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I Révész Istv~1 - Irók, könyvek.

Váram az en szabadításom Istenét!
Egyre többen kerülnek bele közülünk a megpróbáltatások és szerive-

dések kohóiaba. Máskor a szenvedés és megpróbáltatás az egész népből
csak egyeseket sujtott betegséggel, halállal, az egyéni bűnök okozta lelki
fájdalom bántalmaival, a testi-lelki nyomorúság bajaival. Ma h.azánkés
egész népünk felett suhogtatja Isten a megpróbáltatások és ítélet ostorát:
mindannyian egyre több részt kell, hogy vállaljunk hazánk és nemzetünk
sz envedéseiból,

:,Icnéz a szeuvedések lsii:OI3}a: rutünket egyre újabb próbának veti alá.
Csodavárásunkkal, türelmetlenségünkkel, zúgolódásunkkal egyre inkább
botlunk, tőrbe esünk és elbukunk. Pedig a legkisebb botlás is végzetes
lehet arra, aki életéért harcol. Csak "aki mindvégig állhatatos marad,
az üdvözül" (Máté 24, 1'3).

A hitben állhatatosnak lenni, Istenhez ragaszkodni a jó napokban sem
könnyű. Nagy kísértés van a jólétben. Zavartalan örömök közt körmyen
megfeledkezünk életünk Uráról. Oe még sokkalta nehezebb a megpróbál-
tatások és szenvedések nemszeretem napjaiban törhetetlen kitartással,
rendíthetetlenül állhatatos lélekkel ragaszkodni Istenhez, még akkor is, ha
úgy látszik, hogy elhagyott s nem törődik velünk. Pedig most erre a min-
den szenvedést hősies bátorsággal elviselő kitartásra, a csüggedést és
kétségbeesett reménytelenséget is megcsúfoló állhatatosságra, Istenbe,
Urunkba és Szabadítónkba vetett sziklaszilárd bizodalomra van szükségünk:
ezt akarja gyakoroItatni velünk Isten, ennek a mártiromságig 'is hűséges
állhatatosságnak az iskolájába járat bennünket! "Itt van (azaz most mutat-
kozik meg) a szentek békességes tűrése, itt akik megtartj ák az Isten
parancsolatait és a Jézus hitét!" (Jel. 14, 12.) Csak az üdvözül, aki mind-
végig állhatatos marad!

Ne zúg olódjunk Isten próbál ása és ítélete' ellen! Hű az Isten, nem
hágy bennünket feljebb kísértetni, semhogy elvisélhetjük.

"Én az Úrra nézek, várorn az én szabadításom Istenét; meghallgat
engern az én Istenem!" (Mikeás 7, 7.)

Karner Károly.
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lsten fegyverzetében!
A hatodik esztendeje dúló háború már határainken belül érkezett!

Ez a sokat próbált föld újra nyögi a hadiszekerek zaját. A rnultból a tat ár-
és törökvész véres emlékei rérnlenek fel, amikor égő vár osainkra gondo-
lunk. Hontalanná lett népünk nyomorúsága a szívűnkig ér. A bombázá-
sokkal megnyomorított városok népének ajkán a zsoltáros keserve kél:
Meddig késel, Uram, rn ik or szabadítasz meg engem az én üldözőim
kezéből?

Természetes az, hogy amint szaporodnak a nehézségek, úgy kerüli
körül szemünk a látóhatárt: Honnan jön a segítség!? A keresztyén ember
is sinyli a nehéz idők próbáit és maga is sokszor beáll a csodavárók
sorába! A mai nehéz idők kiterrnelték ezt a típust. Honnan jön a mi segít-
ségünk? Az új fegyverek majd elhozzák! Most már csak egy-két hetet
kell várnunk és akkor ... akkor egyszerre megváltozik a hadi helyzet!
A het~k egyre múlnak, Derű- és borúlátás váltakoz~a vidítja, búsítia az
ember lelkét, és e közben meglanlead Ielki vigyázásában s lassan, de bizto-
san csúszik visszafelé élő keresz tyénség ében.'

Magam nem kételkedem abban, hogy a német hadiipar készít új
fegyvereket. A német technikusok bizonyára ·dolgoztak az elmult évek

. alatt. Azonban pusztán új fegyverekbe vetni a reménységünket épen olyas
balga dolog, mint fáradt közönnyel azt mondani: minden mindegy, csak
már béke legyen, minden áron! Keresztyén embernek máshol kell a meg-
oldást keresnie és megtalálnia.

L Meg kell szabadulnunk attól a gondolattól, hogy csak a ma keresz-
tyén emberére nehezedik nehéz sorsának problémája és mindaz, ami ezzel
jár. Könnyen esünk abba a hibába, hogy a magunk sorsát valami egészen
kívételesnek látjuk és úgy gondoljuk, hogy ilyesmi még sohasem fordult
elő, Keresztyén emberre még sohasem nehezedett sorsának keresztje és
nem érzett olyasfélét, mintha Isten elhagyta volna és nem felelt volna
imádsága szavára! Valljuk meg, hogy ennek a gondolatnak az elhordozása:
"Elhagyott az lsten is!" a legnehezebb. Oe ha egy' kicsit körülnézünk
a keresztyén egyház történetében, nem látunk-e ott a maihoz hasonlóan
próbás időket? Nem nehezedett-e sok keresztyén vállára még nehezebb
sors, mint a mienk? Nem éltek-e át evangélikus öseink itt ·e földön a mai-
hoz hasonló nehéz időket? Kétszáz esztendővel ezelőtt alakult Orosháza,
ez a ma is hatalmas evangélikus község és gyülekezet. Az emberek útra

, keltek dunántúli otthonukból a bizonytalan felé a hitük miatt! Nem érez-
ték-e ezek az, emberek, miközben a szekerek ráztak őket a poros vagy sáros
utakon az ismeretlen Alföld pusztaságain, hogy, sorsuk elviselhetetlenül
nehéz és talán nem is hallgat már Isten az ö könyörgésükre?! A harminc-
éves háború dúlásai nem tették-e nehézzé az akkor élő ernberek számára,
h~gy megőrizzék keresztyénségüket? Ne gondoljuk, hogy soha ilyen nehéz
nem volt a keresztyén ember sorsa, mint a mienk! Néró kertjeiben elégni
elevenen, cirkuszok porondján vadállatokra várni, volt-e olyan nehéz, mint
most hallgatni 3 bombák süvítését, minden pillanatban várva azt, hogy ez
rnost a mi fejünkre esik? Azt hiszem, volt!

Ezeka régiek ugya!) merre tekintette.k? Ugyan milyen csodában bíz-
tak? Milyen menekülésben reménykedtek? Hogyan tudtál, elhordozni nehéz
sorsukat? Tanuljunk tö/iik, ha lehet, és járjunk uteikon. ha még járhatók.
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2. Fegyvereile Istenre fordUott tekintet; imádság és igében való élet.
Pál apostol, Isten drága embere, aki többet munkálkodott, mint a

többi apost(öJlokegyüttvéve, a maga állandó keresztjével - csodálatos,
hogy minden könyörgése ellenére sem szabadította meg öt Isten a "tövis- \
töl", v. Ö. II. Kor. 12! - Istenre tekintett. Nem volt csodaváró, nem remélt
semmi külöriöset, de Isten kegyelme elég volt neki. Bármennyire is el-
avultnak látszik ez a régi fegyver. mégis ezt kell használnunk. Nemcsak
Hgy és annyira, mint Istenével vívódó költönk, aki azt mondta, hogy
"valamiképen Isten van nundennek az alján", hanem azoknak a bizalmával
és hitével, akik azt énekelték:' "Rád bízom sorsomat, Uram, miridhalálig'
és "Van Isten népének szornbat]a, Ott véget ér hétköznapunk, Az Or
terhünket ott lerakja, S nála vég nélkülvigadunk ... Légy csendes szívvel."

Hogy az idők gonoszsága meg ne törje a bizalmunkat, lelki vigyázá-
sunkban el ne fárasszon és hitünket a napok keservei lassan el ne hord-
j ák, lsten fegyverzetébe kelJ öliöznünk. Ez pedig az ige és imádság! Igen
"régimódi" fegyverek, de biztosak. "A léleknek kardja az Istennek be-
széde." (Ef. 6, 17.) Hogyan meg tud elevenedni egy-egy máskor közörnbös
hely! Mennyi vigasztalá.s és erő árad csüggedt és fáradt lelkekbe egy-egy
ígéretből! "Ne félj, én megváltottalak" (Es. 43, 1.); .Jtű az Isten" (1. Kor.
IC'. 13); .,selil,; el nem szakíthat lsten szerelmétől, ruely van 3 Jézus Krisz-
tusban" ... (Róm. 8, 38-39). Ezek és hasonló igék fel tudják vértezni a lel-
ket minden· nehézség ellen. A lélek számára valóban kard tud lenni az ige.
Nekünk pedig m iridenek felett arra van szükségünk, hogy a Jélek ép ma-

• radjon bennünk, Ellenségünk a lelket akarja megtörni ! Erre való a bombá-
zás, a bomlasztó propaganda! Hadd törjön meg a lelki ellenállás, akkor
kihull a f egyver a kézből. Az lsten igélén taplálkozó lélek csodás, új fegy-
vere az a régi kard, amely nem engedi, hogy bizalmában és reménységé-
ben, "méf5..,a \halál árnyékának völgyében" is elcsüggedjen.

Az idő első nagy parancsa azért az, hogy mi evangélikusok éljünk
az evangéliummal. Örömhír ez ma is számunkra. Vigasztalás és eróf orr ás,
mint volt őseinknek a multban. A fegyverkovácsok biztosan kovácsolnak
Hj fegyvereket, de mi akkor állunk sziklasz ilárdan, ha ezzel a "karddal"
védekezünk.

A kard mellé "minden. imádsággal és könyörg éssel imádkozván",'
vigyük magunk, szeretteink és hazánk sorsát Isten elé (v. Ö. Ef. 6, 18).
Nem asszonyos fegyver ez! Isten 'fiainak joga! Jézus Krisztus maga biztat

. arra, hogy "kérjetek és adatik, zörgessetek és megnyittatik". "Ha ti go-
nosz létetekre tudtok a ti f íaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel inkább
ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle." Az imádság-

I ban ,is meg lehet fáradni és restülni. Azért kel! gyakorolni. Jó volna, ha
Ti10St evangélikus templomaink ajtai hétközben is nyitva- volnának, mert
kell a csendes hely, ahol Isten felé f or dulhat a' lélek.

3. Az ige 'kardja és az imádság ereje a 'mi erőnk! Ne hallgassunk
azokra, akik azt mondják: "Ezzel nincsen megnyerve a háború. Ide ú if egy-
\-~i ek Leilenek. X-suga:ak cs atomr ombolók és csodaícgvvcr ek és ki
tqcij.l. mi m.nden.':

lgy van-e valójában, annak eldöntése nem a mi dolgunk] És nem a
mi feladatunk. Mireánk csak az tartozik, hogy meg ne inogjunk. Lélekben

I erősek legyünk és azt a feladatot, amit az idő reánk rnér, teljesen és

~I
1
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hűséggel teljesítsük. A mult arra tanít, hogy a kishitűek, a gyávák és
gyengék elvesztek, de akik Istenben bíztak, azoknak ereje megújult (Es.
40, 31). "Jobb az 'Úrban bízni, mint emberekben reménykedni". "Erőssé-
gem és énekem az Úr és O lőn nékem szabadulásul" - mondja a zsoltá-
ros (Zsolt. 118, 14). Minden szerongásunk és nehézségünk közepette For-
dítsuk arcunkat Feléje: igéjében és imádságban élve meggyőzzük a gonoszt.

Kósa Pál

Kegyelem a kegyelemben.
Amikor a hit szerepét igyekeztünk tisztázni a megigazulásban, rá-

mutattunk arra, hogy a hitet is Isten adja. Egészen Őrajta áll tehát üdvös-
ségem. Ez a tudat, hogy emberi feltételtől függetlenül Isten kezében van
üdvösségünk, nagyon megnyugtató és vígasztaló. Az emberi értelem azon-
ban mindiárt jelentkezik fogas kér déseível: ha a hitet is Isten adja, akkor
vajjon miért nem adja mindenkinek? Kinek adja és milyen szempont sze-
rint? Es akik nem kaptak hitet, felelősségre vonhatók-e olyasmiért, ami-
ről nem tehetnek? Ezen a pon ton kell foglalkoznunk a predestináció
tanításával.

A predestináció szóközkeletLí fordítással eleve elrendelést jelent.
Azt szokták érteni alatta, hogy lsten öröktől fogva való határoz.atával
némelyeket üdvösségre, némelyeket pedig .kárhozatra rendelt el. Vagy más
szóval: a kárhozatra rendeltek tömegéből némelyeket kegyelmesen üdvös-
ség re választott ki.

Egyházunk ismeri és tanítja a predestinációt. Hogy milyen értelem-
ben, az az alábbiakból fog kitűnni.

Abból a tapasztalati tényből kell kiindulnunk, hogy lsten igéjét
némelyek befogadják, mások pedig nem, Gondoljunk a magvető példáza-
tára (Máté 13. r.). Akik befogadják, azok üdvözülnek, a többiek pedig el-
kárhoznak. Vajjon miért fogadják be egyesek és miért utasítják el mások?
Ezt a kérdést burkolt formában a tanítványok is felvetik. Válaszában
Jézus utal arra, hogy ebben a titokzatos és f'élelmetes tényben Isten aka-
rata és ítélete nyilvánul meg (Máté 13, 10-17). Pál apostol a Római levél
9. részében foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ezzel a hellyel kapcsolatban szok-
ták felvetni azt a kérdést: vajjon miért gyíílölte Isten Ézsaut s miért
keményitette meg a fáraót?

A kérdés feltevése helytelen. Sokkal inkább azt kell kérdeznünk):
miért szerette Jákóbot, holott arra semmi oka nem volt?! Miért is k önyö-
rül egyáltalában némelyeken, mikor arra senki sem érdemes? Gondoljunk
arra, amit a bűnről, a bűn egyetemességéről mondottunk. Nem az a meg-
lepő, hogy Isten embereket elk árhoztat. Erre minden oka megvan: minden

. ember bűnös. Inkább az a csodálatos, hogy lsten a bűnösökön megkönyö-
rül. Mivel az ember bűnös, az a természetes, hogy nem fogadja be az
igét, hogy hitetlen. S az a megfoghatatlan, a csodálatos, hogy némelyek
mégis bef og adj ák, hitre jutnak és üdvözülnek.

Ennek a csodának a titka: lsten kegyelmes akarata. Eleve, vagyis
öröktől fogva elhatározta a bűnös emberiség megmentését. A predesti-
náció helyes értelme: eleve üdvösségre rendelés, kegyelmi kiválasztás. Iste •.
kiválasztott rninket, "eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad
Jézus Krisztus által az O akarat jának jó kedve szerint". (Ef. 1, 4-5). lsten
az, aki "megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekede-
teink szerint, hanem az ö saját végzése és kegyelme szerint, mely adatott
nekünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte". (ll. Timóteus 1, 9.)

A predestináció-tan alapvető értelme tehát: Egyedü! lsten a szerzöie
üdvösségernnek. az ő kegyelmes elhatározásán alapszik örök életre jutá-
som. Ezt pedig Jézus Krisztus által cselekedte s óbenne hozza tudomá-
somra. Ha bizonyos akarok lenni a felől, hogy Isten jót akar velem: néz;
zek Krisztusra. Benne szemlélhetem Istennek felőlem rendelt kegyelmes
akaratát.
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Ezért nevezi egyik hitvallási iratunk a predestinációt vigasztaló taní-
tásnak. Vígasztaló és örvendetes benne ugyanis az, hogy tudhat juk: üdvös-
ségünknek nem valami ingadozó emberi érdem, jószándék vagy eröf'eszttés
az alapja, hanem egyedül Isten kegyelmes elhatározása. "Senki sem jöhet
énhozzám, hanem ha az én Atyámtól van megadva néki", mondja Jézus,
(Ján. 6, 65.) És: "Senki sem jöhet énhozzám, hanem ha az Atya voussza
azt ... " (Ján. 6, 44). "Aki Istentől van, hallgatja az Isten beszédeit, azért
nem hallgatjátok ti, mert nem vagytok az Istentől valók." (Ján. 8, 27.)
"Nem ti választottatok engemet, hanem én választottalak titeket." (Jan.
16, 16.) "Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munká-
lást jókedvéből. (Fil. 2, 13.) Mindezt röviden összefoglalva: a kegyelem
elfogadását a kegyelem teszi lehetövé. Ezért a predestináció: kegyelem
a kegyelemben. Nem egyéb ez, mint egyházunk sarkalatos tanításának.
hitünk sarokkövének: az egyedül kegyelemből való megigazulásnak leg-
élesebb kifejezése,

A predestináció-tan vigasztaló tanításból akkor szokott aggasztó taní-
tássá válni, ha azt a kérdést vetjük fel: ha Isten egyedüli szerzöie üdvös-
ségünknek, akkor talán kárhozatunknak is ö a szerzője? Ha hitünket csak
Istennek köszönhetiük, akkor talán hitetlenségünkért is Öt kell okolnunk P

A kérdésnek ilyen feltevése helytelen, Már láttuk, hogy a kárhozat
a bűn miatt van. Abból a tényből, hogy Isten a hűnös emberek tömegéből
némelyeket üdvösségre választ ki és hívei, nem következik az, hogy
mások viszont Isten rendelése folytán kárhoznak el. Bűnük miatt fognak
elveszni s csak magukat okolhatják Igen, de miért nem adott nekik is
hitet, miért csak egyeseket választ ki s miért nem mindenkit üdvözít?'
Ez a kérdés balgatag. Istennek az a szándéka, hogy mindenek üdvözülje-
nek. "Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindenekerr
könyörüliön." (Róm, 11, 32.) "Úgy szerette Isten a világot, hogy az é>
egyszülött fiát adta, hogy valaki Őbenne hiszen, el ne vesszen, hanem örök
élete legyén." (Ján. 3, 16.)

Az Isten által felkínáIt kegyelmet azonban sokan visszautasítják.
Gondoljunk a nagy vacsora példázatára (Luk. 14, 16-24). Másfelől azon-
ban az is igaz, hogy csak azt jut hitre, vagyis az fogadja el a kegyelmet,
akinek lsten hitet ád, Miért engedi meg tehát, hogy egyesek hitetlenek
maradjanak? Ez az a pont, ahol a predestináció-tan lsten előtti megaláz-
kodásra, elnémulásra int bennünket. "Kicsoda 'vagy te, ó ember. hogy-
versengsz az Istennel>' (Róm, 9, 20.) Luther óva int bennünket attól, hogy
Istennek minden titkába be akarjunk hatolni. Nem minden dolgát fedte fef
előttünk, hanem csak annyit, amennyit jónak látott. Ennél többet ne is;'
akarjunk tudni. Ha minden kérdésre meg tudnánk felelni, akkor mi vol-
nánk az Isten. Alázkodjunk meg tehát előtte és elégedjünk meg azzal,
amit az igében kijelentett. '

A predestináció-tan végső értelme az, hogy lsten - Isten. Vagyis
feltétlen Úr, akit nem lehet kérdőre vonni. Nem lehet azt a kérdést fel
sem tenni, hogy joga van-e Istennek némelyeket elkárhoztatní, igazsá-
gos-e az, hogy egyeseket kiválaszt? Istennek mindenhez joga van, Ő min-
dig igazságos. Isten önmagának mértéke és törvénye és nem foglya még-"
a saját elhatározásának sem.

Ne töprengjünk tehát ilyen kérdéseken vannak-e kárhozatra rendel-
tek s kik azok? Hanem ragadjuk meg Istennek Jézus Krisztusban nekünk
kijelentett kegyelmét. Csüngjünk az evangéJium örömüzenetén. Adjunk
hálát azért, hogy megkereszteltek, az egyház tagjai s így nyilván elhívot-
tak vagyunk. De félelemmel és rettegéssel vigyük véghez üdvösségünket.
Álljunk meg a hitben és teremjük a megtérés gyümölcseit. Mert sokan'
vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak, vagyis akik elhívásukat
megtartják.

Én elvesz-ett és elkárhozott ember vagyok, De lsten a Krisztusbarr
öröktől fogva elhatározta megmentetésemet. Ezért egyedül őt illeti meg
a dicsöség és hála. Ez egyházunk sarkalatos tanításának, hitünk sarok-
kövének : az egyedül kegyelemből való megigazulásnak és benne a predesti-
náció-tannak is végső értelme. Groó Gyula.
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Új gyámintézetet !
Senki se ijedjen meg e kiáltó címtől, se meg ne ütközzék rajta! Ide-

irásakor nem dicső multú gyámintézetünk félreállítására, hanem Isten ez
igéjére gondoltam: "Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; It

régiek elmúltak, ímé újjá lett minden.". (IL Kor. 5, 17.) A megmaradás,
mégpedig a Krisztusban megmaradás egyetlen feltétele a megújulás. Egy
letűnő kor és vajúdó világ mesgyéjén ezt követeli evangélikus egyházunk-
tói s benne gyámintézetünktől nemcsak Isten igéje, hanem a mult taní-
tása, a jelen' komoly figyelmeztetése és a jövő érdeke egyaránt.

Isten szótárából a véletlen szó hiányzik. Nem véletlen tehát, hogy
a megújulas éppen abban az évben szorongatja gyárnintézetünket, amely
mint emlékeztető év, egyéb ként is feléje fordítaná tekintetünket. Ez év
december 19-én lesz Gusztáv Adolf svéd király születésének 350 éves for-
dulója. Ö volt a gyámintézeti gondolat evangélikus hőse. Az évforduló
pedig kornoly és drág a figyelmeztetés. /

Tanít a mult. Rendszeres' és teljes történetírásra nem vállalkozhatom.
Nem vagyok historikuso Nagy szegénységünknek tartom 'azonban azt, hogy
gyámintézetünk egyszerű, népünk kezébe adható, összefoglaló történetének
megírására nem akad történetírónk. Nem menti lelkiismeretünket sem
Zelenka Pálnak az első, sem Bognár Endrének a második 25 év történe-
téről írt s f'orrásmunkának kiváló an használható széles medrű tanulmánya ..
Mert kérdezem: ugyan hol és hogyan jut evangélikus népünk ezekhez a
könyvekhez, mikor meg szerzésűk nékem is majdnem egy évi utánjárá-
somba került?· Az emlékév legyen emlékeztető felkiáltó jel történetíróink
számára is!

Gyenge történeti tudásom - gyér világ án ál hadd vetítem ide gyám-
intézetünk mult jának - az áttekinthetőség kedvéért pontokba foglalt -
néhány tanítását! .

l. A gyámintézet legnagyobb magvetője Isten, első munkása Jézus;
öt. követik az apostolok. "Munkálkodjál ma az én szőlőmben" (Máté 21,
28), szól az Úr; "mert a szegények mindenkor veletek lesznek" (Máté 26.
ll), tanít Jézus; "egymás terhét hordozzátok" (Gal. 6, 2.), folytatja Pál.
Ezt az isteni magvetést pecsételte meg a gyámintézet történeti hősének,
Gusztáv Adolfnak vére hullása a lützeni csatatéren. Isten a gyámintézetben
ma sem vár tőlünk egyebet, mint tőlünk telhető áldozatot.

2. Sem anémet Gustáv Adolf Egylet sem a Magyarhoni Egyetemes
Evangélikus Gyámintézet fája nem virágzott ki csakúgy magától egyik
napról a másikra. Ha ez utóbbi születési évét 1860-ra tesszük, tudnunk
kell, hogyagyámintézet magyar Keresztelő Jánosa: Székács József már
húsz évvel előbb kimondta a magyar evangélikus gyámintézet akkori jel-
szavát: "Segíteni szeg énységünkön, fejleszteni a közszellem et." Mai fogal-
mazásban: "Segítsünk magunkon, ápoljuk a közösség érzését."

'3. Több helyen olvasom, hogy Székács József első kísérlete politikai
okok, a 48-as időket követö és a pátenssel fenyegető osztrák elnyomatás
miatt szenvedett hajótörést. Nem vonom kétségbe. Van azonban ennek a
hajótörésnek más mellékzöngéje is! Maga Székács írja: "Minden vidék
csak a maga hasznát nézi, saját házát szívesen oltja ugyan, az általános
tűzvéssz el azonban nem gondol". Hajtsuk 'Ie fejünket: ítéletként zúgnak
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végig ezek a keresztelő] ánosi szavak mind az akkori, mind mai evangé-
likus egyházunkon. ~

4. Zelenka Pál, visszatekintve az első 25 év munkájára, írja: ."A gyám-
intézet munkáia a lefolyt negyedszázad alatt inkább csak gyülésezésben
és határozatok hozatalában, osztozkodásban és segedelemnyujtásban, mint
fenntartásban .és alkotásban nyilatkozék." ítélet -is, tanítás is.

5. Bognár Endre könyvéből több érdekesség mellett meg tudjuk, hogy
magyarhoni egyházunk az első 30 évben a német Gusztáv Adolf Egylettől
majdnem annyi segélyt kapott - 400.438 forintot -, mint amennyit a
gyámintézet itthon gyüjtött és szétosztott. - Nem kell-e fejünket még
mélyebbre hajtanunk?!

6. Gyámintézetünk az 1891-93. évi egyetemes zsinat hatására új alap-
szabályokat alkotott. A két alapszabály közt lényeges eltérés nincs. Inkább
azt mondhatnánk, hogya második az első korszerűsítése. Ilyen, sőt ennél
gyökeresebb megújulást eredményező korszerűsítésre mai gyámintézetünk-
nek is égető szüksége van alapszabályaival együtt.

7. A Magyarországi Evangélikus Gusztáv Adolf Gyámintézet multjá-
nak legnagyobb tanítása az, hogy ez az intézet minden - emberektől
eredő - gyengesége és hibái mellett is hatalmas küldetést töltött be.
Ezt nemcsak sokszáz szegény gyülekezet megsegítése, hanem gyáminté-
zetünk eddigi vezetőinek névsora is igazolja. E névsor magyar evangélikus
egyházunk történetének egyik aranylapja. Ilyen magvetők nyomán az ara-
tás nem maradhat el. Ezért is hinnünk kell, hogy evangélikus egyházunk-
nak s benne gyámintézetünknek nemcsak mult ja volt, hanem jövője is lesz.

A jelen megdöbbent. Nem lehet szándékom nekrológot írni olyan
intézményünkröl, melynek egyházfenntartó hivatásában fanatikusan hiszek.
Hogy mai gyámintézetünknek mégsem fényes oldalát mutatom meg, ha-
nem azokról a hibákról, nehézségekről és f erdeségekrő! írok, melyekkel
az intézet ma küzd, azért teszem, mert azt akarom, hogy· döbbenjünk rá
a leplezetlen valóságra és lássuk meg, mit kell gyámintézetünknek levetnie,
hogy megújulhasson.

1. Gyámintézetünk egyik oldalon beleöregedett, belemerevedett evan-
gélikus egyházunknak éppen nem a lényegéhez tartozó, külsö kereteibe
és a legnagyobbrészt adminisztrációval teletömött egyházmegyei, kerületi
gyűlések filmpergetésének egy-egy gyorsan tovasuhanó jelenetévé zsugo-
rodott. A vándorgyűlések megs.zűnése óta nem sokkal vigasztalóbb gyám-
Intézetünk helyzete az egyházegyetemnél sem. Ami valamikor felemelke-
dését biztosította: autonóm egyházunk különbözö fokozataiba való bele-
épülés, ma megnyügöző kalódát jelent néki.

2. A gyülekezeti életben tapasztalható másik életmegnyilvánulása meg
éppen elszomorító. Gondoljunk gyámintézeti gyüjtéseinknek nem egy
gyülekezetünkben történö zégyenletes folytatására és még szégyenlete-
sebb eredményére! Ezért a rideg l<özönyért pásztor és nyáj együtt felel-
nek maj dIsten és a történelem ítélőszéke előtt!

3. Semmivel sem vigasztalóbb a kép a harmadik életmegnyilvánulás-
ban, a segélyezésben sem. A kérvényező gyülekezetek önző szerény telen-
ség e emberfeletti munka elé állítja a vezetőket és a segélyek nevetséges
összegekké történö elaprózásahoz vezet.



4. Alig leküzdhető nehézség elé állítja gyárnintézetünket a gyáminté-
zeten kívüli rendszertelen gyüjtés és kéregetés. Nem tudom máshoz hason-
lítani ezt a minden ióérzéssel ellenkező szabadságot, mint kalózkodáshoz.
Lángoló .buzg alomból vagy csak üres becsvágyból és hozzá felsőbb egyház-
hatosági engedéllyel és támogatással folytatott gyüjtések évről-évre több-
ször iS"letarolják gyámintézetünk elől az áldozatkészség mezejét. És mi
az érem másik oldala? Igaz, hogy ezekből a gyüjtésekből templomok emel-
kednek, de én is tudok olyanról, amelyik néhány év mulva és azóta is -
kong az ürességtől. Miért? Mert a, templomépítés érdekessége és izgalmai
miatt a gyülekezet lelki építése elmaradt.

Folytathatnám és a rendelkezésemre szolgáló adat~kkal igazolhatnám
ezt a listát, de azt hiszem ennyi is elég ahhoz, hogy a cikk fölé írt fel-
kiáltást ezzel toldjuk meg:új egyházat is!,

Oj gyámintézetet! Új világ küszöbéhez érkeztünk. Sz ámolnunk kell
a régi, megüresedett keretek rövid idő~ beIim leomlásával: Új feladatok
elé kerül. egyházunk is, gyámíntézetünk is. A várható jövő bármily irányú
kiszínezése helyett hadd írjam még ide Magyarországi Evangélikus Gusz-
táv Adolf Gyámintézetünk megújulását célzó néhány szerény elgondolá-
somat.

1. Gyárnintézetünk rövidesen olyan viszonyok közé kerül, amilyenek
között született: megszünik a nagyra értékelt és életfeltételként körül-
rajongott kűlsö támogatás. EI kell készülnünk az egyház és állam szét-
választására is. Hogy e míatt jajgassunk vagy örűljünk-e, a jövő mutatia
meg. ~sak ennyit: az első keresztyének életében sem volt közalap, kon-
g rua, kor- és családi pótlék, sőt még nyugdíjintézet sem. De volt egyházr
Mégpedig szegénységében is gazdag egyház, mert a Gal. 6, 2 igéit élte.

2. Készüljünk a jövőre! Ne dugjuk fejünket strucc módjára homokba!
Igazamat tudva állítom, hogy magyar evangélikus egyházunkat a jövőben
csak a gyámintézet vagy ennek szellemében vállalt szolgálat mentheti át,
Szerintern, ha nem volna gyámintézet, ma kellene sürgősen megalap ita-
nunk. Mivel pedig van, becsüljük meg s tegyük alkalmassá hivatására.

3. Néhány gondolat gyámintézetünk megújításához!
lsten szerit igéjében való megkötöttségéri kívül gyámintézetünknek

le kelt vetnie m inden más, hivatása betöltésében gátló ko rlátoz ást, jőjjön
az felülről, alulról; kívülről vagy belülről.

Tegyük gyámintézetiinket magyarországi evangélikus egyházunk gyá-
molító és fenntartó intézetévé.

'-GYám,intézetünk hivat~tt arra, hogy szegény gyülekezetcink meg-
segítése mellett szórványg ondoz ásunk középpontjává legyen.

Vegye kezébe egyházi intézményeink: diakóniánk, szegény- és árva-
gondozásunk, laikus munkások kiképzésének stb. ügyét.

A nagyrészben állami forrásból táplálkozó közalap helyett teremtsen
egyházi forrásból új közalapot s ezze! vegye magára a lelkészfifetések
hosszú idő óta vajudó arányosításának, a hitoktatásnak, kántorfizetés ren-
dezésének és egyházi javadalmasok nyugdíjának gondját.

Ezeket a gondolatokat is folytathatnám, kiegészíthetném és részle-
tezhetnérn, E helyett hadd válaszoljak az olvasó torkát már eddig is .fojto-'
gató kérdésre: honnan és hogyan lenne erre képes a gyámintézet? Honnan
és hogyan? Két szóban felelek: lsten keg-yelméből és saját erejéből.
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Ha evangélikus egyházunk és gyámintézetünk élő hordozói ban, ben-
-nünk és híveinkben van még annyi hit, hogy azzal méltóvá tehetjük gyám-
.íntézetünket a megújulásra, "élő vizek folyamai ömlenek annak belsejé-
ből". (Ján. 7, 38.) Ezért imádkozzunk Gusztáv Adolf születése 350.-ik
-esz tendejében.

Dr, Győrffy Béla.

Betegség, lélek, gyógyulás.*)
Eszrnélkedéseink során eljutottunk addig a megállapításig, hogy a

modern orvostudomány több világoslátású művelóje mind erőteljesebben
'hang súlyczz a a léleknek szinte sorsszerű' kihatásait a testi életre. Néhány
nyitottszemű orvos (pl. a Nobel-díjas Carrel) felismerte a lélek rendkivüli
nagy szerepét nemcsak a "pszichogén" jellegű, hanem a szervi bajok
{gyomor-, vese-, bél-bajok) kifejlődésénél, illetőleg gyógyulásánal is.
Annak azonban már nem tudják okát adni ezek az orvosok sem, hogy
miért vonja maga után a lélek betegsége a test megbetegedését is, ille-
tőleg a lélek gyógyulása milyen alapon hozza igen sokszor magával még
.a szervi bajok gyógyulását is. Orvosilag vagy lélektanilag ennek a kérdés-
'nek a megoldásánál zsákutcába kerülünk. Más síkban kell tehát a kérdé-
sünkre a feleletet megkeresnünk és pedig a vertikális síkban. Isten elé kel!
.állnunk kérdésünkkel. Lényünk ALkotója, aki a "szíveknek és veséknek
vizsgálója", megadja a döntő feleletet a léleknek a testre gyakorolt sors-
szerű hatása rniként je kérdésében.

A Szentírásban igen világos feleletet kapunk a lélek es test egymás-
.hoz való viszonya kérdésében, külöriös tekintettel a testi megbetegedé-
-sek re, illetőleg gyógyulásokra. A feleletet I,egkézzelfoghatóbbana guta-
Jitött meggyógyításának történetében találjuk meg (Máté 9, 1-8). Máté
leírása szerint Jézushoz vittek "egy ágyban fekvő gutaütöttet", tehát testileg
beteg: megbénult embert. Mikor Jézus látta a bénát-hozók hitét, mindenek-.
előtt nem a testi meggyógyításhoz fogott hozzá, hanem íg'y szólt a beteg-
hez: .Bízz.ál, fiam! Megbocsáttattak néked a te bűneid." Jézusnak ez a cse-
lekedete három dologra világit rá és egyben feleletet ad felvetett kérdé-
.sünkre.

1. Jézus a bűnbocsánat adása által a lélek meggyógyitásával kezdte
'meg a béna lábraáilítását. Tehát nem is annyira az izmokban vagy az
'idegekben, hanem a lélekben vol t bénaság ának gyökere. A megbénult
embernek azért volt beteg a teste, mert beteg volt a lelke. Azért kellett
Jézusnak bűnbocsánatot adnia, mert a gutaütött a bűn hatalmában volt es
.a bűn sátáni hatalma által megkötözött lelkének nyomorúsága kihatott
testi életére is. Bűnének lényege az volt, hogy minden ember legfőbb vi-

,:szonya, az Istenhez való viszonya nem volt rendben. Megromlott. Tehát
a lelki (vertikális) síkban mutetkozo baj kihatott a testi (horizontális)
síkra is. És ez mindig így van. Az Istenhez való viszony megromlása, vagyis
a bűn, kívétel nélkül mindig vaskövetkezetességgel magával hozza a testi
élet megromlását is. A lelki életben jelentkező rendellenességek (lázadás
Isten ellen l) azonnal jelentkeznek a testi életben, mint bűnkövetkezmenyek:
betegségek, szenvedések és halál Iorm áiában. Mert a bűn és annak követ-
.kezménye a betegség, soha sem áll meg a léleknél, hanem továbbterjed
a testre is. A bűn ördögi hálójában az ember testestül-lelkestül, tehát
totálisan a betegség, a szenvedés és a halál foglya. A bűn úgy terjed to-
vább az emberben, mint a ragály. Életrontó hatalma elhat a lélekből a test
1egparányibb sejtjéig és megfertőzi, megmérgezi azokat. Ez magyarázza
meg azt az orvosok által is megfigyelt és bizonyított tényt, hogya lelki
állapot kihat a testre is. Másszóval: a beteg lélek beteggé teszi a testet is

") V. Ö. "Minden a lélek" c. tanulmányunkat az októberi z árnban .

••
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és pedig nemcsak annyiban, hogy legyengül a test, hanem a lelki rend-
el,lenességek szervi elváltoz~sOk~t is okozh~tnak. ,(GYO~lOr-, vese-, máj- és
bélbajok). Carrel csak rneg állapf tj a, de okat adni nem tudja annak, hogy
a gyűlölet. harag, á'I,landó -aggodalom, a csüggedés, az irígység rniért hoz
létre zavarokat a sejtek és szövetek világában is? Mi tudjuk. Azért, mert
a bűn és annakkülönbözö formái: a csüggedés, ag godalmaskodas, irígység"
gyúlölet, harag, nemcsak a lelket rontj ák meg, hanem a testet is, A Sátán,
mely állandóari egyeduralomra törekszik, soha sem elégszik meg a lélek
bir toklásával, hanem hatalmát kiterjeszti a testre is betegség formájában,
Ebben van a nyitja a lélek testre gyakorolt sorsszerű hatásának.

2, A gutaütött akkor gyógyult meg a bénaságából is, amikor Jézus
a bűnbocsánat ajándékát adta neki, Vagyis, amikor egészségessé lett a
lelke, egészségessé lett a teste is. A bűnbocsánat eszközlése megnyitotta
az utat a testi gyógyulás felé is. 'És pedig azért, mert Jézus csodálatos
emberfiúi hatalmánál fogva kiküszöböl te a gutaütött életéből azt, ami őt
az Istentől elszakította és elválasztotta: a bűnt és ennek bizonyságául és
velejárójául a testi betegség is meg szűnt, A bűn kiküszöbölése után Jézus
lett az nr a béna életében, Viszont "ahol' Jézus uralma megvalósul - írja
Karner professzor (Máté evangéliuma) -, ott nemcsak a bűnnek kell el-
tűnnie, hanem minden következményének is, tehát el kell tűnnie 'a beteg-
ségnek, halálnak is, mert Jézus elől menekül a nyomorúság, a betegség,
a halál és ahol megjelenik, ott élet árad szét, ott eleven isteni erők terem-
tik újjá a világot." Ezek az eleven isteni erők pedig azért léphetnek műkö-
désbe, mert a bűn eltűnésével létrejön az embernek az Istenhez való egész-
séges viszonya, A normális kapcsolat ember és Isten között helyreáll és
ez a lelki síkon bekövetkező új viszony a testi gyógyulásnak is a legfőbb
és elengedgetetlen feltétele. Az orvosok előtt talán titok marad, hogy a
lelki életben bekövetkező nagy fordulatok (sokszor egy-egy beteg-úrvacso-
rázás után), hogyan fordíthatják meg gyakran még az úgynevezett "gyó-
g'yíthatatlan" betegek állapotát is, de mit tudjuk, hogy ahol Jézus lesz az-
Úr a lelkekben. ott győzelmének gyümölcsei a testi életben is azonnal
jelentkezik. Ennek másik oldala az, hogy az orvosok igen sokszor azért
nem tudnak teljes és tökéletes gyógyítást végezni és gyógyulást elérni,
'mert legtöbbször a betegnek csak a testére vannak tekintettel, másrészt,
ha gondolnak is a beteg lelkére, legegzisztenciálisabb viszonyát: az Isten-
hez való viszonyt nem tudj ák meggyógyítani, "Ez már egyenesen isteni
beavatkozást kíván" - írja Karner.

3, Ez az isteni beavatkozás pedig bekövetkezik ott, ahol Jézus hitet
talál. A gutaütött meggyógyításánál a beteget-hozók hitére volt .tekintet-
tel, bár magában a gutaütöttben is kellett lenni hitnek, amellyel elf ogadta
a bűnbocsánat kegyelm! ajándékát Nagyon vigyáznunk kell arra, hogy
amit mi hitnek nevezünk, az nem azonos azzal, amire igen sokszor a me-
dern orvostudomány is hivatkozik, amikor arról beszél, hogy csak azt a
beteget tudják meggyógyítani, vagy legalább is előbb meggyógyítani, aki
"hisz" .a gyógyulásában, Amit mi hitnek nevezünk, az gyökerében véve,
teljes es határtalan bizalom Kriszius iránt. Amely vallja, hogy Krisz-
tusnak az ereje hatalmasabb minden lehetetlenségnél. még a "gyógyí tha-
tablanság " esetében is, Ez a hit újra meg újra való döntés Krisztus mellett
és gyermeki reáhagyatkozás az Igazi Orvosra, Ezzel szemben. az orvosok
által emlegetett "hit" tulajdonképpen nem más, mint "hiszékenys·ég". -
Különbség van a hit és hiszékenység között az eredetüket illetőleg is.
A hitet 'Isten adja és a Szenilélek által munkálja. A hiszékenységet az
ember önmagából termeli ki, esetleg autószuggesztióval, vagy kitermeltetí
szuggerá'ltatással. A betegnek azonban arra a hitre van szüksége, amely
határtalan bizodalommal van az Istennek Kr isztusban kézzelfogható való-
ságg á lett megsegítő hatalma iránt, mert e nélkül a hit nélkül az ember
totálisan a bűn rabságában van, A betegségből viszont igazán nem gyó-
gyulhat az meg, aki a bűn hatalmában van, De a .meg lévö hit csodákat
müvelhet. Carrel tapasztalta az imádkozás csodálatos erejét, de annak okát
adni nem tudta, Mi viszont ismerjük az okát bs bizonyságot teszünk róla,
hogya "hitből való imádság megtartja a beteget", (Jak 5, 15,)
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. Mindezekből világosan következik, hogy voltaképpen azért van olyan
sok testi é.s lelki beteg az emberek között, mert hiányzik az életükből
Krisztus. Ennek oka pedig az, hogy hiányzik az életükből a Ktisztusrs
hsgvetkozo eleven hit. Ezzel egyben a gyógyulás módját is megjelöltük.
Testi és lelki gyógyulásunk nem szuggesztió, autószuggesztió vagy yóga-
gyakorlatok révén hull az ölünkbe, sőt nem csupán a modern orvostudo-
'mány csodálatosnak mondható vívmányai által, hanem Krisztust Urunknak
valló hittel imádkozo életünkben következik be. A hitért viszont, amelyet
az Isten ád nekünk, naponként kell újra és újra imádkoznunk. Ez a teljes
gyógyulásunk egyetlen útja.

Az elmondottak után még nyitva marad egy kérdés. Hogy lehet az,
hog y annyi hitben élő, hittel imádkozó ember beteg? Feleletünk erre az,
hogy az Isten, a szuverén Ur, soha sem szolgáltatja ki magát az ember -
kényének-kedvének. Még a hívő embernek sem. Szuverén, világfeletti, totá-
lis hatalmát mindig megőrzi. Isten soha nem akar az emberi vágyak zsinór-
ján ide-oda rángatható játékbábu lenni. Még bűnbánattal bűnvallással és
megtéréssel sem lehet arra kényszeríteni, hogy minden további nélkül
kiszolgáljon bennünket. A gutaütöttnél sem úgy történt a dolog, hogy
Jézus prédikált neki, erre a gutaütött megtért, megvallotta bűneit és meg-
gyógyította öt. Hanem megkönyörült rajta: csodálatos emberfiúi hatal-
mával kegyelemből küsz öbölte ki a béna életéből azt, ami öt Istentől el-
választotta és ennek bizonyságául meg is gyógyította őt. Ingyen, \ keg y e-
Jemből! Emberi cselekedetekre való tekintet nélkül. Tehát, ha csak nem
akarunk tevútra kerülni, nem számíthatunk a fentebb elmondottak alapján
arra, hogy majd imádsággal, megtéréssel stb. kierőszakoljuk vagy kieszkö-
zöliük a gyógyulást. Az tény és isteni igazság, hogy lsten meghallgatja
a gyógyulást kérő imádságokat, de csak akkor, amikor Ö azt jónak látja.
Nincs módunkban befolyást gyakorolni arra, hogy lsten mikor, mennyiben,
meddig próbál és nevel bennünket a betegséggel, talán éppen az Ö válasz-
tottjait. De ugyanakkor tény az is, hogy ott nem tud segíteni, ahol a hit
nem ny ul ki segitő keze után. A gyógyulást soha nem akarja reánk erő-
szakolni, azt várja, hog azt-imadságban kérjük és hittel elfogadjuk. Ahol -'
a Krisztusban való hit él, ott tetszik a kegyelem Istenének, hogy gy6gyu-
Iást adjon nekünk. Mi ne tegyünk semmi mást, mint esedezzünk a Szent-
lélek ajándékáért, a hitért és e hitünk birtokában, békességgel bízzuk
beteg testünk meggyógyítását is az ő akaratára. Aki akkor segít rajtunk,
amikor azt jónak látja. És az Ö akaratában megnyugodhatunk, mert az Ö
akarata a legfőbb jó.

Ezen az úton megszünik minden test» nyomorúságunk, mert meg-
ezűnik minden lelki nyomorúságunk.

A-áldy Zottd»,

R É V É S.Z IST V Á N

Lapzártakor érkezik a fájdalmas hír, hogy Révesz István tábori lel-
kész, folyóiratunk szerkesztö bizottságának tagja, Tiszavárkonynáí október
:20-án hősi halált halt.

Révesz István Istentől nyert kivételes tehetségével egyházunk egyik
nagy ígérete volt. Nemcsak széleskörű tudással ismerte az egyházművészet
gazdag termetét, hanem értékes alkotásokkal maga is gyarapította.

Mélységes fájdalommal búcsúzunk Révesz Istvántol. Neki az élete sem
volt drága, csakhogy elvégezhesse futását örömmel és azt a szolgálatot,
rnelyet vett az .or Jézus Krisztustól. '

"Seregek Ura, Istene! Allíts helyre minket; világoltasd a 'Te orcádat,
hogy megszabaduljunk!"
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,messze túl utalnak rajta. Kár, hogy'
helyszűke miatt 'nem Ioglalkozha-
tunk külön-külön mindegyik kötet-
tel. Mefeg en ajánljuk az ajándéko--
zás céljaira különösen alkalmas,
rendkívül olcsó köteteket olvasóink
figyelmébe. K-

A. .Theologische Rundschau",.
(Tübingen, 1. C. B. Mohr kiadása.
előfizetési ára évi 6.50 RM) című.
folyó ir at, metybe a háború tarta-
mára beleolvadt a .Deutsche Theo-
logie", f. é. 1-3. egyesí tett füzeté-
ben Bultmann ismerteti az ókori
keresztyénségnek korához való vi-
szonyáról megjelent újabb műveket,
Schrey Oilthey filozófiáját és annak
problematikáját ismerteti irodalmi
áttekintés kapcsán, Bornkamm pom-
pás tanulmánya az elrejtett és ki-
nyilatkoztatott Istenről Luther teo-
lógiájának egyik centrális kérdését
rendkívül világosan tárja fel, végül
Sohemetus az északi germánok élet-
f'elfogásáró! értekezik. K.

Az "Evangélikus Templomok"-
ról szóló f.. é. júliusi számunkban a
168. oldalon közölt ismertetéssej
kapcsolatban a mű kiadójának, Vass
János úrnak kérésére készséggel
megállapít juk, hogy az ismertetés
nevezett kiadó üzleti tevékenysé-
gét bírálat targyáva tenni és öt sze-
mélyében érinteni nem kívánta.

Sajtóhibaigazítás. Az októberi
számban a 205. lapon alulról a 2L
sorban védekeznek helyett vétke-
zésnek olvasandó. Ugyanannak a
lap nak az alj án így hangzik helye-
sen a mondat: Még kevésbbé ment-
hetö, hogy a népek ürügyül hasz-
nálják a világnézetek vagy kultúrék:
különbségét hódító háborújuk iga-

. zolására.

K.O N YV EK

Kérjük olvasóinkat, hogy esetleges címváltozásukat azonnal
közöljék a kiadó hivatallal, valamint, hogy a rendkívüli viszo-
nyok miatt esetleg elkallódott számokat reklamálják ugyancsak
a kiadóhivatalnál, hogy azokat pótolhassuk.

Képkoszorú. Kiadja: Lülzeler
Heinrich. Németből fordította G.
.Kovács Erzsébet. Freiburg, Herder-
kiadás. Kötetenként ára 1.60 RM.

·1-12. kötet: 1. .Krisztus képmása";
2. "A szent éj"; 3. "A túlvilági élet
vigasza"; 4. "Maradandó örömeink";
5. "Fiatal lányok"; 6. .Jegyespérok",
7. "A gyermek"; 8. "Az ifjú"; 9. "Mi
és az állatok"; 10. "Mária élete";
11. "Feltámadás"; 12. "Követők és
apostolok". - Lützeler általunk is
többször ismertetett sorozatát ("Der
Bilderkr eis") anémet kiadóvállalat
némileg megrövidített szöveggel, de
csonkitatlan képanyaggal magyar
Jordításban is közrebocsátja. A köte-
tenként 25 képet, köztük 4 színnyo-
matot magában foglaló sorozat cél-
ja, hogy bevezesse az olvasót a mű-
vészet igazi szemléletébe, megérté-
sébe és élvezetébe s hogy ezzel
együtt egy belső nemességgel telt,
tisztult életszemlélet hatáskörébe
vonj a bele. Kiemelkedő helyet fog-
lalnak el e sorozatban a vallásos
tárgyú kötetecskék: megmutatják
az egyházi művészet sokrétű forma-
gazdagságát s ennek révén igye-
keznek elvezetni a keresztyén hit
titkaihoz. Érthető, hla a katolikus
kiadó a katolikus kegyesség szem-
pontjait tartja szem előtt, a nélkül
azonban, hogy ez bárhol is bántó
lenne reánk evangélikusokra. A töb-
bi kötet is csodás gazdagságú. meg-
látással, igen széles, területről ösz-
szegyüitött, akárhányszor nagyon
ritka s nehezen hozzáférhető, de
pompásan reprodukált képek kap-
csán állítja elénk emberi életünk
kincseit a keresztyén hit által el-
mélyült nemes humanizmus szelle-
mében: de ezek a kötetek sem re-
kednek meg a hurnánumban, hanem.

A "KERESZTYÉN IGAZSAG" megjelenik havonta. Előfizetési ára egész
évre 10 P, félévre 5 P, egyes szám 1 P. - Csekksz ám : 45.031. - Szerkesz-
tőség és kiadóhivatal: Sopron, Arany János-u, 9. - Felelős szerkesztő és
kiadó: Lic. Dr. Karner Károly. - Közlemények utánnyomása a szerk esz-
töség engedélye nélkül tilos. - Nyomatott: Baross-Nyornda, Uz.saly é!

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


