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A reformáció bölcsője.

Nem valami zugolyában lett dolog ez!“ — mondja Pál két ki
rályi személy jelenlétében. A kereszlyénséget tehát már kez- 

"  detekor megvádolták ezzel. Ma a reformációval vannak igy 
sokan. Mi volt a reformáció bölcsője? Elleneink azt gondolják, egy 
pályatévesztett barát nagyravágyó, érzéki természete. A közönyösek 
a kor szabadság- és haladásvógyában látják a bölcsőnek két ringató 
talpfáját. Mily távol vannak ezek az igazi bölcsőtől 1

Vájjon a reformáció barátai mind közelebb járnak ? Azok, akik 
a bölcsődalban az Ujtestamentum kedves görög nyelvének újra fel
hangzó zenéjét hallják egybefolyva az ujonan feltalált sajtó csendes 
kattogásával? Emberi oldalon nem lehet megtalálni a reformáció 
bölcsőjét. Még abban sem, hogy valaki élete legnagyobb szomjával 
szomjazta a bűnbocsánatot és ragadta meg a Keresztet. A reformáció 
csak Isteni talajon érthető. Csak az Úr kezéből kerülhetett ki hozzá 
minden.

„Az Isten ő közepette van,“ Luther ősi énekének zsoltárát, a 
46. zsoltárt semmi sem teszi úgy a reformáció zsoltárává, mint ez az 
Ige. Az Úr itt van. Ez kettőt jelent. Először azt, hogy Nevével vissza
élni, Igéjét elnémítani, bűnös célra felhasználni végkép nem lehet. 
Másodszor azt, hogy ö  maga jelentkezik megromlott egyházának 
megmentésére. A reformáció több, mint emberek bizonyságtétele 1 
A reformáció Isten bizonyságtétele. Elsősorban Igéje mellett. Nincs 
szükségünk túlmenni a Biblián. A Kereszt teljesen elég minden hívő
nek üdvösségére. Nincs szükségünk látható főre, Egyiptom lovaira és 
szekereire, mert a mi Urunk itt van. ő  van a középen. Nem Német
ország volt a reformáció bölcsője, hanem az Úr érettünk égő 
szive. Isten nem engedhette, hogy üdvsovárgó lelkek elaltassa 
nak, vagy emberi cselekedetek kínpadjain gyötörtessenek. újból fel- 
ragyogtatta a Golgothát. Az Úr itt van! Ma is ettől kell várni mindent. 
Aki látja a Golgothán keresztül mennybe szállt Krisztus trónját, aki 
onnét ma is kormányoz, az nem keresi többé embereknél a refor
máció bölcsőjét. Nem is kívánja ott látni. Az nem ismer nagyobbat, 
minthogy az ő élete is padló lehessen, melyre ránehezedik az örök 
reformáció bölcsőjének két ringató talpfája. G. A.
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Királyok és papok.

e n y s u g á r "

M int . .^ ogy Krisztusé az első- 
szülöftség minden méltóságá

val és dicsőségével, úgy Ő meg
osztja azt minden hívével, úgy 
hogy azoknak hit által királyokká 
es papokká kell lenniök Krisztus
sal, mint ahogy Péter apostol 
mondja: „Királyi papság, szent 
nemzet vagytok.“ (1. Pét 2-9)  S 
ez úgy megy végbe, hogy a keresz- 
yenne!^ber Ki* által oly magasra 
emeltetik minden dolog fölé, hogy 
azoknak lelkileg urává lesz, mert 
semmi dolog sem árthat az ő üd
vösségének. Sőt ellenkezőleg, min
den dolog alá kell, hogy vetve 
legyen neki, hogy őt az üdvösségre
P-g'tseb T 1,1 ah°sy Pál mondja 
Rom 8:28-ban: „Azoknak, akik 
Istent szeretik minden javokra szol
gai , legyen az élet, halál, bűn 
kegyesség, jó, vagy rossz, vagy 
barmi, mint ahogy I. Kor. 2,-22- 
ben is olvassuk: „Minden a tiétek 
akar világ, akár élet stb.“ Nem 
mintha ezek fölött a dolgok fölött 
testi eg uralkodnánk, hogy azok a 
mi tulajdonunkat képeznék, vagy 
okét felhasználhatnánk, mint az 
emberek a földi dolgokat, mert 
testileg meg kell halnunk és senki 
sem kerülheti el a halált s éppen 
úgy sok egyéb dolog alatt is meg 
kell hajolnunk, mint ahogy azt 
Krisztusnál és az Ő szentjeinél 
latjuk. Mert itt lelki uralkodásról 
van szó, amely a testi elnyomatás
ban uralkodik, vagyis minden 
dolog az en lelki javamra szolgálhat 
s meg a szenvedésnek és halálnak 
is az üdvösségemet kell munkálnia.
. magas és dicsőséges méltóság, 
igazi, hatalmas uralkodás, lelki 
királyság amelyben akár jó, akár 
rossz dolognak javamra kell szol
gaim, ha hiszek s azért még sincs 
rajok szükségem, mert a hit nekem 
elegendő. Imé, milyen drágalátos

szabadsága és hatalma van a 
keresztyénnek!

Azonkívül papok is vagyunk 
es ez még többet jelent, mint 
kn-alynak lenni, mert a papság 
méltókká tesz bennünket arra, 
hogy Isten elé lépjünk és másokért 
könyörögjünk. Mert Isten színe 
előtt állni es könyörögni, ez csak 
a papokat illeti meg.

De aki nem hisz Krisztusban 
annak semmi dolog sem szolgál 
javara, az minden dolognak rab
szolgája és mindenben meg kell 
botrankoznia Amellett imádsága 
nem kedves Isten előtt és nem is 
jut az 0  színe elé. Ki tudná most 
mar elegge folerni gondolataival a 
keresztyen ember nagyságát és di-
csoseget'PKn-áíyságafolytán minden

olog fölött hatalma van és pap
sága folytán Istennel szemben is 
hatalma van, mert Isten megteszi 
azt, amit kér és akar, mint ahogy 
megvan írva a zsoltárokban: „Isten
^lef Có?(erbM' azoknak akaratát, 

m P- J e lk es ."^hallgatja kéré- 
f ! kf ' , ezt,a hsztességet egyedül 

h|' i ali a erhetjük el, nem pedig 
cselekedeteink által. Ebből vilá
gosan kitűnik hogy a keresztyén 
ember szabad minden dologtól és 
minden do og fölött s nincs szüksége 
jo cselekedetekre, hogy üdvözüljön, 
mer ezt a hit által teljesen eléri.

Lulher Marionnak: „A keresztyén em
ber szabadsága“ cimű munkájából.

Emlékezzünk!
Vigyázzatok azért, mert 
nem tudjátok, mely órá
ban jő el a ti Uratok.

Máté 24:42.

K 1 o?íldo,ta., volna kéf héttel ez- 
előtt, amikor mosolygó arccal, 

kezeben az énekes-könyvvel ott 
enekelt az Ullői-úli órán, hogy nem 
latjuk többé? Ki gondolta vota”  
hogy utoljára köszönünk el egy
mástól itt a földön,amikor azt mond-
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tűk egymásnak : a viszontlátásra ?
Reszkető keze súlyos beteg 

nővére homlokáról törölte le a fáj
dalom verejtékét, amikor elhang
zott felé az Ür haza hívó szava. 
Vájjon hogy találta a hívó szó? 
És vájjon milyen visszhangot adott 
rá a kifáradt, roskadozó testi hü
velyét odahagyó, haza költöző lélek.

Aki a szíveket vizsgálja, az az 
Ür, de 0  fellebbenti előttünk gyak
ran a titkok fátyolát, hogy bepil
lanthassunk egy-egy embertársunk 
leikébe. Ez a bepillantás megnyug
vással töltött el.

Ott feküdt fejét oldalra fordítva, 
félig hűdött testtel a kórházi ágyon, 
amikor utoljára láttuk. Szeme be 
volt hunyva, de ajka szólt és amit 
mondott öntudattal mondta : „Sze
retem az Úr Jézust és bízom benne, 
Ő mindig velem volt és most sem 
fog elhagyni.“ íme a visszhang, 
amit a búcsúzó lélek adott a hívó 
szóra: „Te kövess engem 1“ Ké
szen volt.

Ki gondolta volna két héttel ez
előtt, amikor ott ültek egymás 

mellett apa, anya és fiú a József- 
utcai órán, hogy utoljára ülnek így 
együtt? Ki gondolta volna, hogy 
utoljára szorítottunk kezet az apá
val óra után ?

Temetésről jöttem, amikor a 
halál megdöbbentő híre utóiért. . .  
Másnap ott ültem a családi fészek
ben, hallgatva az utolsó idők tör
ténetét. Nem hangos jajszó, nem 
kétségbeesés tölti be a házat, nyu
godtan szól az anya: „Oly sok
szor kérdeztük: „készülsz-e?“ és 
ő felelt „készen vagyok.“ Készen 
volt. Még a hónap elején felvette 
utoljára az úrvacsorát. Milyen jó, 
már most nem tudta volna. Még 
vasárnap reggel el-elcsukló han
gon velünk énekelte a „Jövel Szent
lélek Uristen“-t és délután már- 
már öntudatát vesztve készült a

József-utcába a tagok órájára. Már 
éjjel agonizált. De készen volt. Fáj
dalom nélkül szenderült el, mire 
a fájdalmak felléptek, az Ur az ön
tudatát elvette. Milyen kegyelem.“

Az ablak felől különös zaj hal
latszik, mintha sok-sok szárny su
hogása volna. Vájjon mi lehet 
e z ? . . .  Az ablakpárkányon egy 
sereg galamb röpdös bizalmas kö
zeledéssel. Mintha keresnének va
lakit, mintha hiányoznék nekik va
laki, mintha várnának valakit. Nincs 
itthon a gazda, kis galambok, hiába 
keresitek, elment, h a z a  ment . . .  
De a terített asztal meg van azért 
most is. Minden marad a régiben, 
csak két szerető kézzel kevesebb 
szórja nektek a magot és egy sze
rető szempárral kevesebb nézi, 
figyeli lakomátokat.

„Este olyan üres a szoba I 
Olyankor vette elő a Bibliáját és 
azután énekelt. Hangja nem volt, 
de mégis az énekétől megtelt a 
ház. Hogy tudott hinni . . .“ Idáig 
mondja az elbeszélő az egyszerű 
történetet.

Nem nagy tömegeket vezetett 
az úrhoz, nem nagy horderejű 
dolgokat végzett, de hű volt ott, 
ahova az Ur állította. „Jól vagyon, 
jó és hű szolgám, kevesen voltál 
hű sokra bízlak ezután“ — szól 
az Ur. Készen volt és — beme
hetett „az ő Urának örömébe“.

És te hogy várod az Urat ?!
Dr. F. M. d. fi.

Vándor útam Jézusommal járom, Bol
dogan csak Véle jár szivem. Utam s cé
lom másba' nem találom, Szívbe, házba 
üdvöt 0  viszen.

0  vigyáz rám, ha szemem behunyom, 
0  áll „mellém, hogyha fölkelek. Jó taná
csot Ű ad válaszúton, Ő vigasztal, hogy
ha szenvedek.

Míg az este rám borúi egészen, S 
föl az égbe Jézus hívogat, Szent örökség 
vár a mennybe készen, S tiszta béke honja 
befogad.
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Olvasd lelked szemével!

Csütörtök este a József utcában 
óra tartatott. Az új teremben. 

Én is részt vettem. Valahányszor 
alkalmam van reá, részt veszek, 
mert ezek az órák mindig jelente
nek valamit számomra.

A terem fel volt díszítve. A vi
rágok ugyan már hervadtak vol
tak, de még díszítették a falakat. 
Előző vasárnap adatott át a terem 
magasztos hivatásának s ezek a 
fonnyadt virágok ebből az alka
lomból maradtak ott. Örültem né
kik. Különösen ama hervadt ko
szorúnak, amely azt a drága arc
képet ott a falon körülölelte. Úgy 
illettek egymáshoz! . . .

Hallgattam a megszólalásokat. 
Közben egy-egy pillanatra elgon
dolkoztam. Amikor olyasmi hang
zott el, amin elgondolkozhatik az 
ember. Amint így ültem olt, egy
szerre megakadt a szemem az 
Igéken, melyek a falra vannak 
festve. Néztem a szép betűket. El
olvastam egyiket a másik után, 
ameddig azokat láthattam. S íme, 
egyszerre átvillant agyamon a gon
dolat : micsoda gyönyörű össze
függés van mindezen Igék között I 
Vájjon az, aki ezen Igéket e fa
lakra tervezte és festette, tudott-e 
ezen összefüggésről és tudatosan 
választotta-e éppen ezeket az Igé
ket? Mindegy. Ezen összefüggés 
felfedezése kedves élmény volt 
számomra.' Már azon a ponton 
voltam, hogy elmondjam, de közbe
jött valami. Elmaradt. Talán most 
ide írom. Ha ugyan még jól em
lékszem az Igékre.

„Szentség a Te házadnak ékes
sége“ (a Károli-biblia szerint: a 
Te házadat illeti Uram, szentség). 
Zsolt. 93:5. Ez az első Ige. Alatta 
drága halottunk arcképe. Mint egy 
hitelesítő aláírás 1 Igaz. Nem virág, 
sem illatozó, sem elhervadt virág;

nem új székek, új ajtók, szép 
ablakfüggönyök; nem szép ruhák, 
szép szavak — csak szavak —, 
szép mosolyok — hamis mosoly
gások — : valami más e háznak 
ékessége. Szentség. Megszentelt- 
ség. Hite, hitélete, erkölcsi tiszta
sága, Krisztus követése mindenben 
mindenkor mindazoknak, akik ide
járnak. Itt ülnek. Itt énekelnek, 
imádkoznak, bizonyságot tesznek. 
Innen hazamennek, hogy hivatá
sukat teljesítsék. Amikor mindezt 
teszik I Szentség. Áldott hajlék, 
melynek szentség az ékessége! 
Szentség lehet az ékessége, mert 

„Jézus élu. Bizonnyal él. Sokan 
látták a Feltámadottat és bizonyít
ják, hoay él. És az Ige bizonyítja. 
És az Úr Jézus maga bizonyítja. 
És mi bizonyságot teszünk az élő 
Krisztusról, mert — megéltük Őt. 
Élünk Benne. Hogyan élhetnénk 
Benne, ha nem élne? Hogyan 
hihetnénk Benne, ha nem élne? 
Hogyan követhetnők. ha a sírban 
volna? Hogyan lehetne életünk 
„szentek“ élete, ha Az, aki szent
ségül lett minékünk, nincs? De 
van! De él I Ő maga az Úr házá
nak leggyönyörűbb ékessége, mert 
ö  a teljes Szentség! S mi Általa 
vagyunk, lehetünk — ékesség I 
Szentség ékessége. De úgy, ha 

„Mindennap várlak Téged“. 
Zsolt. 25: 5. Aki élsz, jöhetsz. Aki 
jöhetsz, jöjj! Te, Uram 1 Hozzám. 
Mindennap. Ma is. Holnap is. 
Síromig. Mindennap. Nappal és 
éjszaka. Hogy soha ne legyek 
egyedül. Hogy ne vesszem el. 
Hogy haza találjak. — Várlak. 
Örömben is. Szomorúságomban is. 
A magasságban is. A mélységben 
is. Szentségben is. Bűnben is. 
Agyam minden gondolatával. Szí
vem minden szeretetével. Lelkem- 
mel. Téged, Uram. Mindenekelőtt 
Téged. Egyedül Téged. Téged nem 
hiába.
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„Békesség néktek!“ Ján. 20: 19. 
Nektek, akik mindennap várjátok 
az élő Krisztust. Akik Öt minden
nap befogadjátok. Akikhez Ő min
dennap betér, óv.ele békesség. Ha 
nyugtalanság is, de békesség. Ha 
küzdelem, ha meg-nem-értés, ha 
gúny, ha üldözés, ha szenvedés, 
ha iga, ha sírhalom is, de békés 
ség. Ha mindjárt: „Mester, Mester, 
elveszünk 1“ de: „hallgass, némulj 
el I És elállt a szél és lön nagy 
csendesség.“ Békesség. Nem em
bertől. Nem világtól. Őtőle, akinek 
van békessége. A_ki maga békes
ség. Annak, aki Őt várja. Aki az 
Övé. Akié Ő.

„Megtudják, hogy én szerettelek 
Téged.“ Jel. 3 :9 . Erről a békes
ségről tudják meg az ő  szeretetét. 
„Békességünknek büntetése rajta 
van.“ Bűneink büntetését magára 
vette, hogy békességünk lehessen. 
Mert szeretett bennünket. Békes
ségünk az Ő szeretetének bizonyí
téka. Szeretete szeretetre indít. Ez 
a szeretet béketűrőkké tesz ben
nünket. Békességre való törekvé
sünkről meglátják mások, hogy az 
Ö szeretete foglyul ejtett bennün
ket. Megtudják. Hadd tudják meg. 
Hogy ők is jöjjenek I „Messzi hang 
csendül feléd, Vándor, hí hazád, 
az ég. Itt a földön nincs hazád, 
ott vagy otthon . . . menj tovább I 
...Nemsokára haza érsz!“.. .  Mert 
Ő szeretett... Többet nem tudtam 
elolvasni. Nékem elég volt. Aki 
oda jársz ama szent hajlékbe, ol
vasd el te is. Néked is elég lesz 
az. Bizony elég. Csak olvasd . . . 
a lelked szemével. Szentséges lel
ked szemével I Zulaut Henrik.

Luther hangja: Amikor egyszer 
Luther panaszkodott, hogy gyenge
a hangja, Melanchthon azt felelte, 
hogy azért mégis nagyon messzire 
hallatszik.

s u g á r “

A szemorvos fogadóóráján.

Ott ültek egymás mellett ifjak és 
aggastyánok, szemük világát 

féltve. Köztük egy fiatal, nagy te
hetségű tudós. Szülei korán elhal
tak. Testvérei nem voltak soha. 
Egyedüli barátjai a könyvei. Amióta 
árnyék nehezedett szemére, vigasz
talanul elhagyottnak érezte magát. 
Egyszer felolvastatott magának az 
öreg Katalinnal, ki házét vezette, 
de nem bírta ki. Majd egy fiatal 
szomszéd ajánlkozott a felolva
sásra. Kifogástalanul, de lélek nél
kül olvasott. Ezt még kevésbbé 
bírta el. Most ott ült a szemorvos 
előszobájában — reménytelenül. 
Tudta, hogy reménytelenül. Olyan 
gyengéden mondotta a múl kor a 
tanár úr, hogy mindent meg fog 
tenni szeme érdekében. Olyan ked
vesen hangzott, de ő a kedves 
szavakból szemének halálos íté
letét hallotta ki.

Még egyszer nyílott az ajtó. Egy 
kis fiú lépett be rajta, görcsösen 
kapaszkodva egy fiatal leány ke
zébe. A nénje volt.

„Nem, én nem maradok itt,“ 
jelentette ki a fiúcska. „Megint úgy 
fog fájni, mint tegnapelőtt. És akkor 
itt volt édesanya.“ „De hiszen tu
dod, kis Gyurikám, hogy anya nem 
jöhetett ma el, mert betegen fek
szik,“ felelte a fiatal leány. „Hogy 
fog édesanya örülni, ha majd el
mondom néki, milyen hősiesen 
viselkedtél!“ „De én nem akarok 
hősiesen viselkedni.“ „Nézd, ide 
ülünk a sarokba s én mesélek 
néked valamit.“ „Tudsz mesét fá
jós szemről, mely ismét meggyó
gyult?“ „Mesét nem.“ „Hát igaz 
történetet?“ „Igen . . . Két jó barát 
sohasem látta még a napot s a 
csillagokat, a zöldelő rétet s a vi
rágokat.“ „Lovat sem ?“ kérdezte 
a kis Gyuri, aki ezt fontosabbnak 
tartotta. „Nem, lovat sem. . . .  És 
azt gondolták, hogy örökké sötét
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ségben marad előttük minden.“ 
Valaki sóhajtott, de a két testvér 
nem hallotta. . .  „Ekkor a két jó 
barát hallott az Úr Jézusról. És el
határozták, hogy elmennek Hozzá. 
És kéz a kézben elmentek Hozzá. 
Egyik támogatta a másikat.“ „Se
gít az Úr Jézus minden vaknak?“ 
kérdezte a kis Gyuri. A leány gon
dolkozott. Aztán így szólt: „Mindig 
egy bizonyos módon. Ha nem adja 
a napsugarat a szemükbe, nap 
sugarat ad a szívbei“
, „Tovább!“ „Most megállnak az 

Úr Jézus előtt. Most könyörögnek 
Hozzá. Most az Úr Jézus ráteszi 
kezét a szemükre — és íme — 
látják szeretetet sugárzó tekintetét. 
És a napsugarat is és a virágos 
rétet is.“ „És a lovakat is,“ teszi 
hozzá a kis Gyuri és kicsi két 
kezével ujjongva tapsol. A nagy 
gyermekörömbe ekkor beleszólal 
a tanár úr mély hangja: „tessék !“ 
Nem volt már idő abhoz, hogy a 
kis Gyuri a félelemre gondoljon. 
De nem is fájt úgy, mint a múlt
kor . . .

Aznap este azonban különös 
dolog történt. Valaki, akinek nevét 
még sohasem hallották, egy kis 
májusi gyöngyvirágbokrétát hozott 
Gyuri nővére száméra. Pedig még 
oly ritka volt a májusi gyöngyvirág 1 
„Hálám jeléül, hogy a tanár úr 
előszobájában a várakozás ezúttal 
nem volt vigasztalan,“ mondotta 
az a valaki, miközben a virágot 
átnyújtotta. Azt is megkérdezte 
szerényen, csendesen, hogy máskor 
is eljöbet-e.

A legközelebbi alkalommal, mi- 
1 or ismét ott ültek az előszobában, 
a leány nem mesélt semmit. Olyan 
bátortalan volt. A kis Gyuri leg
alább azt mondta. Mi volt félénk
ségének az oka? Talán, hogy most 
még két másik szemért aggódott? 
Az a két másik szem nem gyógyult 
meg soha. De helyettesítő szemet

talált. És ez a helyettesítő szem 
nem olvasott pont nélkül, mint az 
öreg Katalin. És nem is lélek nél
kül, mint a fiatal szomszéd. És jött 
egy nap . . . esküvőre szóltak azon 
a napon a harangok . . . olyan 
mélyen, olyan meghatón, ahogyan 
nem mindig szólnak. . . .  Az Úr 
harangjai voltak. . . .

46. Zsoltár.

Isten a mi oltalmunk és erőssé
günk 1 igen bizonyos segítség a 

nyomorúságban. Azért nem félünk, 
ha elváltoznék is a föld, ha hegyek 
omlanának is a tenger közepébe: 
Zúghatnak, tajtékozhatnak hul
lámai ; hegyek rendülhetnek meg 
háborgásától. Forrásainak árja meg
örvendezteti Isten városát, a Fel
ségesnek szent hajlékait. Az Isten 
ő közepette van, nem rendűi meg; 
megsegíti Isten virradatkor. Nem
zetek zajongnak, országok mozog
nak; kiereszti hangját, megszeppen 
a föld. A seregek ura velünk van, 
Jákob Istene a mi várunk. Jöjjetek, 
lássátok az Úr tetteit, aki puszta
ságokat szerez a földön ; Hadakat 
némít el a föld széléig; ívet tör, 
kopját ront, hadi szekereket éget el 
tűzben. Csendesedjetek és ismer
jétek el, hogy én vagyok az Isten 1 
Felmagasztaltatom a nemzetek 
közt, felmagasztaltatom a földön. 
A seregek Ura velünk van, Jákob 
Istene a mi várunk!

A munkától nem hal meg senki 
sem. A naplopás azonban sok 
embernek okozta már testi és lelki 
halálát. Az embert Isten munkára 
teremtette, mint ahogy a madarat 
arra, hogy repüljön. Luther.

Essél el, de ne essél kétségbe 
,és állj fel újra. Lulhet.
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Tudakozzátok az Írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Nov. 1. Márk 8 :1—13. És 22. A bűnbe 
eselt ember mindig egyforma. Amit az 
ó-testémentomi próféta mond a msga kor
társairól (13. v.), ugyanazt mondja az új- 
testémentomi apostol ez övéiről. Jelszavuk 
ez : „Együnk és igyunk, holnap úgyis meg
halunk.“ (1. Kor. 15 32.) S nem mondhat- 
jók-e ezt a mai prédikátorok is a mi nem
zedékünkről ? Nem evvel felel e ez is Isten 
komoly intő szavára, dorgálásaira ? Pedig 
mi ma már nemcsak Eliékimot, a Hilkiás 
fiát ismerjük, hanem azt is, akinek amaz 
csak előképe volt, de Ő a valóság, aki ha 
az ajtót megnyitja, ezf senki be nem zárja, 
s ha bezárja, senki meg nem nyitja — az 
Ür Jézus Krisztust.

Nov. 2. Máté 22: 1-14. Ef. 5 :15-21 . 
Ján. 15 : 1—8. Rám. 14 : 1—9. Amennyire 
fontos az, hogy Isten gyermekei az alap
vető, az üdvösségre tartozó kérdésekben 
egyek legyenek, annyira nem szabad túl
ságos fontosságot tulajdonítani a mellékes 
dolgoknak, s ítélkezni egymás fölött azért, 
ha a másik más véleményen van másod- 
vágy harmadrendű kérdésekben. Igyekez
zünk szeretettel arra, hogy ha egyik vagy 
másik keresztyén testvérünknek valamely 
kérdésben kevesebb világossága van mint 
nekünk, azt több világosságra vezessük, 
de rideg ítéletet fölötte ne mondjunk, ha
nem, hordozzuk imádságainkban s bízzuk 
az Úrra, hogy ő  majd rávezeti a teljesebb 
igazságra, sőt tudjuk azt is elfogadni, ha 
amazt máskép v/zeti. Ez nem kell, hogy 
megszakítsa az Úrban való egységet.

Nov. 3. Márk 8 : 14—26. És. 24. Milyen 
fájdalmas képet rajzol itt a szenlíró Zsidó
ország bekövetkezendő pusztulásáról. És a 
pusztulás csakugyan bekövetkezett. A zsidó 
nép nem állt meg a lejtőn, hanem folyvást 
lejjebb csúszott, míg végre a testté vált Ige 
megfeszítésével pecsételte meg sorsát. Pe
dig mennyi kegyelem volt abban, hogy az 
Ür olyan kemény szavakkal figyelmeztette 
népét az eljövendő veszedelemre, ha meg 
nem tér. Azóta is sok ilyen figyelmeztetés 
hangzott el hiába, s hangzik ej még ma is.

Nov. 4. Márk 8 : 27—38. És. 25. Az Úr 
sohasem vesztette úgy el a maga népét, 
hogy abból maradékot ne hagyctt volna. 
Az engedetlenek és lázadók nagy seregé
ben mindig voltak olyanok, akik keresték 
és várták az Urat, s akiket így megszaba
díthatott. Óh milyen örvendező a meg
szabadult hívek éneke! Milyen boldogító 
tapasztalatai vannak a gyöngéknek, a sze
gényeknek, akiknek az Úr erőssége és

oltalma! Lehullt a lepel a szemekről (II. 
Kor. 3 ; 16), le van törölve a könnyhullatás, 
eltörölve a halál. Milyen tökéletes mérték
ben fog mindez beteljesedni az utolsó 
időkben, mikor eljő az Úr, akit várnak!

Nov. 5. Márk 9: 1—13. És. 26. Az Úrra 
támaszkodni, — ebben van a- mi békes
ségünk. Aki önmagában vagy emberekben 
bízik, az megcsalódik, de aki az Úrban 
bízik, az nem csalódhatik meg, mert örök 
kőszál az Ür, amely mindörökké megáll. 
Az életnek útja keskeny út, de egyenes út, 
amelyet maga az Ür készített el számunkra. 
A keskeny úton jérsz-é ? Csak akkor jár
hatsz azon, ha átmentéi a szoros kapun, 
a bűnbánatnak és mega'ázkodásnak a 
kapuján, ha bünbocsánaiot és kegyelmet 
nyertél. De az Úr megadja ezt minden 
alázatos szívünek.

Nov. 6. Márk 9 : 14-29. És. 27. A 
megbüntetett nép számára is van szaba
dulás. Ismét megkötheti az Úrral a békét, 
ha megbánja a bűnét és megtér. így van 
ez az egyes lélekkel is. Ha a kegyelem 
megnyerése után újra eltévelyedett,, ha 
visszaesett és eltávolodott az Úrtól, nem 
kell kétségbeesnie és örökre elvesznie. 
Van kegyelem a visszaesettek száméra is. 
Üt ehez az igaz bűnbánat s a vágy a 
megújulásra. Te, aki ezt olvasod, nem 
vagy-e ilyen visszaesett lélek ? Ha igen, 
jöjj az Úrhoz, nála van helyreállító ke
gyelem is

Nov. 7. Márk 9 : 30—40. És. 28 : 1—16. 
Isten kegyelme mindenkinek békességet és 
nyugalmat hirdet. Az Úr Jézus így szól: 
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan." De mi 
a sorsa azoknak, akik ezt a hívást eluta
sítják? Nem lehet más, mint ítélet. A próba
kő, a drága szegletkő le van téve, az Úr 
Jézus az. Aki hisz őbenne, annak számára 
üdvösség fundamentoma, de aki hitetlen 
és engedetlen, annak megütközés köve és 
bolrénkozásnak sziklája. (1. Pét. 2 : 7.) 
Lehet-e habozni, hogy melyik részt vé- 
1 ¿isszuk ?

Nov. 8. Márk 9:41—50. És 28: 1 7 - 
29. Mindennek meg van a maga ideje, a 
szántásnak is, a vetésnek is, az aratásnak 
is. Attól, hogy hogy szántod meg a földe
det, meg milyen magot vetsz belé, függ 
jórészt az aratásod. De függ még inkább 
Isten áldásától, Ő ád csodás tanácsot és 
nagyságos bölcseséget. így van ez a lelki 
éleiben. Ha engeded, hogy Isten a bűn
bánat ekéjével jól végigszántsa a lelkedet, 
ha befogadod abba a jó magot, az Ür
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szent Igéjét, akkor az Ő kegyelmének nap
sugara és áldásának esője nyomán gazdag 
aratásod lesz. Ne állj tehát e'lent, ne csú
fold meg Isten szeretetét. hanem vedd 
füledbe és halld meg az Ő szavát, figyelj 
és hallgass az Ő beszédére.

Nov. 9. Ján. 4:46—54. Ef. 6 :10—16. 
Márk 10:13—16. Ef. 6 :1 —9. Sok ember 
fennakad Jézusnak azon a kívánságán, 
hogy legyünk olyanokká, mint a gyerme
kek. Hogy lehessen gyermekké az, aki már 
felnőtt, aki már sok mindent tud ? I Pedig 
egyszerű a megfejtés. Jézus újjászületést 
kiván, vagyis teljes lelki megújulást. Aki 
újjászületik, az gyermek. Gyermek Istenhez 
való viszonyában. Érzi a maga teljes tudat
lanságát, tehetetlenségét, semmiségét Isten
nel szemben. De bízik Istenben, mint Atyjá
ban, mindent ő  tőle fogad el így mehet be 
Isten országába, így ehet annak tagjává, 
Isten gyermekévé a Jézus Krisztusban való 
hit által, aki az- út és az ajtó.

Nov. 10. Márk 10:1—16. És. 29. A 
hitetlenek előtt Isten gondolatai el vannak 
rejtve, olyanok, mint a bepecsételt Írás, 
amelyből nem tudnak olvasni S nemcsak 
azok nem értik Isten gondolatait, akik egé
szen távol maradnak tőle, hanem azok 
sem, akik csak külsőleg közelednek hozzá 
ceremóniákkal, vallásos szertartásokkal, 
szóbeszéddel, de akiknek szivében nincs 
bűnbénat, nem akarnak hallani megtérésről. 
Isten csak az alázatos, bűnbánó lelkek 
elölt jelenti ki megát. Ezek megértik az 
Ő szavát, meglátják az ő  arcát a Jézus 
Krisztus arcán, mert világosság gyullad a 
szivökben, amellyel fölismerik Istennek a 
Jézus Krisztus arcán vilógoló dicsőségét. 
(II. Kor. 4:6.)

Nov, 11. Márk 10; 17-31. És. 30: 1 -  
17. Az Úr szövetséget kötött az emberrel 
már a legelső időkben. (Lásd Noé és Ab- 
rahám történetét.,) S új szövetséget, töké
letesebb szövetséget kötött vele szent Fia, 
a Jézus Kriszlus által. Ezen az alapon 
egymással is szövetséget köthetnek az em
berek Isten országának terjesztésére. A he
lyes alapon álló szövetséget megáldja az 
úr. Isten országának történetében láthat
juk, hogy az evangélium alapján álló kö
zösségek megáldott eszközei Isten országa 
munkájának. De világi érdekek belekeve
rését. ezekbe a szövetségekbe nem tűri meg 
az Ür. Azokon nincs áldás, azok csak 
akadályok a munka előh-iladésában. Ha 
tagja vagy valamely közösségnek, vigyázz, 
hogy az igazén az Úrral kötött szövetség 
alapján álljon és munkálkodjék 1

Nov. 12. Márk 10 : 32-40. És. 30:18- 
33. Milyen szemléletesen állítja elénk a 
Szentírés a földi áldások, képében a lelki 
áldásokat, amelyeket az Úr a hozzá meg
térő, hűséges népre áraszt. Tápláló kenyér 
és üdítő víz az Úr az övéi számára, éltető 
eső és melegítő nap az elvetett magra, az 
Igére. Új éneket ad hívő gyermekei ajkára, 
örömmel tölti meg szivöket. De haragja 
mint a gomolygó füst és mint a megára
dod patak borítja el ellenségeinek táborát 
s nincs menekvés a meg nem térők szá
mára az Ür haragjának tüzétől.

Nov. 13. Márk 10:41—52 És. 31. Isten 
gyermekei közül is mennyien folyamodnak 
embeii segítséghez, mikor akár a saját dol
gaikról, akár Isten országának ügyeiről van 
szó. De emberek segítségében meg kell j 
csalódniok. Egyetlen biztos segítség a bölcs 
és igazságos, a szeretetteljes és hűséges 
Ür. Hányszor hívta vissza magához az 
újra meg újra elpártoló, eltévelyedő Izraelt 1 
S hányszor hivja ma is vissza hűtelenné 
vélt, emberekre támaszkodó, önmagukban 
bízó gyermekeit. Tapasztaltad-e már ezt?
S engedtél-e a hívásnak ?

Nov. 14. Márk 11 : 1 —10. És. 32. Az 
Úrnak megtérésre hivó szava itt külön is 
szól az asszonyokhoz. Az asszony is részt 
vett az első bűnben, sőt ő volt az, aki 
először hallgatott a kigyó szavára. S benne 
maradt az asszonyban a bűnnek magva, 
a gondtalanság, az elbizakodottság, az ér
zékiség. Az asszonynak a férfi segítőtár
sának kellene lennie, de hányszor van, 
hogy csak a bűnben segítőtársa.. Igazi se
gítsége csak akkor lesz, ha az Úr szolgá
latára szenteli magét s az Úrban és az 
Úr által lesz segítőtársa a férfinak. Szól ez 
az asszonyoknak és családanyáknak, szól 
ez a diakonisszáknak és minden nőnek.

Nov. .15. Márk 11 :11—19. És. 33. Aki
nek az Úr már megnyithatta a szemeit, 
hogy lássa Őt és az Ő dicsőséges tetteit, 
az ne legeltesse többé olyan dolgokon a 
szemeit, amelyek elvonják tekintetét az 
Úrról. Akinek fülei már megnyíltak Isten 
beszédének hallására és megértésére, an
nak füle ne legyen nyitva a világ csábitó, 
hiú. haszontalan beszédei előtt. Aki vigyáz 
erre a két ajlónállóra, a szemére és a 
fülére, hogy ne eresszenek be a leikébe 
fertőző látványokat, hangokat, gondolato
kat, az mindig többet fog látni Isten dicső
ségéből s.mindig jobban tapasztalni fogja, 
hogy az Úr a mi biránk, a mi vezérünk, 
a mi királyunk, Ő tart meg minket!

Vargha Gyuláné.
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