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[z Ágostai Hit
vallás IV. cik

ke, mely a megiga- 
zulásról szól, azt ta
nítja, hogy az embe
rek nem igazulhatnak 
meg Isten előtt saját 
erejükből, érdemük
ből vagy cselekede
teikből, hanem ingyen 
igazíttatnak meg a 
Krisztusért hit által, 
ha hiszik, hogy Isten 
őket kegyelmébe fo
gadja és bűneiket 
megbocsátja a Krisz
tusért, ki halálával 
bűneinkért eleget telt. 
Ezt a hitet tudja be 
Isten ő előtte való 
igazságul. Római le
vél 3. és 4. fejezet.

A  WITTENBERGI VÁRTEMPLOM.
A középen látható ajtóra szegezte Luther 1517. október 31 én a 95 tételt.
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Szemelvények Luther életéből.

5. Luther keresztül tör.

Luther 1510- őszén hivatalos!
ügyben Rómába utazott. Fel-; 

használta az alkalmat, hogy a ! 
szent városban egy generális gyó-| 
násban minden bűnétől megszaba-j 
dúljon. De keservesen csalódott, \ 
mert „olyan papokra akadt, akik! 
a gyóntatáshoz nem értettek“. — \ 
Majd elzarándokolt Róma hét fő-! 
templomába és másokba is, vala-i 
mint a katakombákba (az őske-[ 
keresztyének földalatti sírhelyeire),! 
hogy igy megérdemelje s megsze-; 
rézzé a maga számára a bűnbo-; 
csánatot és hogy a tisztítótűzben i 
szenvedő lelkeknek a maga érde-i 
mei által megkönnyebbülést sze-: 
rezzen. Amit Luther a templomok-: 
bán látott, „undort keltett“ benne ; i 
különösen a papok lélek nélküli; 
misézése. Ellenben mély benyo-i 
mást tettek reá a katakombák.; 
Luther római útja az ő benső fej-; 
lődése szempontjából csak negatív! 
jelentőséggel birt: egyszersminden- j 
korra megláttatta vele, hogy Ró
mában benső nyomorúságától meg 
nem szabadulhat.

Luther mindenáron meg akart 
szabadulni bűneinek a terhétől. 
Ezért gyónt abban a hitben, hogy 
amely pillanatban a pap azt su
sogja : „deinde te absolvo (ime, 
feloldozlak téged), megszabadul 
minden bűnétől, kivéve az ereden
dő bűnt. Ezért sanyargatta önma
gát emberfeletti módon, hogy Is
tent, Loyolához hasonlóan, szinte 
kényszerítse, miszerint a bűntudat 
nyomasztó terhét levegye róla. 
Luther azt képzelte, hogy az em
ber mindenre képes, arra is, hogy 
az örökéletet a saját erejéből, cse
lekedetei jutalmaként megszerezze; 
azt képzelte, hogy úgy van, aho

gyan clairvauxi szent Bernhard 
gondolta: az ember képes a saját 
erejéből az önszeretetből a fele
baráti szereteten keresztül az Isten 
iránti szeretetig eljutni, amikor meg
nyugszik. És Luther elhitte, amire 
tanították, hogy t. i. a kegyelem 
olyasvalami, amit meg kell érde
melni ; ha előbb megtette a magáét, 
akkor szabad remélnie, hogy ke
gyelemben részesül . . . Mindez 
azonban ; a gyónás és önsanyar
gatás, a misztika és a „kegyet
len“ kegyelem nem segítette Luthert 
a békességhez A bűn miatti félel
me csak fokozódott és lelkének 
kérdése: hogyan nyerek én, az 
egyén, bizonyosságot afelől, hogy 
bűneim megbocsáttattak és az Isten 
kegyelme az enyém? mindig erő
teljesebb lett.

Luthert gyötörte a prádestináció 
problémája: vájjon az öröklői fogva 
elválasztottakhoz vagy elvetettek
hez tartozik-e ő? Eddig Istent igaz
ságosnak tartotta, aki „mindenkihez, 
aki megteszi a magáét, kegyelmes." 
Most nem értette Istent, de tudta 

:azt, hogy ő Isten kénye-kedvének 
jván kitéve, és nem változtathat 
ia saját öröktől fogva meghatározott 
; sorsán, sőt azt sem tudja megálla- 
! pítani, hogy az üdvözülőkhöz 
i avagy az elkárhozottakhoz tarto- 
; zik-e. Rettenetes gyűlölet fészkelte 
! magát szívébe. Másrészt azt is 
! tudta, hogy nincs joga kegyelemre 
! számítani, mert Istennek kell reá 
! haragudnia, hiszen ő a szent Isten.
!Pokoli kínokat állt ki L. „Isten el- 
! képzelhetetlenül -rettenetes a maga 
[haragjában Semmi, de semmi meg 
[ nem vígasztalhat“mondja. És mégis! 
! Mégis talált vigaszt. Staupitz eme 
[szava: „Ha az ember a prádesti- 
! nációról akar disputáim, úgy kezdje 
í el a Krisztus sebeinél; jól vésd 
[lelkedbe a Krisztus képét, akit 
! Isten előre elrendelt arra, hogy a 
I bűnösökért szenvedjen, úgy eltűnik
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a prádestináció,“ „megszabadított 
a pokol kínjaitól” — mondja Luther. 
Ue nem maradandóan. Egy 1513. 
áprilisa előtt Staupitzhoz intézett 
levelében ismét felsír: „Óh, én 
bűnöm, bűnöm, bűnöm!“ L na-i 
gyón szenvedett, sokat viaskodott.!

Vegre jött a szabadulás órája! 
lóid. áprilisában vagy májusában 1 
L. szeme Zsolt. 32:2.-re esett U 
„Igazságoddal szabadíts meg en-! 
gémét Isten büntető igazságára ! 
gondolt. Felkereste róm. l:16-17-et.f 
lehát itt is a büntető igazságI Gyű-! 
'ölte Istent, aki szeretetet követel,1 

a szeretetet úgy megnehe
zíti. Nyugta azonban már nem 
volt Újra és újra Pált tanulmá
nyozta, hogy rájöjjön az „igazság“ 
szó igazi értelmére. Több napi 
nehez küzdelem után végrfe vilá
gosságot^ nyert: nem büntető, ha
nem ajándékozó igazságról van 
szó, amely által Isten kegye- 

megigazít. „Az igaz ember! 
kutboi él I „Úgy éreztem magamatJ 
mintha újjászülettem és nyitott aj-! 
jókon kérésziül a paradicsomba^ 
leptem volna,“ mondja Luther. Ke-! 
resztül tört. Reformátor lett 1 Z. H.

Lábak a tűzben.

En nekem csak Isten Igéjére 
van szükségem. Nem keresek cso
dajeleket, nem kívánok látomáso
kat, sem angyalnak nem akarok 
hmm, aki  ̂ másra tanítana, mint 
Isten Igéjére; egyedül Isten Igéjé-\ 
ben, cselekedeteiben hiszek, mer/í 
Isten Igéje a világ kezdete óta volt ; 
sohasem tévedett és én valóbanl 
megtapasztaltam, hogy minden I 
úgy volt az életemben, ahogy I 
Isten Igéje mondta.

A  Szentírást ne a saját értel
münkkel mérjük, értsük és magya- 
rázzuk, hanem imádkozzunk szór- 
galmasan és így olvassuk. Luther

ijV/feyer Konrád Ferdinánd híres 
| . svájci költő ilyen cimű szép
I költeményében egy megragadó tör-
!!.̂ rí®̂eí lr a Fancia hugenotta*- 
| üldözés korából:
| Egy katholikus lovagot nagy 
i vihar behajt egy várkastélyba, 
amelynek tulajdonosa egy előkelő 
hugenotta. A vendéget a háziúr 
szívesen látja s leülteti melegedni 
f.. „,nc!a^a Amint a lovag itt 

[ körülnéz, minden olyan ismerős
inek tetszik neki, s egyszerre csak 
I eszébe jut, hogy nehány évvel 
I ezelőtt már járt itt, s borzadva 
¡gondol -az akkori eseményekre.
I Azért jött akkor ide, hogy a huge- 
|notta várurat elfogja s vérpadra 
[vigye, de őt magát nem találta 
I otthon, csak feleségét és két gyer- 
| mekét Az asszonyt faggatni kezdte,
! hogy hol a férje, de a nő hallga
tott. Szidni, fenyegetni kezdte, ha 
;nem vall, de mindhiába. Ekkor 
i kegyetlen kézzel megragadta a 
Sy„enge nőt, lenyomta a kandalló 
előtt álló székbe s két lábát bele
dugta a kandalló égő tüzébe. Vé
gignézte, amint a hőslelkű nő, foly- 

: vast hallgatva, rettenetes kínok 
;közt kiszenvedett. A két gyermek 
;is tanúja volt a borzalmas jele
netnek.

Most a kandalló előtt ülve, 
mindez eszébe jut a lovagnak, fé- 

|telem lepi meg: mi lesz vele, ha 
Ia várúr megtudja, hogy ő volt 
^feleségének a gyilkosa. A várúr, 
Emitsem sejtve, vacsorához ülteti 
! vendégét, melyen a két gyermek is 
^résztvesz. Ezek borzadva ismernek 
[rá anyjuk gyilkosára. Vacsora után 
: a várúr egy szolga által pihenő 
helyere kísérteti vendégét, aki me- 

: netközben visszapillantva, észre-
* Így nevezték Franciaországban a re

formáció idejében protestánsokká lelt em- 
bereket akiket aztán kivégeztek vagy hazó- 
jukbol kiuldöztek,
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veszi, hogy az egyik gyermek va
lamit súg apja fülébe. A lovag 
egész éjjel nem tud aludni. A vi
har rémes bömbölése közben 
folyvást azt várja, hogy mikor lép 
be a házigazda, hogy véres bosz- 
szut álljon rajta. De az éjszaka 
elmúlik s csak reggel nyílik az 
ajtó s belép rajta a várúr. Tegnap 
még barna haja reggelre teljesen 
megőszült. Kis fia által megtudva 
a valót, rettenetes lelki tusát vívott 
az éjjel. Bosszút álljon-e. vagy 
Istenre bízza a bosszuállást? Győ
zött benne a keresztyén, a Krisz
tus híve. Vendégét fölkeltve, ló
háton elkíséri egy darabig s mikor 
az gúnyolódva megdicséri, hogy 
milyen okos ember, hogy nem fe
lejtette el, hogy ő a legnagyobb 
királynak (t. i. a katholikus francia 
királynak) a szolgálatában áll, így 
válaszol:
Mondád a legnagyobb királyé. Énnekem 
Ma nagyon nehéz volt az ő szolgálata. 
Nőm meggyilkoltad ördögi módon!

Mégis élsz I
Az Isten igy d ió i: A  boszú az én jogom.

>}« •$'

Czeglédi István.
A magyarországi reformációnak 

egyik kiváló alakja volt. Tör
ténetét Vargha Gyula, a nehány 
évvel ezelőtt meghalt költő írta 
meg egy hosszabb elbeszélő köl
teményben, melyből néhány rész
letet közlünk.

Feleségéhez így szól Czeglédi:
Az Úr sáfára én, csak azt teszem, 
Mit Ö parancsol, sőt még azt se mind, 
Mértén, a gyarló, gyönge, bűnös ember 
Az 0  tökéletes törvényeit 
Csak rész szerint tudom betölteni.
Ő számon kéri a talentumot,
De mit feleljek én, ha rest valék? 
Édes nekem viselni azt a terhet,
Mit vállaimra szent tetszése rak.
Ne félj, hogy útfélén leroskadok,

A gyönge testnek Isten ád erőt,
S fentartja azt, ki hű és benne hisz.

A hitökért börtönben sínylődő 
foglyokat így bíztatja:
Az Úr kihozta Dánielt az éhes 
Oroszlánok verméből, s akit Ö véd, 
Tüzes kemenczében se görbül annak 
Egy hajaszála. Csak hitünk legyen 
Jó és balsorsban sziklaként szilárd. 
Ne tántorítson el se jutalom 
Se büntetés. Te hű igaz keresztyén, 
Királyi bíbor díszéért se add 
A Krisztusért való gyalázatot!

Czeglédit is börtönbe vetették, 
s miután ott gyenge teste már ha
lálra gyötrődött, szekérre tették, 
hogy Nagyszombatba vigyék az 
ítélőszék elé. Útközben azonban 
meghalt. Halálát így írja le a 
költő:
Fáradtan hátra dőlt s szemét merőn 
A messze mélylő kék égboltra szögzé. 
Mozgott az ajka, ámde hangtalan, 
Talán még egy utolsó Miatyánkot 
Mormolt magában. Most egyszerre,

[mintha
Csodás erő ragadta volna meg, 
Fektéből gyorsan, félig felszökött: 
„Ni, ott ketté hasadt az ég 1 hogy árad 
A szemvakitó fény a résen át;
Az ott a nagy fehér királyi szék,
A bíró benne ül, előtte könyv,
Az élet könyve. Hála, hála, hála, 
Hogy engem is beírtál, Jézusom! 
Arany széked lábától hogy buzog 
Az élet éltető forrásvize,
Oly tiszta, szép, világos mint a kristály, 
Szomjúhozom, itasd meg ajkamat !'• 
Itt hangja megtört, szeme fönnakadt, 
A feje hátracsuklott s csöndesen,
Egy halk fohászban kilehelte lelkét.

Ami a nyájnak a legelő, az 
embernek a ház, a madárnak a 
fészek, az erdőnek a szikla és a 
halaknak a folyóvíz, az a Szentírás 
a hívő léleknek. Luther
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Temetőben jártam.
A szivem nagy erővel vont egy 

rég nem látott, kedves sírhoz 
s mivel a fővárosban tartózkod
tam, igyekeztem ki a temetőbe.

Amint átléptem a kapun, a 
megszokott úton haladtam a cél 
felé. Ismerős már ott minden sa
rok, minden forduló, barátságosan 
integet felém egy kis, fehér már
ványkereszt. Igen otthonos szá
momra ez a hely, hisz aki itt pi
hen, nem halt meg, hanem él oda- 
fönn, vár reám s imádkozik értem. 
Olyan jó a temetőben járni, előre
tekinteni a messze jövőbe s haza- 
gondolni, a mennybe készülni. Az 
Urnák milyen nagy kegyelme az, 
hogy nem kell félnem a haláltól, 
hogy nem borzadva kell néznem 
egy-egy sötét sír mélyére, mert a 
nagy válás után „vár reám a hely.“ 

Utam közben megfigyeltem egy
két sírfeliratot. Egyik helyen, egy! 
gyermek sírkövén ezt találtam :

„Te voltál a boldogságunk, 
a vallásunk, a hitünk“.
Másutt:
„Te voltál a földi üdvösségünk“. 
Megborzadtam ettől a gondolat

tól. Hol vagyunk? Nem a pogány- j 
világban? Á bálványozásnak mi-! 
lyen durva formája nyilatkozik meg 
ebben a néhány szóban. — Akii 
elveszíti a hitét, földi üdvösségét, i 
mi marad annak? Semmi. Semmi J 
A jelenvaló életet a fúlvilágitól! 
nem lehet élesen kettéválasztani, ! 
mert szorosan összefügg. Amaz; 
ennek csak a folytatása. Legyen! 
a mi boldogságunk, hitünk, üdvös-1 
ségünk az, aki „tegnap és ma és! 
örökké ugyanaz“, aki diadalmat; 
vett a halálon is. Hagyjuk, hogy a 
szivünk minden zugát az élet és! 
halál Ura tölthesse be s minden! 
napunkat ő maga tegye boldoggá! 
és ragyogóvá: Jézus.

I. L d, t.\

^  A P R Ó S Á G O K  ^

Semmisem világosabb a nap
inál, a nap Istentől lett. Ha felhő 
¡jön a nap elé, akkor is ugyanaz 
\a világos nap van mögötte. Ha 
\egy sötétnek látszó mondás van 
\ Isten Igéjében, ne kételkedjél azon, 
\ bizonyosan ugyanaz az igazság 
\ van mögötte, amely más helyen 
| egészen világos. Aki a sötétet nem 
\tudja megérteni, az maradjon a 
\ világosságnál.

Egészen bizonyos, hogy a 
Szentírásba nem lehet ésszel belé- 
hatolni. A z a kérdés először is, 

\hogy imával kezded-e a Biblia 
olvasását, még pedig olyan imá
val, amelyben kéred, hogy Isten 
könyörüljön rajtad és adja, hogy 
helyesen értsd meg a szavait.

Aki üdvözülni akar, az olvassa 
úgy Isten Igéjét, mintha rajta kí
vül senkisem volna a földön és 
így Isten Igéje minden vigasztalása 
és ígérete neki szólna.

A  Biblia, vagy Szentírás olyan, 
mint egy nagy erdő, amelyben 
sok és különböző fa van. A  fák
ról gyümölcsöket lehet leszakítani. 
A  Bibliában van gazdag vígasz
talás, tanítás, figyelmettetés, óvás, 
ígéret és feddés. Nincsen ennek az 
erdőnek olyan fája, amelyen ne 
kopogtattam volna és legalább 
néhány almát, vagy körtét le nem 
szakítottam, vagy ráztam volna.

Nincsen világosabb könyv a 
földön, mint a Szentírás. Annyival 
világosabb minden könyvnél, mint 
a nap bármely más világosságnál.

Luther.
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Külmisszió.
Schőnbergermisszionárius, most [ 

megjelent „Dér Islam wie ich ihn} 
sah“ című könyvében a követke-} 
zőket írja : Mohamed kijelen- [ 
téseit egy könyvbe gyűjtötték ésl 
ez a könyv a Korán. A mohámé-1 
dánok még ma is azt hiszik, hogy} 
ez a „könyv a világ kezdete ótal 
van. Örök, mint maga Allah.

A hithű mohamedánok olyan} 
szentnek tartják a Koránt mint} 
egy keresztyén sem a Bibliáját.} 
— Egy napon Aussuanban a szó-} 
bámban ültem. A Koránból olvas-j 
tam, amikor kinyílott az ajtó és} 
az én arab tanítom, egy assuani} 
néptanító lépett be, hogy nekem} 
órát adjon. Amikor a Koránt meg-} 
látta elöltem, elborzadva állt meg} 
az ajtóban és így kiáltott: „Mit } 
te a Koránt olvasod ? 1 A Korán} 
a mi könyvünk, az Evangélium a; 
ti könyvelek, hogy jössz te ahhoz,; 
hogy a Koránt olvasd?“ „Nincs} 
igazad, az Evangélium az egész} 
világé. Az Úr Jézus mindenki} 
számára küldte, tehát a mohámé-} 
dánoknak is. Én pedig azért ol-} 
vasom a Koránt, hogy lássam,} 
milyen vallásotok van,“ — mond-} 
tam neki. De ő ellentmondott:} 
„Hallatlan, hogy hogy olvasod a 
mi szent könyvünket Hisz te úgy 
olvasod, mint minden más köny
vet.“ Nem értettem első pillanat
ban, hogy mit akar ezzel mondani. 
„Hogy érted ezt? Természetes, 
hogy úgy olvasom.“ Erre egészen 
izgatottan így kiáltott: „Mit, te úgy 
olvasod a te szent könyvedet, az 
Evangéliumot, mint minden más 
könyvet. Te úgy is bánsz vele?“ 
Zavarba jöttem és kénytelen vol
tam beismerni hogy nálam úgy 
van és külsőleg nem látni rajtam 
különbséget, hogy a Bibliát olva
som, vagy a napilapot. Tanítóm 
erre végkép elvesztette türelmét: 
„Mii? és te keresztyénnek mon

dod magad? Elmehetsz a vallá
soddal, az ugyan nem sokat ér!“ 
Szégyenkezve kérdeztem meg tőle, 
hogy tulajdonkép mit akar. így 
válaszolt: „Jól van, megmutatom 
neked, hogy olvasom én a mi 
szent könyvünket. Minden reggel 
olvasok belőle néhány fejezetet, 
de nem úgy olvasom, mintha más 
könyv volna. Ez S z e n t  könyv 
és tisztának kell lennem, ha ol
vasni akarok belőle. Ezért először 
megmosakszom tetőtől-talpig, az
után magamra veszem a legjobb 
ruhámat, azután különböző meg
hajlásokkal közeledem hozzá, tisz
telettel érintem, ünnepélyesen fel
nyitom és lassan olvasok belőle, 
Istenünk minden szavát komolyan 
véve és meggondolva. így bánok 
én a mi szent könyvünkkel.“

Ezek után megérthetjük, hogy 
a mohamedánok megvetnek min
ket és azt mondják: „Nagyon 

} fontos, hogy mi elvigyük hozzátok 
}a mi vallásunkat, de a tietekre 
}nekünk nincs szükségünk.“ Igye- 
} keztem a tanítómnak megmagya
rázni, hogy a mi vallásunk nem 
} külső formában áll, hanem Isten 
szívünk állapotát nézi.

„Isten szívünk állapotát nézi“ 
jés ha azt nézi, vájjon megállha- 
}tunk-e előtte?! Vájjon komolyan 
} vesszük-e Isten Igéjét és annak 
! minden szavát meggondoljuk-e, 
} mint a mohamedán teszi ? 1 Ha 
így lesz és életet fognak majd 

} nálunk látni a mohamedánok, akkor 
}nem fogják azt mondani, hogy a 
¡ti vallástokra nincs szükségünk.

} A Koránnak van egy szép mon- 
jdata: „Allah az ég és a föld vilá- 
Igossága.” De az izlámnak a fél- 
I hold a jelképe. A holdnak nincs 
} saját világossága és ebbe. a fél- 
} homályba vihetjük el az Úr üze- 
1 netét: „Én vagyok a világ vilá
gossága 1“
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Tudakozzátok az írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Nov. 1. Mólé 18:21-35. Fii. 1 :3 —11. 
Luk. 9 :57—62. Zsid. 13: 1—9. Pál tudja, 
hogy ha ő maga leslben nem lehet is 
jelen egy-egy gyülekezetben, amelynek 
életrekeltésében őt használta föl az Úr, 
azért tovább is folytathatja az ott megkez
dett munkát az által, hogy állandóan 
imádkozik ezekért a gyülekezetekért. Meny
nyi hit, mennyi szeretet, mennyi bölcseség 
van ezekben az imádságokban 1 Hit az 
Úrban, aki egészen bizonyosan elvégzi 
ott Filippiben is, amit elkezdett, szeretet 
a gyülekezet tagjai iránt, akik után vá
gyakozik és bölcseség abban, amit szá
mukra kérnie kell. t9 — 11.) Az ilyen 
imádság bizonyára nem marad felelet 
nélkül.

Nov. 2. Luk. 25: 1—12. Bir. 6: 1—24. 
Az Úr az Ő eszközeit nem a világ szerint 
való nagyok és hatalmasok közül választja, 
akik a maguk erejében bizakodva akarnák 
végezni Isten országának munkáját. Egy
szerű, igénytelen embereket emel ki az 
ismeretlenség homályából és bíz rójuk 
nagy dolgokat. Így esett választása 
Gedeonra, aki szerény földműves-munká
val foglalkozva, meg sem álmodta, hogy 
az a nagy feladat vár reá, hogy kiszaba
dítsa Izraelt a Midianilók kezéből. Az Úr 
már előre is erős férfiúnak nevezi Gedeont, 
aki pedig telve van a maga kicsinységé
nek és erőtlenségének tudatával. De éppen 
ezért alkalmas az Úr tervének keresztül
vitelére, aki gyengéket tud felruházni az 
0 erejével, üres edényekbe tudja belétöl- 
teni kegyelmének és Szent-Leikének drága 
olaját.

Nov. 3. Luk, 23: 13—25. Bir. 6:25-40. 
A legelső, amit Gedeonnak Isten parancsa 
szerint cselekednie kell az, hogy lerontsa 
Baálnak a pogány Istennek oltárát. Amíg 
valahol más Istennek hódolnak, mint az 
egy igaz Istennek, addig ott nem kezdőd
hetik meg az igazi lejki munka. Gedeon 
engedelmeskedik az Úr parancsának s bár 
a bálvány ledöntésével életét kockáztatja, 
az Úr megoltalmazza üldözőinek dühe 
elől s engedelmes szolgáját megtölti Szent- 
Leikének erejével, hogy elvégezhesse a 
reá bízo't feladatot. így marad az Úr hű 
minden ígéretéhez s nem engedi megszé
gyenülni a benne hívőket.

Nov. 4. Luk. 23:26—43 Brr. 7. Az 
Ur a maga dicsőségét nem engedi ét em
bereknek. Nem nagy seregekkel vívja ki 
legnagyobb győzelmeit, hanem kicsiny 
csapatokkal, hogy megláthassák, hogy itt 
nem emberek ereje győzött, hanem egye

dül az Övé. Gedeonnak sem volt szabad 
magával vinni Izrael egész seregéi a mi- 
dianitók elleni harcba, hanem csak egy 
kis töiedéket, 300 embert, a legbálrabbakat 
és leghívebbeket. De ezekkel azután ki 
volt víva a győzelem „az Úrért és 
Gedeonért 1“ Igen, a győzelem dicsősége 
elsősorban az Urat illeti, de a hű harco
soknak nem szabad megfeledkezniök a 
hűséges eszköziől sem, arról, akit az Úr 
a csapat élére állított, hogy legyen annak 
vezetője. „Becsüljétek azokat, akik elöl
járóitok az Úrban és az ő munkájukéit 
viseltessetek irántuk megkülönböztetett 
tisztelettel.“ (1. Thess. 5: 12—13.)

Nov. 5. Luk. 23:44—56. Bir. 8:1-28. 
Isten gyermekeit büntetlenül nem bánthat
ják a hitetlenek. Sukkót és Pénuel váro
sok férfiéinak bünhődniök kellett azért, 
hogy Gedeonból gúnyt űzlek, mikor har
cosai számára kenyeret kért tőlük. Az 
ótestamentomi időkben az Úr ezt a bün
tetést még gyakran reábízta szolgáira. 
Gedeonnak magának kellett véghezvinni 
Isten bosszúállósót. De ez nem volt álta
lános parancs. Ma mar ótestamenlomban 
is olvassuk: „Bosszúálló ne légy" s az 
újlestamentumban mór mint mindenkire 
kötélező parancs ismételtetik meg ez. 
(Róm. 12: 19.) S erre az erőt az Úr Jézus
ból meríthetjük. 1. Pét. 2:21—23.)

Nov. 6. Luk. 24: 1—12 Bir. 9: 1—21. 
Abimélek igaztalan úton és kegyetlen mó 
dón ragadta magához a királyságot. Igaz- 
lalanul, mert neki legkevesebb joga volt 
hozzá, mert nem Józsué sok feleségének 
egyikétől származott, hanem törvénytelen 
fia volt Józsuának és egy szolgálóleány
nak. Kegyetlenül, mert Józsué 70 fiát, 
testvéreit meggyilkolta, efeynek a kivételé
vel, aki eltudott előle rejtőzködni. Csoda-e, 
ha ennek gyűlöletét és átkát vonta 
magára. Az igazságtalanság és a kegyet
lenség csak mérges gyümölcsöket terem
hetnek. Még kicsinyke alakjuktól vagy 
magvuktól is óvakodjunk I

Nov. 7. Luk. 24 : 13-27. Bir. 9 : 22-40. 
Az olyan szövetségen, amely Isten nélkül, 
sőt Isten ellen köttetett, nem lehet áldás. 
Abimélek a Sikembelieket szólította fel 
segítségül gonosz tervének, testvérei meg
gyilkolásának keresztülvitelében s azok 
akkor mellé állottak s őt tették királlyá. 
De íme. eljött a gonosz lélek, a Sátán 
(s az Ur büntetés gyanánt megengedte 
ezt) és éket vert Abimélek és szövetséges 
társai közé. A Sátánnak mindig vannak 
útjai és eszközei arra, hogy először bele-



vigye az ő reá hallgató lelkeket bizonyos 
tetszetősnek látszó helyzetekbe, hogy az
tán ő maga robbantsa szét azt, amit 
alkotott.

Nov. 8. Máté 22: 15-22. Fii 3:17-21. 
Máté 10:24 33. J. Tim. 4:11. A Krisztus 

ellensé8e mindenki, aki csak 
a földiekkel törődik. De ellensége az is, 
aki bizonyos mértékig a lelkiekkel is törő
dik, de elsősorban mégis a földiekre van 
gondja Ilyeneket még Isten gyermekei közt 
is találunk Elfogadták az Urat Megváltó
juknak mert hiszen jó dolog azt tudni, 
hogy bűneink az 0  érdemeiért megbocsát- 
tatták, de mégsem tették Őt életükön föl
tétlenül uralkodó Királlyá, mert nem tud
ták átadni neki minden kicsiny és nagy 
kérdésüket, ügyeiket, a földieket is. Ezért 
nem tudják teljes örömmel várni a napot, 
amelyen az Ür Jézus újra megjelenik s 
azokat, akiket egészen elkészíthetett, ma
gával ragadja.

Nov. 9. Luk. 24: 28-43. Bir. 9 : 41-57. 
Abimélek még tovább is űzi az ő gonosz
ságait s úgy látszik, mintha gonosz szán- 
désai mind sikerülnének. De az Ür ezt 
csak azért engedi meg, mert általa az 
alnok Sikembelieknek is el kell venniök a 
maguk büntetését. De végül Abimélek isi 
elnyeri a magáét. Egy kő esik a fejére, I 
amely összezúzza. Aki Isten haragját j 
magára vonja és megtérni nem akar, az I 
végül megütközik ebben a kőben és ősz-^ 
szezúzza rajta magát, amelyet I,ten azért; 
ám tolt be az emberiség történetébe, hogy I 
aki h:sz benne, az meg ne szégvenüljön  ̂
hanem üdvözüljön. (I. Pét. 2 : 6—8) ’I

Nov. 10. Luk. 24:44-53. Bir. 10.1 
Hányszor .olvassuk Izrael történetében, f 
hogy „az Ürnak szíve megesett az ő  nyo-'l 
morúságukon.“ Igen, az Úr hosszútűről 
szeretettel, meg-megújuló kegyelemmel I 
hordozta ezt a népet s az mégis újra meg ? 
újra elfordult tőle és szolgált a maga- 
vólaszlotta isteneknek. Nem láfjuk-e ezt a 
kereszlyénség történetében is? Mennyi hűt
lenség, mennyi bálványimádás van itt is!
S ha Istennek lelke megvilágosíthat és 
bűntudatra, bűnbánatra indí'hat egyegy 
nemzedéket, mennyi bűnbocsátó kegyelem, 
fölemelő szeretet az Úr részéről! De fój-j 
dalom, itt is azt látjuk, hogy a megújulási 
csak ideiglenes s újra jön a visszaesés

Nov. 11. Ef. 1. Bir. 11:1-28. Izrael! 
népétől sokszor el akarták hódítani, a I 
körülte lakó népek azokat a területeket,] 
amelyeket az Ür adott néki, mikor behozta = 
az Ígéret földére s kiűzte előle az ott lakó ; 
pogány népeket. A világ nem nyugszik; 
bele egykönnyen, ha Isten népének e'ő 1 
menetele van s ha meghódít olyan terü-I 
leteket amelyeket ő addig a magáénak! 
ismert. Vissza akarja ragadni azt, ami ad -= 
dig az ő kezeben volt. Isten gyermekeinek! 
felfegyverkezve kell állniok az ellenség tó-; 
Kiadásaival szemben. I

| Nov. 12. Ef. 2. Bir. 11:29-12 -1  
jjJe.fte szivét túlságosan elfoglalta a bosszú- 
= vagy az ammonitók ellen s bizonyára ez 
| homalyosítotfa el úgy a lelki szemeit 
= hogy meggondolatlan fogadóst tett az Ür- 
= nak. Csak arra gondolt, hogy hazaérkezve 
|  valamely állatot, vagy legföljebb valamelyik 
|  szolgáját látja meg majd legelőször a ka- 
|  púban, de hogy a tulajdon, egyetlen leá- 
i ? /a Ljojjon elébp- az nem jutott eszébe. 
¡Megható azonban a hűség, amellyel foga- 
I aasat megtartja, s a leány készsége, amely- 
|  y , halálra adja magát, nehogy atyját 
r szoszegővé ke ljen tennie.
I .{3- Ef. 3. Bír. 13. Sámson az 
I o r!?, ^választottja volt már születése előtt. 
= Születését csodálatos módon tudatja szü
le ivel az Urnák angyala, aki egyúttal uta- 
= sitasokat ad arra nézve, hogy a gyerme- 
[két hogy neveljék. Meg kell annak szén- 
|  teltetnie már kicsiny korában, hogy fel- 
= növekedvén, alkalmas legyen arra a fel- 
| adatra, amelyre szánta őt az Úr. Csodá- 
I latos az a kegyelem, amellyel Isten elké
szítette azokat, akikre nagy munkát akar 
[ bízni ez ü  országában. A szülők sokszor 
e nem értik Isten útait egy-egy gyermekök- 
I kel, mert nem mindenkinek jelentetik az 
I meg úgy, mint Manoahnak és feleségének, 
:de később, mikor a gyermek felnövekedik 
I Isten szolgájává, akkor látszik meg, hogy 
I miért kellelt ennek vagy annak a dolognak 
: eppen úgv történnie az életében. Akik éle
tűket az Urra bízzák, azok előtt végül vilá
gossá lesz vezettetésöknek az értelme 

Nov. 14 Ef. 4 ; 1-16. Bír 14. Az első 
= érthetetlen lépés Sámson életében az volt,
= hogy egy fi'iszteusleányt kellett megszeret- 
|  me es feleségül vennie. Ezt azért intézte 
= így az Ur, mert utat akart készíteni arra, 
[h gy Sámson megkezdje a filiszteusok el- 
! Puszllt|?á t. mert hiszen a feladat, amelyre 
182 Ur Sámsont el akarta készíteni épen az 
[ volt hogy Izraelt megszabadítsa a filiszteu- 
= ?,?. ° j fajdalom azonban, Sámsonnak mér 
I i't is kitűnik egy gyengéje, amely később 
I nagy veszedelembe vitte, hogy t. i. nem 
; tudott ellentállni a felesége sírásónak és 
j Könyörgésének. — Ez történt vele később 
: Delilava! szemben is.
! .. N,°v- 15. Máté 9 : 18-26 , Kői 1:9-14. 
;Jan. 10:23—30. 1. Thess. 5: 14—24. Pál 
; apostol hálát ad mindazért, ami! az Ur 
i a kolossébeliekkel cselekedett, s figyelmez- 
; lel1 ezel<et egyúttal, hogy ők se feledkezzenek 
meg a kegyelemről, amelyben részesültek 
Lehetünk-e valaha elég hálósak azért, ha a 
mennyei Atya átvitt bennünket a sötétség 
országából az 0  szerel mes Fiának országába 
s magasztalhatjuk-e eléggé azt a Fiút, aki 
vérét adta váltságul érettünk s így szerzett 
számunkra bűnbocsánatot ? Mindnyájunk
nak szól ez az intés. Vargha Gyuláné„„„„„„„„ mm,.................................. ................
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