sem lehet kivonni magamat,
Lehet, .hogy sokszor nincs közvetlen összefüggés életemnek bizonyo
nyomorúsága és meghatározott bűnöm között. Nem lehet sokszor fel-
mutatni, hogy bizonyos csapás bizonyos bűnnek következrnénye, - deo
minden esetben áll, hogy a csapás a bűnnek, a rajtam is uralkodó bűnnek,
következrnénye.

Még egy ponton látjuk meg világosaJbban az ernber tragédiáját az:
Ige világosságában. Az emberi bűnök mögött, mely il történelmi folyama-
tokban oly nyilvánvaló módon irányító hatalom (gondoljunk csak egy-
egy háború kitörésénél közreműködő népi vagy hatalmi önzésre!), -
feltűnik az "ősellenség". Az ember gonoszsága mögött az emberfeletti
gonosz! A világtörténelem színpadán báboknaik tűnnek fel a szereplök;
akiket sötét kéz mozgat. Sokszor akaratuk ellenére is folytatni kell talán:
önmaguknak is csömörletes szerepüket! Illusztráció ehhez az Igéből nyert
igazsághoz a világháború mai állása. A szívek egyetemesen áhítoznak a



békére, de az ördögszekér .elkapta a világot s nincs megállás. A történe-
lem folyamán gyakran felismerhetőbben, másko~ rejtettebben. de a keresz-
tyén hit számára. mindig bizonyo an az események főmozgatója, a lázado-
emberek ős-Iázítója: a sátán (1. M.ózes 3, 1-11). Isten adott ehhez teret
a sátánnak a történelemben.

A történelem titka most már világosabban áll előttünk: bűn es.
bünhödés, lázadás és leveretés, az ember és Isten harca, a sátán és Isten
birkézása.

4. .Igy menne a történelem tragikusan a vég felé. Mert nem kétséges,
hogy az Isten és az ember harcában ki 'lesz a végső győztes és végső
vesztes. Emberi logika szerint ez a vég feltartóztathatatlan. Oe Iközbe-
szólt az lsten! Az Ó gondolatai mérhetetlenül magasabbak a mi gondola-
tainknál! S ingyenvaló kegyelernból az ember tragédiájának, a történeleni
végzetességének más fordulatot ~dott. '

Ez a döntő fordulat: Krisztus. Öbenne megbékéltette magával lsten
a világot (II. Kor. 5, 18-19) s a bűn és bünhödésctörténelmében úi törté-
nelmet kezdett: az Ö. népének, egy új emberiségnek történetét (Róm. 5,
12-21). Ezzel kivezető út nyílott meg az ember tragédiájaból, 'mely az-
óta is tart s melyen boldogan járnak az lsten gyermekei. A történelemben
megkezdődött az üdvtörténet. Megindult Isten harca most már többé nem
az ember ellen, hanem az emberért (Ele rt-nek, a jelenkor legnagyobb
lutheri dogmatikusának t aláló kifejezése). Ebben a harcban az anyaszent-
egyház az lsten csapata.

Ez a döntő fordulat új világosságot vet a történelem egészére. Ebbell
a fényben az egész történelemben észrevesszük az embermentő Isten lép-
teit, "Krisztus előtt" és Krisztuson "kívül" is ..

Egyébként megfejthetetlen titok az Isten gondviselése. Pedig tagad-
hatatlan tény Krisztustól és a ker esztyénségtöl függetlenül is az egész;
történelemben. Miért ígérte meg Isten a világnak a bűn ellenére is gond-
viselését (I. Mózes 8, 21-22)? Miért ad életet, leheletet és mindent a'
lázadó embernek (Csel. 17, 25)? Miért hozza fel napját mind a jókra,
mind a gonoszokra? (Máté 5, 45.) Még tovább: Miért engedi, hogy ki.
tudja .hányadszor ismétlődjék a bábeli torony építése? Blaszf émiának
látszó gondolat, de fel kell vetni: nem úgy játszik-e az emberekkel, mint
macska az egér rel? Azért nem öli meg, hogykínozhassa ? Miért tűri a.
gonosz tombolását? Mindennek egyetlen értelme: az Isten hosszútűrése.
Az lsten vár. A fáklya még mindig ég az ellenséges város piacán s a.
hódító vár arra, aki "elhajít ja fegyverét és rábízz a magát győzelmes.
kezére" (Rernényik rFáklya verem előtt). A történelem az Isten türelmé-
nek ideje.

Krisztusból más fényt kap az egész történelernben a bűnhődés is,
Az lsten sujtásai többé nemcsak meg torlások, 'hanem sokkal inkább: neve-
lések. A történelini ítéletek pálcák Isten kezében, mellyeI' mazahoz ak~r
téríteni egyeseket és népeket. A történelem az Isten pedagógiája.

Fény hull a pogány világnak tapogatózására is. Mert tagadhatatlanut
végigvonul a történelmen a keresztyénségen 'kívül is sok. komoly Isten-
keresés (Csel. 17, 27). Ebben is az ember keresésére indult Isten kezét
fedezzük fel, aki megsejttette s ma is megérezteti magát ott is, ahol még
nem tárult-fel egész valója az evangélium világosságában.

,

/
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Legfőképpen megvilágosodik Krisztusból, hogy az isten kezdettől
fogva (1. Mózes '3, 15) ezt a fordulót készítette elő az ószövetség útján
a történelemben.

A történelem' titka így tárul fel Krisztusban: Isten rnunkája az
ember üdvösségeért. Egyszerre az örökkévalóság fényébe <kerül az egész
történelem. Minden, ami a földön történik, eszközzé lesz lsten kezében,
mellyel kinyúl az emberek. megmentésére.

5. A történelem titka azonban egyelőre rejtve marad. Csak Krisztus-
ban látható a hitnek szemével. A történelem titkának végső felnyílása:

.a történelem vége.
Addig csak fokozódik a bűn és bünhödés, a harc Isten és ember

között. Az utolsó időknek lesz kísérője a gonoszság megsokasodása, az
Antikrisztus fellépése. Nyomorúságát különösen érezni fogja az üdvtörté-
net népe: az egyház. Hiszen az lsten eHei1i harc gyűlölete rajta dühöngi ki
magát. --"'- De fokozódni fog az lsten mentö keresése is: az evangélium
az egész világol'! hirdettetik (Máté 24, 14). Ennek eszköze megint csak
az egyház, a 'hívő keresztyének.

A történelemnek véget vet az utolsó nap, Krisztus megjelenése.
Akkor mindenki előtt nyilvánvalóvá válik a történelem titka, a kettős
titok az ember és lsten harcáról s az ember és lsten megbékéléséröl.
Alckor már mi is átlátszó üvegtengernek fogjuk látni a ma még óriási

.ellentrnondásoktól terhes, kúszált történelmet (Jelenések 4, 6).
6. Mindez a mai "történelmi időkben" keresztény hitünk é. életünk

. számára néhány egészen gyakorlati dolgot jelent. A jelren időkben újra
beteljesül az Isten-nélküli emberiség .sz ö rnyű tragédiája, a Bábel tornyá-
nak összeomlása, a bűn elhatalmasodása és az lsten történelmi ítélete.
'Mindebből mi magyar keresztyének sem vonhatjuk ki magunkat, sőt talán
az Isten elleni gyűlölet ostora ismét rajtunk is fog csattanni. o'e nyilván.
valóvá lesz az Isten világot átfogó, üdvözttö keresése is a megpróbáltatá-
sokban, a kegyelem még tartó idejében s mindenek előtt a reánk bízott
szolgálatban: az evangélium hirdetésében. Vajjon halálos kornolyan vesz-
szük-e ezt a kötelességünket éppen a mai napokban? Közben pedig a
j-elennek apokaliptikus jelenségeivel is csak készül a történelem vége, az
lsten győzelme, a történelem rejtélyének végső megoldása.

/

Jóslás és jövendölés.

r..

l. A JOVő titka ősidőktől fogva izgatta az embert: értelmének és
képzeletének minden erejét ikihasználta, hogy valami módon félretolja
az áthatolhatatlanul sötét fátyolt a jövendő titokzatos arcáról. A primitív
embert ez a kérdés éppen úgy foglalkoztatja, mint ahogy a modern,
tudományosan gondolkodo, "felvilágosult" ember sem tud szabadulni
"yarázslata", hatása alól. Mivel pedig úgy érezzük, hogy a jövendő titok-

. zatos, "magasabb" hatalmak 'kezében van, azért a jövendő kutatása vallá-
.sos színezetet nyer. Ki ne hallott volna a híres ókori delphibelí Apollori-
szentély jósnőjér ől, Pythiár ól vagy ai állati belső rész ekből jósoló római
haruspexekröl és a madar ak repüléséből a jövendőre következtető augu-

/
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rokról? A primitív vallások körében is mindenütt találkozunk jóslásokkal.
Dc van egy lényeges különbség velünk kultúrernberekkel szemben. A pri-
mitív ember nem általában a jövendőt akarja, ismerni, hanern a jóslás
segítségével egyúttal hatalmat akar nyerni a jövendő felett: sokszor addig
j.ósoltat magának, amíg 'a jóslás számára kedvező eredményt rnutat.
Modern J1'>sok is, szívesen öltöztetik vallásos köntösbe jóslataikat vagy leg-
alább is a titokzatosság, félhomályával veszik körül magukat, hogy ilyen-
formál) bizto-sítsanak hitelt sokszor nagyonis kéteshírű mesterségüknek.
'Sokszor válnak úrrá a mai felvilágosult emberben is a primitív ösztönök,
ha, a jövendő titkát keresi: azért megy jósnők'höz, hogyajóslat segítsé-
gével kedvezőbben alakítsa jövendőjét.

2. A racionális gondolkodás, a felvilágosodás az ókorban is tönkre-
tette a jósok hírnevét. Mégis vir ágzottsk a jövendő kutatásának a titkos'
tud:Ományai .azokban a századokban is, amikor' a hitetlenkedő kétkedés:
virágkorát érte. Álomfejtés, tenyérjóslás' és más hasonló "tudományok"
talán sohasem voltak annyira elterjedve, mint akkor. De mi volt mindez
a jövendőt kutató titkos tudományuk királynéjához, a csillagjósláshoz
képest? Álomfejtés, tenyérjóslás iés hasonlók akkor is leginkább az egy-
szerű tanulatlan emberek közt szedtek az áldozataikat. A csillagjóslás
ellenben kornoty.: elismert tudománynak számított. Eredetének gyökerei
Babylonba nyúlnak vissza s a legujabb időkig érezhető a hatása. Több
mint kétezer éven keresztül felmérhetetlen befolyást gyakorolt a szellemi
életre. Az aszt rológia") azon a meg gyözödésen alapszik, hogy a csillagok
,lárása', ,HJ.'mindazok a dolgok közt, melyek a mennybolton végbefnennek,
és a földi történés közt szeros 'összefüggés van. Ezért a csillagos menny-
bolton végbemenő történésekböl Te lehet olvasni a földi eseményeket s
igy földi eseményeket a csillagokbal meg IS 'lehet jósolni. A' hét bolygó
együttesen "fonja mennyei járásával a sors fonalát: hangtalanul szövi

• ;a földi élet .mintáját". Minden a bo'lygóktól függ: helyük a rnennybolton,
vagyis a ,,,constellatio" a születés órájában az egész életre eldönti sor-
sunkat.

Az ókorban a csillagjóslas : tudornányánsk vezető tudósok; állam-
férfiak, hadvezérek, királyok és császárok hódoltak, akik minden fonto-
sabb cselekedetüknél megkérdezték udvari csillagászukat, hogy vajjon
'kedvező előjelek mellett indulnak-e útnak, bocsátkoznak ütközetbe, vagy
tesznek meg egy-egy döntő politikai lépést. De a közember is mindunta-
lan a csillagjósokhoz szaladt és nemcsak egyéni életének sorsf'ordulóiná!

I (pl. házasságkötésnél vagy, gyermeke születésekor) sietett magának es
'hoazát.artózóinak horoszkópot' állíttatni, hanem a mindennapi élet cseleke
-deteit is az asztrológia "isteni tudományáv-nak az útbaigazítása szerint
Igyekezett intézni. •

Az asztrológia azon a meggyőződésen alapszik" hogy az égbolton -
végbemenő mennyei és a földi történés 'közti összefüggés szigorú és meg-
változhatatlan ok és okozati összefüggés. Az asztrológia világnézete rnö-

,'göÚ áz akarati szabadságot tagadó determi~izmus,és pedig annak egyik
végletes formája, a fatalizmus rejtőzik. Nemcsak a világ és a történelem

1) A "csillagjpslás" név csak egy részét teszi annak a "tudománynak",
Jne~Yet· régente asztrólógiának -neveztek. I
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folyása válnak hasonlókká a felhúzott és mechanikus törvénysz erüségg el
járó óraműhöz. hanern emberi életünk és sorsunk is a megváltozhatatlau
kényszerűség 'kényszerzubbonyában senyved: ha valaki az asztrológia
bűvöletébe kerül, akkor elvész a szabad cselekvési képessége, a végzet
válik úrrá az életen és nincs menekvés a kényszer szörnyű törvényszerű-
sége alól. Ezért a keresztyén hit eleitől. fogva harcolt ts kűz dött az
asztrológiában az embert megkötő démoni hatalmak ellen. Hiszen már
És. 47, 13-14 gúnyosan emlékezik meg "az égnek vizsgálói ról, akik a
csillagokat nézik, akik megjelentik az újholdak napján, hogy rni jövend'
reád": ezek a csillagvizsgálók "olyanok' lettek, mint a polyva, tűz emészté
meg őket, nem mentik meg életöket a lángból". Jeremiás is óva inti
Babyloriba, a csillag jósok ősi hazájába szakadt népét: "Ezt rnondja az Úr:
A pogányok útját ne tanuljátok, és az égi jelektől ne féljetek, mert a
.pogányok félnek azoktól!~' (Jer. 10, 2). Még élesebben harcolnak az ajios- ..
tolok a csillag'jósiás és a benne rejtőzködő sorshit ellen, - hiszen abban
a világban, amelynek az evangéhumot hirdették, a legszélesebb köröket is.
m.egfertőzte ez a lelki verőket sorvasztó babona. Pál apostol f'éltö szere-
tettel gondol azokra, akik a gyülekezetben "megtartjálk a napokat és hó-
napokat és időket, meg' az esztendőket" (Gall. 4, 10), vagvis az asztroló-
gusok útbaigazítása szerint válogatják meg a "szerenesés", kedvező é
"szerencsétlen", .kedvezőtlen napokat, hónapokat .stb, Félti őket, mert,
attól tart, ,;hiábafáradozott azok kö rül", akik a csillag jósok hatalmában
vannak A "fejedelemségek", "hatalmasságok", "magasság" és "mélység",
rnelyekr öl hirdeti, hogy azok nem vállaszthatnak el bennünket Istennek.
Krisztusban kinyilatkqztatott szeretetétől (Róm. 8, 38-39), valamint a
"sötétség vilég'bíró hatalmai", melyekellen küzdenünk kell (Ef. 6, 12),
az apostol' kerának a :szóhasználata szerint az asztro'lóg ia démoriikus
hatalmai.

Az egész ókori 'keresztyénség tudatában volt e harc fontosságának
és jelentőségének. A 2. századtól fogva sok egyházi író küzdötf irataiban
az asztrológia ellen, hangsúlyozva, hogy a csillagokban való hit, iH.· a
csillagjóslás a vele kapcsollatos fatalizmus miatt értelmetlenné teszi Krísz-
tus váltságrnűvét és Isten gondviselését, de még az imádságot is. Mert ha
sorsunk változhatatlan törvényszerűséggel meg van írva a csil'lag okban, ...
akkor hogyan hallgathat meg Isten imádságokat, hogyan viselhet gondot
gyermekeiről, sőt hogyan szabadíthatja meg Krísztus az övéit a bűnés
halál hatalmából?

Csak a köz épkor f o'lyarnán módosult némileg a keresztyén gondol·-
ko dás, noha a keresztyén tanítók általában' akkor is kUzdöttek a csiHag-
jóslás ellen. Az arabok által az óko~i alapokon éleselméjű rendszerré ki-
dolgozott csilbag jóslás mély benyomást tett a középkori tudományosságra
és ezen keresztül a keresztyén gondolkodásra is. A reneszánsz és hurira-
nizrnus századaiban azután az asztrológia árjai szinte elárasztojt ák Euró-
pát. Királyok és pápák kerültek a csillaghit hatalmába és adtak helyet
környezetükben az udvari cilrag jósok sokszor nagyon is kéteshírü nemzet-
ségének. A reformáció sem változtatott ezen a helyzeten, noha Luther éle-
sen szembefordult az asztrológia "képzelgéseivel". Nagynevű természet-
tudósok hódoltak neki (pl. Galilei, Kepler) s csak a mode rn természet-
tudomány kialakulása vetett véget sz ellemi uralmának. \ Azonban világ-
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katasztróf ék idején mindegyre és újból előtör. Igy ami kcrunkban is,
'amikor segítségül véve a modern örökléstudomány és karakterológia sok-
szor még kialakulatlan kutatásait és társulva az okkultizmus, a teozófia
és antropozófia sokszor nagyon .is kétes értékű irányzataival, újból fel-
éled .és igyekezik hatalmába keríteni a modern racionalizmustóI meg-
csömörlött, a titokzatosság ra mindig- hajló, tanácstalan és gyökértelen
-ember eket, Nekünk keresztyérieknek ma js minden okunk megvan arra,
hogy mint valamikor régen az apostolok, óvjuk híveinket az emberi téve-
deseknek és babonáknak ettő] a mindig veszedelmes tudományától.

3. Nemcsak a sarlatánok, Ikártyavetők, okkultisták és csillagjósok
"igyekeznek felderíteni manapság a' jövendő titkát. Ázokról a 'láthatatlan
csatornákon keresztül a legszélesebb 'körökben is elterjedő [óslásokról,
melyek magukat különféle szentéletű emberektöl sz árrnaztatva, igyekez-
nek a 'hiszékeny embereknél a maguk számára hitelt biztosítani, most
.nern akarunk részletesebben szóini.") Az ilyesféle "jóslások" körébe tar-
toznak azok a kísérletek is, amikor bibliai helyeket használnak fel arra,
hogy velük ',a történelem, ill. az elkövetkezendő események titkait fel-
-derítsék.") A Bibliát azonban Isten nem azért adta, hogy egyes beavatot.
tak előtt a prófétáknak mintegy rejtjeles velőadásrnódjában felderítse a
jövendő titkait. Ezért az, i'lyesféIe sokszor igen rneglepö, sőt találónak
'látszo magyarázatok értéktelenek, sOlks.zor "égyene,sen megtévesztöle 'és
'veszedelmesek.

4. Az elmondottak ellenére sem zárhatjuk ki azt a lehetőséget, hogy
voltakés lehetnek olyan rendkivüli Iképességekkel rendelkezé emberek,
.akik időközönként meglátnak vagy felismernek 'valamit a jövendő titkai-
'ból.") Istenhitünk sem engedi, hogy az ílyesféle - sokszor nem helyesen -
~,te'lepatikus"-nak mondott képességeket tagadjuk. Hiszen Isten kezében
tartja és szuverén hatalommal formálja nemcsak a jelent, 'hanem a jöven-
:(Iőt is. A jövendőt pedig nem alakítja cél nélkül, a vak vélet'lennek engedve,
'hanem mindig saját akarata, bölcs előrelátása sz erint, Emberek és népek

- sorsa nem pereg le ugyan a megmásíthatatlan sors, a kénvszerü végzet
'kiszámítható mechanizmusa szerint, azonban Isten akarata és tervei mégis
medret szabnak a sors útjának és nem engedik, hogy a kiszámíthatatlan
vak véletlen valjon úrrá fölötte. Ezért a jövendő meglátását nem lehet
ahhoz a művelethez hasonutaní. amikor, valaki a velóseínűségszámítás
.segítségével Igyekszik "ktiszámitani" azt, hogy pl. .száz kockadobás közül
'hányszor esik majd a hatos szám: a természeti életnek ez a törvényszerű-
sége nem hasonlítható emberek és népek sorsához, melyben ugyancsak
val) törvényszerűség, de van szabadság is. Ez a szabadság korlátot szab
.a. jövendőtlátó képességeknek. De e korlátok közt Isten megmutathatja
a jövendő széles medrének egyes titkait azoknak, aJkiknek ki akarja magát
nyllatköztatní.

!) V. ö. sü ro e g h y Józs ef: "Időszerű [öslások" c. tanulmányát
folyóiratunk m. é. júliusi számában, és az augusztusi számban a 182. lapon
~özolt széljegyzetet.

3) Különösen a Mennyei Jelenések, valamint Dániel próféta könyvei
.szolgáltattak anyagót az ilyesféle magyarázatokhoz.

4) A jövendőtlátás képességének a kérdéseivel legközelebb külön
:fogunk foglalkozni.
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"Életem ideje kezedben van", ----'-vallja a zsoltáros (Zsolt. 31, 16)_
Ez. a hit megszabadít bennünket az emberi kiváncsíságtól, rnely minden'
áron tudni akarja a jövendőt. De megszabadít attól az aggodalmaskodó
határozatlanságtól is, rnely azért vizsgálja a jövendőt jelző' jeleket, mivel
azok ismerete alapján és azoknak megfelelöen, a sorshoz alkalmazkodva
mer csak igazán élni és cselekedni, Mi tudjuk; életünk ideje lsten kezében
van s Ö atyai szívvel intézi övéinek sorsát. Akik Krisztus által gyerme-
keivé lettünk, nem kell, 'hogy akár Ikíváncsiságból, akár félelemtől bizony-
talankodva kutatg assuk- a jövendőt. Hiszen bármit rejtsen is az magában;
mindenkor, jóban és rosszban egyaránt Isten kezében vagyunk. Szeréte-
tétöl nem szakíthat 'el sem emberi, sein sátáni, sem semmiféle földi vagy'
mermyei hatalom: Isten, a mi Atyánk gondot visel rólunk.

Karner Károly.

Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk: nem fogyatko-
zik el az Ő irgalmassága! Minden reggel meg-megújul: nagy a Te hűséged!

Az ur az énörökség'em, rnondía az én lelkem, azért benne bízom.
. . (Jer- sir. 3, 22-24.}

Olvasóinkhoz!
A rendkivüli viszonyok okozta 'nehézségek miatt a "Keresztyén Igaz-

ság" ezévi első számát csak megkésve tudjuk olvasóink kezébe adni. Ezért
szíves elnézést kérünk.

Így is hálát adunk azonban Istennek, hogy megengedi még fol}'Q-
iratunk szolgálatát evangélikus egyházunkban. Hogy ez a szolgálat minél
jobban .kíteliesedhessék, ahhoz olvasóinktói t'okozott támogatást kérünk,

Előfizetőink száma az ország nagyrészének ideiglenes megszállása
miatt erősen megfogyatkozott. Ez igen költségessé teszi folyóiratunk elő-
állítását. Ezért arra kérjük olvasóinkat, hogyamellékelt befizetési vlap
segítségével haladéktalanul küldjék .be előfizetésüket, sőt attól, akinek
helyzete megengedi, szíves adományt is kérünk: ennek terhére juttatjuk
el I'olyóiratunkatküzdö katonáinkhoz.

/ Kérjük Istent, fogadja el ,továbbra is kegyesen folyóiratunk szolgá~'
latát, küzdelmét evangélikus egyházunk Lélek szerinti rnegúihodásáért.
Kérjük Istent, segítse át hazánkat a nehéz időkön é, hozza fel ránk
haragja és Itélete rután újból kegyelmének napját!

Hittestvéri üdvözlettel:

A "KERE?ZTYÉN IGAZSÁG" SZERKESZTŐSÉGE.

A "KERESZTYÉN IGAZSÁG" megjelenik havonta. Előfizetési ára egész
évre 10 P, félévre 5'P, egyes szám 1 P. - Csekkszám. 45.031. - Szerkesz-
tö!égés kiadóhivatal: Sopron, -Felsölöver-út 28. - Felelős szerkesztö és
kiadó: Lic.' Dr. Karner Károly., _: Közlernények utánnyomása a sz erkesz-
tőség engedélye nélkül tilos. - Nyomatott: Baress-Nyomda, Uzsaly és

Koncz (Harangszó nyomdája), Győr, Andrássy-út 24.

Baro •• -nyomda: Vzsaly éa Koncz (Haran_szó Ryo••dája) Gyór. Alldr"uy-út 24.


