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Halál és élet. 

Egy'fiatal nő lép a röntgeriernyő mögé. Csupa szín, csupa ragyo
gás rajta minden. Szőke, göndör haja csillog, kacag a szeme,-a 
szája, piros, üde arca. Eloltjuk a villanylámpát és a röntgen- 

lámpa meggyullad: 
A fiatal nő vidám, élénk beszéde hallatszik most is az ernyő- 

mögül, de az ernyőn keresztül a halál hideg alakja látszik. Eltűnt 
minden, ami széppé, vonzóvá tette, előtted a fiatal nőt és - csak egy 
koponya hideg zordsága mered feléd. A mély szemgödrök vak sötét
jébe látsz'és mögötte semmi — semmi. Hol a kacagás, hova - lett a 
szín, a ragyogás? Egy kripta hideg: lehelletét érzed magad felé áradni.

A készülék megáll, a lámpa meggyullad. A látómás eltűnt. Olt 
áll előtted mosolyogva, színesen a fiatal nő. Nem is gondolja, hogy 
mit láttál most ő rajta, ő benne. Hogy mivé lett áz ő szépsége, az 
ő fiatalsága. Szappanbuborék, mely felszáll és amikor a legszebb-, a 
legszínesebb, egyszerre szétpattan a  levegőben.

Láttad-e már magadat, vagy valakit! akit nagyon - szeretsz, ilyen 
világításban, ilyen röntgenernyőn keresztül? Megfosztva a külső1, 
világi máztól, a romlandó porsátortól. Kutattad-e már magadban, vagy 
olyanban, akit nagyon szeretsz, azt, hogy mi marad meg, ha a por
hüvely leesik, ha a piros arc helyett a halál zord képe néz feléd? 
Pedig így lesz, mert „kicsoda oly erős, hogy éljen és ne lásson halált?" 
Zsolt 89 :49.

Kutass, keress, próbálj belenézni az emberekbe és eljutsz «gy 
olyan, állapotba> amikor mindenütt halált látsz majd. Mosolygó leány 
jön feléd és .ha közelebbről megnézed, ott a halál. Benézel egy ab^ 
lakon, vidám társaság poharazgat, nézd csak meg azt a fiatalembert, 
aki hangos jókedvben emeli poharát, a halál int feléd. Nincs hát 
szabadulás? De van, felel rá neked a zsoltáriró-: „Az Úr Isten az, 
aki megszabadít a halálból." Zsolt. 68: 21. — „Elveszti a halált örökre." 
Ésaiás 25:8. , « - 

Hol az, út, amin eljutsz az Úr Istenhez, a szabaduláshoz? Meg 
van írva: „Én vagyok az út, . . .  és az élet 1“ „Aki hisz én bennem, ha 
meghal is, él." Ez az az út, amin eljutsz oda, ahol már nem a halált 
látod, hanem az életet. Eljutsz a halálból az életre. „Aki az én be
szédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, . . .  általment 
a halálból az életre." Ján. 5:24. Dr. f m . d. t.
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Fliedner Tivadar.
A Rajna mellett, Eppstein falucs

kában született 1800. január 21-én 
papi családból. 13 éves korától sok 
nélkülözés közt, de mór maga tartja 
fenn magát. A bibliát gúny tárgyává 
tevő racionalizmustól teljes ellen
szenvvel fordul el s a keresztyén- 
ség nagy alakjai ragadják meg lel
két. Kivált Zinzendorf gróf. 1820- 
ban Wiesbadenben leteszi a lel- 
készi vizsgát, s egy ideig nem tartja 
magát méltónak a lelkészi szolgá
latra. Csak két évvel később meri 
elfogadni a 200 lelkes kaiserswerthi 
gyülekezet meghívását. A bársony- 
iparral foglalkozó hívek egy gaz
dasági fordulat folytán lönkremen- 
.nek s velük maga a gyülekezet. 
Fliedner mehetne máshova, de egy 
hollandiai és angliai gyűjtő kőrút
ról 60.000 márka segélyt hoz s 
megmenti a gyülekezetét. Ez az 
út nagy hatással volt egész életére. 
Megtapasztalta az Úr kegyelmét s 
bepillantást nyert abba a csodála
tos munkába, melyet az Úr Jézus 
a benne hívők odaadásán keresz
tül létre tud hozni. Ez időre esik 
megtérésének teljes átélése. Eleitől 
fogva hatalmas munkavágy s gya
korlati érzék jellemezte őt. Elébb 
a iogházmisszió, majd mindjobban 
a diakonissza-munka megindítása 
foglalkoztatja. Megszervezi a Rajnai 
Fogházegyesülefet, ő maga átjár 
a düsseldorfi fogházba. 1833. őszén 
egy az ottani fogházból szabadult 
nőnek megnyitja a „kis kerti házat.“ 
Ez az alig 9 négyzetméter nagy
ságú házikó, mint Magdalenum, 
lesz a kezdete azoknak a hatalmas 
intézményeknek, melyek pár év 
múlva négy világrészre terjednek. 
A diakonissza-munka megkezdé
sére előbb más, tehetősebb társait 
biztatja. De mikor senki sem moz
dul meg, 1836. okt. 13-án 23.000 
tallérért megvesz egy nagy házat 
diakonissza-intézet s kórház szá
mára. De még se beteg, se dia
konissza ! Amabból egy kath. szol

gálóleány, emebből egy orvos 
leánya lesz az első. Fliedner előtt 
az őskeresztyén nőiszolgólat fel
elevenítése lebegett. Nem egyszerű 
kórházi ápolónőket akart nevelni, 
hanem diakonisszákat, akik a gyü
lekezet lelki ápolásában is szolgál
nak. Az intézmény hordozására 
egy, az egyházzal szoros össze
köttetésben levő, de tőle független 
szövetséget hoz össze. 1849-ben 
lemond a lelkészi állásról, hogy 
teljes erejével az egyre fejlődő 
diakonissza - munka szolgálatába 
állhasson. Rengeteget dolgozik. 
Megjárja Amerikát, kétszer is Pa
lesztinát, Szíriát stb. Kisdedóvók, 
óvónőképzők, tanítónőképzők, s 
másutt külön diakonissza-anyahá- 
zak keletkeznek buzgólkodása nyo
mán. Duisburgban a diakónus-in
tézet megalapítása 1849-ben szin
tén neki köszönhető. A munka 
nagy fellendülése nem tette elbi- 
zakodottá. Arcképe alá ezt az igét 
irta: „Neki növekednie kell, nekem 
pedig alább szállanom.“ Ján.3:30. 
IV. Frigyes Vilmos meghívja Ber
linbe s ott is több intézmény ala
kul az övéi példájára. 1861-ben a 
diakonissza-munka 25 éves jubi
leuma alkalmával már 27 diako
nissza-intézet képviselője jelenik 
meg az első diakonissza-konferen
cián. Három évvel később 30 dia
konisszaház van már 1600 diako
nisszával s magának a kaiserswerthi 
anyaháznak 465 diakonisszája 180 
munkamezőn. Életének titka az a 
csendes óra, melyet legelfoglaltabb 
napján is a kora reggeli órákban 
Isten igéjével és imádkozással töl
tött. Tüdőbaja az utolsó években 
nagyon előfogta, de ő a legnagyobb 
mértékben vette ki részét a mun
kából akkor is, amikor élete már 
napról-napra úgyszólván csak haj
szálon függött. 1864. okt. 4-én halt 
meg. Tíz gyermekén s nején kívül 
az ő kedves diakonisszái álltak a 
halálos ágynál. Győzelem ! Ez volt 
utolsó szava, Máté 25:34. pedig a 
sírfelirata. Igen. Tetszett az Atyának!
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Olyan sokat nem kérek!
Egy gazdag hölgyet felkértek, 

hogy járuljon hozzá egy templom 
építéséhez. „Szívesen” — felelte — 
„de meg kell elégednie az özvegy- 
asrzony két fillérjével.” — „Ez túl
ságosan sok" — felelte a kérel
mező. — „Ügy látom rosszul ér
tett" — felelte a hölgy — „én arra 
kértem, hogy érje be egy kis ado
mánnyal, az özvegyasszony két fil
lérjével." — „Nem, — megértettem. 
Ez több, mint amennyit én kérek. 
Az özvegyasszony, — akire céloz 
— mindenét odaadta, amije volt, 
Istennek." — A hölgy zavarba jött 
erre a nem várt feleletre és egy 
nagy összeget adott.

Esőkukac vagy virágbokréta.
Láttad már, hogy milyen nagy 

különbség van ember és ember 
közt?

Egy szép, napsugaras májusi 
reggelen két testvér k:ment a sza
badba sétálni. Esett az éjszaka és 
a fűszálakon számtalan kis eső
csepp csillogott, mint megannyi kis 
gyémántszemcse.

„Milyen gyönyörű itt kir.t min
den" — ujjongott az egyik és egy 
dalba kezdett örömében.

„Te énekelsz?" — mondta a 
másik szemrehányóan — „ir kább 
maradtunk volna otthon. Ebben a 
nedves fűben bizonyosan megfá
zunk. Brr! mennyi utálatos eső
kukac van mindenfelé. Egy . . . 
kettő ...  három . . ,  várj, majd meg
számolom 1“

Csakugyan meg is tette és nap
sütés és pacsirtadal közepette sze
mét a földre szegezte és egy óra 
alatt megállapította, hogy: „éppen 
három tucat esőkukac mellett men
tünk el."

Egyszerre csak meglepetten kér
dezte: „Erzsiké, hol szedted ezt a 
gyönyörű bokrétát ? Micsoda pom
pás színek és az illata is felséges!"

Erzsiké vidáman nevetett: „Az

alatt szedtem, míg te a kukacokat 
számláltad."

Kétségtelenül Erzsiké volt az 
okosabb. Annyi szépet és kellemest 
talált — egyszerűen, mert megra
gadta. A más k számára is itt volt 
mindez, de nem látta meg.

A mindennapi életben is sokat 
foglalkozunk lépten-nyomon az eső
kukacokkal.

Hallgassuk csak meg, hogy 
mit mond Fehérné ebédevés ide
jén a férjének: „Egész délelőtt csak 
bosszankodtam, mintha minden 
összeesküdött volna ellenem. Reg
gel abban a percben, amikor fel 
akartam akasztani a mosott ruhát, 
jött a kéményseprő. Nem bosz- 
szaníó ? 1 Azután meg a gyerekek 
megitták az egész tejet reggelire. 
El kellett mennem tejért. Amikor 
visszajöttem, Annuska felébredt és 
éppen akkor akart egy kést elvenni 
az asztalról, amikor beléptem, majd
nem szerencsétlenség történt. így 
van ez folyton, egyik izgalom a 
másik után." — Ilyen és ehhez 
hasonló panaszokat kell a szegény 
férjnek végighallgatni. Vájjon e 
mellett Ízlik neki az ebéd ?

Tóthné másképen fogja fel a 
dolgot: „Ma reggel szerencsém volt. 
Éppen fel akartam akasztani a mo
sott ruhát, amikor a kéményseprő 
jött. Ha néhány perccel később 
jön, le kellett volna szednem. Ügy 
örültem 1 A gyerekeknek is ízlett 
ma nagyon a reggeli. Nem maradt 
egy csepp tej sem. A főzéshez is 
kellett, hát leszaladtam tejért. Köz
ben egész úton annak örültem, 
hogy milyen jó is, hogy most any- 
nyi tejet lehet venni, amennyit aka
runk. Két év előtt egészen más 
világ volt. Amikor sietve hazajöttem, 
Annuskát már ébren találtam. A 
kis haszontalan kezecskéjét a kés 
után nyújtotta. Olyan hálás vagyok, 
hogy a kellő pillanatban jöttem és 
igy nem történt semmi baj."

Nem hiába olvassuk a Bibliá
ban: „Emeld fel szemeidet és lásd", 
akkor azután láthatjuk mindazt a
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szépséget és gazdagságot, arait Is
ten nekünk napról-napra ad.

A szükségek természetesen meg
vannak,' de akkor megtanuljuk azt 
az oldalát megtekinteni a dolgok
nak, hogy „azoknak, akik Istent 
szeretik, minden javokra van.“

< KÜLMISSZIÓ

Küzdelem a krokodilussal.
Bondeiban már évek óta dol

goznak angol misszionáriusok. Buí- 
ler misszionárius sokat járt lóhá
ton és meglátogatta a különböző 
állomásokat. Egy napon az Usam- 
bara hegység alján folyó Mkomasi 
folyóhoz ért. Látta ugyan, hogy a 
folyó mély, de mégis azt remélte, 
hogy a lova keresztüljut rajta. Ne
hány lépés után a ló úszni kez
dett. Már majdnem elérte a ló  
folyó túlsó partját, amikor hirtelen 
nagyon elkezdett nyeríteni és maga 
körül csapkodva, le akarta vetni 
magáról a lovasát. Butler misszio
nárius minden erejével a ló söré
nyébe kapaszkodott* mert úszni 
nem tudott és attól félt, hogy a 
mély vízben elmerül.

Hirtelen úgy érezte, mintha a 
mély vízben valami megragadta 
volna a lábát. Első pillanatban nem 
tudta, hogy mi az, de amikor éles 
harapást érzett a térde alatt, jött 
rá, hogy egy krokodilus volt. A 
ló mindig vadabb lett félelmében.
A misszionárius nem tudott már a 
ló hátán maradni, a krokodilus le
húzta a vízbe. Utolsó erejével még 
aló sörényébe kapaszkodott. Tud
ta, hogyha elereszti, akkor vége 
van.. Lelke az Úrhoz kiáltott 1 Es 
az Úr meghallotta. A ló hirtelen 
megfordult és a part felé úszott.
A misszionárius a szabadon lévő 
lábával már a partot érte. Elen
gedte a ló sörényét és megragadta 
a parton levő nádat és így kúszott 
beljebb a  parton, maga után hur
colva a lábába kapaszkodó kro-

kodilust. „Segítség, segítség" — 
kiáltott, amig egy parton dolgozó 
néger meghallotta. A néger a ki
áltásra odasietett és egy nagy do
ronggal agyonütötte a krokodilust. 
Butler misszionárius lába rettenetes 
állapotban volt. Azért mégis lóra 
ült és elment a legközelebbi misz- 
sziói állomásig. Hetekig feküdt be
tegen. Amikor újra lábra állhatott, 
azt mondták a feketék: „A sírból 
kelt fel csakugyan. Még senkisem 
maradt életben ilyen krokodilus- 
harapás után."

Ilyen veszedelmek is várnak a 
misszionáriusokra.

Egy angol misszionáriusnő
meggyilkolásáról ad hírt egy német 
misszói lap. Kínában nem a vad
állatok veszélyeztetik a misszioná
riusok életét, hanem a rablótá-

Sibleynét június 7-én, amikor 
sétálni ment, Sishensi közelében 
egy boxer kegyetlenül meggyilkolta. 
Hosszú késével a fejét levágta, 
azonkívül előbb, amikor a misz- 
szionáriusnő védelmére a kezét a 
feje elé tartotta, néhány ujját is le
vágta. Azután kirabolták.

Egy másik hír arról szól, hogy 
június 8-án két kísérlet történt Os- 
torres közelében Manley kisasszony 
meggyilkolására. A kulija mentette 
meg. ____

Összetartozik.
Egy megtért pogány az egyik 

evezőjére azt írta: imádkozni, a 
másikra, hogy: dolgozni. Egyszer 
egy európait vitt keresztül a folyón, 
amikor ez meglátta a két evezőt, 
elnevette magát. Erre a pogányból 
lett keresztyén behúzta az „imád
kozni" felirásos evezőt, mire a 
csónak körbe fordúlt. Az európai 
megértette a szemléltető oktatást. 
Imádkozni és dolgozni — össze
tartoznak. Az egyik nem állhat 
meg a másik nélkül.
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Gyermekeinknek!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx><I><xxxx

A bátor cica.
Vegyétek elő csak a térképet és 

nézzétek meg azon a Kapföldet, ott 
találjátok Afrika legdélibb részén. 
Ott történt ez, amit most elmondok 
nektek :

A Kapföldön még nem sok idő
vel ezelőtt vadállatok, oroszlán, 
tigris és mérges kígyók tanyáztak 
az utakon. Egy négy, éves kis fiú 
játszott áz udvaron. Ügy, ahogy ti 
is szoktatok és a kis testvéreitek: 
labdával, lovacskával, karikával. 
Egyszerre csak valami furcsa szi 
szegést hall és nini, egy nagy kígyó 
csúszik alattomosan felé. A kis fiú 
nem ismerte ezt a veszélyes álla
tot és játszani akart vele. A kígyó 
veszedelmesen közeledett a gyer
mekhez. Bizonyosan láttátok már 
áz áHátkertben, hogy hogy tekerőd- 
zík ilyenkor, hogy emeli a fejét, 
milyen csúnya tűz ég a szemében 
és hogy öltögeli a nyelvét?

A gyermek pajkosan a kígyó 
felé kap és egy botocskával meg 
akarja piszkálni a fejét. Senki sem 
volt a közelben, aki figyelmeztethette 
volna a veszélyre. De Isten látta, 
és el is küldte a segítséget. A 
cirmos cica hirtelen ott termett és 
elülső lábával rácsapott a kígyó 
fejére. A kígyó hirtelen leeresztette 
a fejét. De a kis fiúnak még min
dig nem volt elég a  veszedelmes 
játékból, úgy megtetszett neki a 
kígyó, hogy kacagva újra felé 
legyintett. A kígyó újra felemelte 
sziszegve a fejét, de a macska 
megint rácsapott. A kis fiú mindig 
jobban belemelegedett a játékba, 
úgy hogy messzire hallatszott az 
öröme. Édesanyja meghallotta és 
kinézett az ablakon, Elszörnyedve 
látta a nagy veszélyt, amelyben

kis fia forog. Kiszaladt és ölébe 
kapta a kis fiát, bátor emberek 
pedig agyonütötték a kígyót, mi
előtt valakiben kárt tehetett volpa.

Az Ür kegyelme megőrizte ezt. 
a kis fiút. De látjátok, milyen ve? 
szedelmes játékot választott ma
gának ! Vidáman, nevetve játszott 
a halálos veszedelemmel. Így tesz- 
tek ti is sokszor, ha nem is mér
ges kígyóval játsztok, hanem a 
mérges kígyónál is nagyobb ve
szedelemmel, a bűnnel. A bűn 
pedig rettenetesen megcsal benne
teket. Észrevétlenül, kúszva jön 
az is felétek, mint a kígyó és be
lopódzik a szivetekbe és mérgét 
belétek engedi. Tudjátok-e, hogy 
hol találkozunk először a .kígyó
val a Bibliában ?> Ismeritek-e Éva 
történetét ? Ha nem, olvassátok, el 
Mózes első könyvének harmadik 
részét. Ugye milyen rettenetes .do
log volt, amikor sikerült neki Évát 
is megmérgezni ? Így került a bűq 
a világba.

A legbiztosabb.
Erzsiké és Ilonka a sarokban 

üllek, a karjukon tartották a babá
jukat és énekeltek: „Jézus ölébe 
bizton hajtom fejem le én . . .“ Egy
szerre csak megszólalt Ilonka:

— Honnét tudod te ezt olyan 
biztosan ?

— Mert két kézzel tartom az 
Úr Jézust! — felelte Erzsiké.

— De ez nem biztos. Hátha az 
ördcg levágja a két kezedet?

Erzsiké egy ideig gondolkozott, 
majd ragyogó arccal felelte :

— Rosszul mondtam. Az Ur 
Jézus tart engem két kézzel és ak
kor az ördög nem csinálhat sem
mit sem. Ez biztos 1
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Levél Kínából.
Seidenhé^g- j'Ijdá .>mfeázjőnór,hás 

néni irta meg KínábölVgy kis lány 
történetét: - ■ ............

„Még magam előtt látom azt 
az ijedt arcú, 2—3 éves kis lényt. 

„7..év előtt, Jipzta hozzunk két kínai 
asszony egy reggel és kért, hogy 
vegyük fel. „Mentsd meg ezt a 
gyermeket a haláltól"— mondta az 
egyik. és. elmondta, hogy ez az ár-, 
ya gyermek rokonánál volt. Elég 
jól bántak iyele, amíg saját ,gyer
mekük nem volt, de amint gyer
mekük született, állandóan ütötték- 
verték, akár volt .rá ok, akár nem. 
A napokban szegény kis lány elej
tett egy egyszerű kis csészét és 
égért úgy megharagudott rá a nénje, 
hogy véresre, verte és a bálvány- 
, oltárra állította, ami annyit jelent, 
hogy gondoskodni fog róla, hogy 
ne éljen soká, Titokban elvette tő
le a két asszony a gyermeket , és 
néhány napra elrejtette. A gonosz 
asszony most boldog, hogy n,incs 
nála ,a, gyermek,, de vissza, többé 
nem vihetik, mert agyonverné, így 
került hozzánk a gyermek. Olyan 
volt, mint egy kis reszkető madár
ka. A fürdetésnél láttam rajta a 
kék foltokat. Olyan kedves volt, 
amikor szép kis hálóingében a tisz
ta ágyacskába fektettük, Nem kér
dezősködött sem a nénje, sem az 
asszonyok után, mosolyogva aludt 
el. Másnap reggel ragyogó arccal 
jött hozzám és azt mondotta: 
,;Anyám". A többi árva gyermek 
nevetve mondta neki. hogy azt kell 
mondani, hogy „tanítónéni", mire 
hangosan kiáltotta „tanító anyám". 
Soha sem kellett őt rendreutasíta- 
ni, vagy korholni, csendesen, en- 

. gedelmesen végezte dolgát.
Néhány év után nagyon beteg lett. 

Ha megkérdeztük, hogy hogy van, 
jobban érzi-e magát ? Azt felelte: 
„Chao liao ih di dér", ami annyit 

.jelent, hogy egy kicsit jobban. Egy- 
•szer megkérdeztem tőle, hogy sze
retne-e a Megváltóhoz menni, mi

re azt felelte : „Nem szeretnék. Hisz 
még tanulnom kell." De, amikor 
megmagyaráztam neki, hogy a Meg
váltónál is tanulhat, akkor meg
nyugodott. 

Kilenc napi szenvedés után az Ur 
Jézus hazavitte az Ő báránykáját. 
Olyan szépen feküdt fehér ruhács
kájában a koporsóban. Az egész 
iskola kikisérte a temetőbe á vi
rágokkal telehintett kis fekete ko
porsót. Nagy feltűnést keltett ez is 
a pogányok közt, mert náluk a 
gyermekeket ének és virág nélkül 
temetik, azért, mert olyan helyte
lenül viselkedtek, hogy megcsalták 
szüleiket és meghaltak, mielőtt meg
hálálták volna a szüleiknek azt, 
hogy táplálták és nevelték őket. 
így hát a  kis kínai lány a teme
tésével is bizonyságot tehetett ar
ról, hogy milyen jó az Úr Jézusé 
lenni.

- Sok kis kínai lóny‘mondta,-hogy 
szeretné nálunk meghalni, hogy 
ilyen szépen tengessék el.

Mi volt az aranymondás?
Valahol a Tisza táján történt. 

A vasárnapi iskolás néni látoga
tóban volt egy családnál. Ezúttal 
először. Idegen volt mindenkinek a 
házban s így nem fogadták sok 
bizalommal. De egyszer csak elé
be toppan egy kis leányka. Mo
solygós, arccal szólítja meg:

— Én tudom ám, hogy kicsoda 
„maga". Maga a vasárnapi isko
lás néni. Hallottam múltkor a ke
rítés mögül, mikor tanította a va
sárnapi iskolát. Tudom is mi volt 
az aranymondás. „Mikor a Tiszán 
mégy át, én veled vagyok."

— Jól van kicsikém, mondta 
nagy örömmel a vasárnapi iskolás 
néni, a Tisza ugyan nincs benn a 
bibliában, de ha a Tiszán , mégy 
át, akkor is igaz; hogy az Ur Jé
zus veled, van.

Kedves Gyermekek? Hogyan 
és hol van ez az aranymondás a 
bibliában? - .
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Tudakozzátok az írásokat!
Okt. 16. És. 25:1—9. Ezek az igék is 

a teljes szabadílásról, az Ur teljes uralmá
ról szólnak. Most még azokat az időket 
éljük, amelyekben sokak előtt fátyol takar
ja még az igazságot, amikor a halál még 
uralkodik az ember fölött és sok fájdalom 
és könnyhullatás van itt a siralomnak völ
gyében. De ha eljő az Ur, s átveszi az 
uralkodást, akkor mindezek a dicső Ígéretek 
be fognak teljesülni s része lesz bennök 
mindazoknak akik Őt, ezekben a küzdel
mes, szenvedésteljes időkben elfogadták. 
Várod-e te az Urat ?

Péld. 2 : 1—8.
Okt. 17. Máté 22-1 —14. Mi is hivata

losak vagyunk a Király Fiának a menyeg
zőjére. Már születésünkkor elhívott bennün
ket Isten, hiszen beleszülettünk a keresz
tyén egyházba s szüléink a keresztség aj
kalmával fölajánlottak bennünket az Úr 
Jézusnak. De váljon tudatában vagyunk-e a 
meghívásnak ? Törődünk-e vele ? Nem ke- 
resgélünk-e üres mentségeket, csakhogy el
maradhassunk a menyegzőről ? Vagy nem 
akarunk-e oda a saját ruhánkban, a sa
ját érdemeinkbe öltözve bemenni ? Vigyáz
zunk, mert hivatalosak vagyunk ugyan, de 
választottakká csak akkor leszünk, ha ej- 
fqgadjuk a meghívást s elfogadjuk az Úr 
Jézus által készített és számunkra felaján
lott ruhát, az Ő kiöntött vérének megváltó, 
megtisztító, megszentelő erejét.

: Ef. 5 : 15—21 ; Ján. 15 : 1—8 ; Rom. 
14: 1-9.

Okt. 18. Zsolt. 77. Ha- reád nehezedik 
a szenvedés, ha utolér a nyomorúság, s 
lelked már-máT csüggedez, kezdj el te is, 
mint a zsoltáríró, az Úrnak cselekedeteiről 
elmélkedni. Tekints vissza a saját életed 
folyására, s lásd meg, hogy nem tapasztal
tad-e már igen,sokszor, hogy irgalmas és 
kegyelmes az Úr, csak te feledkeztél meg 
erről, s bántod Őt most is zúgolódásoddal ? 
S jusson eszedbe az Úrnak legnagyobb 
cselekedete, amit érted végzett, hogy meg
halt érted a keresztfán s megváltotta a lelke
det. S ha erre gondolsz, alázd meg maga
dat kishitűséged miatt, sgyőződjél meg. hegy 
most sem vetett el az Ur, hanem könyö
rül rajiad s a bajból, a szenvedésből is 
áldást akar szerezni számodra. Az Úr ve
zeti az Ő nyáját, s ha te az övé vagy, té
ged is vezet.

Máté 5 :33-48.
Okt. 19. És. 26 : 1 —12. A szív  békes

sége nem a külső körülményektől függ, ha
nem a léleknek az Úrhoz való viszonyá
tól. Aki az Úrban bízik, Ő reá támaszko
dik, annak békessége van ; annak az útja 
világos és egyenes, mert ezt az utat az Ür 
készítette el. Mi, az ujtestamentum gyer
mekei még többet és drágábbat is tudunk 
erről, mint az ótestámentomi próféta,_ tud
juk, hogy az Úr Jézus maga az út. Ő ál

tala jutunk a békességhez, az igazsághoz, 
az Atyához. Vágyik-e a te szived ez után, 
keresed-e ő t?  Vagy ha mór megtaláltad, 
nem zavarja-e meg a megtalált békességet 
a saját engedetlenséged, vagy bizalmatlan
ságod ? Úgy élsz-e, mint aki tudja, hogy az 
Ür mindent megcselekedett érette, s neki 
csak meg kell állania ezen a biztos talajon 
s ezen vívni meg a hitnek harcát mind
végig ?

Máté 6 :■ 1—15.
Okt. 20. És. 33 : 13—24. Az Úr hatal

mas, hívó szózata mindenkinek szól, ne
künk, közel való keresztyéneknek, s a tá
vol való pogányoknak. A 15. vers köve
telményei épen úgy mindenkinek szólnak, 
mint a 16. és 17. vers felséges Ígéretei. De 
az ígéretek a követelmények teljesítéséhez 
vannak kötve. Aki mindvégig hű marad, 
az mindent megnyer, annak szemei meg 
fogják látni az új Jeruzsálemet, benne szem- 
től-szembe a dicsőséges Urat.

Máté 6 : 16-23.
Okt. 21. És. 35. Földi életünkben még 

sok gyarlóság tapad hozzánk. Sokszor érez
zük, hogy a lélek ugyan kész, de a test 
erőtelen. Az Ür dicsőséges országában 
azonban minden hiányosságunk kipótolta- 
tik, minden betegségünk meggyógyul. Olt 
nem lesz fájdalom és halál, olt nem lesz 
bűn, mindnyájan a szentség utján fogunk 
járni. Ilyen nagy boldogságra, ilyen nagy 
dicsőségre váltott meg bennünket az Úr. 
De engednünk kell, hogy a megkezdett 
munkát elvégezze bennünk, hogy alkal
massá tegyen bennünket arra, hogy része
sei lehessünk az Ő dicsőségének.

Máté 6 .- 24—34.
Okt. 22. És. 40:1 —11. Mennyire fáj 

a mi Urunknak. Istenünknek, ha dorgál
nia, sújtania kell népét. A mi javunkért 
történik az csak, mert az Ür tökéletes mun
kát akar végezni rajtunk. De ha egy-egy 
pörölycsapás elérte a maga célját, ha a 
fenyítést bűnbánat és megalázkodás kö
veti, óh milyen szeretettel vigasztal az Úr, 
mennyire kész a bocsánattal, hogy veszi 
ismét ölébe eltévedt, de visszatért bárá
nyait, milyen készséggel adja ismét ajkukra 
az örvendezésnek énekét. Eltévedtél? Le
tértél az igaz útról, amelyen egyszer mór 
elindultál ? Óh fordulj vissza és siess hű 
pásztorod karjai közé I 

Máté 7 :1 -1 2 .
Okt. 23. És. 40 : 12—24. Az Úrnak ha-, 

talma és szentsége épen olyan nagy, mint 
szeretete és irgalmassága. Őbenne nincsen 
semmi fogyatkozás, ő  mindenben tökéletes. 
S aki nem engedi magát tökéletes szere
tete és irgalmassága által megmentetni, an
nak össze kell törnie tökéletes hatalma és 
szentsége alatt. A népek olyanok Ő előtte, 
mint egy csöpp a vederben, mint egy por
szem a mérlegserpenyőben, mi vagy akkor 
előtte te, egyetlen, gvarló, földi ember ?

II. Sám. 7 : 17-29.
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Okt. 24. Ján. 4 : 46—54. Az igazi hit 
nem vár jeleket és csodákat, hanem él és 
működik akkor is, ha semmit sem lát. S 
Isten gyakran teszi próbára hitünket, hogy 
kitűnjék, hogy igazi-e ? De a kipróbált hit 
aztán lát és tapaszlal is csudákat, lát dol
gokat „amiket szem nem látott, fül nem 
hallott és embernek szíve megesem gon
dolt, amiket Isten készített az Öt szeretők
nek." (I. Kor. 2 :9.) De lát és tapasztal 
sokszor olyan dolgokat is, amelyeket meg 
kell látniok a hitetleneknek is, hogy meg
győződjenek a hitnek erejéről és győze
delmes voltáról. Ilyen hit volt a kaper- 
naumi királyi ember hite. Hyen-é a tied is?

Ef. 6: 10-17. Márk 10:13-16. Ef. 
6 : 1—9.

Okt. 25. Zsolt. 80. Istennek gyermekei 
sokszor súlyos nyomás alatt vannak. Reá- 
jok nehezednek a körülmények, mások 
bűnei, de fájdalom, gyakran a saját közös
ségükben levő bűnök is, amelyek elrejtve, 
elleplezve végzik a maguk romboló mun
káját. Ilyenkor fakad fel Isten hűséges 
gyermekeinek szivéből az a fájdalmas ki
áltás, mely ebben a zsoltárban újra meg 
újra ismétlődik. (3., 8., 20. vers.) S ahol 
legnagyobb a, szükség, ott legközelebb a 
segítség. Az Ür alátekint az egekből, vilá- 
goltatja szent orcáját, megeleveníti és meg
erősíti az Ő népét. S a megszabadult nép 
ajakéról fölhangzik a dicséret és a hála
adás.

Máté 7 : 1.3-29.
Okt. 26. És. 40:25—31. Micsoda ha

talmas vigasztalás van ezekben a versek
ben ? Hányszor és hányszor fölemelte 
már ez Istennek csüggedező gyermekeit, 
hányszor tapasztalták ezeknek az igéknek 
az igazságát ! A nagy, a hatalmas Isten, 
aki Teremtője és Kormányzója a csillagok 
miriádjainak, lehajlík a megfáradt emberi 
szívhez, s megtölti azt vigasztalással, öröm
mel, erővel. Oh áldott, százszor áldott a 
mi hűséges Urunk 1 

Máté 10,: 1 —15.
Ofeí.27. És. 41 : 1-—40. Milyen boldog

talanok a szegény pogányok, akik nem is
merik az igaz, élő Istent, hanem bálványo
kat imádnak. De még boldogtalanabbak 
azok a szegény „keresztyének", akik is
merhetnék az igaz Istent, de nem akarják 
ismerni, hanem szintén bálványokat imád
nak. Mert bálvány minden, amit első hely
re teszünk a szivünkben, mert ez a hely 
Istent illetné. Bálványa sok embernek a 
pénz, másnak a dicsőség, a hatalom, az 
érzékiség, egy-egy emberi személy, s bálvá
nya sok embernek önönmaga. S mily boldog 
ezekkel ellentétben az. aki szivét az Úr
nak adta, s aki tudja, hogy az, akiben hisz, 
nem fogja megcsalni és cserben hagyni, mint 
a bálványok, hanem megerősíti, megsegíti, 
igazságának jobbjával támogatja.

Máté 10 :.16—23.
Oki. 28. És. 41 : 11—20. Az Istenben

bizók nemcsak arra számíthatnak, hogy az 
Ür valahogy keresztülviszi őket a bajokon, | 
mint gyenge, erőtelen teremtményeket, ha- j 
nem arra is, hogy erőssé és győzedelmes
sé teszi őket ellenségeik fölött, slen gyer
mekeinek győzelmével együtt jár ellensé- .1 
geik megszégyenülése. Sokszor nehéz és 
fájdalma utakon kell idáig jutni a hívek
nek, de az Ur megtölti szívókét élő remény- j 
seggel, amely meg nem szégyenül. Légy 
hű és kilartó, kicsiny sereg, nem késik az 
Urnák szabadítása !

Máté 10:34—42.
Okt. 29. És. 42: 1 —11. A legnagyobb 

vigasztalás, amit Isten az Ő ótestamenlomi ] 
népének adhatott, az volt, hogy reámuta- ' 
tott arra, akit el fog küldeni, a Szabadi
tóra, a Megváltóra. Az Ur Jézusban telje
sedtek be mindezek az Ígéretek, Ö maga 
hivatkozik reájok, mikor ellene támad a 
farizeusok gyűlölete s mikor evvel szem
ben bizonyságot akar tenni magáról, mint 
a megígért és most megjelent Messiásról. 
(Máté 12:14-21., Luk. 4:16-21.) De a 
vigasztalást csak az tudja bevenni, aki 
alázatos, szivű, aki elismeri az Urnák di
csőségét s nem enged helyet a szivében 
semmiféle bálványnak.

Máté 11 : 1 —15.
Okt. 30. És. 43 : 1—11. A 2. vers sza

vai nemcsak ígéretek, hanem hivatkozás 
valóban megtörtént dolgokra. Isten keresz
tülvezette a maga népét száraz lábbal a 
Verestengeren, megtartotta a hivő zsidó 
ifjakat a tüzes kemencének lángjai közt.
S aki meg tudja szabadítani a. (estet, az 
meg tudja tartani a lelket is, meg tudja 
szabadítani a bűnnek fojtó áradatából és 
égető lángjaiból. S Isten szemében első a 
lélek. Az Ur Jézus is, mikor a gutaülöttet 
meglátta, első sorban a leikéről vette le a 
bűnnek terhét, s csak miután attól meg
szabadíthatta, azután adta meg néki a 
testi gyógyulást. (Márk 2 : 1—■ 1,2.) Te talán 
gyógyulást vársz valamely testi betegség
ből, vagy földi bajból, mielőtt az Ur leve- 
hette volna rólad bűneid terhét ? Ez nem 
egyenes út. Tedd le először bűneidet a 
keresztnél, s azután keresd a többit.

Péld. 24: 14-20.
Okt. 31. Máté 18:21—35. Milyen ki- 

beszélhetetlenül nagy kincs számunkra Is
tennek bünbocsánata. Milyen nagy ára 
van ennek : Jézus kiontott drága vére. El
fogadtuk-e mér ezt a számunkra ingyen 
felajánlott, drága kincset ? S ha elfogad
tuk, meg tudjuk-e becsülni ? Látjuk-e, hogy 
mivel tartozunk érte ? Teljesen oda adott 
élettel, odaadott szívvel, amelyet az Ur 
megtölthet szeretettel, irgalmassággal, mások 
iránt való bünbocsátással ? Aki nem így be
csüli meg a drága kincset, az elveszítheti. 
Oh bér meg tudnánk őrizni, bár engednénk, 
hogy az Ur megőrizze számunkra 1

Fil. 1 :3 -1 1 . Luk. 9 :5 7 -6 2 . Zsid. 
13: 1—9. Vargha Gyutáné.
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