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..... Isten minden igéje szent, igaz, igazságos,
békés, szabad és minden jókkal teljes. Azért aki igaz 
hittel csüng azokon, annak lelke oly teljesen és tisz
tára egyesül velük, hogy. az ige összes erényei is a 
lélek sajátjává lesznek. És így a hit által a lélek 
Isten igéjétől szentté, igazságossá, békéssé, szabaddá 
és minden javakkal teljessé, Isten valóságos gyer
mekévé lészen; miként János mondja: „Megadta 
nekik, hogy mindnyájan Isten gyermekeivé legyenek, 
akik t. i. az ő nevében hisznek.“

Ebből könnyen megérthetjük, honnét a hitnek 
ez a hatalma és honnét, hogy azzal egy jócseleke
det sem ér fel. Mert egy jócselekedet sem fogódzik 
úgy bele az Isten igéjébe, nem is hatolhat úgy a 
lélekbe, hanem egyedül az Ige és a hit uralkodik a 
lélekben. Amilyen az Ige, olyan lesz általa a lélek 
is, mint ahogyan a vas izzóvá lesz akárcsak a tűz, 
ha egyesül a tűzzel. Látnivaló tehát, hogy a ke
resztyénnek a hit teljesen elegendő, hogy neki cse
lekedetre semmi szüksége a végből, hogy kegyessé 
legyen. Ha pedig semmi szüksége a cselekedetre, 
úgy bizonnyal fel is van oldva minden parancsolat
tól és törvénytől. S ha fel Tan oldva, úgy bizonnyal 
szabad.

Ez a keresztyén szabadság, az egyetlen hit, 
melynek eredménye nem az, hogy tétlenkedjünk, 
avagy gonoszt míveljünk, hanem hogy nincs szük
ségünk semmiféle cselekedetre a végből, hogy a 
kegyességet és üdvösséget elnyerjük

LUTHER.

XII/ évfolyam, 21. sz 
1936. november 1.
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Október 31-én.

400 esztendeje múlott immár an
nak, hogy Dr. Luther Márton ki
szegezte a wittenbergi vártemplom 
ajtajára 95 tételét. Az Evangéliom 
keresztyénsége évről-évre megáll 
ennél a határkőnél, hogy felidéz
ze a reformáció csodálatos megin
dulását, érezze a felszabadult igaz
ság lüktető erejét. S meg kell 
emlékeznünk ezen a napon külö
nösen arról a férfiúról, aki az E- 
vangéliom fáklyáját magasra e- 
melte s aki századok véleményét 
egyszerre döntötte porba. Mint 
ahogyan egy szép festményben 
vagy szoborban újra meg újra gyö
nyörködünk, úgy állunk meg Lu
ther gazdag, változatos élete mel
lett is.

Bizonyosságra jutása. Luther 
vallotta, hogy amije volt, azt ma
gától Istentől nyerte. »Ezt a tu
dományt csak a Szentlélek adta 
nekem.« Idős korában is jól em
lékezett arra a helyre, ahol Róm. 
1:17 megvilágosodott előtte: a hit 
által való megigazulás.

Jól tudjuk azt is, hogy Luthert 
külsőleg, de belsőleg is gyakran 
támadta a Sátán. Nem titkolja el 
belső küzdelmeit. Jellemének 
nyiltsága ezt. teljesen kizárja. 
Hányszor hagyja el ajkát: »A  szí
vem milyen gyakran megremegett 
és feddőzött: Csak te vagy okos? 
A többiek mind tévednek?« Bará
tainak azt mondta egyszer: »Az 
ördög gyakran olyan argumentu
mokat. hozott elém, hogy már nem 
tudtam, hogy van-e Isten vagy 
nincs.« Belső küzdelmeiről még a 
szószéken is beszél: »Idestova 
húsz esztendeje prédikálok. Mégis 
érzem, hogy hozzám tapad a régi 
szenny, hogy szeretnék Istennel 
alkudozni és valamit magammal 
hozni is, hogy kegyelmét az én 
szentségein fejében közölje.« De

a kísértésekből győztesen kerül 
ki: »Ha az Isten igéje nélkül ta
lál engem az ördög, és elgondolom 
a törököt, pápát, fejedelmeket, 
mindjárt tüzes nyilai vannak, a- 
miket belém lövöldöz. De ha a 
Szentírást ragadom meg ellene, 
győztem.«

Wormsba menetele előtt világos 
volt már előtte, hogy itt életével 
fog játszani. S mégis mit látunk? 
Ekkor írja Mária magasztaló éne
kének magyarázatát, mintha a 
legnagyobb nyugalomban és békés 
körülmények között élt volna. De 
sziklaszilárdan megáll az igazság 
mellett, Mikor felteszik a jól is
mert kérdést, hogy hajlandó-e ta
nait visszavonni, bátran feleli: 
»Lelkiismeretemet fogva tartja Is
ten Igéje. Vissza nem vonhatok 
és nem is akarok visszavonni sem
mit sem, mert a lelkiismeret ellen 
cselekedni nem tanácsos és nem 
becsületes dolog.« Ugyanez az em
ber gyöngéd, mint a kicsiny gyer
mek, de erős férfi, rettenthetetlen 
hős, amikor Krisztus diadaláról 
van szó. Számára az az első, a 
mindenekíelett való, hogy a Krisz
tus ügye haladjon.

Az ördög minden fondorkodása, 
e világ fejedelmeinek és hatalmas
ságainak minden ellenvetése, saját 
életének állandó veszélyeztetése 
nem ingathatták meg. Lelke leg
mélyéből, küzdelmes életének meg
számlálhatatlan tapasztalatából 
szűrődött le hatalmas éneke:

E világ minden ördöge 
Ha elnyelni akarna,
Minket meg nem rémítene, 
Mirajtunk nincs hatalma,
E világ minden ura 
Gyűljön bosszúra:
Nincs ereje már,
Reá ítélet vár,
Az Ige porba dönti.
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Az utolsó „igen“.
Halálán van. Kihunynak immár 
a Hsztalángú, nagy szemek. 
Kenuin figyel, templomi csendben 
rá a baráti kis sereg.

8 szavuk mégegyszer visszahívja 
a szárnyrakelni készülőt: 
'■Atyánk, még most is Jézust

vallód ?
Halálban is? Egyedül ÖtH

Elhaló hangja szent »igem-re 
csendül diadallal tele.
»Igen !« A  hit nagyobb, erősebb 
mint a halálnak éjjele.

Utolsó szó, ujjongó Ámen 
fakó ajkán ez az » Igen«.
Isten Fia örök nevében 
élt-halt. . .  halálig is híven.

Gyakran mondott nemet.
Keményen.

Mennydörgőit országokon át, 
el trónokig, el megingatva 
pompázó hármas koronát!

Ez a »nem!« vont határt, vont
mesgyét

a nappal és az éj között, 
s hazugságok sötét hadával 
győzelmesen megütközött.

De az Igére — »Igen! Ámen!« 
volt mindenkor a felelet.
8 a minden név felett való név 
szívének legszentebbje lett.

Már-már halott. A  tűnő élet 
alig kering ereiben.
De a Megváltóé a végső 
lehellel is: a szent »Igen!«

Stőber után németből.
B. E. d. j.

Aki csak ebben a világban él, 
az annak elmúlásával hontalanná 
válik.

ősszel.

»Imé tenyérnyivé tetted napjai
mat, és az én életem teelőtted, 
mint. a semmi. Bizony merő hiá
bavalóság minden ember, akárho
gyan áll is.« Zsolt. 39:6.

»Eredj el, add el minden vagyo- 
nodat, és add a szegényeknek1 és 
kincsed lesz mennyben; és jer, kö
vess engem.« Márk 10:21.

Egymásután olvastam ezt a két 
bibliaverset. — Elgondolkozva 
néztem ki az ablakon. Olyan tisz
tán kéklett. az ég a hegy fölött, 
lenn a fák száraz barnás levelei 
fürdöttek a napsugár aranyában. 
Csend volt kinn. — Egyszerre 
megelevenedett előttem az Igék 
mély igazsága, Lelkemben Vissz
hangoztak a zsoltár szavai: az 
ember élete, mint a semmi! Van 
valahol segítség az elmúlással, a 
halállal szemben?

Hallottam az Ur Jézus szavát: 
»Add el mindenedet és kincsed 
lesz a mennyben és jer, kövess 
engem!«

Sok az, hogy add el mindene
det!? Óh, nem, hiszen ez az egye
düli kivezető út a lelkem számá
ra. Ma zöldek, majd aranyosa.ii 
sárgulok a fák a hegyen; de az
után, jön a tél és lehull a lomb
dísz. Csak az ég, a maga állandó 
kékségével marad örök.

Jó a madárnak lebegni a tiszta 
kékségben, ott fönn. Milyen jó a 
léleknek felszállni csodálatos szent 
tisztaságba, Őhozzá!

Megértettem, hogy mennyire 
nem sok az Ur kérése mitőlünk, 
hogy add el mindenedet! — Hogy- 
is lehetne itthagyni a rögöt, az el
múl ót és követni Őt, ha kezeink 
tele vannak hamis kincsekkel, a- 
melyeket féltve szorongatunk. — 
Légy áldva Uram, hogy olyan 
határozottan szólsz. Másképen 

|nem követhetünk oda, ahova vin-
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ni szeretnél és ahova a mi lel
künk is vágyik. Kincsed lesz, 
de ez már nem elmúló, nem kell 
féltened az enyészettől. Az Ur 
hív.

Mit felelsz az Ö hívására!?
B. A. d. t.

„Testvér, segítsen meghalni!“

Valahol a külvárosban vagyunk, 
szűk, néptelen utcákban, végre cél
hoz érek. Belépek a sötét kamrába. 
Zavart hallgatás, amikor belépek. 
Kérdő tekintettel találkozom: ki 
vagy te?

Pap? Ember? Testvér?
»Tisztelendő úr... Ilonka, a leá

nyom hívta. Én ugyanis...« A  félbe
szakított mondatból megértettem, 
hogy ő nem hivatott volna. »Nincs 
reám szüksége?« — kérdeztem. 
Hosszan nézett rám: »Testvér, 
segítsen meghalni!«

Hogy Ilonka hogyan került 
hozzánk, senkise tudja. Egyszerre 
csak itt volt. Szerettük mindnyá
jan, nem is lehetett máskép. Gyak
ran az volt a benyomásunk, mint
ha titkos teher nyomná. Olyan fáj
dalmas kifejezés ült az arcán. Egy
szer kiöntötte szívének bánatát: 
»Tisztelendő úr, apám beteg...« 
Könnyek peregtek le arcán amint 
folytatta : »s ha ő nem lesz, sen
kim sincsen«, s azután hosszú 
szünet után tovább beszélt: »apám 
istentagadó. Önt azt hiszem nem 
fogadná szívesen, de mégis kérem, 
látogassa meg. Különben elvész!«

Az természetes és magától ér
tetődő, ha szülők gyermekeikért 
remegnek. De milyen megragadó 
és megkapó, amikor gyermek szü
lője miatt remeg.

És most itt álltam a betegágy
nál. »Tisztelendő úr, már csak 
roncs vagyok. Valamikor régen 
más voltam. Ott van a katona

képem a falon...«  S azután szo
morú élettörténet következett. Tel
ve gyűlölettel és gúnnyal, könyör
géssel és vággyal. »Életem nyomo
rúság volt. Apám bohóc volt. Öli, 
ha erre gondolok! így nőttem fel. 
Éheztem és gyűlöltem, ebből állt 
az életem. Politika nem érdekelt.
S a vallás? Soha nem láttam 
templomot belülről. Azután meg
nősültem. A feleségem korán meg
halt. Csak a gyermek maradt. 
De ő szeret engem. Uram, ha 
Ilonka nem volna! Mikor a kór
házból hazajöttem azt mondta: 
»Apám, nálad baj van. Ismerek 
egy lelkészt.. .«  Szitkozódni kezd
tem. De néhány nap múlva újra 
elémállt: »Apám, a te lelked ügye 
rosszul á ll...« Befogtam a fülei
met. De mikor harmadszor is el
kezdte, a fal felé fordultam és 
sírtam, mint a gyermek.«

Felémnyújtotta kezét, mintha 
a szívemet akarta volna elérni. S 

¡utolsó erejét összeszedve szólt: 
»Testvér, segítsen meghalni! Most 
meg kell halnom. Súlyos teher 
nyom.« A  Szentlélek fuvalt 
át közöttünk. »Testvérem, Krisz
tus azt mondja: Én vagyok a vi
lág világossága... Ő benne, Ő ál
tala van a világosság. Nincs kü
lönbség, nincs kivétel, lelkész vagy 
istentagadó közt. Ugyanazon íté
lőszék elé állunk.«

Hazamentem. Néhány nappal 
később temetés volt a legszegé
nyebb temetőben, ingyen sírhe
lyen. A  koporsónál ketten álltunk 
Ilonka és én. Csak ketten? Nem, 
valaki mellettünk állt.

»Apám megmenekült, mintegy 
tűzön keresztül. Milyen kegye
lem!« S azóta visszhangzik szí
vemben is: milyen kegyelem! S 
mert van kegyelem, azért kell 
szertejárnunk; azért teljesülhet az 
istentagadó kérése is: »Testvér, 
segítsen meghalni!«
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Életünk órája.

Életünk óráját Isten órájához 
kell igazítanunk; mert a mi óránk 
türelmetlenségében gyakran előre
siet, s még gyakrabban késik 
csüggedés és világi szomorúság 
miatt. Aki igazán vár, az az órát 
nézi. íme, lásd, Isten órája mu
tatóját: »Még egy kevés idő!«

így  igazította Mózes is az ő 
óráját, amikor azt énekelte: »A  mi 
esztendeinknek napjai gyorsan 
tovatűnnek, mintha repülnénk.« 
Ezt tette Pál is, Isten városának 
toronyőre: »Az idő rövid!« És Pé
ter is ezt érezte a föld ütőerén: 
»Titeket, kik rövid ideig szenved
tetek.« így  hallotta János a ti
zenegyedik óraütésnél a trónon ülő 
Krisztus ajkáról: »Imé, eljövök 
hamar!«

» Még egy kis szenvedés 
Búsítja itt napunk,
De nem tart már soká,
És többet nem sírunk.«

Egy középiskolában a hitoktató 
lelkész vallásórán a feltámadásról 
s a test megdicsőüléséről beszélt. 
Tanítását különböző bibliahelyek
kel támasztotta alá, mint pld. I. 
Kor. 15.

Figyelmesen hallgatták a leá
nyok. De a következő órán, né
hány nappal később, egyik tanít
vány így panaszkodott: »Minden 
magyarázat dacára sem tudok a 
test feltámadásában hinni.« A  ta
nár a tanterem gázlámpája alatt 
állt. Felmutatott a lámpára és azt j 
mondta: »Ettől a fénytől nyeri a 
terem a világosságot; odakünn az j 
udvaron pedig egy széndarabot j 
láthatsz betaposva a porba úgy, 
hogy nem marad belőle semmi I

más, csupán fekete szénpor. Már 
most, ha azt mondanánk valaki
nek, aki nem ismeri a gáz beren
dezését: Ez a szép, fényes, ra
gyogó világítótest nem más, mint 
a poros, fekete szén megtisztított 
alakja, — úgy ő is azt mondaná, 
amit te, gyermekem: ezt nem ér
tem. És mégis így vau. Különböző 
eljárás által nyerik a durva, nyers 
anyagból azt a fényt, amit itt lá
tunk. S vájjon az égi Mesternek 
nem volna-e lehetséges, — előt
tünk bár megfoghatatlan módon 
és láthatatlanul—, a mi olyan böl
csen megformált testünkből az ö- 
rökkévalóság számára, s az Ö di
csőségének meglátására még ne
mesebbet teremteni ?!

Amíg idő van.
Mély csend borult a városvégi 

kis házra. A  kerti szobában nyug
szik koporsójában az édesanya. 
Hitvestársa könnyezve áll a ha
lott mellett: »Hűséges voltál,gon
doskodtál rólunk, dolgoztál kora
reggeltől késő estig, imádkozó szí
veden hordoztál bennünket.« A 
leány zokogva hull térdre: »Igen, 
mindannyiunkat szerettél s mi o- 
lyan háládatlanok voltmik!« A  sa
rokban ülő fiúra senki sem gon
dol. Könnyelmű élete által elsza
kadt övéi szeretetétől. Miután a 
többiek a szobát elhagyták, köze
lebb lép a koporsóhoz. Hosszú idő 
óta először telik meg a szeme 
könnyekkel. »Anyám« — suttogja, 
»mindig jó voltál hozzám, akkor is, 
mikor a többiek elhagytak. Te e- 
gyedül szerettél engem. Hogy o- 
kozhattam néked ennyi fájdalmat! 
De most jéghideg kezedbe teszem 
az enyémet : Ígérem, hogy más é- 
letet kezdek.« Azonban a halott 
mindebből semmit sem hallott; óh, 
milyen boldog lett volna, ha 
mindez még életében történik.

A  megdicsőült test.
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KÜLMISSZIÓ.

A  kínabelfőldí misszió 
munkájából.

Vaséi Matild levele vak leányai 
szolgálatáról.

»Leányainknak ismét bőven volt 
alkalma ének- s zeneszóval dicsérni 
az Urat. Egy alkalommal arra 
kérték őket, hogy szolgáltassanak 
műsort a kér. ifjúsági egyesület 
összejövetelén. A  megnyitót Yin | 
úr, egy kínai tanító mondta, de 
ima nélkül. Felkérte leányainkat a 
műsor megkezdésére. Nagy ö- 
römömre Lili állt fel imádkoz
ni. Azután négy hangon elénekel
ték a 148. zsoltárt. Flóra pedig 
felolvasta a 136-at. Jóleső megle
petés ért. A  fiatalok közül többen 
elővették a Bibliájukat és figyel
ték, úgy van-e az övékben is, 
ahogy a vak olvassa. S közben 
vissza-visszatért tekintetük az uj- j 
jaival olvasó vak leányra. Az ige- j 
olvasást ének követte gitárkíséret- 
tel, majd Lili bizonyságtétele. Ma-| 
gasztalta Isten irgalmasságát, sze- 
retetét, hisz a maga életében mind 
a kettőt olyan gazdagon megta
pasztalta. Saját édesanyja tette ki 
az utcára, de ott őrködött Isten 
szeme az élete fölött. Milyen ke
gyelem, hogy megismerhette Jé
zust, hogy megnyerhette Benne az 
életet, a békét, örömöt ... a bűn- 
bocsánatot. Áldott bizonyságtétel 
volt.

Néhány nap múlva egy misz- 
sziói tanítótól érkezett újabb meg
hívás. Kérte, hogy Lili szóljon egy 
házában tartott imaórán a tanítók
hoz. Yin úr indítványa volt. Mé
lyen megragadta őt Lili bizony
ságtétele. Szerette volna, ha min
den tanító hallja. Szívesen tettünk 
eleget a meghívásnak, hisz öröm 
az, ha Ur alkalmat ad leányaink

nak a bizonyságtételre és kegyel
me magasztaláéra.

Egy másik vak leányunk, Kata, 
a fogoly nőkhöz igyekezett elvinni 
az Evangélium örömüzenetét. Bár 
sok szív megnyílnék s elfogadná 
Jézust Megváltójának. Imádkoz
zatok, hogy az Ur Jézus áldja 
meg Kata szolgálatát.

Két másik leányunk, Eszter és 
Klára, Siangtonban dolgozik nyári 
hónapok idején az asszonyok kö
zött. Bár sokakat ragadhatna ki 
általuk az Ur a pogányság sötét
ségéből !«

Ezek a vak leányok valóban 
»ismeretlenek és mégis ismerete
sek; megholtak és im élők; sze
gények, de sokakat gazdagítok«; 
néni látók és mégis látók; sötét
ségben élve is világosságot hordo
zók; »semmi nélkül valók és min
dennel bírók«.

latén szent akarata szerint a 
\ keresztyéneken kell meglátnia a, 
világnak, milyen erőssé teheti Ö 
gyermekeit elviselhetetlenül nehéz 
terhek hordozásában.

Szeretettel hívjuk fel kedves Ol
vasóink figyelmét a most már 10. 
évfolyamban megjelent 1937. évre 
szóló tömbnaptárunkra. Kérjük 

j Olvasóinkat, hogy a naptárt ki- 
\ adóhivatalunk útján megrendelni 
| szíveskedjenek. Kapható fekete vá
szonkötésben, könyvalakban P. 
1.60, hátlappal, leszakítható tömb
bel P. 1.40 és hátlap nélkül P. 
1.20 árban. A  naptár az év min
den napjára szóló rövid bibliama
gyarázataival és történeteivel hit
életünk gyakorlásában jó  segítsé

ge t nyújt.
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TUDAKOZZÁTOK
Nov. 1- Ján- 4:47—54. Ef. 6:10—17. 

Márk 10:13— Ifi. Ef. 6:1—9- Ez a jelenet 
két nagy igazságot tár föl előttünk. 
Az első az, hogy Jézus szereti a j 
gyermekeket. Milyen kedvessé kell, j 
hogy tegye ez mielőttünk is a gyer
meket, s bűn, hogy sokan el akarják 
kerülni a gyermeket még a saját csa
ládi körükben is. A  másik még fonto- j 
sabb igazság, hogy nekünk úgy kell 
fogadnunk az Isten országát, mint 
gyermekeknek, vagyis éreznünk kell 
Istennel szemben teljes tudatlanságun
kat, kicsinységünket, semmlségün- | 
két s alázatos hittel és bizalommal 
kell elfogadnunk azt, akit Ő elküldött, 
Jézus Krisztust.

Nov. 2. Zsolt- 135. Ésaiás 55. A zsol
táríró magasztalja és dicséri az Urat, sj 
mindenkit fölszólít, hogy szintén ezt 
cselekedje. Fölismeri Isten nagyságát 
és dicsőségét a természetben ( 6. 7. v ) 
az emberiség történetében (8—12. v.) s 
az egyes embernek, az ő kiválasztot- 
tainak életében (13—21. v.). Megfi- 
gyeljük-e mi is mindezeket a jelensé
geket, amelyek Isten dicsőségét hirde
tik, s dicsérjük és magasztaljuk-é mi 
is Öt?

Nov. 3. Ján. 7:1—13. Ésaiás 57:1, 2, 
15—21. Milyen más Jézusnak a gon
dolkozása, mint az embereké. Az em
ber az ö cselekedeteinél azt nézi, hogy 
mit szólnak hozzá mások, mi a leg
alkalmasabb, a legtöbb hasznot hozó 
az emberek véleménye szerint. Jézus
nak zsinórmértéke mennyei Atyjának 
az akarata. Mit mutat az én Atyám? 
mivel bíz meg? hová küld és mikor 
küld? S aszerint cselekszik. Ez per
sze érthetetlen az emberek előtt, de őt 
ez nem zavarja. Még ha minden cse
lekedetét félremagyarázzák is s a leg
rosszabbat gondolják is felőle, ő 
megmarad az Atyának való engedel
mességben. S igy kellene tenni az ő 
tanítványainak is. De vájjon így tesz
nek-e?

Nov. 4. Ján. 7:14—24. Ésaiás 58. Jé
zus a törvénynek nem a betűin rágó
dott, hanem a benne lévő lelket nézte. 
Azért új az ő  tudománya, azért ért
hetetlen a külsőségekhez ragaszkodó, 
de a bűnnel szakítani nem akaró em
ber előtt. Mi bizonyos mértékig mind 
a látszat emberei vagyunk, míg Jézust 
igazán meg nem ismerjük, ő  fedi föl 
előttünk az igazságot, ö  tesz bennün
ket igazakká. A maga javát munkálja

AZ ÍRÁSOKAT!
minden ember, aki Őhozzá megy; a 
maga javát, Isten dicsőségére.

Nov. 5. Ján- 7:25—36. Ésaiás 59: 
1—10; 16—21. Jézus személye senkit 
sem hagyhat közönyösen. Földi éle
tében, ahol csak megjelent, általános 
érdeklődést ébresztett. Az emberek ta
nakodtak fölötte, hogy vájjon ki lehet, 
honnan jött, lehet-e neki hinni, vagy 
sem. Jézus személye változatlanul áll 
mindezek közt az emberi okoskodások 
közt, mint a szikla a háborgó hullá
mok közt. A kérdést mindenki számára 
az dönti el, hogy ő maga milyen állás
pontot foglal el Jézussal szemben, el- 
fogadja-é, vagy elutasítja?

Nov. 6- Ján. 7:37—53. Ésaiás 60. 
Jézus felszólítása világos és határozott. 
Magához hívja a lelkileg szomjuhozó- 
kat,-Szentleiket igér azoknak, akik Ö- 
benne hisznek. Valóban nincs oka sen
kinek, hogy ne engedjen ennek a hí
vásnak. S mégis hasonlás támad a 
sokaságban. A Jézus személyén dől 
el, hogy kik azok, akik komolyan ve
szik lelki üdvösségök kérdését. Beszéde 
meggyözőleg hat a farizeusok szolgái
ra, bizonyságtételre indítja Nikodemust, 
de sokakban fölébreszti az ellenkezést. 
Számodra az a fontos kérdés: te me
lyik csapathoz tartozol?

Nov. 7. Ján. 8:1—11. Péld. 24:14-20. 
Milyen kárörömmel hozták oda Jézus 
ellenségei azt a bűnös asszonyt. Nem 
az volt előttük fontos, hogy mi lesz az 
asszonnyal, hanem az, hogy hogy ítél 
majd Jézus ebben a kérdésben, hogy 
lehet őt majd vádolni áz ítéletéért. 
Arra nem voltak elkészülve, hogy Jé
zus elsősorban is őellenök fog vádat 
emelni, s még kevésbbé arra, hogy 
Jézus szentsége úgy fölébreszti ben- 
nök a lelkiismeret vádló szavát, hogy 
kénytelenek lesznek visszavonulni más
nak a vádolásától. Jézus ítélete pedig ez: 
»Nem kárhoztatlak, de többé ne vét
kezzél!« Milyen felséges felszabadítás 
ez a bűn büntetése, és a bűn hatalma 
alól!

Nov. 8- Máté 18:21—35. Fii. 1:3-11. 
Luk. 9:57—62. Zsid. 13.1—9. A Biblia 
tanítása kiterjed a földi élet körülmé
nyeire is. Megmutatja, hogy kell Is
ten akarata szerint való szeretetet ta
núsítani a legkülönbözőbb emberek 
iránt. Megtanít a tiszta, megszentelt 
házaséletre, az anyagiaktól való füg
getlenségre, az elöljáróinkkal szemben 
való magatartásra. S mindez nem hi
deg szabály, melyet emberi erőfeszí
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téssel kell betölteni, hanem olyan is
teni törvény, amelynek betöltéséhez Jé
zus Krisztus adja az erőt, aki »tegnap 
és ma és örökké ugyanaz.« S ő  ezt 
az erőt ingyen kegyelemből adja, ha 
mindenben őhozzá fordulunk s nem 
engedünk semmiféle idegen tudomány
nak.

Nov. 9. Zsolt■ 138. Ésaiás 61. Sokan 
szeretnének először tapasztalatokat 
szerezni Istenről s azután hajlandók 
volnának hinni. De Isten másképen 
rendezte el a dolgot. Azt kívánja,hogy 
higyjünk benne, s a hit útján szerez
hetünk tapasztalatokat. így tett Dávid 
is. Hitt és felséges tapasztalatokat szer
zett arról, hogy Isten meghallgatja az 
imádságot, bátorságot és erőt önt a 
lélekbe, megelevenít, megszabadít, 
mindent elvégez. Mindezt a tapaszta
latot te is megszerezheted, csak higyj!

Nov. 10- Ián. 8:12—20. Ésaiás 62. 
Milyen jó az, mikor valamivel vádol
nak bennünket, ha van tanú, aki bi
zonyságot tesz ártatlanságunkról és 
igazságunkról. De még többet ér az, 
hogy az igazunk mellett Isten is bi
zonyságot tesz. Jézus nem is hivat
kozik más tanúra, csak mennyei Aty
jára, de őbenne sohasem csalódott. 
Az Atya mindig bizonyságot tett Fia 
mellett. Beszédét élővé és hatóvá tette, 
csodatételeit eredményessé, őt magát a 
halálból feltámasztotta. Kell-e ezeknél 
meggyőzőbb bizonyságtétel? S aki e- 
zeket hiszi, annak lelkében a Szent
lélek tesz bizonyságot, hogy Jézus az ő 
élő Megváltója.

Nov. 11. Ján. 8:21—32. Ésaiás 63: 
7—19. Milyen komoly szó ez, hogy 
aki Jézusban nem hisz, az az ő bű
neiben hal meg, ami nemcsak azt je
lenti, hogy bűnboesánat nélkül hal meg, 
hanem azt is, hogy ennek következté
ben nemcsak a teste hal meg, hanem 
a lelke is. Figyeljük meg Jézusnak 
erre vonatkozó két kifejezését: a ti 
bűneitekben haltok meg, és: meghaltok 
a ti bűneitekben. A bűneinkben való 
meghalás magával vonja az igazi meg- 
halást, a második halált, a lélek ha
lálát.

Nov. 12- Ján. 8:33—45. Ésaiás 64: 
1—11. Ábrahámnak nem test szerint 
adatott az Ígéret, mint ahogy a zsidók 
gondolták, hanem mert hitt. A  neki 
adott Ígéreteknek tehát nem azok a 
részesei, akik külső származás szerint 
az ő utódai, hanem akik követői a hit
ben. Senkinél sem az a fontos, hogy 
milyen családból, milyen nemzetből,

milyen vallásból való, hanem az, hogy 
újjászületés által Isten családjához, 
Isten népéhez, Isten szövetségéhez tar- 
tozik-é? Isten nem külső vallásodat 
nézi, hanem szívednek az állapotját. 
övé vagy-e a Jézus Krisztusban való 
hit által?

Nov. 13■ Ján. 8:46—59. Ésaiás 65: 
1, 2, 8—16. Mennyire érthetetlen a 
testi ember előtt a Lélek beszéde! 
Akármit mond Jézus, a farizeusok nem 
értik és mindenáron meg akarják cá
folni. Épen így versengenek ma is a 
világ fiai az Isten gyermekeivel. Evvel 
árulják el, hogy nem Istentől valók, 
hanem az ördögtől. De Jézus azért 
jött, hogy az ördög munkáit megsem
misítse, s ' az embereket kiszabadítsa 
a kezéből. Ne rettenjünk meg hát, ha 
minket, akik hiszünk, szintén meg akar
nak cáfolni. Magunkat se féltsük, mert 
az Ur megőrzi az övéit, de a velünk 
ellenkezők felől se veszítsük el re
ménységünket. Ne vitatkozzunk velők, 
hanem imádkozzunk értök s életünk
kel tegyünk előttük bizonyságot.

Nov. 14- Ján. 9:1—12. Zsolt. 85:9—14. 
Jézus megnyitja a vakon születettnek 
szemét. De nem csak azért, mert rész
véttel van annak nyomorúsága iránt, 
hanem főként azért, »hogy nyilvánva
lókká legyenek benne az Isten dolgai«. 
S ez lépésről-lépésre beteljesedik a 
vaknak életében. Az első lépés, termé
szetesen az, hogy a vak hálás szívvel 
látja testi bajának meggyógyulását. 
Ennél többet egyelőre nem tud. De 
ha egy beteg, akit Isten kegyelme 
meggyógyít, hálás szívvel tud erről 
megemlékezni és bizonyságot tenni, ez 
már valami. Biztatás arra, hogy több 
is fog következni.

Nov. 15- Máté 22:15-22. Fii. 3:17-21. 
Máté 10:24—33. /. Tini. 4:4—11. Amit 
Isten az ember számára való eledelnek 
teremtett az mind jó. Ez először is 
arra figyelmeztessen bennünket, hogy 
mennyit vétkezünk avval, hogy válo
gatunk. Másodszor arra, hogy milyen 
oktalanság, ha érdemeket akarunk ma
gunknak szerezni azzal, ha bizonyos 
időkben, bizonyos eledelektől tartóz
kodunk. Ez a testnek gyakorlása, 
amelynek kevés haszna van. A  lélek 
gyakorlása az, ha mindent hálával ve
szünk Isten kezéből, ha a lelki ele
delre nagyobb súlyt helyezünk, mint 
a testire, ha nem a földi életet tartjuk 
a legfontosabbnak, hanem a jövő élet 
Ígérete tölt el bennünket élő remény
séggel. Vargha Oyaláné.
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