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„Hiszek a Jézus Krisztusban, Istennek egyszülött Fiában,
a mi Urunkban.“

futher Márton a második hitágazat eme szavaihoz a Nagy 
Kátéjában a következőket fűzi:

Ha azt kérdezi valaki, hogy mit hiszel a Jézus Krisz
tusról a 2. hitágazat szerint, feleld röviden: „Hiszem, hogy Jézus 
Krisztus, Istennek valóságos Fia, az én Urammá lett. És mit jelent 
az: Urammá lett? Azt jelenti, hogy megváltott engem bűntől, ördög
től, haláltól és minden boldogtalanságtól. Mert azelőtt nem volt ne
kem sem uram, sem királyom, hanem fogoly voltam az ördög hatal
mában, kárhozatra Ítélve, bűn által megkötve, vaksággal megverve.

Mert amidőn az Isten, a mi Atyánk, megteremtett és mindenféle 
Jóval ellátott bennünket, eljött az ördög és engedetlenségbe, bűnbe, ha
lálba és mindenféle boldogtalanságba döntött, úgyhogy magunkra 
vonva az Úr haragját és kegyelmének elvesztését, örök kárhozatra 
ítéltettünk, amint rászolgáltunk és megérdemeltük. Nem volt itt tanács, 
segítség vagy vigasz, míg Istennek ez az egyszülött, örökkévaló Fia 
mérhetetlen jóságában meg nem könyörült a mi mélységes nyomorú
ságunkon és el nem jött az égből segíteni rajtunk. Zsarnokainkat és 
nyomorgatóinkat mind elűzte s helyükre 0, Jézus Krisztus lépett, aki 
Ura az életnek, igazságnak, minden jónak és boldogságnak. Minket, 
szegény, elveszett embereket kiragadott, megszerzett, megszabadított 
a poklok torkából és visszahozott az Atya irgalmába és kegyelmébe, 
s mint tulajdonát védelmébe és oltalmába vett, hogy igazságával, 
bölcseségével, hatalmával, életével és boldogságával kormányozzon 
bennünket.“
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Luther vívmánya.
Az Ige azt mondja: »mi is Krisz

tus Jézusban hittünk, hogy meg- 
igazuljunk a Krisztusban való hit
ből és nem a törvény cselekedetei
ből, mivel a törvény cselekedetei
ből nem igazul meg egy test sem « 
(Gál. 2:16).

Az Ágostai Hitvallás 4. cikke
lye pedig, mely a megigazúlásról 
szól, azt mondja: »az emberek nem 
igazúlhatnak meg Isten előtt sa
ját erejükből, érdemükből vagy 
cselekedeteikből, hanem ingyen i- 
gazíttatnak meg a Krisztusért hit 
által, ha hiszik, hogy Isten ő- 
ket kegyelmébe fogadja és bűnei
ket megbocsátja a Krisztusért, 
ki halálával bűneinkért eleget tett. 
Ezt a hitet tudja be Isten ő előt
te való igazságul.«

E kettő: az Ige és ;az Ágostai 
Hitvallás között a nagy reformá
tor, Luther Márton áll, aki az 
eltemetett Igét, s az Ige elteme
tett igazságát ismét diadalra jut
tatta. A hit által való megiga- 
zúlás igazságát is. íme, Luthet 
Márton nagy, felbecsülhetetlen, 
örökértékü vívmánya: az Ige, s az 
Ige igazságának diadalra jutta
tása. Igaz, hogy az Ur diadala 
ez, aki az Ige (Ján. 1:1,14.,) és 
az Igazság (Ján. 14:6), mindaz- 
által Luther Márton, mint a ke
gyelem kiválasztott eszköze útján.

Ám Isten törvénye »szent, i- 
gaz és jó« (Róm. 7:12), és a 
»test«, a természeti ember még
sem képes ezen törvény által Is
ten előtt megállni, mert nem ké
pes ezen törvény szerint élni- Az
ért nem képes erre, mert ben
ne van — a bűneset átka ez — 
a bűn törvénye: a bűn a maga 
törvénye szerint cselekszik, mely 
az ember testében van, és az em
ber képtelen Isten törvénye sze
rint cselekedni s élni. Hiába jó

Isten törvénye, ha az ember éle
tében nem érvényesülhet. így le
hetetlenség az, hogy az ember a 
maga emberségéből, megcseleked
vén Isten akaratát, Isten előtt igaz 
legyen. Annak az embernek, aki a 
törvényből akar Isten előtt meg
állni, kétségbeesés a sorsa. Ez 
volt a sorsa Luthernek is, mielőtt 
megtért, tehát mindaddig,' míg 
abban a tévhitben élt, hogy a sa
ját emberségéből, cselekedeteinek 
a jutalmaként képes magának az 
örökéletet megszerezni, és hogy 
a kegyelmet meg kell érdemelnie: 
ha megtette a magáét, akkor Is
ten i,s megteszi a miagáét, azaz ke
gyelemben részesíti őt. Nem bé
kesség, hanem kétségbeesés volt 
Luther sorsa.

Hogy az ember mégis megáll- 
Itasson Isten előtt az ítéletben, Is
ten irgalomból más alapot vetett, 
új utat nyitott: Jézu,s Krisztust 
adta; adta e világba, a Kereszt
re, az Életbe, ő, az Isten előtt 
Igaz, azt Isten előtti igazság lehe
tősége minden ember számára, és 
ezen igazság valósága a Benne hí
vők számára. A Krisztusban iga
zán hívő ember épen hite által nap- 
nap után elfogadja Istennek a Jé
zus Krisztus váltsága, helyettes 
elégtétele alapján felkínált bünbo- 
csánatát, nap-nap után él a bűn- 
bocsánatból, és a hite által el
nyert bocsánatban rejlő krisztusi 
életerővel nap-nap után előbbre 
jut az Isten szent törvénye sze
rinti szent, tiszta, erkölcsös élet
ben. Igaznak tartatik: Isten ke
gyelemből, Jézus Krisztusért; hit 
által igaznak nyilvánítja. És iga- 
zabb lesz: fut a bűn, elől, nem 
cselekszik bűnt öröm'mel, akarat
tal (I. Ján. 3:3,6), és ha akara
ta ellenére is beleesik a bűnbe, 
sír bűne felett. Ezért kedves, és 
igaz Isten előtt. Aki a hit által 
akar megállni Isten előtt, annak
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igazság, üdvösség a jutalma. Ez 
volt a jutalma Luthernek is, mi
után megtért. »Úgy éreztem ma
gamat, mintha újjászülettem és 
nyitott ajtón keresztül a paradi
csomba léptem volna« (Luther).

A reformátorok és a reformá
ció egyháza által követett és meg
jelölt út az Evangéliom útja; nem 
a törvény azaz emberi cselekedet, 
hanem a Krisztusban való hit 
útja. Aki a reformáció népéhez 
akar tartozni, az legyen méltó és 
hü a reformátor ezen nagy, drága, 
áldott vívmányához és egyháza 
szent örökségéhez.

Sola fide. Egyedül, hit által.
ZiH.

Luthernek
„A keresztyén ember szabad

sága“ c. munkájából.
A keresztyén szabadság az e- 

gyetlen hit, melynek eredménye 
nem az, hogy tétlenkedjünk avagy 
gonoszt míveljünk, hanem, hogy 
nincs szükségünk semmiféle csele
kedetre a végből, hogy a kegyes
séget és üdvösséget elnyerjük.

A hittel úgy áll a dolog, hogy 
aki másnak hisz, azért hisz neki, 
mert őt kegyes, igatz embernek 
tartja, ami a legnagyobb tisztes
ség, amellyel ember embert illet
het. Aminthogy a legnagyobb 
gyalázat, ha valakit hitvány, ha
zug, könnyelmű embernek tartunk. 
Hasonlóképen, h'a a lélek Isten 
Igéjében rendíthetetlenül hisz, ak
kor őt igaznak, jónak és igazsá
gosnak tartja; ezáltal őt a leg
nagyobb tisztességgel illeti, aniely- 
lyel csak illetheti. Mert így meg
adja és meghagyja neki, ami őt 
jog szerint illeti, így tiszteli nevét 
és engedi, hogy tetszése szerint 
cselekedjék vele, mert nem ké
telkedik, hogy ő jó, igaz minden 
cselekedetében.

AZ ERFURTI KOLOSTORBAN.

Fülledt levegőjű cella.
Fogva tartják sötét árnyak.
Ül maga elé borongva.
Fakó arca sáppad, sáppad.

Bőjtölt. Imádkozott térden.
Meggyötörte már a testét 
rettegéssel, félelemmel, 
mert a vágya — az idvesség!

Ügy vezekelt! ...Vége, vége! 
Most a kétely bús homálya, 
ha a szent Istenre gondol, 
még mélyebben borul rája-

»Vétkem, ó, legnagyobb vétkem!« — 
veri mellét terhe alatt.
S könyörtelen visszaverik 
minden jaját rideg falak-

Mégis! Mégis! A sötétben, 
mint a hajnal pirkadása, 
szó kél: »Vétkedet az Isten 
kegyelmes, hogy megbocsássa.«

Öreg barát, jó hírt híztál, 
balzsamot a sebhedt szívnek. 
Hallatára — hála! hála! — 
égi sejtéssel telik meg:

Nem önkínzá.s, nem vezeklés, 
testsorvasztó böjtölések 
törik meg a bűn hatalmát, 
érik el az üdvösséget,

nem: hit, Isten bűnbocsátó, 
örök kegyelmébe vetett!
Hit nyitja meg kicsinyek és 
gyengék előtt a mennyeket.

Ragyog reá a kegyelem, 
mit mindenki ingyen nyer meg! 
Isten szívén — megbékélve, 
boldogan pihen egy — gyermek.

Németből, 

Bálák Erzsié bpi.
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-  „ E L N Y E L E T E T T  A H A L Á L  D I A D A L R A . "  -

Három szó.
Három szó van, mely mint á- 

gyudörgés hat az emberre: halál, 
ítélet 4 » örökkévalóság.

i. A halál »a borzalmak feje
delme« mindazok számára, akik 
minden gondolatukkal, minden tö
rekvésükkel a látható világba ka
paszkodnak. Feltétlen bizonyos
sággal eljön az óra mindegyi
künk számára, amikor elhangzik: 
»El kell menned, ember menned 
kell!« Megrázlóan festették ezt 
meg régi, festők, mint például â  
ifjabb Holbein János, a »Hjálál- 
tánc«-ban. A csontembér körüljár 
csengővel a kezében és jelt ad 
ennek is., aiainak is, — azoknak 
pedig követniük kell őt: a gyer
mek ott hagyja játékait, a lovag 
leszáll lováról, a tudós abbahagy
ja tudományos, munkáját és a vi
lágfinak lehanyatlik pezsgős po
harat tartó keze. Őh, milyen ret
tenetes pillanatok! Nincs borzal
masabb azok halálánál, akiknek 
nincsen reménységük. — De a 
halál fullánkja

2. az ítétet. »Elvégezett dolog, 
hogy az emberek egyszer meghal
janak, azután az ítélet« — mondja 
az írás.. Erre az Isten már lelki
ismeretűnk által figyelmeztet ben
nünket. Plató, az1 ókori, görög fi
lozófusi, akinek soha nem volt Bib
lia a kezében, így ír: »Az Isten 
ítélete elől nem fog soha senki 
megmenekülni. Légy még olyan 
kicsi, és rejtőzzél el a föld mé
lyére, vagy légy még olyan nagy és 

•emelkedjél az égig: megkapod, a- 
mit megérdemeltél, legyen az mé
lyen a Hadesben (halottak biro
dalma), vagy még rettenetesebb 
helyen,« Schiller így szól: »Ha

készületlen vagy, ha kész, Bírád 
hív, hogy szemébe nézz.« Ami, az 
isteni ítéletnek különös jelentősé
gét megadja, az:

3. m  örökkévalóság. »Ezek el
mennek majd az örök gyötrelem
re, az igazak pedig az örök é- 
letre«, így fejezi be az U r> az 
utolsó ítéletről szóló szavait. »0- 
rökké! Öh, mennydörgő szó, Szí
vet tőrként áltaiható! Kezdet, 
melynek nincsen végé! Örökké!« 
■— így ¡szól a régi ének.

Véges emberi értelmünkkel ter
mészetesen nem tudjuk felfogni, 
hogy mit jelent tulajdonképen az 
örökkévalóság. — Talán mi is úgy 
vagyunk az »örökkévalóság« szó
val, mint Bengel volt vele: ».az ö- 
rökkévalóság szó beleszúr a szí
vembe még akkor is, ha nem is 
gondolok a bűnre é,s ítéletre,.«

A hívő keresztyén álláspontjá
ról nézve azonban ez a "három szó 
elveszti az ijesztő hatását és ful
lánkját: »Aki hisz a Fiúban, örök
élete van; aki pedig nem enged 
a Fiúnak, nem lát életet, hanem az 
Isten haragja marad rajta.« A ha
lál csak átmeneti állapot, mely 
egy magasabb, megtisztultabb é- 
letbe vezet.

Az örökkévalóság a keresztyén 
számára elveszti ijesztő voltát és 
a,z öröm forrásává lesz. »És e,ké
pen mindenkor az Úrral leszünk.«

Tavasz lesz, amely soha el nem 
múlik, a nap feljön és. soha le nem 
tűnik-

Ne tartsuk természetesnek azt, 
hogy üdvözülünk; de tudjuk azt, 
hogy Isten senkit sem hagy elvesz
ni éís hiába küzdeni az üdvössé
géért, aki üdvözölni szeretne.



„ F é n y s u g á r 165

Két könyv a halálról.
Kint zuhog az eső. Titokzatosan 

suhognak a fenyőfák, szinte félel
metes minden körülöttem ebben a 
légi kastélyban. A kastély mosta
ni bérlője és a cselédség korán 
lefeküdt.

Nem tudok aludni. Előveszem 
azt a könyvet, amelyet útközben 
egy lelkész adott nekem. Háborús 
történetek! Különös hatással van 
rám a könyv. Egy fiatal orvos 
irta. —

Hogyan ír ő a halálról?
»Valóban, akinek a szeme meg

nyílt a halál meglátására, az meg
borzad tőle. Minden testet elvi
rágozni lát, mint a füvet: az ö- 
römujjongó gyermeket, a fiatal 
nőt, akinek az arca olyan, mint 
a fesledező almavirág, és a duz
zadó erejű, izmos ifjút...

A halál fejedelmének nevezi, 
valóban ő az élők fejedelme, mert 
mindig és mindenütt ott vájni...

Uralma mindig hatalmasabb 
lesz. Egyformán közeledik a se
lyemmel bevont ágyhoz és szal
mazsákhoz. Csontkezével félretól- 
ja a szegény orvost fecskendőjé
vel, orvosságával, tapaszaival egy
ütt —. egy lépés — kinyújtja 
csontkezét — igen, ő nagy ...«

Halkan hull a mész a nedves fa
lakról. Az ereszről csöpög az eső. 
A macska kint dorombol a torná
con.

Lelki szemem előtt elvonulnak 
ennek a háznak régi lakói. Egy 
bajor király lakott itt. Vidám na
pokat töltöttek itt. Szinte hallom 
az udvarhölgyek nevetését, az lí
rák beszélgetését és látom a sür
gő-forgó szolgákat.

Hol vannak? — Elmentek! — 
Komor kripta, és düledező sírkő!

Azután egy gyáros lakott itt. 
Munkát és kenyeret adott a völgy 
lakóinak. Jöttek-mentek az embe

rek: tárgyaltak, vettek és elad
tak.

Hol vannak? — A gyári üzem 
megszűnt. A csendes udvarban fel- 
burjánzott a gaz. És a gyáros? 
Elment — csak egy sír beszél 
róla.

Előveszem újra a könyvet. A 
fiatal orvos, úgy látszik, sokszor és 
hiába küzdött a halállal, azért, 
gyűlöli.

»Öh, te rettenetes ura az élet
nek! Semmisem tart téged visz- 
sza. — A te kezedből nem lehet 
elmenekülni. Te ezer álarcot hor
dó, te gyűlöletes kaszás!

Óh, mtlyen nevet találok még ki, 
hogy tehetetlen gyűlöletemet ki
fejezze! Te alattomos csúfoló
dó! — Milyen néven ¡nevezzelek, 
hogy vak és süket testvéreimet 
óvjam tőled?! — Te kelepcevető, 
te, te ...

Egyik név sem: helyes a te meg
jelölésedre, mert te ezerféle for
mában jelensz meg ... Minden élet 
feléd siet — a nagy fekete pont 
felé.

Őh, csak egy pont lennél, és 
veled befejeződnék minden! De 
épen azért gúnyolódsz, mert tu
dod, hogy nem így van, és, a 
pontból kiemelkedik csontalakod, 
és kérdőjellé változva azt kérde
zed: és azután?«

A könyv kihull a kezemből. Kint 
esik az eső, mintha a halál lépett 
volna be a sötétedő szobába. A 
szemébe kell néznem. »Taníts min
ket úgy számlálni napjainkat, hegy 
bölcs szívhez jussunk.« Zsolt. 90: 
12.

Hol van ez megírva? Gondol
kozom ... a Bibliában.

Elővettem a Bibliámat, felnyi
tottam. Itt is halálról van szó. 
János, Evangéliumának 11. része 
is, a temetőbe visz:. Embertömeg 
áll egy sír előtt. Ott áll Jézus, 
Istennek Fia, a világ Megváltója.
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Bekiált a sírba: »Lázár, jöjj ki!« 
És a halott kijött.

Jézus,! Az élet fejedelme így 
szól: >vÉln vagyok a feltámadás és 
az élet, aki his,z énbennem, ha 
meghal is, él. Éls aki csak él és hisz 
énbennem, soha meg nem hal!« .

Éls én leborultam és imádtam 
azt, .aki azt mondja: »É!n elek és 
ti is élni fogtok!«

Németből.

Luther leánykájának halálos 
ágyánál.

Luther gyermekének a halálos 
ágya mellett állott. Magdolna kü
lönösen kedves gyermek volt. So
ha nem szomorította meg szüleit. 
Minthogyha má;r gyermekkora 
hajnalán a meniny számára ren
deltetett volna, az örökkévalóság 
fénye vonta be az: életét. 1542, 
szeptember havában betegedett 
meg, s, állapota rohamosan súlyos
bodott. Mint szerető atya és hű
séges lelkigondozó készítette el 
Luther szeretett gyermekét a haza- 
menetelre. »Istenem, nagyon, sze
retem őt« — így imádkozott — 
»de ha a Te akaratod, hogy ma
gadhoz vedd, örömmel tudom őt 
Tenálad! Jobb nem történhetnék 
vele.« Majd a gyermekhez foir- 
dult: »Magdojnácska, ugye te 
szívesen maradnál apádnál, de szí
vesen mégy mennyei Atyádhoz 
is?« — »Igen, édes apám, aho
gyan Isten akarja.« S mialatt Lu
thernek magának is majd a síríve 
szakadt meg, feleségét így vigasz
talta: »Kedves Kata, gondolj ar
ra, hogy gyermeked hová kerül. 
Jó helyen lesz!«

Másnap Melanchton is megláto
gatta a kis. beteget. Az édesapa 
keservesen zokogva hullt térdre 
az ágy előtt és kérte Istent, váltsa 
meg gyermekét szenvedésedtől és

vegye őt magához. Szeptember 
20-án délelőtt aludt el csendesen, 
édesatyja karjai között, fájdalom 
és halálfélelem nélkül. Az1 édes
anya távolabb állt; szívét a fájda
lom tépte.

»Lelkemben vidám vagyok« — 
szólt Luther — »de test szerint 
nagyon szomorú. Kedves Lémként, 
milyen jó neked! őh,kedves Lém
ként, bizonyosan fel fogsz támad
ni és, ragyogni fog,síz, mint egy 
csillag, sőt, mint a nap.« S azok
nak, akik részvétüket kifejezve, 
sírva állottak körül, azt mondta: 
»Örüljetek! Egy szentet küld
tem aiz égbe, igen, egy é,lő szentet! 
Óh, bár mindnyájunk halála ilyen 
lehetne! Ilyen halált már ebben 
az órában is, szívesen elfogadnék.«

A temetésen Luther erősnek és 
megvígasztaltnak mutatkozott. 
»Leánykám nyugszik- Nekünk ke
resztyéneknek nincs miért panasz
kodnunk. Teljesen bizonyosak le
hetünk. az örökéletben, ¡mert 
Isten az Ő szerelmes Fiáért meg
ígérte ezt, Ö nem hazudhatik.«-

Honvágy.
Prátorius, fiatal baseli misszió

igazgató, az Aranyparton halálo
san megbetegedett egy missziói 
útja alkalmával. Halálos ágyán 
lázáímában így szólt: »Igaz az, 
hogy én már ma hazamehetek? 
Uram, mindenemet a Te szolgála
todba akartam adni, de Te en
gem magamat akarsz, legyen meg 
a Te akaratod.«

A hatvanegyéves Matthesius Já
nos joachimsitali lelkész a szó- 

I széken agyvérzést kapott. Miköz
ben összeesett, így szólt: »Uram 
Jézus! Fogj ki engem, elfárad
tam az igában.« Röviddel ezután 
bekövetkezett halála előtt ezt sut
togta: : »Haza, egészen haza.«
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT!
Nov. 1. És. 44:1-8; 21-23. Máté 13:18- 

33. A bűn úgy elszakította az embert 
Istentől, hogy csak megváltás által 
lehet ismét az övé. Az ótestamentom- 
ban is felmerül már a megváltás gon
dolata, de még csak úgy, mint elő
legezett kegyelem, amely majd akkor 
pecsételtetik el, ha eljön a Megváltó 
s véghez viszi a váltság munkáját 
vére hullásával. Isten már Izrael tör
ténetében is erre a megígért váltságra 
tekint, ennek a befogadására akarja 
elkészíteni választott népét. »Emlékez
zél meg ezekről« mondja neki. S mi
lyen fájdalom volt atyai szívéneK. 
hogy Izráel nem emlékezett meg ezek
ről, mikor beteljesedett az Ígéret.

Nov. 2. És- 45:11-25. Péld. 2:1-8  
Izráel népének is kijelenti az Ur, 
hogy Ó nemcsak Izráelnek Istene, ha
nem minden népnek Istene. A föld 
minden határáról Őhozzá kell jönni a 
népeknek, mert rajta kívül nincs Isten. 
Benne van ebben a parancsban az Ígé
ret is, hogy az eljövendő Megváltó 
is az egész földnek Megváltója lesz.
S mivel ez az Ígéret beteljesedett, ebben 
ismét benne van az újabb parancs, 
hogy a megváltásról szóló örömize- 
netet el kell vinni minden néphez. 
A misszió nagy parancsa ez.

Nov. 3. Máté 22:1—14. Ef. 5:15-21. 
Ján. 15:1—8. Rám- 14:1 9. Isten gyer
mekeinek közösségében legfontosabb 
a szeretet. A hitnek alapvető, fon
tos dolgaiban is természetesen egyek- 
nek kell lenniök, de hogy másod
rendű, mellékes kérdésekben is tö
kéletesen egyformán gondolkozzanak, 
ennél sokkal fontosabb az, hogy 
szeretettel tudják hordozni egymás 
gyengeségeit, vagy különböző vélemé
nyeit. Ha erre nagyobb súlyt helyez
nének Isten gyermekei, akkor keve
sebb volna a széthúzás és a szétsza- 
kadozottság. i

Nov. 4. Zsolt. 41. Máté 13:34—52. 
Régi, szomorú tapasztalat, hogy míg 
az embernek jól megy dolga, addig 
sok barátja van, de ha nyomorúság
ba jut, akkor elhagyják a barátok. 
Isten azonban épen azokhoz van kö
zel, akik s?egények. betegek, elha
gyottak. őt segítségül hívhatjuk min
den nyomorúságunkban, mert egészen 
bizonyosan meghallgatja a segélykiál
tást s felel reá kegyelemmel, irga
lommal. Az Urnák ezt a közelségét 
természetesen az érzi meg, aki szen

vedésében hozzá fordul, mert a szen
vedés maga nem teszi előttünk nyil
vánvalóvá Isten közellétét, csak az 
Őbelé vetett hit és bizalom.

Nov. 5. És- 48:1—11. Máté 15:1—20. 
Istent nem lehet elámítani, nem le
het félrevezetni avval, hogy nevét em
legetjük, mialatt a szívünkben csalárd
ság és hitetlenség van. De elbiza
kodottan sem lehet vele szembeálla- 
ni, a saját értelmünkkel és érdemünk
kel dicsekedve, mert Ö nem adja 
másnak a maga dicsőségét. Isten szent
ségével sok ember üz játékot, nem 
gondolva meg, hogy erről egykor számot 
kell adnia. Engedjük magunkat meg- 
tisztíttatni minden ilyen szentségtelen- 
ségtől, hogy kegyelmet nyerhessünk. 
Jézus verében van a megtisztító erő.

Nov. 6- És. 48:12—22. Máté 16:1—12. 
.Hányszor ismétlődött meg már egye
tek  életében épen úgy, mint népek 
életében, hogy későn látták meg té
vedésüket, s hogy a bajok, amelyek 
érték őket, annak a következményei, 
hogy nem figyelméztek Isten paran
csolataira. De Isten hosszútűrő ke
gyelme még az így megtévelyedet- 
teket is kész az igaz útra vezetni, 
ha megbánják engedetlenségüket és 
visszafordulnak. Még megtalálhatják az 
élet vizének forrását, amely kielégí
ti szomjúságukat. De azok számára, akik 
tovább is Isten nélkül akarnak járni, 
nincs békesség!

Nov. 7. És. 49:1—7. Máté 16:13-28. 
Kedves testvérem, aki ezeket az Igé
ket olvasod, talán te is keseregtél már 
azon, hogy életednek nem látod a gyü
mölcseit, s úgy érzed, hogy hiába 
fáradoztál és haszontalanul költötted 
el erődet. Ha így van, akkor elsősor
ban is vizsgáld meg jól az életedet, 
nincs-ie valami közied és Isten kö
zött, ami megakadályozza, hogy életed 
gyümölcstermő élet legyen. De ha Is
ten Lelke nem mutat reá semmire, 
nyugodjál meg abban a tudatban, hogy 
nem te magad vagy hivatva arra, 
hogy életednek és munkádnak eredmé
nyét megítéld, sőt más ember sem, ha
nem egyedül Isten. Az ítéletet és a 
megjutalmazást bízd egészen Őreá! A 
maga idejében nyilvánvalóvá lesz.

Nov■ 8. És- 49:8-18. Máté 18:1-14. 
Isten a teljes megjutalmazást az idők 
végére hagyta. Épen az Ő leghívebb 
gyermekeinek kell itt a földi életben
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sokszor a legnagyobb szenvedéseken 
keresztülmenniök, s különösen azon, 
hogy nem értik meg őket, s szeretetö- 
ket megvetéssel, sőt gyűlölettel viszo
nozzák. De Isten már itt is megvigasz
talja őket avval a bíztatással, hogy 
nem feledkezik meg róluk, s 
avval az Ígérettel, hogy a 
maga idejében meglátják, hogy miért 
kellett mindennek így történnie. S ak
kor lesz öröm és ujjongás!

Nov. 0. Es. 50- II. Sám. 7:17—29. 
A feddés és dorgálás között, ámellyel 
Isten Izráel népét sújtja bűneiért, fel
tűnik a Megváltó alakja, aki majd en
gesztelési szerez a nép bűneiért. Itt 
még csak Ígéret, amelynek azonban 
már elérkezett felséges beteljesülése. 
Jézusban valóra vált mindaz, ami itt 
a 4—7. versekben ki van fejezve. Rá
ismersz-e a Megváltóra? a te Meg
váltódra? S leborulsz-e előtte háláda- 
tos szívvel?

Nov. 10. Ján- 4:46—54. Ef. 6:10—17. 
Márk 10:13—16. Ef. 6:1—9. A legboldo
gabb hit a gyermeki hit, amely nem 
töpreng, nem okoskodik, hanem egy
szerűen hisz, mert olyantól hall va
lamit, aki tekintély előtte. Ezt a hitét 
el szokta veszteni az ember, mert a- 
mint gyermekből érett emberré növek
szik, növekedik benne a bűn, az »én«. 
De vissza kell térnie a gyermeki hit
hez, a maga értelmét, tudását, erejét 
erényeit félre kell ■ ‘tennie, s egyes- 
egyedül abban kell bíznia, arra kell 
támaszkodnia, »akit Isten bölcseségül, 
igazságul, szentségül és váltságul a- 
dott neki.« (I. Kor. 1:30.) S ez az 
újonnan visszanyert gyermeki_hit sok
kal értékesebb a kis gyermek hiténél, 
mert öntudatos átadása a léleknek Is
ten kezébe.

Nov. 11. Zsolt. 42,43- Máté 18:15—22. 
A hívő embernek sok ellensége van. 
A világ nem tudja megérteni Isten 
gyermekeit s igyekszik mindenben há
borgatni őket. S az ember gyenge, saj
nos a hívő ember is, és sokszor el
keseredik emiatt. Pedig nem kellene 
csüggednie és nyughatatlankodnia, ha
nem Istenben bíznia. Az Istenben va
ló bizalom békével és örömmel tölti 
tneg a lelket a háborgatások közt is. 
S erre van szüksége nemcsak Isten 
gyermekének, hanem a világ gyerme
keinek is, akiket a hívő ember békés, 
örvendező lénye győz meg arról, hogy 
jó dolog az Urban bízni.

Nov. 12. Es. 51:1— 11. Máté 18:23—35. 
Az Ur maga bíztat bennünket, hogy 
bizalmunkat el ne veszítsük. Akármi
lyen nehéz a helyzet, Ö velünk va!n, 
s elhozza a szabadulás óráját. S mennél 
nehezebb időkön kell keresztülmennünk, 
annál nagyobb lesz az öröm, ha meg
látjuk az Ur szabaditását.

Nov. Ti. Es- ‘52:1-12. Máté 25:1-13. 
Az Ur a legsötétebb időkben is adott 
örömmondőkat, akik megvigasztalják 
az <3 népét. Bar a prófétáknak sok 
kemény ítéletet is kellett hangoztat
nak  a nép bűnei miatt, de a vígasz
talás sem maradt el soha azok szá
mára, akik. a feddésnek engedve, meg
tértek és engedelmeskedtek. S milyen 
hatalmas ítélet, de egyúttal milyen ha
talmas vígasztalás Jézus kereszthalá
la! ítélet a bűn fölött, s vígasztalás 
a megtérőknek. S ezt a nagy vigasz
talást hirdetik az újtestamentomi őr
állók, az apostolok. Figyeljünk a sza
vukra!

Nov. 14. Es. 52:13—53:12. Máté 25: 
14—30. Nem csak az újtestamentomi 
apostolok, hanem már az ótestamen- 
tomi próféták is odaállítják az embe
rek szeme elé a Megváltót. Lehetne-e 
róla hívebb képet rajzolni, mint ami
nőt itt Ésaiás rajzol? S nem megra
gadó bizonyságtétel-é a Megváltó sze
mélye mellett az is, hogy ő  való
ban tökéletes beteljesedése az ótesta- 
mentomi próféciának?

Nov. 15. És. 54:7—15. Máté 25:31—46. 
Az Ur irgalmassága nagyobb az ö  ha
ragjánál. Harmad, negyediziglen bün
tet, de ezerizíglen áld. Egy szempil
lantásig rejti el orcáját, de örök ir
galmassággal könyörül. Mily megra
gadó képet olvasunk a 11. versben! 
Tudnunk kell, hogy a drágakövek ak
kor fénylenek legszebben, ha ólom
por közé vannak - rakva. így cselek- 
szi meg az Ur, hogy az Ő gyerme
keinek! hite és szeretete a szenvedé
sek között ragyogjon legjobban.

Vargha Ggulúné.
|  

Vétkemet bevallóm  néked, bű
nöm et el nem  fedeztem .

' Zfcolt. 32:5.
Á lljatok ellene az ördögnek  és 

elfut tőletek. Jak. 4 7 .
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