
A keresztény egyházak feladata a mai válságos időkberl. 

hogy a mai kor szellemében nem találhatja meg lelki nyugodal-
mát. Ezért sóvárgó szemekkel tekint az egyházakra, hogy ezek 
készítsék elő és rakják le azt a fundamentumot, amelyen egy 
szebb és jobb jövő felépülhet és várja, hogy az egyházak méltán 
és komolyan mondhassák el Jézussal: „Jöjjetek én hozzám, kik 
megfáradtatok és meg vagytok terhelve és én megnyugtatlak ti-
teket." 

Amikor én itt a keresztény egyházak mai feladatáról be-
szélek, nem terjeszkedhetem ki a részlet-kérdésekre. Nem adha-
tom elő, hogy miként kell és lehet az evangélium szellemét 
bevinni a gyermekek s az ifjak lelkébe, a társadalmi és gazdasági 
egyesületekbe, az állam és egyház munkájába. Mindez igen széles-
körű tanulmányt és sok időt igényelne. Itt csupán a főcélra 
kívántam rámutatni s ez az, hogy a keresztény egyházak a mai 
kor beteges áramlataitól ne engedjék magukat elsodortatni, hanem 
azokkal az egész vonalon állítsák szembe azokat a vallási, erkölcsi 
és szellemi fegyvereket, amelyek az evangélium fegyvertárában 
olyan bőségesen találhatók s akkor bizton remélhetik, hogy vala-
mikor elmondhatják Jézussal : „Én meggyőztem a világot." 

Vári Albert. 

Életjel. 

Vedd most át megbékélt kezemből 
e tükröt, élő lelkemet. 
Lehet, már holnap eltemet 
a szenny, mint tetemet, mely eldől 
és koporsóba zárják. 

Bár mindenki halottnak ismer, 
mért lennék élet-károsult? 
A tükör elhomályosult: 
jel ez, mit jó orvos felismer, 
ha vélt-halotthoz hívják. 

S ha testem kúsza útakon 
tovább is messze elcsatangol: 
a lelkem tükrét átadom, 
— ügyeld, míg jő az orvos — 
életjel — Rólad és magamról! . . . 

Fülöp József. 
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Keresztény világkép a XX. században. 

Már jól benne járunk a XX. században, — hiszen ezzel az 
évvel a száz év kétötödét töltjük be, — de a kavargó és szen-
zációkban igazán nem szűkölködő események között hiába keres-
sük a keresztény gondolat munkálkodásának hatásait és eredmé-
nyeit. A keresztény egyházak ugyan fennállanak és működnek, 
sőt a legtöbbnél még a szervezeti erősödés és az úgynevezett 
missziói tevékenység fokozottabb megnyilvánulásának jeleit is fel-
fedezhetjük, azonban a történések tárgyilagos szemlélőjének és 
értékelőjének mégis csak az lehet a benyomása, hogy bár a 
keresztény koncepció szolgálata és ápolása tovább folyik, de ez 
csak egy teljesen külön, zárt körben történik, úgyhogy e szolgálat-
nak sem a mindennapok, sem pedig a nagy történelmi fordulatok 
eseményeinek kialakulására semmi, de éppenséggel semmi befo-
lyása sincsen. Úgy látszik, mintha az emberi lét e kettős megnyilat-
kozása — egyfelől a vallásos hitből táplálkozó lelki épülés, más-
felől az anyagi szükségszerűségek alapján való cselekvés, — ma már 
csak két, egymástól egészen elválasztott síkon mehetne végbe, melyek 
egymással sohasem juthatnak érintkezésbe s melyeknek egymásra 
gyakorolt hatása gyakorlatilag teljesen elhanyagolható. A keresz-
tény gondolat hatását a külső események menetére még akkor is 
hiába keressük, amikor a történések irányítói hívő emberek : emel-
lett pedig nem zárkózhatunk el annak a ténynek megállapításától 
sem, hogy igen sok embertársunk lelkéből, kik közül többen né-
pek sorsát tartják kezükben, a vallásos hit forrásai sajnálatos 
módon kiapadtak és így ezeknek cselekvéseit csakis az anyagi 
szükségszerűségek határozzák meg. 

Ilyen körülmények között nem lehet csodálkozni azon, hogy 
a gondolkozó és szemlélődő emberek közül számosan, anélkül, 
hogy magukévá tették volna a ma uralkodó és teljesen anyagias 
keretek közé szorult világáramlatok bármelyikének eszmei tartal-
mát, lassan-lassan elveszítik hitüket az emberiség egyetemes fej-
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