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LUTHER TÉTELEI.

Luther 1517. október 31-én 95 tételt függesztett ki a wittenbergi 
vártemplom ajtajára, s ezzel megindult a reformáció. Néhány tételt
közlünk:

A 36. tétel: Minden keresztyén, aki bűnei felett őszinte bánatot
és keserűséget érez, a ’ bün
tetés és bűntudat súlya alól 
teljes feloldozást nyer (t. i. Is
tentől.)

A  62. tétel: A z egyház
nak igazi és valódi kincse az 
Isten kegyelmének és dicső
ségének szent evangéliuma.

A  92—95 tételek: Félre 
mindama prófétákkal, kik a 
Krisztus gyülekezetének azt 
mondogatják: „Béke, béke!“ 
és még sincs béke. Ellenben 
üdv mindazoknak a próféták
nak, akik a Krisztus gyüle
kezetének azt hirdetik: „K e 
reszt, kereszt!“ de még sincs 
kereszt. — Arra kell intenünk 
a keresztyéneket, hogy az ő 
és poklon keresztül követni 

igyekezzenek. — Hogy így inkább sokféle szorongattatás között jus
snak be a mennyországba, mintsem hogy magukat hamis békes
séggel áltassák.

lejüket, a Krisztust, kereszten, halálon

IX. évfolyam, 21. szám. 
1933. november 1.
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Luther.

November io-én lesz 450 esz
tendeje, hogy Luther Márton Eis- 
lében városában született. Az egész 
lutheri keresztyénség felkészül e 
nagy emléknap méltó megünnep
lésére; s részben már ünnepel is. 
Sőt a nem lutheri protestántizmus 
is bizonyosan részt vesz ebben az 
ünneplésben. Méltó volna hozzá.

Mi is ünnepelni vágyunk. Lel
künk mindenek felett az Űr iránti 
mélységes hálával van tele azért, 
hogy Luthert adta; hogy nekünk 
is adta őt. Nem Luther személye 
a fontos, hanem az az isteni aján
dék, amelyet Luther közvetíthetett, 
ámbár a kettő egymástól elválaszt
hatatlan. Ez az isteni ajándék pe
dig kiváltképpen az Ige és a sze
mélyes hit.

1. — A középkori keresztyén egy
házban az Ige, ez a drágagyöngy, 
mintegy el volt ásva. Luther ki
ásta, megtisztította és a templom 
oltárára helyezte azt. De nemcsak 
a templom oltárára, hanem a min
dennapi életünkbe is belehelyezte, 
hogy ez az Ige isteni rendeltetése 
szerint kísérje életünket elejétől 
végig; hogy ez az Ige töltse be 
egész életünket és hogy ez az Ige 
legyen Istennek ereje minden mi 
életerőnk fölött. Mert Isten Igéje
— így vallotta és hirdette Luther
— valóban Istennek ereje.

Isten Igéje felette áll á szent
ségeknek, és teszi a keresztséget és 
az úrvacsorát szentséggé, Istennek 
üdvcselebedetévé; az Ige nélkül 
keresztség és úrvacsora nem szent
ség. »Isten Igéje nélkül a kereszt
víz csupán víz és nem keresztség, 
Isten Igéjével együtt azonban ke
resztség.« »Bizonyára nem az evés 
és ivás műveli ,(t. i. a bűnbocsána
tot és az örökéletet), hanem az 
Igék, amelyek így szólnak: Éret
tetek adatott és kiontatott bűnök
nek bocsánatára.«

Isten Igéje felette áll az egy

háznak, és ez az Ige teremti, meg
tartja, táplálja, erősíti és meg
oltalmazza az egyházat; nélkü
le nem lett volna, ma sincs és 
a jövőben sem lesz az egyház. »Az 
egyháznak nincs hatalma ahhoz, 
hogy az Igét megváltoztassa va'gy 
eltörölje, hanem ellenkezőleg az 
egyház alá van vetve az Igének.« 
»Az Ige nem azért Isten Igéje, 
mert az egyház hirdeti azt, hanem 
mivel Isten Igéje hirdettetik, azért 
lesz az egyház. Nem az egyház 
teszi az Igét, hanem az Ige által 
lesz az egyház.«

Isten Igéje legyőzi a bűnös tes
tet, a bűnös világot, testben és vi
lágban a Sátánt, aki »ezermester« 
ugyan, de akinél még nagyobb 
mester az Ige, melynek semmikép
pen nem tud ellenállni. — És le
győzi a halált. >>Az a jó gyógysze
rész, aki olyan gyógyszert tud ad
ni, hogy a halál nemcsak hogy le- 
győzetik, hanem nem is láttatik 
többé; s csodálatos dolog, hogy 
az embernek meg kell halnia, s 
mégsem látja a' halált, ha Isten 
Igéje van a szívében és hisz ab
ban. Olyan erős gyógyszer Isten 
Igéje, hogy, ha hiszünk benne, a 
halált életté változtatja.«

Isten Igéje világosság; nélküle 
a sötétség volna az egyedüli élet- 
lehetőségünk. »Az emberi ész is 
világosság, mely szépen világít. 
De azt az útat, amely a bűnből és 
a halálból igazságra és életre el
vezet, nem tudja megmutatni, ha
nem a sötétségben m arad. . .  Az 
emberi bölcsesség, tudomány, mű
vészet Isten adományai, de nem is
merhetjük meg általuk a bűnnek 
és igazságnak lényegét, és nem 
tudjuk megmondani, hogyan sza
badulhatunk meg bűneinktől, lehe
tünk Isten előtt igazak és mehe
tünk a halálból az életre. E célból 
isteni bölcsességre van szüksé
günk, amelyet azonban nem jogá
szok és világi bölcsek könyveiben, 
hanem kizárólag a Szentírásban,
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mint a Szentlélek könyvében talá
lunk meg.«

Isten igéje igazság; nélküle ha
zugság volna lényünk és életünk. 
»Sok ember szerfölött balga: meg
vetik Isten Igéjét, az igazságot. 
Ha nem azok volnának, akkor Is
ten Igéjét mint a való igazságot 
többre becsülnék.«

Isten Igéje mindennapi kenye
rünk; nélküle éhen halna testünk 
és lelkünk. »Isten Igéje a minden
napi kenyerünk, amellyel lelkünk 
tápláltatik és testünk megöletik; 
a mindennapi kenyér alatt a testi 
kenyeret is kell értenünk.«

Isten Igéje a legfőbb és min
ién. Benne az Isten ¡megszólít min
ket, követel és igér, fényit és vi- 

I gasztal, összetör és újjáteremt, 
megtérít, hitre vezet, megigazít és 
üdvözít. Isten cselekszi ezt az Ő 
Igéjében.

Ezt az Igét adta újra Luther. 
Áldjuk a mi Urunkat, hogy ne
künk is adta Luthert.

2. — A középkori keresztyén egy
ház az Istenbe vetett személyes hi
tet nem követelte, sőt meg sem 
tűrte. A  hívő hitt az egyházban 
és engedelmeskedett az egyház
nak, és az egyháztól várta az üd
vösségét. Ez az egyház volt az egye
dül üdvözítő egyház, amely nélkül 
és amelyen kívül üdvösség nem 
adatott. Ezt tartja magáról ma is 
a római kath. egyház.

Luther ennek az egyháznak és 
ennek a hitnek hadat üzent. Nem 
a földi egyházban, hanem a Krisz
tusban való személyes hitet k.öve- 
telte. Mert nem a földi egyház, 
hanem a Krisztus, a Krisztus 
Szentlelke, az Ige üdvözít; üdvö
zíti azt, aki hisz benne; aki vallja: 
'¡■ 'nekem Uram.« Nekem Uram: ez 
azt jelenti, hogy »megváltott en
gem bűntől, ördögtől, haláltól és 
minden bajtól. Mert előbb nem 
volt Uram és Királyom, hanem az 
ördög, a halál, a bűn és vakság

rabja voltam ... íme most elűzet
tek ama zsarnokok, s helyükbe Jé
zus Krisztus lépett, az élet', az igaz
ság és üdvösség ura, aki kiraga
dott minket, elveszett embereket 
a pokol torkából, megszabadított 
és visszahelyezett az Atya kegyel
mébe, s mint sajátját oltalmába 
vett, hogy életünket vezesse igaz
sága, bölcsessége, hatalma, élete 
és üdvössége által.«

Ez a hit: az ürba vetett teljes 
bizodalom. Miként a beteg rábízza 
magát az orvosára. Miként a gyer
mek odaáll édesanyja elé szívének 
teljes bizalmával, elmondja néki 
mindazt, ami szívét betölti: kicsi 
és nagy dolgot, örömöt és szomo
rúságot, bűnt és mindent.

Ez a hit: az úr irán'i engedel
messég. Miként a bárány enge
delmesen követi pásztorát. Miként 
a fiú azt mondja édesatyjának: 
igen, atyám, és azután elmegy és 
meg is cselekszi atyja akaratát.

Ez a hit: egyesülés a .Krisztus
sal. Miként a menyasszony egye
sül a vőlegényéivel. »Krisztus és a 
lélek egy testté lesznek; minde
nük közös lesz: tulajdonuk, esé
sük, bajuk, mindenük; ami Krisz
tusé, az a hívő léleké- lesz, s ami 
a léleké, az a Krisztusé lesz. így 
lesz Krisztus üdvössége a léleké, 
és így Jesz a lélek bűne Krisztu
sé.« Mindez hit által.

Ezt a hitet adta újra Luther. 
Áldjuk a mi Urunkat, hogy ne
künk is adta Luthert. *

Ünnepel a lutheri keresztyénség. 
Ünnepel; a protestáns világ.

Mi is ünnepelünk: Emlékezünk 
Lutherről, hálát adunk Istennek 
Lutherért; meghajolunk Isten Ige" 
je előtt és alatt, melyet Luther 
újra adott nékünk; és hiszünk szív
vel, szájjal, élettel, hiszünk, aki
ben Luther is hitt: Abban, aki ne
künk Urunk.

Z. H.



164 F é n y s u g á r
FELELET.

»A fejlődés világos menetét 
kár siettetni acélos kezekkel.
Az a komor barát hosszú, setét, 
tompa álmából mért is ébredett

fel?
Széttörte az :Ige bilincseit?
A szent e gységet zúzta vele széjjel. 
Nélküle is volt élet, Ige, hit, 
jött volna hajnal, tűnt volna az

éjjel,

de talán nem hullt volna annyi
könny

és talán nem folyt volna annyi vér! 
Luther harca, a reformáció, 
a pusztító vihar minek? mit ér?!«

Mit ér? Kezemben nyitott Bibli
ámmal

a vádak hideg ¡gúnyszemébe nézek. 
Olyan sokáig tévelyegtem én ... 
Olyan sokáig sötétség igézett.

De a szívemben élet fénye gyúlt, 
Isten Igéje, kegyelem sugára.
A Golgothán újjongva, boldogan 
eszméltem én a legnagyobb cso

dára!

Ki volt Luther? Én meg nem 
mondhatom. 

Egyet tudok: vak voltam és most
látok.

Utarnra tiszta fényt az Ige hint 
és áldom őt, kin nem fogott az

átok.

Áldom, mert nékem az emléke
szent.

Nélküle tán nem volna Bibliám, 
s nem talált volna nyugtalan sze

mem
megnyugvást Isten vérző Fián.

Nélküle tán tévelygőn és vakon 
a Golgothára sohsem érek el! 
Isten áldottját: áldom, áldom őt, 
s szívemben zengő' hála énekel.

‘ Belák Erzsébet.

A  nehéz kereszt.
»Minél nagyobb és erősebb a 

hit, annál gyengébb a halál.« - 
Ezt tapasztalta meg Luther, ami
kor leánykája, Magdolna »szelíden 
elaludt atyja karjában.« — Lehet-e 
ennél megragadóbbat és kedveseb
bet elképzelni ? A nagy férf nak lel
ke remeg, égő atyai fájdalmában. 
Gyermeke lelke lelőtt felsiet az ima 
szárnyain Atyjához és kéri, hogy 
nem volna-e lehetséges, hogy 
mennyei Atyja .szeretett gyermekét 
életben hagyja. Hogyan terjeszti 
szét Luther lelke megerősítve Is
tenétől, megnyugtatólag a szere
tet szárnyait gyermeke lelke fö
lött, hogy ne borzadjon az ¡éjszaka 
sötétjétől! Hogyan tapasztalhatta 
meg legkedvesebbjének boldog, 
üdvössége,s hazamenetelét. Ki tud
ná az áldásokat megmérni, amely 
abból a kis halotti szobából szár
mazott, ahol a hívő szülők kicsiny 
gyermekük életéért küzdöttek az 
Úr előtt? Ott lett, azáltal, hogy 
megnyugodtak a Leghatalmasabb 
és Legjobb akaratában, a nehéz 
kereszt áldássá számukra.

Tudom, az én Megváltóm él.
Lamprecht Károly az 1917-ben 

meghalt történetíró egy hivatalos 
egyetemi ünnepély alkalmából az 
ünnepi szónoklatok elhangzása 
után a következő szavakkal fordult 
az egybegyült egyetemi hallgató
sághoz és 75 egyetemi tanárhoz: 
»Ha most, amikor életem és mun
kásságom tetőpontjára jutottam, 
visszatekintek az életemre és an
nak minden harcára és küzdelmé
re, akkor szükségét érzem, hogy 
megmondjam kedves hallgatóim
nak, hogy ami minden nehézsé
gen és küzdelmen keresztülsegí
tett, nem az volt, hogy: »hiszek«, 
— hanem:"»tudom az én Megvál
tóm é l!«
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Van feltámadás.

Egy napon — írja egy diák — 
a következő témáról beszélt a ta
nárom: »Van feltámadás?« Ezt a 
számomra olyan fontos kérdést 
nemmel válaszolta meg. Szomorú 
mosollyal fejezte be K. tanár az 
előadást: »Nagyon sajnálom ura
im, hogy ma elraboltam önöktől 
a jámbor gyermeki hit utolsó szik
ráit. Kegyetlenül raboltam el. De 
a középkori sötét, babonás taní
tásokat kellene visszahoznom, ami 
modern tudományos theológiánk 
fáklyavivői által megvilágított kor
szakba, ha azt nomdanám önök
nek, hogy van feltámadás a halál 
után. Ezt nem tehetem és nem 
is teszem. Vigasztalódjanak azzal, 
hogy ez egy hiú ábránd volt! Éb
redjenek fel, legyenek férfiak és 
gondolják: Szép álom volt! De 
azután tépjék szét az álomképet, 
ne törődjenek tovább a megtévesz
tő képekkel. Sok évszázad csaló 
képe. — Nincs feltámadás!«

Szállásomra érve, nyomorúsá
gomban térdre vetettem magam. 
Istenhez könyörögtem világosság
ért a sötétségben, mely szivemre 
akart nehezedni.

Másnap elmentem F. medikus 
barátomhoz és feltártam előtte szí
vem bánatát. Beszélgetés közben 
így szólt: »Hallottad már, hogy 
tanárodnak a felesége az elmúlt 
éjjel szerencsésnek látszó operá
ció után hirtelen meghalt ?«

Tizennégy nap múlva újra ott 
állt az egyetemi tanár kathedrá- 
ján és megkezdte előadását. Kü
lönös módon újra, a már letár- 

 gyalt témáról kezdett beszélni: 
»Van feltámadás?« Síri csend ural
kodott a zsúfolásig telt teremben, 

 amikor K. tanár úr fojtott, reme- 
 gő hangon így ¡szólt: »Uraim, még- 

egyszer kell erről a tárgyról be
szélnem. Valóban van feltámadás!

A nagy és erős Isten megmutatta 
nékem két héttel ezelőtt, felesé
gem haláloságyán. Nemcsak örök
kévaló Isten van, hanem feltáma
dás is. Bocsássanak meg nekem. 
Isten már megbocsátott, hogy az 
ellenkezőjét hirdettem önöknek. 
Mindent visszavonok.«

Milyen harcot kellett ennek a 
nagy, erős férfinak a két hét alatt 
megvívnia. De Isten győzött.

A mennyei kar kiegészítése.
A mennyei nagy hangverseny

hez még hiányoznak a karból bi
zonyos hangok. Némelyik hang 
túlságosan mély, ilyenek már van
nak. Más megint magas. Várni 
kell, míg megjönnek az énekesek, 
akik hivatottak arra, hogy az űrt 
kitöltsék. Láttátok már, hogyan 
mennek az énekesek a hangver
senyterembe, hogy szerepeljenek? 
A  karmester ott áll és nézi, hogy 
nem marad-e e'l senki sem. Még 
mindig hiányoznak. Az idő már 
majdnem elérkezett és még balra 
is jobbra is vannak üres helyek, 
így van a mennyei karban is. Ál
landóan közelednek az énekesek, 
a kórus megtelik; de még van 
hely. A hívás elhangzik az éneke
sek közt, hogy jöjjenek a meny- 
nvei karba. »És a Lélek és a 
Menyasszony ezt mondják: Jövel! 
És aki hallja ezt mondja: Jövel. 
És aki szomjúhozik jöjjön el, és 
aki akarja, vegye az élet vizét in
gyen.«

Ezt mondja, aki ezekről bizony
ságot tesz: Bizony hamar eljövök: 
Ámen! Bizony jövel Uram Jézus.«

Életünkben foglalkozzunk a ha
lál gondolatával, amikor még tá
vol van és nem sürget minket.

Minél nagyobb és erősebb a hit, 
annál gyengébb a halál. Luther.
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K Ü L M I S S Z’l Ó

Kegyelmet ínyért.

Nottro'.t misszionárius beszél 
egv misszióiskolai tanítványról, 
Binuról, akinek a szívében nagy 
vágy élt az Űr iránt és épen ke- 
resztség előtt állott. Igen tehet
séges, de hirtelen haragú ember 
volt. Égy alkalommal hirtelen fel
indulásában agyonütötte a szom
szédját. Törvényszék elé került a 
dtóotg' s a (misszionárius hiába pró
bált kegyelmet kérni a számára. 
Halálra ítélték s az ítélet végre
hajtását már a következő reggel
re tűzték ki. Az elítélt a misszioná
riust kérette magához. Mélyen 
megalázkodva kért tőle bocsánatot 
és kérte, hogy halála előtt meg- 
keresztelkedhessék. A misszionári
us beleegyezett és ott a fogház 
szűk cellájában ünnepélyesen vég
bement a keresztelés.

Mindketten térdreborultak az Űr 
előtt és amikor az imát bevégez
ték, Binu szíve megtelt az Úr bé
kességével. Istennél megbékélve, 
az Űr Jézus érdemében bízva ment 
utolsó útjára, abban a bizonyos
ságban, hogy méltó a halálbün
tetésre. A törvény előírása sze
rint az ítélet végrehajtása előtt 
fel kell olvasni az, elítélt nyelvén 
a halálbüntetés ¡okát. Minthogy Bi
nu idegen törzsből való volt, a 
misszionáriuson kívül senki sem 
beszélt a nyelvén. így Nottrottnak 
kellett a szomorú kötelességet vál
lalnia. Utána vigasztaló bibliai 
Igéket mondott, amelyet szintén 
csak Binu értett.

Mint kegyelmet nyert gonoszte
vő mehetett át az örökkévaló
ságba.

A hit világossága.

Honhsen János, madagaskari 
misszionárius elmondja egy ben- 
szülött prédikátor halotti beszédét 
leánykája koporsója fölött: »Bele
fáradtam az életbe,« mondotta;, 
»annyi szomorúságom és gondom 
volt életemben. Éhbe a családi sír
ba helyeztem bele a szüléimét, 
testvéreimet és öt gyermekemet. 
Ez a hatodik. De senkisem ízlelte 
még meg a legnagyobb fájdalmat, 
aki nem temette el a saját felesé
gét. Amikor a feleségemet a sírba 
helyeztem, azt gondoltam, nem 
élem túl. — És most búcsút kell 
vennem ettől a kedves kis 
leánytól, akit azt gondoltam, nem 
fogok tudni nélkülözni, de nem 
szabad zúgolódnom. Én csak pász
tor vagyok és ha a tulajdonos el
küld az ő kis báránykájáért, akkor 
a pásztor nem panaszkodhatik. 
Eszembe jut az a nap, amikor 35 
évvel ezelőtt az édesapámat itt el
temettük és a sír körül pögány- 
módra kiáltoztunk: »Föld, föld,fo
gadj engem is magadba, ha azt, 
aki nekem legkedvesebb volt, ma
gadba fogadtad!« — Itt ültem két
ségbeesetten, minden reménysugár 
nélkül. Ha azt látom, hogy ho
gyan állunk itt ma, senki sem kia
bál és panaszkodik, hanem az Űr 
Jézushoz imádkozunk és néki hála
dalt énekelünk, akkor a kezemet 
az égre kell emelnem és hálát 
adnom Neki, hogy ő  él és mi is 
élünk Vele!« És kezdte Istent di
csérni. Amikor a szegény sovány 
öreg ember, megfosztva 'minden 
földi örömétől, szemében könnyek
kel kis Máriájának sírja felett állt 
és hálát adott az Úr Jézusnak, a 
boldog reménységért, akkor min
den ragyogott körülöttünk és szin
te hallani véltük az angyalok ka
rát. Óh, milyen hatalmas Megvál- 
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Tudakozzátok az írásokat!
Nov. 1. Jón. 15: 1— 17. Péld. 10:

1— 16. A  ¡megtéréssel még nincs min
den elintézve a keresztyén ember életé
ben. Bármilyen fontos is a megtérés, 
azért mégis csak kezdet, új életnek a 
kezdete, amelynek folytatása a Jézus
ban való maradás. Az új életet táplálni 
kell, hogy a Jézusban maradhasson, táp
lálni kell az Igével, imádsággal, közös
ség fentartásával, s mindezekben és 
mindezek fölött az engedelmesség gya
korlásával. Nagy jutalma van ennek 
a Jézusban való maradásnak: barátai
nak nevez bennünket az Úr, akiknek 
mindent tudtára ad, amit Atyjától hal
lott s akiknek megadja a gyümölcster
més boldog lehetőségét. Legfőbb pa
rancsa, hogy egymást szeressük s vájjon 
olyan nehéz parancsi-e ez?

Nov. 2. Ján. 15: 18— 27. Péld. 10: 
17—32. Jézus tanítványait gyűlöli a v i
lág, azért mert gyűlöli Jézust. A  tanít
vány nem lehet nagyobb a Mesterénél, 
akit pedig a világ keresztre feszített, 
így hát a tanítványoknak természetes
nek kell azt találniok, hogy a világ őket 
gyűlöli s nem kell emiatt zúgolódniok, 
sem pedig úgy igyekezniük megnyerni 
a világ szeretetét, hogy megalkudjanak 
vele s fé lig  neki szolgáljanak s csak fé- 

 lig az Úrnak. Az ilyen szolgálaton nincs 
 áldás sem a világ részére, sem az úréra.
 Akit az Úrért gyűlöl a világ, annak 
 van Vigasztalója, a Szent-Lélek, aki 
 megvigasztal bennünket minden szomo- 
 rúságunkban. Tárjuk ki a szívünket ez 
 előtt a vigasztalás előtt!
 Nov. 3. Ján. 16: 1— 15, Péld. 11: 1— 19. 
 Nem kell senkinek azon szomorkodnia, 
 hogy nem látta az Úr Jézust földi alak- 
 jában s nem kell azt hinnie, hogy ea- 
 által nehezebb neki keresztyénnek len- 
 nie, mint Jézus kortársainak volt. Az
 Űr Jézus váltságmunkája még nem volt 
 akkor befejezve s épen azért a Szent- 
 Lélek sem volt még a maga teljességé-
 ben kitöltve. - Pünkösddel kezdődik a 
 Szent-Lélek hatalmas munkája a földön,
 amellyel bizonyságot tesz az Úr Jézus- 
 ról s mi ennek a munkának tanúi és
 tárgyai lehetünk, ha szívünk kész neki 
 helyet adni.

Nov. J. Ján. 16: 16— 23. II. Sám. 
1: 17—29. A  tanítványok kérdezőskö- 
déseiből láthatjuk, hogy épen a Szent- 
Lélek kitöltetése nélkül ők sem tudták 
.megérteni Jézus beszédeit. S Jézus újra 
: meg újra arra az időre mutat reá, mi- 
lkot majd a szenvedések és a szomorú- 
I ság után eljön az örömnek napja, az 
la nap, amikor majd mindent megérte

nek. Akkor tanulnak meg majd úgy 
imádkozni, hogy az Atya megadhassa 
a kéréseiket. Ez, az idő elérkezett, a 
Szent-Lélek kitöltetett és itt van, itt 
munkálkodik köztünk. Vájjon talál-e 
nyitott szíveket?

Nov. 5. Ján. 4: 47— 54. E f. 6: 10— 17. 
Márk 10: 13— 16. E f. 6: 1— 9. Jézus 
nem csak azért hívogatta a kis gyerme
keket, mert őket szerette, hanem azért 
is, mert a felnőtteket is szerette s a 
kis gyermekek iránt való különös szere- 
tete kimutatásával is tanítani akarta 
őket valamire. Arra, hogy az Isten or
szágába való bemenetel nagy kérdésénél 
legyenek olyanok mint a gyermekek, ne 
okoskodjanak, ne akarjanak mindent 
megérteni, hanem egyszerű gyermeki, 
bízó hittel fogadják el azt, amit Isten 
elkészített és felajánl számukra: a 
Jézus érdeméért való bűnbocsánatot, az 
Ő nevében való megtisztulást, a kegye
lemből Isten gyermekévé való fogadta
tást. Aki ezt el nem fogadja, az semmi
képen sem megy be az Isten országába.

Nov. 6. Zsolt. 62. Péld. 11: 20— 31. 
Aki emberekben bízik, az megcsalatko
zik, aki földi javakban veti reménysé
gét az kárt vall. Egyetlen biztos tá
masz, Isten. Aki őbenne bízik, az soha 
meg nem csalódik s az meg tud állni 
még a legnehezebb helyzetekben is. A  
zsoltáríró, sok ellenségtől körülvéve is 
teljes nyugalomról és szabadságról be
szél. Ez lehet mindenkinek a tapaszta
lata, aki kiönti szívét Isten előtt s tőle 
várja a segítséget.

Nov. 7. Ján. 16: 2 Í— 33. Péld. 12: 
1— 13. Jézus nagyon gyakran beszélt 
példázatokban, mert tudta, hogy a lelki 
életét nem ismerő ember nem értené 
meg, ha tisztán csak lelki dolgokat tár
na elé. Mint a fejletlen értelmű gyer
meknek a szemléltető oktatásira, úgy 
van szüksége az Isten dolgában tudat
lan embernek a mindennapi életből vett 
példázatokra. De mikor a tanítványok 
már előbbre haladtak az ismeretben s 
tej helyett keményebb eledellel lehetett 
őket táplálni, akkor már nem beszélt 
előttük Jézus példázatokban, hanem 
nyíltan. Ig-v kell az igehirdetőknek ma 
is megválogatniok, hogy milyen hallga
tóság elé milyen módon tárhatják oda 
az evangéliumot. Onnan felülről való 
világosságra és bölcsességre van ehhez 
szükségük.

Nov. 8. Ján. 17: 1— 19. Péld. 12: 
14— 28. Jézus különbséget tesz a világ 
gyermekei és az Ő tanítványai között. 
Életét az egész világért odaadta, senki 
sincs kizárva az üdvösségből, aki h;ttel 
Ő hozzá jön, de azokat, akik már az 
övéi különös szeretettel hordozza a szí-



vén. Hogyne? hiszen ezekre kell bíznia 
a nagy feladatot, hogy bizonyságtételük
kel megnyerjék azokat, akik még távol 
vannak Ő tőle. S ezt a feladatot csak 
úgy végezhetik el, ha ott maradnak a 
világban, de úgy mint akik nem e vi
lágból valók, mint akiket más Lélek hat 
át, nem az a lélek, mely a világ gyer
mekeiben él. S a nagy feladat elvégzé
séhez még az is hozzátartozik, hogy Is
ten gyermekei egyek legyenek, ne egy
más ellen harcoljanak, hanem közösen 
az ellenség ellen. Ezeket kéri az Úr 
főpapi imádságában. Szívünkre vesz- 
szük-e ezt az imádságot?

Nov. 9. Ján. 17:20— 26. Péld. 13:
1— 12. Isten gyermekeinek egységében 
kell meglátnia a világnak, hogy Jézust 
csakugyan az Atya küldte erre a világ
ra. Milyen fontos misszió. S milyen 
kevéssé töltik be az Isten gyermekei! 
Mennyi széthúzás, mennyi meg nem 
értés, birálgatás, szeretetlenség, bizal
matlanság választja el egymástól Isten 
gyermekeit! Milyen nagy súlyt helyez
nek sokszor felekezeti vagy egyesületi 
különbözőségekre, vagy a Szentirásnak 
egy-egy pontjára, amelyet más megvilá
gításban látnak, mint egy másik cso
port, s mennyire mellőzni tudják ezek 
mellett azt a nagy igazságot, hogy Jézus 
mindnyájokért imádkozott, mikor így 
szólt: „az enyémek mind a tiéid és a 
tiéid az enyémek.”  Nem a legerősebb 
összekötő kapocs-é ez?

Nov. 10. Ján. 18: 1— 11. Péld. 13:
13—  25. Jézus már földi életében is való
ra váltja azt, amit tulajdonképen még 
csak váltsághalálával volt teljesen meg
szerzendő : „azok közül, akiket nékem 
adtál, senkit sem vesztettem el.”  Igen, 
akiket az Atya Jézusnak ad, azok közül 
senki sem veszhet el. Az Atya pedig 
mindenkit Szent Fiának ad, aki hajlan
dó ezt a Szent Fiát Megváltójának el
fogadni. Mindenki meg van híva s aki 
a hívást elfogadja, az ki van választva.

Nov. 11. Ján. 18: 12— 27. Pld. 24:
14—  20. Veszedelmes dolog Isten gyer
mekeinek a világ által gyújtott tűzek- 
nél melegdni. Péter is azt hitte, hogy 
Jézus közelében marad, mikor bement 
a főpap udvarába s leült az ott mele
gedő népség közé, pedig sohasem jutott 
távolabb az Űrtói, mint abban az ói'á- 
ban. Sok keresztyén azt hiszi, hogy cél
hoz vezeti az, ha részjtvesz a világnak 
olyan dolgaiban is, 'ahová ő tulajdonké
pen nem való. S evvel eltéveszti a célt: 
nem ő nyeri meg a világ gyermekeit 
Jézus számára, hanem azok veszik le ót 
a lábáról, úgy hogy megtagadja az 
Urat és kárt vall a lelkében.

Nov. 12. Máté 18: 21— 35. Fii. 1: 
3— 11. Luk. 9: 57— 62. Zsid. 13: 1—S. 
„Jézus Krisztus tegnap és ma és örök
ké ugyanaz.”  Ha ezen az erős fundamen
tumon megállunk s nem hagyjuk magún 
kát idegen tudományok által ide-oda haj 
tatni, akkor erőt nyerünk arra, hogy 
Istennek minden parancsolatát híven 
betöltsük. Akkor az atyafiúi szeretet, 
az Isten gondolatai szerint való vendég- 
szeretet, a testi és lelki fogságban szen
vedőkről való gondoskodás, a tiszta csa
ládi élet, az anyagiaktól való függet
lenség, az elöljárók iránt való tisztelet, 
mindezek természetes gyümölcsei lesz
nek belső hitéletünknek, nem pedig ne
héz igák, melyeket nyögve hordunk.

Nov. 13. Zsolt. 63: 1— 9. Péld. 14: 
1— 21. Boldog ember az, akinek lelke
már jókor reggel keresi Istent, akinek 
első tápláléka az Ige, szívének első dob
banása az imádság! A z ilyen teljes 
szívéből el tudja mondani, hogy Isten 
kegyelme többet ér neki az életnél, mert 
Isten kegyelme nélkül nincs is élet. De 
akik az Ő kegyelmét elfogadták és ab
ban élnek, azoknak szíve és szája meg
telik dicsérettel és örvendezéssel. Az 
ilyeneknek még az álmatlan éjszakák 
sem hosszúk, mert Istennel és az Ő 
dolgával foglalkoznak gondolataikban 
s az Ő szárnyainak árnyékában örven
deznek.

Nov. 1 í .  Ján. 18: 28— í0. Péld. 14: 
22— 35. Mennyi sötétség van összehal
mozva az emberi lélekben. Van, aki azt 
hiszi, hogy bizonyos külső dolgok elke
rülése által tarthatja magát tisztán, 
de nem átall Jézus ellen fordulni. Má
sok vádolják Jézust, anélkül, hogy tud
nák mivel. Van, aki azt hiszi magáról, 
hogy ő az igazságot keresi, de mikor 
eléje áll Jézusban a megtestesült igaz
ság, arra csak a vállát vonogatja. Eli- 
bünk állnak ezek a különböző típusok a 
Jézus kortársaiban, de megtalálhatjuk 
őket a mai keresztyének közt is.

Nov. 15. Ján. 19: 1— 16. Péld. 15:
1— 12. Milyen szánalomraméltó ember ez 
a Pilátus! Nem talál Jézusban semmi 
bűnt s mégis, bár mint maga mondja, 
hatalma van reá, hogy szabadon bo
csássa, nem tesizi ezt, hanem arra hasz
nálja a hatalmát, hogy kiszolgáltassa a 
zsidóknak. Igen, mert ott van a császár 
hatalma, aki meg őt foszthatja meg az 
állásától s Pilátus nem Istentől fél, 
hanem a császártól. A  maga bőrét félti 
s mi amellett az Isten akarata?! De 
Pilátus pogány volt, mi pedig keresz
tyének vagyunk. Kitől félünk mi, Isten
től, vagy császártól?

Vargha Gyuláné.
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