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ott ahol elhagyták. Ezzel ag avult, de meg mindig hatalma~~odó vilá~gal két vonal?an kellet~
felvenni az UJ nemzedeknek a harcot. ~ szellemi
éB az anyagi élet arcvOIlaiában. Az egyik old~lon
az áttörhetetlennek látBz~. frontot azok ,a:lkot}ák,
akik nem akarják, hogy uJ tudomál.lY, UJ l!luvéBzet, új erkölcs és új vallás indulJo~ hódltáBra
az emberi lelkekben, mert a~kor ml lesz ~z Ő
szellemi vagyonbérletükkel, ml lesz.. az Ó szep cn
összegy űjtött, jól kamatozó, de. kozben elavult
szellemi áruhal mazukkal. A másik .oldalon a 8~~
padt aranyfront meredeziIr, am~ly Ideges, ha uJ
társadalmi rendről han beszélm s amely ,még a
rezdülő falevéltől is fél, de ugyanakkor fektelen
gyűlölettel és elszá)ltságga.1 gáncsolja el II h~tt~r
ben az új nemzedék mmden tárBadalomJlIvl!.ó
törekvését.
.
A két akadály közül most bennünket a~
első érdekel. Mert ú"y érezzük, hogy, ha II háboru
után élő nemzedék lelkében győzne az új szellem!
sokkal könnyebb lenne ~ gy~z.~lem ~ t~!s~dalm~
és anyagi élet front ján IS. Klilonben IS torteneimi
törvény, hogy a Bzellemi úttörés meg ~ell, hogy
előzze a tár3adalmit. Éppen ezért a szukre szabott keretek közt azt fogjuk ·megvizsgálni,. ho.gy
hogyan lehetne egy új szellemiséget teremtem a
mai ember életéhen.
.
Eur6pa lelki forradalma.
A polgári gondolat nemcsak társadalmi téren~
hanem még Bokkal nagyobb mértékben a .~elkl
értékek terén is hanyatlóban van. Kant tobbé
nem eSlilménye a tudósnak és Smith Ádám nem
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bálványa többé a kenyérért harcoló népeknek.
Európa, a mai világ múveltségének hOrdozója
láz.adásban van saját multjávlI.I szemben. A forrlldalom, a belső elégületlenség kétségteien jelei
tÖl'l1ek fel minduntalan a mély bilI és sok-sok
társu,dalmi és közéleti esemény a lelkek nagy
válságáról tannskodik. Az ember ráunt a polgári
.szellem /I alkotásaira : II tudatlan tudományra a
múvészietlen miivészetre, az erkölcstelen erkölc;re
a hitetlen egyháziasságra és új lélekért kiált:
Ismét tudni almr. 'rndni akarja a lét értelmét és
célját; a polgári finom malacságok helyett mély,
_ lelketrenditő kifejezését keresi az örök misztériumnak: az életnek; a magántulajdon szentségébe
burkolt fosztogatás helyett meg akarja alkotni
az igazi testvériség, az igazi emberszeretet nagy
műveit; s végül az egyházak semmittevő ön elé. gültségével szemben lebirhatatlan éhséggel és
szomjúsággal vágy6dik az igazi Iaten után, aki
megváltója és Bzabadítója lesz a jelennek tengernyi nyomorúságából.
,
Az egyházak válsága.
Bárhová vessük a tekintetünket, ahol a régi
Bz~lIem .helyébe ujat próbálkoznák épiteni, azt
látjuk mmdenütt, hogy a sl'Jellepliség legmélyebb
gyökere: a vallás, jobban mondva az egyház
válságban van. Oroszország, amely hajdan a
misztikus vallásosság hazája volt, ma II beszbo2lSnikok (istentelenek) szablld prédája. Németország,
a vallási megujhodás példás földje, ma kiméletlenül üldör.i az egyházakat, a papokat bebörtönözi
és ifjúsága büszkén hirdeti, hogy visszatér a német őspogánysághOz. Olaszország a l ehető leg,
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rosszabb viszonyban élt eleinte 1\ pápasÁggal és
csak olasz érdek hozta létre 1\ kibéklilést. KUlönvezető rétege teljesen a röneszánsz nagy
szellemi vezéroi nek hagyatékából táplálkozik s
jelszava: veszélyesell élni (vivi pericolosamente).
De ugyanakkor, midőn ezt . ~Z egy h.ázell ell e ssé~et
tapasztaljuk, megfigyelhetj uk a7-t IS, hogy mmdenü tt új vallt'lsosságra törekesznek, mert azt
erősen vallják hogy az emb er vallás nélkUl nem
élhet. Ez B v~lIásosság pótlékvallás, mivel a helyes tan , az örök vallási igazságok az egyházak
kezén elsikkadtak. Az orosz egyház elsikkasztotta
a kereszténység szociális oldl>llát és azt prédikálta
Il Z orosz pllrl\s!ltnak, hogy azért kell szenvednie,
mert az az lsten akarata. Ime most új vallást
hirdet a szovjet, amely szerint az Ő istenük akarata az, hogy mindenki a legnagyobb , jólétben
éljen s ezért létre kell hozni a le,fejlettebb géptecbnikát. Ez lett az új orosz ember hivatása az
új orosz valláspótlékban. A német egyházak megfeledkeztek arról, hogy a német nemzetnek 'figasztalói legyenek II nagy elesettség idejÍln, sőt
az egyik egyház nyiltan a német lélek ellenségei vel tartott. S ime az új valláspótlék felma:
gasztalja a nemzetiséget B imádat tárgyává teszI
a német vért. Az olasz egyhltz magának követelte
l\Jl olasz nép állami és politikai vezetését B ime
l\Jl új olasl1< vallilspótlék kiütötte az egyházat a
nyeregb61, sőt tovább ment és ncmcs~k politikai
téren, hanem szellemi-vallási téren IS magának
tartja fenn az ifjúság irányitását, mik~zben ~
tizenhatodik század nagy olaszainak antIk-római
,
szelJemét csepegteti beléjük.
•
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. És ha t~kintetlil~ket a. ~olitik(\ilng újjá nem
sv,llletett o r~zagok fele fordItjuk, azt látjul<, hogy
ezekn ek társadalma is heml/lseg a 80llféle valláspótlékt ól : babonák, szekták, ördögüzők, vitustáncosok egész raja lepi el a mai életet és mindenli tt megél, mindelilitt hivekre talál. Ez a je.
lenség u~yanabban a : énybell találja a magyarázatát, mUl,t az előbbi. Az emberek keresik az
I~~en.t: ~z o:osz szovjettől kezdve a kispesti plinkosdlstáig mIndannyian, de a saj át multjnk blllványozáeába merlilt felekezetek körében nem
talalják meg s igy csin illnak magukuak Istent
kézzel faragottat, sajilt képUkre és hasonlóságukl'~
teremtettet. Mi eunek az oka ?
Egyháziasság és vallásosság.
Ha a dolgok ·mélyére tekintünk, észre kell
venIIlink, hogy az egyházak válságának oka az
egyházi!lsság. Nem igaz az, bogya vallás van
v~~ságb8n . A v~lIi1s. az emberi lélek legmélyebb
szukségl~~e. Amig folénk bornl a csillagos ég s
amig nylhk az emberi lélek csodás virága, a szent
b~mnlat és. a boldog .megrelldUltség mindig remege.sben fogják ~artalll az embert egy felsóbb világ
sej t~lmes k~puI előtt. É~ a~leddig csak egy ember. IS átérZI az evangéliumi felszóJitás forrndalmi
ereJ ét: • I:.egyetek tökél~teiiek, mint 1\ ti mennyei
Aty átok tokéIetes ", addig a vallás mindig éltető
elegedetlenséget fog jelenteni a multtal és a jelel~llel szemben a nemesebb és emberibb jövendóert. A vallás mindörökre forradalom az evangélium hősének forradalma minden 'ellen ami
~lac s{)ny:, ami önzó, ami maradi. A valIás~sság
ep~n ezer t nagyobb erŐ minden társadalmi reform.
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nál. Á reformok csak balvány gyertyafények az
evangelium roppant reflektora mellett. Jézus forradalma sokkal. több és Bokkal gyökeresebb, mint
a marxista Bociálreformerek. igehirdetése, mert
az ő forradal ma az egész emberre kiterjed'-Jézus
több, százszor és ezerszer több, mint a -grófok
e
és gyárosok . szent magántulajdonának legfőbb
patrónusa, mert az, aki azt hirdette: . ne -gyújtsetek magatoknak kincset", annak a szemében a
vagyon nagyon utolsó valami volt a lélek ~aga
sabbrendú hivatása mellett. Jézus több, mint
minden eddigi és ezut/m elkövetkező· társadalmi
elmélet és reformpoliti ka, mert az ő evangéliuma
mindezeknek a végső célja, ezek pedig sokszor
nem egyebek, mint rosszul sikerűlt fércművek,
amelyek az evangelium első éles vágás ára alkotó.
elemeikre széthullanak. Jézus ott van abban a
maga8ságb a~, a honnan állandóan hangzik a figyelmeztetés minden társadalmi 08ztál.vhoz és minden
egyénhez : szeresd felebarátod.at. E panmcs eiőtt
el kell némul nia úgy a kiáltó igazságtalanságoknak, mint II megváltásként igért osz tályharc minden önzésének.
De ha a vallás ilyen roppant erő, hogy lehet,
hogy az emberek mégis elfordulnak az egyházaktól ? Ennek oka nagyon egyszerű s ez az, hogy
az egyházakat jelenleg nem az evangelium harcias,
forradalmi szelleme tölti el, hanem a megcsontosodott u. n. egyháziasság: És ez nem a;:onos a
vallásossággal, sőt annak legnagyobb ellensége.
Az egyháziasság, mint egy köldöknéző re~et~,
örökké a multat bamulja fl irtózik a 'jövő kerdeseitő!. Az egyháziasság azt hiszi, hogy az evan•
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geliumn~k örö~re abban' a , világn,ézet~ f~~II!~?an

kell megj eiénDIe, amelybe ketezer ev elott oltozott.
,Nem veszi észre, hogy i z evangelium több, mint
egy idejétmult bölcselet v,agy tudomány és nem
is sej ti, hogy az evangelium még számtab.n mű
v elő dést fog túlélni s noha ideiglenesen azok
ruhájába fog öltözni, de mindezeken túl meg fog
maradni örökre diadalmas, lebirhatatlan erőnek.
. s nem lát
'
Az egyháziasság_folyton a multba Dez
a saját orrán túl még akkor sem, ha a jelen
élettel lép érintkezésbe. Az egyháziasság mindig
azt kémleli, hogy kik tartOlInak a nyájhoz, számára csak az az ember jelent valamit, amelyik az
II aklához tartozik, . a többiekkel nem törődiIt ,
még ha a legki" álóbb szellemet képviselik is. Az
egyháziasság minden áron a saját aklának szám~
.beli növelésére törekszik, de nem szellemi rqeggondolás ból, hanem azért, mert ha sokan vannak
az akolban, akkor nagyobb a hatalom, nagyobb
a nyers erő, amellyel az életben falni, hóditani .
és elnyomni lehet. Az egyháziasság gyakran beszél az egy akol és egy pásztor szép gondolatáról,
. de ezt úgy magyarázza, liogy minden egyéni szin
letörIésével kizárólag az uralkodó, többségben
lévő akol szinét kell ráerőszakolni az emberiség
egész nyáj ára. MÍly IÍlessze esik az egyháziasság
az igazi' vallásosságtól, -amely hisz az egy pásztor
és egy nyáj nagyszerü látomásában: egy egyetemes emberiességben (univerzálizmneban), amely
minden egyéni szint és árnyalatot értékesnek is- .
mer fel és azokat érintetle!lüI hagyva egyesíti
az embernyájat a nagy Pásztor iránt érzett örök
szeretetben.
-

.
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Ezzel az egyetemességgel (nniverz!ÍlizmnB_
Bal) szemben az egyhaziaa8ág mindig mint egy
kis csoport klikk-szelléme jelentkezik. Az egyháziasság az elnyomó polgári o8ztály8zelJem a
felekezeti harc pedig az nralkodáaért folyó o~z
tályharc édes te8tvére, mert mindakettő a beérkezeUek ö88zefogáaából és a hasonszőrűek c8ordaönzéaéből táplálkozik, Az egyházia8ság egyetlen
és legfőbb célja, hogy a .felekezeti érdekeket"
álland6!!.n szem előtt tartYa az egyetemes eiDberiesBégért (univerzálizmnaért) és az egyetemes
igazságért kü.zd ő n vallásos " lelkek táborát megadásra kényBzeri
8 a legyőzöttek felett srabadon lilje meg az oBztályönzéa (a partiknlárizmus,
a klikk-szellem) diadalának vig torát. Olyan jelenet ez, amelyet legnagyobb tragédiával és egy ben
dicső séggel a kere8zthordozó Jézus rajzolt meg
a k árör vendő farizeusok Borfalának közepette.
A számitó önzésnek, a mindig vissza-visszatérő egybázias8ágnak vétkes szellemét képviseli
az a . hivő·, aki egyházát állásban való elhelyezés, ranglétrán vaTó előreesúszás, vagy bármilyen
más anyagi előny reményében • támogatja". Vagy
az a világi » vezető férfiú", aki egy-egy jó vezérigazgatói állás érdekében szivesen fényképezteti
le magát kUlönb(!ző vallási helyzetekben.
A vallástalan egyháziasság tölti be annak
a papnak a lelkét, aki szépen tud aszószékről
"8zónokolni', de mihelyt l eszállo~t onnan, fut a
politikai akarnokok, a társadalmi .strébere,k, az
érvényesUlni akaró, szemforgató fa~lzen8ok utján.
Ilyen egyházias és nem vallásos hivek. és pap?k
könnyen teszik Uzletté a templomotl hltetlenne a
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lelkeket s ezzel válságba 80dorják a keresztény
egyházat is. Ennek az egyháziasságnak sohasem
szabad a .legyetek tökéletesek" elvét, az evangelium örök·forradal!Di alapját .emleg~~ni, mer~ ez
mindig meg van elegedve. Mmden Jol .van, ugy
ahogy van, vagy ahogy volt, csak senki ne bolygassa az egyházi érdekköröket és benne az egyéni
helyzeteket. De hiába való ennek az egyháziasságnak min~en erőlködé se, , mert .~l.~z ~vangelinm,
él Jézus Krisztus lelke s el az orokkevaló lsten,
aki egy új vallásos szellem teremtés ével irja fel
itéletét a falakra: megmérettél, könnyünek találtattál s igy a pusztulásba mész.

A tévedések tévedése.
Az egybáziasság első nagy büne, amellyel
a komolyan gondolkodó embereket is lelki válságba sodorta, az, hogy egy idejét mult, avatag
Tilágnézetre kimondja az egyedü.! ü.dvözit? képességet. Aki nem fogadja el régi ~ö~?seletl fo::
mák nézetek igazságát, az szermtuk nem JO
kere~ztény hanem csak afféle ros~z eretnek. Ez
a Bzellem ~a már betölti a legtöbb történelmi
egyház kereteit. Papok és hivek kóru8~au kiál.~ják
a kivü.lállók felé: Ti eretnekek! Pedig ha kozelebbről vizsgáljuk meg a dolgot, ehhez sem joguk,
sem alapjuk nincsen.
Az evangelium nak két olyan nagy mozdulatlan örökre érvényes igazsága van, amelyhez sem
idő' sem tér hozzá nem tehet semmit' sem. Ez
a két igazság túl" van minden változáson. túl
van a miívelódés korszakonként történő változáBain is. Ez a két "ielötlen", minden változáson
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túl dltozatJan (transzcendens) igazság az, hogy 1a" testvéri 8zeretetet ~8 a társadalmi jó~kara~ot !
a mindenség létalapja a láthat ó dolgok mögött
As ember ezekb ól a folyton
reszbővüló

rejtöző,

végtelen Szeretet, a másik pedig az, hogy
az ember a földön és a földön túli életben arra
hivatott el, hogy a gyarlóságá9ól kiemelkedve
szeretetté, szolgálattá változzék át az ö kis világa
(mikrokozmosz), mint ahogy Szere tet a nagyvilág
(makrokozmosz) lényege. Ez a metafizikai és egyben erkölcstani alapelv az egész evangelium
egyedüli értelme a melyér t élt és meghalt az
evangelium hóse, sajátmagában mutatva meg,
hogy ennél az igazságnál felségesebb, óriásibb,
átfogó bb, egyetemesebb, idótlenebb nincs és soha
nem is lesz.
Jézus Krisztus személyiségén keresztül az
emberiségnek megadatott, hogy minden igazság
elejét és végét (alfáját és omegáját), az egész
igazságrendszer alapját és végsó gyökeret megismerje. Jézus Krisz tusban az elvet (a principiumot), minden igazságm~k elvét, értelmét, logoszát
csakhogy a szeretetismerjük fel. Igen ám !
nek roppant elvén belül sok kisebb-n agyobb.részigazság i8 van, amelyeket a századok las8ú munkájával fedez fel az emberiség. Elóször felfedezte
az emberi életre, az erkölcsiségre vonatkozó ig8f.ságokat, azután II puszta éezalkotásokat (matemati ka) és végül a tárgyi világ igazságait (természettudomány). Ez a t-örténelmi egymásután is
az emberiség a lelki életre, a szellemi
vonatkozó igazságokat hamarabb i~merte fel, mert azokra Dsgyobb szübége
volt, mint a természettudományi igazságokra. A
TilIanylámpát könnyebben lehet nélkülözni, min t
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I igazságokból mindig újabb és újabb. világnézetet·

I

alkot. Ez a világnéze! korról-korra, idóről-időre
foly ton tökéletesebb lesz. Nem az igazság változik meg mert az túl van minden változáson,
hanem 'az ember megismerő ereje, felfogása tökéletesedik. Az emberi agy, az emberi lélek múszer amely az igazságokat felfogja és kifejezi,
de k'özben maguk az örök igazságok változatlanok
maradnak. Az emberi lélek által lemásolt, folyton
tökéletesedó n emberi' igazságok alkotják, II v:lágnézetet. Az a világnézet, amelyet Platon vagy
Anaustinus vagy Aquinói Tamás, vagy Locke,
vagy Kant' alkotott, meghaladott dólgok annyiban;
amennyiben ma már njabb ismeretelemeket t~
dnnk hozzájuk adni. De nem meghaJadottak annYIban, amennyiben tartalmaznak bizo~yos eleme~et
az örök mozdulatlan igazságok ból IS. Igy mmden világnézet tartalmaz változó és változa~au
elemeket. Vajjou miért akarják az "egyházl~s ·
felekezet~k, hogy több évszázados, varsr ,több
évezredes viláf!nézetük amaga váltDzatlansagaban,
vagy mint ök hird.etik egyedül ~dvözitó, ~rök érvényességében ma IS. elfogadtasse~. M~ mar v.al6ban
idejét mtdthlak tartj uk a negyedtk szazadbeli A thanasius szentháromság dogmáját é$ teljesen elavultnak
Kálvin Mök kárhozalra val.6 slrendeUs-tanát; ~o~
miért nyujtja az egy h~.llasság . ~s~k ' azert IS,
ezeket a zörgö, üres hejakat ~ ~81 ~mbe.: ~~e,
mint élő, fi nom nedvú Mzelleml, hitbelI gyumolcsöket? Ezzel zavarja meg nag!on sok go~do.l;
kodó ember lelkiismeretét, pedig ezek, hinDI
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a: arz:áakk, . cs~kho.gy hitliket IDai világnézettel
parOSItanI. S ehhez joguk is van m
a arJ
az ev~ngeliumi. szeretet, másszóval a s;ol ár!:
n~gy es átfogó 19azsága túl van minden V'lág
nezeten, túl van minden "emberi " részigazságon Ez egye~.emes, változa~lan, örök-egy igazság, .ame~
lr. et körul lehet VellnI az emberi elme folyto
t~ké~~tes6dő, igazságra törő alkotásaival, a kü~
lonboző koro~ tö~életesedő világnézeteivel, mindez
nem ár.t . ne.kl e~ nem ,:ált~ztat rajta, mert az
"embe~1 vllágnezetek ugyis odaérkeznek végeredme~y ben , hogy a mindenség értelme a vég~élen Joaka~at. Az evange)iumnak ez a nagy
l~.azsága ,mmden kornak es minden embernek
k.onnyen ~I:'thető, de annál nehezebben megvaló- I
s.l.tható celj a, amely roppant feladatként áll előt
tuz:k ~ !Daga változhatatlanságában és elbűvölő
BzepBegeben, Ime az evangelium örök-egy igags~ga szabadságot nyit az emberi szellemnek
vll ágn~zetének tökéletesitésére, de ugyanakkor
hangsulyozza, hogya Seeretet elve túl van minden
eniberi .v áltozáson, mert az több, tlagyobb és felségesebb ~gazság, semmint azt bármely világnézeti változás megváltoztathatná.
Világnézeti téren tehát semmi okunk sincs
rá, h,ogy lezárt dogmák elátkozott kaltélyába
zárkozzunk, ahol a multnak csontvázai zörögnek
a kételkedés kisérteties óráiban, hanem ki kell
mennünk a szabad levegőre, ahol a jelennek
kérdéseire, a mának vivódásaira keresünk feleletet a vallás igazságaiban. A szemünk ll!Ia élesebb, I
a lá tásunk tisztább, a hallásunk érzékenyebb,
halljuk melt hát azt az isteni szót, amely a mai
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ember lelkéhez Bzól B lásBuk meg az . örök iguságot, abban az öltözetben, amelyet a mai gondolkodás szab remek szép alkatára.

A nagy szocl."s mulasztU.
De nemcsak világnézeti téren voltak lusták
és maradiak a klilönböző felekezetek, hanem
éppenigy szociális téren is. Amikor a polgári
világrend megszületett, itt talált egy hübérességen alapuló világrendet, telve egy sereg társadalmi igazságtalansággal. Akkor azt hirdette a
pólgári rend, hogy minden visszaélést megszüntet és igazságot hoz a fölre. Az egyház ezzel
szemben ragaszkodott a hübéri kor igazságtalanságaihoz s az isteni akarat alá bujtatta a jobbágy
sok-sok szenvedését. Közben a pol~ári világrend
győzött s létrehozott egy új jobbágyságot: a
proletárokét. Az új világ létrehozásában Hem kis
része volt az új egyházaknak, amelyek ma éppenúg, ragaBzkodnak a polgári - kapitalista társadalmi rend fennmaradásához, mint valaha ama máBik a hübéri társadalom elnyomásához. Szóval az
eddig alaknlt egyházi formák egy óriási nagy hibát
követtek el a milliók szemében, Ahelyett, hogy
felszabaditásu!cért, akár parasztok, akár proletárok legyenek, küzdöttek volna, nemtölödömségükkel rán)'omlák a szentség bélyegét a fennálló társadalmi rendre s ezáltal mérhetetlen elkeseredést
váltottak ki a küzdő milliók szivében a yallásos
világrenddel szemben. Jelenleg, . amikor a vallás
után oly hatalmas vágy ébred a lelkekben, az
egyetlen nagy félelem csak az, hogy, ha a maradi
egyházak fogalmazásában jön vissza a val]{11
szent eszméje, lehet, hogy ezzel az elnyomatás,

18

•

a szociális ' ig~zságtalan~ág rendszere is vililszater.
Ez a félelem IS az egyik oka, hogy a mai ember
noha alapjában vallásos, annyira fél a régi egy~
házak újból való megerősödésétOl. S bizony a
félel~mnek
mint a jelek mutatják
van
alapJa.

•

Az egyház politikai
rögeszméje.
Az egyháziasság harmadik nagy hibája
volt, bogy az evangélium szellemével ellentétben
amely csupán a lelkek felvilágositását tUzi ki
célul, a hivek pártpolitikai megszervezéBét is
célnak tekintette, még pedig nem egyszer II
nemzet, az állam és más társadalmi közösség
érdekeinek rovására. S ha ez valamely mély ebb
vallásos Igazság érdekében történt volna akkor
~z igazolható lett volna, legalább iB e~zel az
Igazsággal. De nem egyszer megtörtént, hogy az
egyházak a.. h~lyeB politik~i törekvések, az igaz·
ság, a szocláhs és nemzett érzés ellenében állitották oda hiveiket az állam és társadalom elleni
harcra. Szóval amikor a világoijságot kellett
volna terjesztenilik, ezt nem tették, sőt hiveik
t~datlansll.gát kihasználva, magának az evangéln~.m~ak és az emberiességnek világossága ellen
klizdöttek. Későbben ezt sokan felismerték é8
többé nem voltak hajlandók a "papi" politikának
alávetni magukat. Ebből az időből maradt fenn
a nagy bizalmatlanság az emberek részéről az
egy házakkal szemben 8 innen magyarázhat6,
~ogy a német, vagy olasz vezetők olyan llagyon
Idegenkednek az egyházak szervezői munkájától.
16
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A válság megoldA••.
Milldebbő l világosan látszik, hogy az amberi86g válságban van. Kéts~gt .. len, bogy 6riási
erővel jelentkezik az emberi szivekben a vágy
lsten után s mily tragikus, hogy ezt a vályat
az ősi egyházak fennebb leirt fogyatkozáaaiknál fogva, kielégite:ü nem tudják. A válság
megoldásának egyáltalán nem nevezhető az,
hogy világszerte vallásp6tló gépimádat, vagy
vérimádat, vagy bármely más pótlék lépjen az
igazi vallásosság helyébe, mert ez nem más, mint
bálvánh'ozás. De az eem megoldas, hogya vallásos szellemet nélkülöző egyházak karjaiba
vesse magát az emberiség, mert ez az igazság
I1lIJgtagadása volna. Külön ben is, ezt nem i. nagyon hajland6 fl gondolkodó em ber megtenni j
lHlmarabb hajlamos az . előbbire, mint az utóbbira.
A válság egyetlen egészséges megoldáea
nem lehet más, minthogy az emberiség, legalább
is annak hivő és gondolkodó része szakit a megkövesedett egyháziassággal, de ugyanakkor belátja a bI1lványimádás tévelygéssit iB és a két
irány helyett ew harmadikhoz csatlakozik, ahhoz
I~Z irányhoz, amely a tiszta evangéliumi igazságokat akarja a szivekbe korszerű módon elültetni,
eltávozva minden hatalmi erőszakt61, pusztán az
i ~azBág fényének világosságát6l vezetve. Ez a
harmadik mozgalom a mai embernek mai villtg!,ózetet ad, az elnyomott társadidomnak szociális
IgaZSÍlgokat hirdet s mindezt teszi erőszak nélktil, pusztán az igazság erejére tlImaszkodya.
Lássuk ezeket az igérete ket egyenként.
!
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bomályosan
a eméi ök"é :etesaég

Ez mM magfeban véve az éJe
}Ili: élWDllJ

afi·ikor
atya, ..int

{, úibbre il
.
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Volteé, van- ,

}ftz~e

es;zme, amelyben az

emberiség e'gy1Jntetiíbb lett, volna mindenha mint
az, iilte1lEig eilQ;lIIéje. De volH valaha is, eszme,
amellyel az emberiség jobban visszaélt TOJna.,
ezzel II legszemebbet Ji ml/It srá.zad meg-

fa~dta és

1öIOslegesnek nyilvánHotta. De az
em~
ez caak egy perc, a két~
~ pe: <!E, amely
jó, hogy n tána annál

e",ber

bizlO"'...abban ég erilárdabban álljon a hit kószikJf.}a :. . hiszek ar Istenbe1J. A, !lzovjei üzóbe fogta
b.; ~>:mJyolta, de Cli!ak
ene el, hogy az em.
~ ma az OlOSz pusztákon ké18~beese1tebbell
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.
ll, filrl.melemben.
J.
1._kfen
.
az élet semIW. érfelme1len
...cs....ság. l!!fen nélkill az· élet ·
a2
~;::m' kíeIégfllh'lének píJllIn~myi kéje, amelyet
a
dobok el magamC6l, aDUkar a C8.Ömilr mír
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Ihegüite a gyómrorilat s a let többé számomra
gyöllyört nem tartogat. Isten nélkül az élet csak
harácsolási alkalom, amelyben . azok a szerencsések, azok a boldogok, akik mérhetetlen gazdagságot tud tak csalárd módon összelopkodni.
Istennel több az élet, mint állati létem természete. Istennel a szellemvilág részese vagyok
azé a világé, amely alkot, amely egy nagy művet
ho~ létre: ~z isteni szikra tüzében fénylő, örök
szel.> emben lelket. Istennel az élet nem önzés
nem bitorlás és nem rettegés -azért, amit gyUj~
töttem, Istennel az élet testvéri szent szeretet,
boldog nyugalom és pihenés Abban, aki mindnyájunk édes Atyja.
~ z az Is t e~ több, mint én vagyok. Több,
mert o a legteljesebb szellem, akinek a mi szellemünk csak megtört sugára. Tehát idejétmult
ostobaság azt hirdetni róla, hogy csak természeti
vak Erő , amely roppant feszültségben boltozza
át a mindenség hatalmas épületét. Akármilyen
nagy legyen ez az Erő, én az ember mégis csak
nevetek rajta, ba nem több, mint Erő. Mert
akkor én több vagyok: én szellem vagyok s igy
Istenem is csak Szellem lebet. S ba Istenben
19azán bisz ek, azt kell mondanom: én biszek az
Istenben, aki természeti Erő de ezenfelül ~8
ezentúl mérhetetlen Szellem a~ én kis lelki tUzem~ek örök Atyja, az alábull6 szellemnek ki ·
menthetetlen tüztengere.
.Ez az lsten több, mint én vagyok. Nem
fedeZI az én önzésemet és hiába hivatkoznak rá
az. örök ~szaélők, hogy az 6 nevében türjek el
llllnden Igazságtalanságot, minden szociális el-
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nyomá~t,

gyermekek éhe~ését" anyák sikolyát,
apák revedez6, fáradt tekmtetet. Az evangélium
Istene nem ilyen gyenge erkölcsü lény, az emberiség Atyja a legteljesebb Szeretet, aki fel akar
emelni mindenkit a porból önmagához. Az ember
sEámára ő ft testi-lelki haladást rendelte, a tökéletesedést és nem a nyomor mocsarában való
elsülyedést. Az emberiség Atyja ~ társadalmak
megujulását munkáló Isten, a történelem utját
irányitó Szellem, a jobbra éi! szebbre tör ó örök
emberi forrongásnak szent TUze, a nemes és
fenkölt forradalomnak él nem pihenő Lelke, aki
végül is felülkerekedik a polgári önzés sötét
hatalmai n és dübörögve harsogja a megszeppent
iatentelcnek, elnyomók és kizsákmányolók fülébe :
Ne tovább! Vége van az ar'tnybálvány vérszivó
uraskodásának !
.
Vége van az ujkor polgáIi bálványimádá.
sának és álvallásosságának! Most valóban az
lsten uralma következik, azé az Istené, aki mindi'" diadalmasan visszatér az emberi történelembe,
v~ahállyszor betelt az emberi nyomorúság, az
aranyimádó istentelenség keserű pohara I
Ez az Isten több, mint én vagyok. Ném
foabatom be agyamba és nem foghatom be szegé~yes bölcseleti fogalmaimba. Nem oszthatom
részekre sem kettőre, sem háromra, bogy azután
összerakjam eggyé. Ez miud kivUlesik az én
hivatásom on s ezért az ilyenekről, mint feleslegesekről soha~em gondolkozom s bite~ tárgyává
nem teszem. Érzem és látom, bogy mllldez nem
tartozik abhoz a nagyszerü érzésh~l!I, ~mely akkor
fop' el amikor mecrlátom htent es terdre horn-

'" ,

"
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elótte. Ó több, mint én vagyok mert ő .
deDi betöltött roppant
és 8~ILemi h::
~v~l.. Látom, hogy
foglalja a legkíilo~bozob~ dolgokat, .
egyaéget teremt
meg o~t I S, ahol. ml eI?berek aligha tudjuk felfedez m az ~gyl!eget. Lát<lm, hogy mindent az Ő
nagy Egysege, az ó nagv Szelleme az ő nagy
zeretete hat át il ezért boldogan kiáltok fel'
6benne élek, mozgok és vagyok !
.
10

Rossz-e az ember?
Amint eddig il! láUlattuk, az új vallási
eazme a legszorosabb kapceolatban áll a tánadalmi gondolattal, a közösség minden tagját köte.
lező kö!caönös segitséguyuj tá!!sal. De nemcaak a
közösséget tanja szem előtt az uj vallá.sosBág,
hanem az egy ént is. Ez.en a téren if! egészen
sajátos mondanívaIói vannak, amelyek elütók aJ
egyházak eddigi ta nítá,;aitóL S ezekben az új
nézetekben a jövő vallásossága, az evangélium
támaszkodik, akinek ta n itá3át ma sokkal
tiaztábban értel mezhe tjü.k, mint a nnak idején
kÖZTetlen köze lből egyik tanitványa (Pál) tette.
Az egyházak ma (egy-két felekezet kivételével)
ennek a tanítváy llak fnlC3a éi! elavult nézeteit
vallják, szemben az igazi Dagy tanítáv&!, aki
mindenkinél tisztábban látott e földi élet kérdéseiben.
Hisszük és valljuk Jézu!!aal együtt, hogy az
embemek van hivatása e földön s- ez nem
tökél~
mint az Ó örökszép tanitMIl ;
teaek, mint a mennyei Atyátok
. T~
letességre hiv bennlinket az :(sten: ez az ~

harcának értelme. Ezért érdeme! keresztet
megnemértést el~ieelni, kitagadottnak
lenni és sokllzor a nyagi lIYomorn;lágot ÍJ! el!unved nL Ak i ezt a hivást elfogulja, a~ barcaib&n
megl.átja li!:tenuek UlOaolyá s ez az
Az uj l'aná~í eume küzd a tállladalom bolthlgságáén, de ugyanakkor az egyén iidvöaségéétt
ÍE. Ezeket kíiliio-Irnlön kell bírtoaitaní 8 ez a
kettő nagyon gyakr:an nem eBik önre. A társadalom a legtöbb3ZÖl nem él1i meg azokat, akik
az ő boldogEágáért a legerősebb harco folytatják,
boldogtalani'ágba haj t ja az egyént, de az iidvö3..éget nem veheti el tóle, miat ahogy meg !em
adhatja. Az üdvö3&ég előíze az örökéle' 8Z~p~
gének, amelyben mindig b--tellllek arca felé for·
dnl a. aumlink II wmulllna ez elegendő Ül'
pótlá8 minden földi veuteségén.
Az egyén üdvössége a tökéleteredé!! útján
való etöhaladái!. Ebben a gondolatban benne van
az is, hogy mi töIrelellennek születtlin.k g éppen
ebből a tötreletlenBégból való k:i.emeI!redés adja
az élei minden örömét, egész értelmé. Mi nem
Irotatjuk az.t, hogy miért sziileUiink tökéLetlalnek,
mert úgy is hiábavaló. ~em próbáJjn.k ~a
merekkel Bem kimagyarázni a teremtés mEmriumát. ~em próbáljak ő"'zúlein kre kötni ~ mi
gyarlóságu nkat és nem tes3Ziik gondolkod.á8nnk
közippontjává a
~
búne!!ettel kapcsolatos u. fi. eredendő bún gondolatát. Sőt azt
mondjak mindezekre, hogy eczek WilI~táeok ou,
ahol laten semmi sem fedett lel előtmnk ~ ahol
!Izent titok boritja Istennek legmélyebb tevekenJ aégét Mi az evangélinm hőséve l
'I
caupan

.-
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csak Ill.egállapirjuk II kétséghevo nh atatlan tényt,
hogy hIányosak, gyarlók vagyunk, «e ugyanakkor
Ill ~ moros örömmel ferielIzü k fel vele együtt, hogy
ml egy magasabb vIlágba kaptunk elszólitást s
boldogan engedelmeskedünk a második tere mtős
a seellemi teremtés hivó szózatának.
'
Azt is érezzük magunkban, hogy ennek a
szózatnak nem f'eItétlelJ ül és nem vaskényszerű
séggel ke ll engedelmeskednük. Sőt l szabadságunkban van, hogy hivatásunkat anyagi el ő nyö k ér t
elilrulj uk. Szabadságunk van arra, hogy a szellemiség szolgálata helyett az anyagiság és az
állatiság posványába merülj ünk. Szabadságunk
van arra, hogya társadalmi (kollektiv) szeretet
helyett az e~yé n i önzés éB szükkeblüség fertőj éb e
zuhanjunk. Nos, ez It bű n! Nem a velUnkszl1letett
gyarlóság a bűn , hanem az, hogy ha It magasabbrendű élet hivása helyett erre az al sóbbrendű
énrtl, a multnak visszajáró kisértésére hallgatunk. A jövőt elárulni a multért : a tökéletesedés gondolatát feláldozni az önzés állatiassl'lgli.ért: ez a legnagyobb bűn az ember életében.
Hogy e ttől a bűntő l megslIabaduljunk, ez a
mi legfőbb törokvéstinJr. És az új vallási eszme
hisz ebben a szabadulás ban. Az egyházak ezon
a téren tú l~ágosan bizahllatlanok (pesszimisták)
s ebben megint csak a sötéten látó tanitványt
(Pált) követik. Az evan!),Qlium Msc azonban bizott
az ember jóra való kéazségében, noha az a világ
sem volt kevésbbé romlott, mint ez a miénk. De
tudta azt, hogy az ember számára csak eitY biztató szó ll~ll és az állatból kiemelkedik a bős, ll.
szent, aki új világot teremt a régi hdyén, N08,
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ezt a szót, ezt a hiztató új igét az új vallási
eszme hordozói vannak hivatva ismét kimondani
s ezzel új értelmet allni a fők ben B a tagokban
teljesen megromlott emberi életnek.
Ki az, aki kimondj a ezt az új szót, ki az,
aki megadja a jelt az indulásr", ki az, aki bekiáltj a a jelen sötét éjszllkájába: Ne félj etek, én
meggyőzte m a világo t!
Az emberfeletti ember.
A világ sóvárogva várja az lsten fiainak megjelenéset. Igy irta kétezer lÍv előtt az egyik
m essze n éz ő prófétai lélek s ma sem mondhatunk
ml\9t. A világ vágyvl\ vágyik a hősö k után, Bzentek után, akik kiemelik e bből alaposságból,
amelyben most s inylődik. HII az elmult század
@ivilr polgilri szemlélete, majd a marxizmuB lendületnélküli, anyagias, kezdotleges vallásossága
még nem szolgáltatott volna elegendö alapot arra,
hogy meg utáljuk a földi létet, Baját magunkat,
egész társaualmi beronrlezkedósünket minden jólétilllli.datával, elhizott pohossngával, otromba önzéBlÍvol, Itkkllr ennek a mai kisérteties időknek
minden erl,ölcsi undoksága, aluó és fel ső tárRadaimi rétegeinek hüzös fertőzöttsége , az egyéni éR
c3alitdi illetnek zllllött lcdérsége éppen elegendők
lesznek I1rra, hogy végkép csömört kapjunk R
mint nehéz lár.betegek orvosért kiáltsuuk. K~
lehet e kornak jótékouy orvosa, ha nem a.~, akI
II falsóbbrendll, emberfeletti embernek legtokéle~
tesebb példililya mamd mindörökre: II názár~ tl
Emberfia. Ma iBmét hő. ies lendületre vágyakoIlk
e világ. Bölcaelote kitenutJli I1Z Übermensch epz-
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méj t, társadalmi forl'adalmai létrehozzák a VezéS az új hölcs lők éa az új v ezetők alig
veszik észre. hogy az, amiről álmodoznak 8 az,
ami álmodozá9aikhao szép é3 örökre igaz marad,
az mi nd bennc van a názáreti ácsmester utolérhetetlen C8zményében: egy földi éR földöntúli
üdvösség hnzáhan, am elyn ek fcje egy hős. egy
szent s ki rálya az örök Szellem, a polgárok é8
parasztok, proletárok és katonák Is tenc, a m indannyiunkJlt szerető édes AtyJl. Fasiszták és
kommunisták! nemzetiBzocialisták és rooseveltisták alig veszik fÍar,rc , hogy az II rendszerük minden hőB i ességével csak annyiban üdvö8afÍg bozó,
amennyibe n részlik van az emberfeletti ember:
a názáreti Istenfia gondo latában . Az lJ tiikéletes8égét, ae 6 társadalmi és egyéni elgondolásait nem
multa felül eddig eg1/etlen egy sem közü/ük. S hiába
ütik jobbról ie balról is szép szelid arcát, titkos
órálkban kénytelenek lábaiboz \ilni s tőle kérni
tanácsot. HiábA m agyará~zák félre legszebb taninoha tagadj ák
kénytel enek
tásait, mert
lassan lassan úgy igazodni , a hogy ez a roppant
szellemi hatalo m korm ányozza őke t kétezer é v
távlatán keresztlil.
A mai vall ásos gondolat hisz, mert hinnie
kell az emberfeletti emberben, de vallja egyszersmind azt is, bogy az új Űbermenschek, minden
diktátori nagyságukban is, csak alázatós hódolói
lohetnek a názáreti emberfiának, akinek eljövetelét várta, várja és várni fogja mindenkor ez a
világ, mert II a Tökéletességnek alázatos befogadója, legtisztább földi tüköre.
Tisztán látjuk, hogy az evangelium bŐRén ek
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emberfeletti nagysága volt az, ami századokon
keresztül arra birta követllit, bogy primitiv fogalmazáaba n az istenség Borába emelték őt. De azt
is látjuk, hogy ez a fogalmazás a mai ember
számára tulságosan naiv és következményeiben
félszeg s a mélyehh bitet v~szélyeztető . Ez a fogalmazás megfelelt azoknak a koroknak, a melyek
klilsll diszben, elképesztő csodásságban, értelemzavaró jelenségek felsorakoz ásában találták meg
a re ndkivüli nagynak, az isteninek, az emberfelettinek megnyilvánulását. De ma tisztán látjuk
és mélyen érezzük, bogy mindez máskép van.
Ezért az evangelium hős ét minden nagysága melle tt is az emberfeletti emberek sorából ki nem
vesszUk, hogy he lőle a ké tkedés forrását megnyitó istenséget alkossunk.

Hit vagy természettudomc\ny"
Azonban szinte balljnk egyes körökb61 a
kárboztatás bangját : ez az új vallásoss~g krisztustagadó racionalizmus. Ez megelégszik az.zal,
amit az emberi ész tud saját magának adO! s
tagadj a a csodást, tagadja a m~Bzteriumot,. tagadja a természetfölöttit, ami pedig a k~re~zteny
ség lényege. Soba ennél alaptalanabb 88 Igaztalanabb vádat nem mondottak. A legbatározottabban ki kell jelentenünk, bogy az uj vallá~os
mozgalom a le~éles~bb e~lentétben ~~I a racIOnalizmussai mivel Jól tudja, bogy .tobb dolgok
vannak földön és égen, minteem bölcselmünk álmodni képes ". De irr!"cionálissá, mondbatnán~
misztiknssá teszi a mal vallásos embert az a seJ~elmes belső kapocs is, 8:me1y a dolgok végső
•

Ala~jáho~ , a \"ilágegyelem Lelkéhez túLi. ,b ÚJ

\"al lasossag 'l. , hitnek erejével lendül a ma s ba
s ,a hlt~ek s zarnyain tnd csak a legna:;obb
~l~t~rlUmb an : Istenben elmerülni, Csak a hit mély
e rfesev~ 1 tud _J lit;ns ragyogó arcara tekin teni g
bepn e ~S ~ o mennyei A ty jában az élet érlelII!et ado Bejt~lm,es szeretetet felfedezni, Ali új vallasos ember erZI, hogy az egész vilá'" s benne ő
~aga egy nagy miszterium, fel ne~ fogható
es~zel. ~tól nem érhet ő nagy titok, amelyne~
megfeJ~ese
egy halá l utá ni életben várható.
rt~ , e fo ldő n eBak annyi igazság lehet osztály réRzuok, amennyi,t a sziv, a lélek felfoghat magába,
De ezen t?l meg eg,v rejtelmes világ terül el.
amely va~?b~n termeszetfeletti, mert az ismeret
Bzempontjabol az emberi ész képessége természetes ereje felett áU ,
'
.. , Ez az igazi nagy. csoda, amely remegéssel
tol l! be az ember lelket, valahányszor mell:érzi
hogy ez a természetfelettiség ez a SzelIe~ az Ö
lelkének is o?ztály.része lett. ' Ebben nyilatkozik
~z ~, na~ ,mlsztermm, amelyben a mai ember
Isme. ,b lD~1 ak~~, Ez a Szellem megragadja az
embe:1 SZIvet, Uj ntakra viszi, új kezdetet teremt
a~ elarv~ I~.' gyarló lé.lakben, létrebozza a megtér~s ~odaj at, egy egeszen más, nem földies ért~kv:llágot fedezt?t ,fel az új hi\'övel, ' irányit ja a
to rte~ele~ ~onalat es hatalmas forrongásokon keresztül VISZI az emberiséget igaii célja felé. Ime
~ ~lIandó, második teremt.ésben nyilatkozik legmkabb az élptünkbe belenynló természetfeletti
c30da, az elrejtett, sejtelmes Isten tüzes, forró
szent lelkének kiáradása, 1I,z általunk felismert
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~oda bem áll eilenté~ben a termeuet törvényei-

vel, hanem azok felett áll, mert a Szellem csodája. ~lig ar.ok a c2odák, amelyeke~ eddig annak
hirdettek, mind csak mondva csináltak, amelyek
a szájtáti tömeg kápráztatására jók ugyan, de a
mai embert nem elégitik ki. A mai ember átment
a természeUudomÍll1Yos gondolkodás iskolájÍll1 B
nem lehet azt mondani neki: noha ez ellenkezik
a természettudománnyal, ezt hinni kell. mert
lsten igy jelentette ezt ki. A mai hivő ember
tndj a, hogy lsten a természet világán és annak
törvényein soha és senki kedvéért változást nem
csinál. A természet világa gépies, lélek nélküli,
az okozati kerék fogaiban forgó, amely lelketlen mivoltába.n nem is bir el semmiféle csodát, mert ell
mindig lelki természetü és korántsem fizikai, mint
azt a régi, avnU világnézet hirdeti. A természet
világa csak azáltal lesz széppé és értelmessé,
hogy lsten föléje emelte önmagát: a szellem világát s ezzel létrehozta a nagy csodát: az új
kezdetnek, a természettől való szabadnIásnak, a
magasabbra emelkedésnek isteni szinjátékát.
Számunkra tebát azok a miszterinmok,
amelyekről az emberi lélek sejtelme nem beszél,
érdeklődésünk körén kivUl esnek. Azok a csodák
pedig. amely a termtszettudományos felfogással
ellenkeznek, nem léteznek. Csak egy csoda van,
amely lebornlásra készt, amely szivünket remegteu meg és a legnagyobb erőfeszítésre, a legszárnyalóbb hitre indit: ez a Szellem csodája; a
Tökéletességnek imádságos szemlélete és a tökéletesedésnek odaadó munkálása.
Ez a mi természetfelettiségUnk, el a mi
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IrraelOnaJizmusunk ez a mi ostr
nehezebb ~z emberiséget ránevel ni, . mi~fYa ~r;;~
~öségeB, bu\"észkedő mágia megbámulására az
I~az. De ezek a nehézségek nem mentenek 'sen
klt fel az alól a kötelesség alól hogy a dol nak a nebezebbik végét fogja. '
og-

•

Az új vallásos mozgalom hIvatása: világosság és szolgálat.
Amint már láttuk az előbb elmondottakból, a különböző egyházak alaposan összekötötték mag~kat a különböző korokben fennálló renddel s amIkor ez a rend. megváltozott, ők maguk
nem t~dtak megváltOZDl, hanem az uj rendb en
csak smylödtek 8 J ézus megbizását ezért is meg
más ?k~kbÓI is teljeaiteni nem tudták. Mi Jézus
megbIzasa ? Az, hogy a keresztény embernek
soha nem szabad a fennálló rendbe beletörődni
~~nem ":Jin dig jobbról jobbra, többről többre kelÍ
torekedOl. A keresztény ember élete nem megállás, hanem örök nyugtalanság, amelyet a lélek
javaiért való aggódás tart mozgásban. Az emberiség a maga nagy egészében lassan mozgó
nagy tömeg, amely óriási pihenöket tart, ha egyegy lépést tett előre a történelem szinpadán. De
ez nem menti fel az egyes embert, hogy ne lássa
a tömegek bajait és ne figyelmeztesse őket a
megállás nagy veszélyeire. Az uj vallásos mozgalom, amely elsősorban azokra az egyénekre
számit, akik ezeket a hibákat és hiányokat jól
látják (kUlönösen magyar földön l) azt a célt tIIzte

ki maga elé, bogy m~gvilágoBodott egyénei által
a tömegek megvilágositója legyen. Vagyis az
evangelium meggynjtott fénye mindazok számára,
akik a sötét ben tapogatózva keresik a mélyebb
igazságot, úgy lL világnézeti, mint a társadalmi
kérdésekben. Ennek a mozgalomnak nem lehet
fel adata, hogy a történelem árjában amugy is nehezen mozgó magyarságot még visszatartsa, miut
azt oly sokszor teszik; de az sem lehet fel~data,
hogy a kevés tapasztalattal rendelkezőket uj kaland okba vigye, amint azt az utóbbi idökben oly
sokszor megtették. Világnézeti téren kizár6lag és
s.eigoruan az evangelium nézeteit kell terjesztenünk
de nem abban a formában, amely ugy állt elő,
hogy későbbi századok és gyatra utódok az evangeliumot igazi nagyságából és szépségéből kűor
gatták, hanem abban az egyszerü formában,
abogy J ézus lelkében élt. Ezért az új vallásosság
első és legfontosabb kötelességgé teszi al evangelinmok tannlmányozását, különösen az u. n.
történeti evangeliumok állandó olvasását (Máté,
Márk, Lukács), amelyek legjobb forrásai az igazi
jézusi gondolatnak.
Második nagy jelentóBégU feladata az uj
vallásos mozgalomnak, hogy követőit rá akarja
nevelni arra, hogy az evangelium főtanitását : IIZ
isteni és embertársi szeretetet ne csak szájnkon
hordják, hanem gyakorolják is. Vagyis a világosságot ne:D csak az agyban akarjuk felgyujtani,
hanem az akaratmegnyiIvánulásokban is. Az evangeliumhoz ragaszkodó ember világos kell, hogy
legyen nemcsak a szemében, banem a szivében
is. Mert különben, ha csak egyik is, vagy ha
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mind akettő

is sötét, mekkora az emberben a söté tség? Ezt az evangeliumi kérdést szegezzük
minden mai hivő ember elé: Világos-e a szemed,
világos-e a szived? Tisztán látsz-e és tudsz-e a
mai nehéz ké~ kérdésben: a világnézetiben és a
szociálisban uj utakra lépni "s a bozótban uj ösvényt törni. Mert az új mozgalomnak bátor hő
sökre és szentekre van szüksége_ Ilyenek nevelése az új vallásos mozgálom legelső és legnagyobb felada ta. Ez az út nehéz, de a bátrakat
lsten segitsége kiséri I

Kell-e Jézus K risztusnak
politikai témogatés"
Ezt a kérdést még egy másikkal is ki kell
egésziteni : a kereszténységnek, mint vall ásnak
szüksége van-e arra, hogy politikai szervezeteket
hozzon létre? Mindkét kérdésre azt feleljük : nem!
Jézus Krisztus vallásának áhhoz, hogy elterjedjen és fennmaradjon, nincs semmi szüksége politikai támogatásra. Az evangelium felelte
áll mindenféle napi politikának és ezáltal annak
állandó kritikusa, biráj a és esetleg élesszavú
figyelmeztetője. A politikusnak tanulnia kell az
evangeliumból, meg kell ismernie, hogy hogyan
kell még kereszthordozás árán is " az embermilliók
érdekeit szolgálni és lelki felem elkedésükről gondoskodni. Az evangilium az a forr ás, amelyhez minden idők minden nagy államférfiának, ha valóban
nagy akar lenni, alázatos szivvel kell közeledni,
hogy belőle megvalósitandó értékek, eszmények
örök élete~ adó vizét igya meg. Az evangelium
lángoló oltár, amelyre minden nemzedéknek és
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minden nemzetnek el kell hoznia az odaadásból,
önzetlenségből és jóakaratból fakadó áldozatát,
ha azt akarja, hogy fennmaradjon a népek küzdelmes életében és el ne pusztuljon a társadalmi
gyűlölködés testet s lelket ölő roppant csatájában.
Az evangelium tehát eddig el nem ért és
méD' sokái, utól nem érhetó szent eszményeket
tartogat magában, amelyet mindenkinek, de első
sorban a jóra törekvő állami életnek szolgálnia
és követnie kell. De jól értsük meg és jól jegyezzük meg: az evangelium szolgálatán van a hangsúly és nem a felekezetekén. Jézus Krisztus 8zo1gálata az állam legszentebb kötelessége, de ez
nem jelenti azt, hogy kiszolgálni köteles a felekezetek minden vágyát és jogtalan kivánságát
Különösen olyan időkben nem, amikor a felekezetek elveszitve hivatásuk tudatát: a népek pásztorolását, egymás köz&tt a hatalomért versengenek és mérhetetlen hatalomszomjukban nem egyszer a családi és társadalmi élet békességét
zavarják fel. Nem kötelessége az államnak, hogy
egyes, hatalmas felekez3teket előnyben részesitilen, azokat elkapassa és ezáltal sokszor magának
Jézus evangeliumá!lsk tisztább érvényesülését
megakadályozza. A, állam szolgálja Jéznst és
tegyen n:eg mindent az ő emberslieretó, csodaazép
evangelinmának megvalósitásáért, de ne szolgálja
az egyházak hataloméhségét és már-már elvisel"hetetlen lelki zsarnokoskodását.
Az egyházak, amennyiben politikai pá~kat
szerveztek, arra törekedtek, hogy ezt a lelki hatBlmaskodást minden térre kiterjesszék és ezzel
megakadályozzák a nemzetet igazi céljai felis-
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merésében és .~öve.~ésében. rnnen 'magyarázható
az, h~gy az ujj8született nemzetek vezérei uralomr~J~t8suk ·után rögtön megsemmisitették az
egyhaZ1 alapon szervezett pár tokat mivel belátták
a~ok ká~o~ !llűködését. Kri8ztus~ak nincs szüksege politikai szervezetre. Krisztus sokkal jobban
b~nne él a~ egyszerű ember.ek gondolkodásában
m,mt bárml,Iyen h~~es, államférfiú és pártvezér:
Jez~snak nm.cs szuksege arra, hogy tanait polg~rl pártok ~ják zászlójukra, mert e tanitások
d18d~l~asan. einek minden elnyomás ellenére is
a milliók. sZIve ben. Az evangeliumnak az a hivatása, hogy, a s~ivek é lő pajz ~ a mögé állva vigye
roha~~a es, d la ~ alra az . embermilliókat mai elnyomoIkkal es kizsákmányolóikkal szemben. Ezt
a~oEbaE a mai romlott társadalomba beleépült
kulonh o ző egyházak nem tudják megcsinálni hanem csak egy új szellem : az evangelium ' feltámadó, dics őséges ereje le~z képes erre,

A Táborhegy órmaln.
., Sok küzdésnek és sok szenvedésnek van
klteve az e ljöven dő embe~, aki ezt az uj szellemet a ma fennálló renddel szemhen, itt a földön
J?eg akarja valósitanÍ. Nagy harcot kell vivnia
es nagy árat kell ' adnia az embernek azért, hogy
a~ ~vange!.ium ban megigért rstenországához egy
le~eBsel kozelebb léphessen, De az eredmény megén a harcot. Mert. az eredmény nem más, mint
a szeretet, a jóakarat, a testvéri érzés megnövekedése az egyénben és a társadalomban, Nem az
az igazi eredmény, hogy a kenyér lett nagyobb,
ez magá.ban az ~heB sakálok, vaiY farkasok er-
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kölesi sikere lehetne csak, az örök érték, a felülmulhatatlan emberi és isteni Ílrték abban van,
hogy az istenség . örök lényege : a Szeretet tüze
lángolt magasabbra az. em?~ri lelkekbe~.: .. eze~
ben a csodás önálló kIS VIlagokban. Az orok TUz
kiárad t s lángra lobbantotta a szerte szórt millió
kis lélekszikrákat s létrehozott csodás új emberi
világokat, amelyek a m,ég eso~ásab~ . na~y világnak : Isten világának kepmásal. Vajjon Igy felgyulva ilyen isteni lángokkal gyarapodva el fognak.e ~alaha aludni azok a tüzes csóvák, amelylyek bevilágitják az élet sötétj ét s amelyeke~
mindennapi nyelven emberi lelkeknek, szellemI
értékekkel terhelt egyéni életeknek nevezünk? .
Erre a kérdésre a leghatározottabb-nem-~el k~1l
felelnünk. Mert, aki azt hiszi, hogy lel~et azert .
gazaagitotta a szellem, a szeretet csoda)a, hogy
holnap, vagy holnaputáD, a halaI pillanatában
beleomoljon a természeti világba, a'/: ostoba va~
erők öntudatlan sötétj ébe, az árulója az embenseg legszebb reményének és ,legmaga8zt~s~bb
hitének: az örökélet gondolatanak. . Rem~lunk
egy magasabbrendü életet, különbet, mmt arullyen
ez a földi volt. Világot, amelyben a. sz~retet
teljesedésbe megy, vagyis lsten arca vI.láglt. Ez
több mint a földi élet. De ha az energiák megmar~dását emlegetve, II fizik ai erők halhatatlansáaÍlt értem csupán ahalhatatlanságon, akk?r
c3~k szavakkal játszom és ostoba, buta, termeszeti erök véletlenül találkozott halmazavá... alac30nyitom le az életet. Jl:n hiszek ~Z - ilrokél~t
magasabbrendüségében, szeretettel telj ~S szellemiségében, ahol megvalósul mindaz, amire e földön
•
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vágy va vágytam B amit legkétségbeesettebb óráimban is remélve reméItem. Nem a vak erők sötétjébe omlok vissza halálom óráján, hanem földi
Irtizdelmeim megpillantott telj ességébe, céljába:
az örök üdvösségbe érkezem meg. A bennem
ez
lakó isteni szikra nem hullat alá a s&rba
a gondolat istenkáromlás
hanem csak a csillagok szomszéd~ága lehet ~éltó lakóhe!-l'.~ ~ Ez
az én szent hitem s ez teszI fel az uJJaeledö
vallásos eszmél e a koronát. Ez ad erőt a szeretetlenség el viselésére és egyszersmind a szeretet
országáért való elszá nt, hősies küzdelemre.

Mire van szükségünk"
Ahhoz, hogy az előbb felsorolt szent eszményeket megvalósithassnk, kereszthordozásra is
kész, vallásos lelkekre van szükségünk. Az egyháziasság egyszer a zsidó történelemben az u. n.
far izeus mozgalomban csődöt mondott. Legyőzte
a kereszt szelleme: az odaadó mély vallásosság.
Ma a helyzet hasonló. J aj volna a kereszténységnek, ha a mai egyháziasság, az új farizeizmus
maradna a győ ztes . J aj volna a kereszténységnek, ha a jó vezérigazgatói állásokba beleérdemesült, pohos . keresztény vezérférfiak" maradnának
továbbra is az evangélium megszemélyesitői. Jaj a
kereszténységnek, ha nem tud független, szabad,
hősies lelkeket kitermelni, akik új barázdát szán·
tanak és uj magot vetnek a jövendő számára.
Ezekre az új lelkekre van ma szilkségün~.
Lelkekre akik megijsztulnak a kor roml ottB á~a
tól akik' kiemelkednek az egyéni érdekek bűzös
m~csarából, lelkekre, akik aszkéták, akik kereszt-

hordozók, akik ei vannak szánva arra, hogy egy új,
lelki forradalom vizözönébe fullasztják ezt a
romlott világot és az ~lvon~ló ,vizek utá~. az
evangélium szivárványanak Jegyeben meguJItJák
a föld szinét.
A fennálló társadalmak és egyházak élete
aszerint fog alakulni, ahogyan ezt az evangéliumi szellemet megértik és magukévá teszik. Ha
a farizeizmus, az egyháziasság, az osztályszellem
győ z akkor vége a keresztény művelődésnek, az
európai kulturának. Akkor megismétlödik a fa!izeusok tragédiáj a: a J ézus Krisztust, megfeszl~
t ársadalom a napfényes magaslatokrol alámerül
a szellemi értéktelenség sűrű ködébe.
Csak egy út van a menelrvésre. A keresztény szellem megtiszti~ás,a" uj vi1~g~ézet, új
szociális programm segitsegevel az ~rok·egy és
változatlan evangélinmi igazság alapJán. Ez az
igazsá" sohasem é,.\il el, ez az igazság örök forradalnfával megvált, felemel, új nemzedéket hoz
létre. Jézus Krisztus győzni fog, nélkiilünk is, a
mi életünk romjain is! Mert Jézus igazsága, a
világot lebiró. minden lelken uralkodó, feltartoz·
hatallanul előny omuló , örök isteni Szeretet I
Ez hiányzik egész életünkből s társadal• •
• •
mnnkból 8 ezért erre a nagyon regl 8 ma megls
forradalmi erejú, uj, jézusi szellemre van szükségünk, elsősorban nekUnk nkeres~té?yek?ek·,
de erre van szüksége a föld kereksegen mlllden
fajnak, minden egyháznak és minden felekezetnek, egyszóval az egész világnak!
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Aki az
itt kifejtett gon dolatokkal egyetért,
. szivesked jék a füzetet
barátainak és ismeröseinek elolvasás végett továbbadni. Mindazok, akik az uj vallásos
eszme csiráit lelkükben hordozzák s
ezért tovább i összekötö szálakat
keresnek, fordu ljanak levélben,
vagy személyesen a füzet
felelös kiadójához. Neve
és eime a szi nes
boritólap utolsó
olda lán.
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