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Az Úr megszentel*
I. Thess. 4.

A  legtöbb ember nem is tudja, hogy miért jött erre a földre. 
Megelégszik azzal, hogy megszületett, küzködik a mindennapi ke
nyérért, de hogy az életnek magasabb rendeltetése volna, erre a 
legtöbb ember sohase gondol.

Népek, nemzetek viaskodnak ugyanazokért az alacsony célok
ért, melyekért az egyes ember végig küzdi az életet: hatalomért, 
gazdagságért, dicsőségért, kényelemért. Jézus Krisztus megnyitotta 
az emberiség szemét, mondván: Jérték és kövessetek engem, és 
tudjátok meg, hogy én alázatos szívű vagyok, és majd megtalál
játok azt a nyugalmat, amit itt a földön hiába kerestek.

A  keresztyénségnek az a hivatása, hogy átalakítsa az embernek 
életét olyanná, amilyennek az Isten akarja. Isten akarata pedig 
az, hogy minden ember szent legyen. Hogyan érheti el ezt az em
ber? A  Szentírásban azt olvassuk, hogy mi választott nép, királyi 
papság, szent nép vagyunk. Azok vagyunk hivatás szerint, de nem 
vagyunk azok a valóságban. Mi más lett volna Istennek célja a 
földi élet megteremtésével, mint az, hogy legyenek élő lelkek, 
akik — mint ahogyan a prizmán a napnak fénye megtörik és azt a 
szivárvány, színeire bontja —- úgy tegyék színessé, széppé ezt a 
világot!

Sokféle vallásközösség van ezen a világon, és az egyházak, 
felekezetek egymást bírálgatják, hogy melyik felel meg igazában 
Isten akaratának. Tudjuk, hogy az, amelyik legjobban meg tudja 
tisztítani a hozzátartozóknak életét.

Jézus megmondotta: »Az Isten országa tibennetek van.« A  ti 
életetekből tükröződik az vissza, ha csakugyan megértettétek, hogy 
miért vagytok a Krisztus hívei. Olyan a megszentelő élet, mint 
amikor mi a porban járunk. Kiindulunk tiszta ruhában, és az 
életnek pora reánk nehezedik. Az igazán vallásos ember kiindul
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szent feltételekkel, és amikor a közönséges életet tapossa, reá
telepszik az élet pora. De ott az isteni kegyelem, amely letörli 
rólunk a Jézus Krisztus által. Ezért nem szabad kétségbe esnünk 
fogyatékosságaink láttára. Isten az embertől nem magát a szentsé
get kívánja, hanem a megszentelődést, azt a belső készséget, ainely- 
lyel átadja magát az ember az Isten vezetésének.

Egy család körében legalább egy embernek kell lennie, aki a 
krisztusi élet szentségét odaállítja, mint világító fáklyát családja 
körében.

I. Tim. 4. részében az apostol azt mondja, hogy minden terem
tett dolog megszenteltetik könyörgés által. Mit jelent Pál apostol
nak az a mondása; hogy szüntelen imádkozzunk? Azt jelenti, hogy 
egyetlen gondolatunk, egyetlen cselekedetünk ne legyen, amelynek 
kezdetén ne emlékezzünk meg Istenről. Aki Istenre gondol, már 
közelebb jutott az Istenhez. Ha megfogjuk a lepke szárnyát, an
nak himpora ott marad az ujjunkon. így ragad az Isten szentsé
gének himpora az imádkozó lélekre.

Isten az Ő leikével szentel meg bennünket. Idézzük meg a 
pünkösdi szent történetet. Mivé lett a 11 félénk ember, amikor 
leszállt reájuk az Isten Szentlelke? Amikor vették az Isten Szent- 
leikét, akkor az a 11 ember elindult, hogy a hitetlen világot meg
hódítsa. Isten Szentlelke ma is ugyanolyan erő, mint akkor volt. 
Az Isten Lelke ott lebeg felettünk, és boldogok azok, akik nyitott 
szívvel állanak Isten Szentlelkének ajándéka előtt.

Ján 17:17. verse azt mondja, hogy megszentel az Isten ben
nünket igazsággal. Ez az igazság az Isten Igéje, az Evangéliom. 
Minket hitünk kötelez arra, hogy naponként olvassuk Isten Igéjét, 
mert ebben van az élet és ez az Ige megszentel.

És legfőképpen megszentel a Krisztus szenvedése. Zsid. 10. azt 
mondja, hogy Jézus egyszersmindenkorra hozott áldozatot, — Őt 
magát, — hogy megszentelje a hívőket. Hogyan lehet elnézni 
Krisztus áldozati halálát közönyös szívvel? Ő azt várja, hogy ha 
egyszer eltörölte az emberek bűnét, akkor az ember tudatosan ne köves
sen el bűnt, mert semmivel sem lehet meghálálni, mint egyedül az 
életnek megszentelésével.

Mi a célja velünk Istennek? Pál apostol I. Kor. 6. azt mondja, 
hogy a szentek megítélik a világot. Ez a jutalma, ez a koronája 
a megszentelésnek. Isten megadja azt a méltóságot a szenteknek, 
hogy ők mondják el az ítéletet a világ felett nem most, a földi 
életben, hanem az örök ítéletben. De először önmagukban mondják 
el ezt az ítéletet. Nem másoknak bemondása alapján, henem a 
Krisztusban gyökerező hitük által ítéljék meg az egész világot.

Bár adna a Mindenható bölcseséget, hogy belássuk azt, hogy 
Krisztus nélkül ember sohase fogja megtalálni a megszentelődés 
útját. Krisztus az én Megváltóm, példám és bírám, hogy Üdvözítőm 
lehessen az örökéletben.

<3^
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Egy megszentelt élet.

Henhöfer Alajos

Völkersbachban született 1789- 
ben. Édesanyja, aki buzgó imád
kozó volt, gyermekét már szüle
tésekor az Urnák ajánlotta, s az 
ifjú pap lett. Felszentelése után 
Gemmingen báró magához hívta 
Steineggbe házi tanítónak és má
sodik káplánnak. Két év múlva 
mint katolikus lelkész működött 
Mühlhausenben. Ez a gyülekezet 
nagyon elhanyagolt volt: lopás, 
csalás, csempészés napirenden. 
Fiatalos hévvel fogott az ifjú lel
kész a munkához, azonban prédi
kációi nem segítettek. Ebben az 
időben találkozott valakivel, aki 
szemeit felnyitotta. A  báró udvar
mestere volt ez a . férfi, akiben 
sok vágy volt az igazság után és 
összeköttetésben állott több evan
gélikus gyülekezettel. Azt taná
csolta Henhöfernek, hogy tanul
mányozza a Szentírást. Henhöfer 
elfogadta a tanácsot és az Ige 
mindennapi kenyerévé lett. Ösz- 
szeköttetésbe került Jézussal s 
most már hallgatóit is az új élethez 
vezette. Prédikációi a központban 
mozogtak: miképen igazulhatmeg 
az ember Isten előtt, Szavai nyo
mán ébredés keletkezett, s ennek 
gyümölcsei hamarosan láthatóvá 
lettek: emberek, akik éveken ke
resztül haragosok voltak, kibékül
tek. Lopásról nem lehetett hallani 
többé, félbeszakadtak a perek. 
Természetesen ez a határozott val
lástétel Krisztusról nem maradha
tott ellenségeskedés nélkül. A  kör
nyékbeli lelkészek panaszkodtak, 
mert híveik elmaradtak a temp
lomból s elmentek Henhöferhez 
Mühlhausenbe. 1821-ben elmozdí
tották állásából. Ellenségei, még 
így sem nyugodtak, míg végre 
1822-ben Henhöfert kizárták a

: katolikus egyházból. Henhöfer 
! Gemmingen báró kastélyában ta
lált menedéket. Mühlhauseni hívei 
elhatározták, hogy ők is kilépnek 
a katolikus egyházból s az evan
gélikusokhoz csatlakoznak. Párt
fogójukhoz, Gemmingen báróhoz 
fordultak, aki ekkor maga is 
családjával együtt otthagyta a 
római egyházat.

1827-ben lelkész lett Spöckben, 
ahol élete végéig munkálkodott.

Henhöfer felébredése messzire 
éreztette hatását. Az egész or
szág felfigyelt rá. Nagy hatással 
volt élete az ifjú lelkészekre is. 
Gyülekezetében állandóan volt se
gédlelkésze. Ezek egyike volt 
Frommel Emil, a későbbi nagy 
teológus is. Henhöfer alapította a 
bádeni missziói egyesületet is, 
melynek haláláig elnöke volt.

Áldott igehirdetéseinek titka 
egyrészt abban rejlett, hogy Isten 
ingyen kegyelmét hirdette, más
részt, hogy a nép nyelvén szólott. 
Sok hasonlatot használt. Az élő 
hitről azt mondta egyszer: »Hit 
által függnünk kell a Megváltótól. 
Azok a vasúti kocsik, melyek nin
csenek a mozdonyhoz akasztva, 
állva maradnak.« Ha a hitről és 
cselekedetről beszélt, különösen 
felélénkült. Hogy először hinnünk 
s azután szentül élnünk kell, ezt 
nem győzte eléggé hangsúlyozni. 
» Először leülni a kegyelem asz
talához, s üdvösséget találni Jézus
nál, azután dolgozni — ez a meg
szentelt élet.«

Életének utolsó éveiben mind
inkább elcsendesedett és vágyott 
a menny nyugalma után. Ez a 
vágy egyre hálásabbá, szeretet
teljesebbé, alázatosabbá tette az 
Urban. 1862-ben prédikált utol
jára s azután megbetegedett. Sok 
szív és kéz emelkedett fel Isten
hez élete meghosszabbításáért. Ö 
azonban tudta, hogy már nem so-



ká tart. Gyülekezete s egyháza 
sorsát szívén viselte. Gyakran vi
gasztalta magát a 42. zsoltárral: 
»Miért csüggedsz el lelkem és 
nyughatatlankodol bennem?« Az 
utolsó szó, amely ajkát elhagyta, 
ez volt: »Várok, Várok!« 1862. de
cember 5-én az Ur magához szó
lította fáradt szolgáját és örök 
nyugalommal ajándékozta meg.

„Mert ez az Isten akaratja, a 
ti szentté lételetek.“

I. Thess. 4:3.

Isten meg akar engemet szen
telni; de vájjon én is akarom-e, 
hogy Isten elvégezze mindazt 
bennem, ami lehetséges az Ur ál
dozati halála alapján. Akarom-e, 
hogy Jézus élete az én halandó 
testemben nyilvánvalóvá legyen? 
Ne mondd azt, hogy: »Vágyom a 
megszentelődésre.« Ez nem igaz; 
szűnj meg vágyódni és változtasd 
át a vágyódásodat cselekedetté. 
Fogadd el Jézust hittel, hogy 
megszentelhessen, akkor Jézus ál
dozati halálának nagy csodája va
lóra válik benned. Mindaz, amit 
Jézus elért azon az alapon, hogy 
»elvégeztetett«, Isten önkéntes sze- 
retetadománya által az enyém. E- 
zért kell nekem megmentett és 
megszentelt léleknek a mély és alá
zatos szentséget megőriznem, a 
szentséget, mely fájdalmas bűnbá
naton és kimondhatatlan szégyen
érzeten alapszik, de annak az ész
lelésén is, hogy Isten szeretető itt 
volt számomra már akkor is, ami
kor én még nem érdeklődtem u- 
tána. Ő már előzőleg mindent el
végzett az én megszabadításomra 
és megszentelődésemre. Nem cso
da tehát, hogy Pál apostol azt 
mondja: »Semmi sem szakaszthat 
el minket az Istennek szerelmétől, 
mely vagyon a mi Urunk Jézus 
Krisztusban.«

A  megszentelés kapcsol engem 
össze Jézussal és Benne Istennel. 
Ez csak Jézus áldozati halála a- 
lapján lehetséges. A  hatást soha
se helyezd az ok helyére. A  hatás 
az engedelmesség, a szolgálás, az 
imádkozás, és a kimondhatatlan 
hálaérzet a csodálatos megszente
lésért, amely az Ur áldozati halála 
által bennem munkáltatott.

Haszontalanul eltöltött élet.

Évekkel ezelőtt fiatal öngyilkos 
tetemét húzták ki a vízből. Lát
hatólag jobb családból származ
hatott s »élvezhette« volna még az 
életet. Táskájában egy cédulát ta
láltak a következő szavakkal: »Ne 
kérdezzétek, hogy ki vagyok. Ne 
kutassatok utánam. Az alkohol ál
dozata vagyok. Életem teljesen 
haszontalan volt.« — S amikor a 
rendőrség mégis nyomozást indí
tott az ismeretlen személyazonos
sága után, 203-an jelentkeztek o- 
lyanok, akik hozzátartozójukat ke
resték benne.

Mit tesznek az emberek az éle
tükkel! Milliomos, aki dacára mil
lióinak valamely sikertelen üzleti 
vállalkozása után revolverhez 
nyúl..Híres professzor, aki öngyil
kosságának csak ezt az egy ma
gyarázatát adja: »Az élet céltalan 
és üres!« Gazdag világfi, aki az 
élvezetek poharát fenékig ürítette 
s aki tovább is dobzódhatna, de 
már nincs többé kedve az élvezet
hez. Diák, aki dolgozni nem akar, 
de tündökölni szeretne és egy 
rossz osztályzat miatt a halált vá
lasztja. — Mit tesznek az embe
rek a reájuk bízott talentumokkal? 
Még csak el sem ássák, hanem 
esztelenül eltékozolják. Életüknek 
nincs értelme, célja és tartalma.

$
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Elbocsájtlak titeket.
SzáUjatok csak, fehér galambjaim, 
■suhanjatok a négy égtáj felé. 
Viharnak villámcsíkos szárnyain 
suhanjatok a négy égtáj felé. 
Imé, én elbocsájtlak titeket.

Mint Noé kis galambja, szánjatok 
örömhír olajágát hordva szét.
A hatalmas, halálos ár után 
új, diadalmas élet szent jelét. 
Imé, én elbocsájtlak titeket.

Aidán fölétek terjesztem kezem, 
s gonosz nyilak bármint

viharzónák,
békéteken sebet sem ejtenek, 
hisz én előbb már megáldottalak. 
Imé, én elbocsájtlak titeket.

Ne féljetek. Veszélybe küldetek, 
de mind oly drágák vagytok

énnekem.
Veletek járok az örvény felett, 
átsegítlek a fergetegeken.
Imé, én elbocsájtlak titeket.

S ha majd ég felé tart a hű csapat, 
a korona ott elkészítve vár. 
Vigyétek szét az olajágakat. 
Repülj tizenkét hófehér madár. 
Én veletek vagyok minden napon.

b . E. a. j.

Az imádkozás harc, mert aka
dályokat kell legyőznünk ma
gunkban és Istenben is. Isten nem. 
akarja, hogy imádkozó gépekké 
legyünk. Fegyelmezi vágyainkat 
és kéréseinket, s fönntartja, magá
nak a meghallgatás idejét.

*
Amelyik szívben az Ur Lelke 

lakik, ott nem hiányzanak a gyü
mölcsök. Főleg a szerétéiről és 
alázatosságról lehet megismerni a- 
zokat a lelkeket, akikhez a Magas 
és Fenkölt beköltözködhetett.

Semmit magamnak.

A. szabadságharcok idején tör
tént Berlinben. A  tábori isten- 
tisztelet végétért. A porosz honvé
dekhez odalépett a vezérük és har
sányan ezt kiáltotta: Ettől 
a pillanattól fogva egyikünk 
sem rendelkezik az életével. Előre 
a harcba! Én mindenütt előttetek 
fogok járni. Teljesítsétek köteles- 
sógteket! Esküszöm, hogy egy 
szerencsétlen, legyőzött haza nem 
fog engem viszontlátni!«« Mint a 
villám járta át a harcosok szívét 
ez a felszólítás. Rövid, lélekzet- 
fojtó csend után harsány lelkese
désbe törtek ki a katonák.

Semmit magamnak! Ez volt 
minden idők harcosainak a jel
szava.

Semmit magamnak! Ez volt 
Jézus tanításának rövid tartalma.

Semmit magamnak! Ebben a 
szellemben él Krisztus igaz ta
nítványa.

Semmit magamnak! Ez a meg- 
szentelődés útja!

Hogyan jellemezték egyszer 
a keresztyéneket?

A földön tartózkodnak, de meny- 
j  nyei polgárjogúak. Engedelm.es- 
| kednek a törvénynek, és életükkel 
felülmúlják azt. Mindenkit szeret
nek és mindenki által üldöztet- 

| nek. Megöletnek és élnek. Szegé- 
I nyék és sokakat gazdagítanak; 
mindenben hiányt szenvednek;

! mégis feleslegük van. Gyaláztat- 
| nak és a gyalázat által megdi- 
| csőülnek. Káromoltatnak és ők ál
danak ; gonoszul bánnak velük s 
ők tiszteletet tanúsítanak; mialatt 
jót tesznek, büntetik őket mint 

! gonosztevőket ; amíg bűntetteinek, 
örvendezők, mint akik életet nyer
nek.
(Levél Diognethez Ivr. u. 200-ban.)
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KÜLMISSZIÓ.

Levél Nanchungból.
(Kína.)

»Benne vagyunk az igazi kínai 
nyárban. Mezők, rétek, fák és 
bokrok és mi emberek is kimond
hatatlanul vágyódunk már az ü- 
ditő eső után, holott nem is olyan 
régen zivatar és valóságos felhő- 
szakadás volt. — Nálunk nincsen 
nyári vakáció, tanítunk az isko
lában akkor is, ha árnyékban 38 
és napon 60 Celziust mérünk. Na
gyon fárasztó, de a munkának 
mennie kell; és megy is. — Ab
ban az időben a növendékekre 
felügyeltem, akik vizsgafeladatai
kat dolgozták ki, sokszor ők is, 
én is, arcunk verítékével, miután 
tantermünkben, dacára a nyitott 
ajtóknak, ablakoknak, — 40 fok 
Celsius volt..«

Néhány hónappal később: »Ma 
azt írhatom, hogy még sokkal in
kább várjuk az esőt. A  rizsföl
deken hatalmas repedések táton- 
ganak, a főzelékféle elszárad, még 
éjjel is 34—35 fok a meleg. Az 
éhhaláltól való félelmükben az 
emberek a legképtelenebb dolgo
kat csinálják, hogy az esőnek is
tenét kielégítsék. Soha nem látott 
tömegek vonulnak fel bálvány- 
körmeneteken. 20—30 gonosz szel
lemnek és ördögnek felöltöztetett 
embert kerget a menet után a 
százakból álló fanatikus. tömeg. A 
gyermekek kutyákat hordoznak 
gyaloghintókban, hogy az embe
reket. nevettessék, mert egyik köz
mondásuk szerint: »Esőt jelent, ha 
valaki kutyán nevet.« Az, egész 
komédiának kerületünk egyik ve
zető tisztviselője volt az oka. Az 
embereket bálványimádásra kény
szerítette, s ugyanakkor alaposan 
megadóztatta. Egyik nap maguk
kal vitték a bálványt a polgármes

ter elé, hogy az hódoljon előtte. 
Nem eresztették be őket, az e- 
gyik rendőr fegyverével még ol
dalba is szúrta a bálványt. Erre 
a nép bosszúból megtámadta őket, 
s tönkrezúzott mindent.

Egy másik alkalommal azt kí
vánta valaki, hogy minden ház ál
lítson fel eső-oltárt, majd meg e- 
gyenként összehordott fahasábok
ból óriási tüzet gyújtottak, hogy 
az ég jobban meglássa a föld min
den pusztaságát. Ilyen és hasonló 
sötét cselekedeteiktől nem tudnak 
elszakadni, de az élő Istenhez nem 
fordulnak.

Április és május hónapokban 
hatalmas földrengések rettentik 
meg a népet. »A  föld sár
kánya felnyitotta a szemét«, 
mondják némelyek, sőt tovább 
mennek: »A  föld sárkánya meg
fordult.«

A szegényházban is szinte meg
döbbent az a szomorú tény, hogy 
az élő Isten, helyett, újra halott 
bálványnak adnak helyet. Egy 
asszony látszólag őszinte tisztelet
tel végezte áhítatát egy piszkos, 
megcsonkított bálvány előtt. Egy 
másiknál fiatal pap ült s valami 
együgyűséget olvasott s közben 
egy üres fahalat kopogtatott. — I- 
lyeu üres és halott az egész po
gányság a maga dobjainak és dob
verőinek nyomasztó lármájával.

A szegényház lakói azonban szí- 
j  vesen hallottak a bűnösök Megvál
tójáról. Asszonyok, férfiak és né- 

j hány megtért nő sokat meséltek 
egy asszonyról, aki nem akart a 
misszionáriusnővel imádkozni. Ha
lála előtt azután magához kérte, 
örült, ha társai énekeltek, vagy 
Igét olvastak néki és hálás volt. 
ha akár vele, akár érette imádkoz
tak. — »És megbékélve ment ha
za ...« — mesélték az asszonyok.

Az Isten szeretet és az Ö vilá
gossága belevilágít minden sötét
ségbe.
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Nov. 16- Zsolt■ 139. Ésaiás 65:17—25. 
Ez a zsoltár nagyon alkalmas arra, 
hogy megmutassa, hogy állunk mi Is - ! 
tennel szemben. Félelemmel tölt-é eF 
bennünket az a tudat, hogy Isten elől 
nem lehet elrejtőzni, ö  mindenütt; 
megtalál bennünket, s szívünket és 
egész bensőnket látja? Vagy pedig ör
vendezni tudunk annak, hogy Isten 
jól ismer bennünket, ismeri bűneinket, 
gyarlóságainkat is, de ismeri szívünk 
vágyát, hogy teljesen az övéi legyünk, 
neki engedelmeskedjünk. Borzadva fór- 
dulunk-é el attól a gondolattól, hogy 
Istennel megvizsgáltassuk a szívünket, 
vagy pedig kitárjuk azt előtte, hogy 
mindent fölfedhessen, ami abban rejtve 
van, s az igazság útjára vezérelhessen? 
Kedves testvérem, vizsgáld meg ma
gadat ennek a zsoltárnak a világítá-j 
sában!

Nov. 17. Járt. 9:13—25. Ésaiás 66: 
1,2,10—13,22:24. Milyen erősen faggat-J 
ják a meggyógyult vakot, minden ol-1 
dalról, csak hogy valamiképen vádat | 
emelhessenek Jézus ellen. De Isten 
ennek a testi vakságból kigyógyulnak 
már lelki világosságot is adott, s egy 
lépéssel már előbbre jutott a világos
ság útján, Jézusban már meglátta a 
prófétát. Nem közönséges ember ő, 
hanem más, mint a többi.

Nov. 18- Jdn. 9:26—41. Jel. 1:1-3. 
A látóvá lett vak lelki világossága 
egyre növekedik. Szembe mer szállni 
a farizeusokkal, akik reá tárnádnál!. 
Tényekre hivatkozik s ez mindennél 
több. De mégis kivetik a gyülekezetből 
azok, akik nem akarnak hinni, ő  pedig 
épen ekkor nyeri meg a teljes világos
ságot. Jézussal találkozik, aki telje
sen fölfedi magát előttiéi, s ő most már 
boldogan hisz és imádja őt. A fariT 
zeusokra pedig ki van mondva az ítélet: 
aki Jézust elveti s mégis azt állítja, 
hogy ő lát, az igazi vak s annak 
bűne megmarad.

Nov. W- Jdn. 10:1—11. Jel. 1:9—20. 
Kettős példázat az, hogy annál jobban 
megértsük, mi akar számunkra lenni 
Jézus. Ajtó is, amely az üdvösségre 
vezet, mert mint ő  maga mondja: 
»Senki sem mehet az Atyához, hanem
ha én általam.« (Ján. 14:6 ) Aki az 
Atyához, a mennybe, az üdvösségbe 
akar jutni, az nem kerülheti el Jézust. De 
pásztor is ő, aki hívogatja juhait s ha 
Hozzá mentek gondjukat viseli, jő le
gelőre vezeti s életét adja oda éret
tük, hogy megvédelmezhesse őket. Át

mentél-e már ezen az ajtón? Ismered-e 
3 Pásztort?

Nov. 20. Jón. 10:12—21. Jel. 2:1—7. 
\ juhokat sok veszedelem fenyegeti 
3 akinek nem tulajdonai a juhok, mert 
2sak mint béren fogadott szolga van 
melléjük állítva, az nem teszi ki magát 
halálos veszedelemnek érettök, hanem 
inkább elfut, ha jön a farkas. Az 
igazi pásztor, a juhok tulajdonosa, ha
lálig kitart. így tartott ki érettünk 
Jézus a keresztfának haláláig s vére 
hullásával pecsételte meg, hogy mi az 
övéi vagyunk. Igen, mindnyájan, akik 
az ő  pásztori őrizete alá helyezzük 
magunkat, bármilyen nemzethez, val
láshoz, vagy fajhoz tartozzunk is. Tart
suk fenn tehát az egységet mindazok
kal, akik Jézuséi, mert az örökkévaló
ságban csak egy akol segy pásztor lesz.

Nov. 21- Ián. 10:22—42. Zsolt. 39: 
5—14. »Én és az Atya egy vagyunk« 
— mondja Jézus, s ez az, amit az 
emberek nagy része nem akar elhinni. 
Külön akarják választani Istent és Jé
zust, s csak Istent imádni. De elfo
gadhat-e Isten más imádást, mint ami
lyent ő  kíván tőlünk? Mehetünk-e más 
úton, mint amelyiket ő  készített szá
munkra? Ez az út Jézus. Hiszed-e 
ezt vagy nem, ez dönti el örökkévaló 
sorsodat. Jézus most mint hívogató 
Pásztor közeledik feléd. Elvetheted, 
megkövezheted, de akkor mint ítélő 
Bíróval fogsz Vele egyszer találkozni.

Nov. 22- Máté 9:18—26; Köb 1:9-14; 
Ján. 10:23—30. I. Thess. 5:14—24. Mi
lyen fontos útmutatások ezek arra 
nézve, hogy a keresztyén közösségek
ben hogy lehessen a rendet és a bé
kességet fenntartani. Ahol minden ren
detlenséget elnéznek »békesség« cím 
alatt, ott nem lehet tiszta, megszen
telt keresztyén légkör, de viszont, 
ahol nincsenek bátorító, hordozó sze
retettel a félénkek, erőtelenek iránt, 
hanem mindent szigorú rendszabályok
kal akarnak elintézni, ojt nincs bé
kesség, nincs öröm, nincs hálaadás. Az 
Ur, aki hű, tanít meg bennünket az 
igazi szeretet és békesség gyakorlására 
és fenntartására.

Nov. 23. Zsolt. 143. Jel. 2:8-11. A 
zsoltárírónak, mikor nagyon nehéz 
helyzetben van, eszébe jutnak a régi 
idők, amikor jobb napokat látott. S 
eszébe jut az is, hogy ezt Istennek 
köszönheti s így belé vetheti most is 
reménységét, hogy meg fogja őt sza
badítani mostani bajaitól. így teszünk-e
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mi is, ha nehéz helyzetbe jutunk? 
Eszünkbe jut-e hálát adni a múltban 
elvett jókért s az ezután bekövetke
zendő jókért? Ha így tudunk Istenre 
föltekinteni, akkor a nehéz helyzetet 
sem fogjuk olyan nehéznek érezni, 
hanem mint Isten akaratából reánk 
mért próbát, nevelő eszközt és hálát 
fogunk neki adni ezért is.

Nov. 24. Ján. 11:1—16. Jel. 2:12-17. 
Jézus sohasem dolgozik sablon szerint. 
Ahol szükségesnek látja, ott azonnal 
segít, ahol pedig a halasztást tartja 
üdvösnek, ott késlekedik. A tanítvá
nyok már két alkalommal láthatták, 
hogy neki van hatalma halottakat tá
masztani. Jairus leányát még halottas 
ágyán is feltámasztotta, a naini ifjút 
akkor, mikor temetni vitték. Itt most 
próbára akarja tenni tanítványai hitét. 
Nem fog-e az meglankadni, ha ő 
késik? A próbát nem tudták győzel
mesen megállni. Kétségeskednek, Ta
más pedig egész kétségbeesik, ő  már 
nem lát mást, csak halált, Mestere és 
a maga és társai számára. Jézus pe
dig készül reá, hogy cselekedettel 
mutassa meg, hogy őbenne a végsőig 
lehet bízni. Mekkora a mi hitünk és 
bizalmunk?

Nov. 25- 11:17—31. rJel. 2:18—29. 
Márta hite azóta is növekedett, mikor 
még csak földi munkában láttuk sü- 
rögni-forogni. (Luk. 10:38—42.) De 
most még nagyobbra kell növekednie. 
Abban, hogy az utolsó napon mindenki 
feltámad, már hisz, de hogy az Ur már 
most, kivételképen, feltámassza test
vérét, arra nem is gondol. A mi hitünk 
van-e akkora, mint Mártáé? Hiszünk-e 
igazán testünk feltámadásában, mint 
ahogy azt a Hiszekegyben valljuk?

Nov. 26- Ján. 11:32—45. Jel. 3:1—6. 
Máriának, Mártának s a többieknek 
arra volt szükségük, hogy lássák Lá
zár feltámadását. Csak akkor tudtak 
hinni Jézus feltámasztó hatalmában. 
Jézus egy pillanatig sem kételkedett 
abban, hogy az ö  parancsszavára a 
halott feltámad és kijön a sírból. Előre 
is hálát ad az Atyának, hogy meg
hallgatta őt. Ne mondjuk erre, hogy 
tehát mi sem hihetjük a feltámadást, 
mert mi is csak emberek vagyunk. 
Mi előttünk már a három jelen kívül, 
amelyet Jézus adott a maga halált 
meggyőző hatalmáról, ott van a leg
felségesebb jel az ő  feltámadása. 
Ez nem olyan, mint a többi volt, eb
ből erő árad, mert ő, aki feltámadott, 
most is él s megeleveníti a mi lelkün
ket, hogy egykor testünket is feltá
maszthassa az örökéletre.

Nov. 27. Ján. 11:46—57. Jel. 3:7—13. 
Ahol az Ur nagy dolgokat mivel, ott 
a Sátán minden erejét összeszedi, hogy 
azokat megrontsa. A Sátán embereket 
használ föl s elhiteti azokkal, hogy 
ők képesek lesznek Isten dolgait meg
semmisíteni. Azt hiszik, ha Jézust meg
ölik, megmentik a népet, mert megsza
badítják ettől a lázadótól. Megölik 
gyűlöletből, bosszúból. De Isten gon
dolatai magasabbak, mint az ember 
gondolatai. Ő is halálra adja Jézust, 
de szerétéiből. Ő is meg akarja men
teni a népet, de nem lázítótól szaba
dítja meg, hanem Megváltót ad neki. 
Óh, csodálatos isteni szeretet! Olvas
suk el Pál apostol felkiáltását. Róm. 
11:33.

Nov. 28■ Jón. 12:1—19. Jer. 31:31—34. 
Lázár feltámasztásának is kétféle ha
tása volt, mint Jézus minden csele
kedetének. A farizeusok annál jobban 
gyűlölték és üldözték, Júdás szívében 
is kezdődött az árulás sötét terve, de 
sokak szívében annál jobban feltámadt 
iránta a szeretet és imádat. Itt látjuk 
Máriát, aki szavakat nem találva sze- 
retetének kifejezésére, alázatos szolgá
lattal akarja azt bebizonyítani. Meg
keni az Ur lábait drága nárdussal — 
csak ezt tartja eléggé méltónak az 
Úrhoz —i s megtörli a saját hajával. 
S látjuk az ujjongó tömeget, amely 
ünnepli a Jeruzsálembe érkező Jézust, 
fölismerve alázatos külseje alatt is 
Izráel királyát.

Nov. 29- Máté 21:1—9. Róm. 13 T i 
lt. Luk. 1:68—79. Zsid. 10:19—25. Mi
lyen nagy ellentét van azok közt a 
szeretetteljes szavak közt, amelyekkel 
Isten igéje bíztatja azokat, akik szívó
két előtte megnyitják, s a kemény 
ítéletet hirdető szavak közt, amelyek
kel az ellenszegülőket illeti. Egyik he
lyen bizalom, szeretet, reménység van 
elénk tárva, a másikon rettenetes vá
rás, tűznek lángja, súlyos büntetés, ir- 
galmatlanság. Lehet-e haboznunk, hogy 
melyiket válasszuk ?

Nov. 30. Zsolt. 145. Jel. 3:14—22. 
A zsoltáríró látja az Úrnak nagy ha
talmát, méltóságát, dicsőségét s mind
ezekért dicséri őt. De ami szívét leg
jobban megragadja és hálára indítja, 
az Isten jósága és irgalma. Mit is érne 
nekünk isten hatalma, ha azzal porba 
sújtana bennünket, bűnös embereket, 
s nem nyújtaná ki irgalmas kezeit, 
hogy bennünket fölemeljen? De ő  le
hajol hozzánk, fölemel, megelégít, meg
őriz. Áldjuk őt mindnyájan!
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