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A m a  n e m e s  h a r c o t  m e g h a r c o l t a ,

futásomat elvégeztem,

a hitet megtartottam:

V é g e z e t r e  e l té t e t et t  n é k e m  a z  ig a z sá g  k o r o n á ja . . .
(J ím . 4 : 7, 8a.
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A megtérés és az új élet.*
A megtérés feltételezi a bűnt. A 

■**bűn legmélyebb lényege szerint 
Isten iránti bizalmatlanság, hitet
lenség, amely az Isten törvényé
nek az átlépésében nyilvánul meg 
amint azt a bűneset világosan 
mutatja. A megtérés ennélfogva a 
Krisztusban kijelentett Istenben 
való hitre-jutást jelenti: oda Isten 
hez, el a gonosztól. Ha ez csupán 
az ember benső világában játszó
dik le, akkor bűnbánat, ha pedig 
a külső életben is megnyilvánul, 
akkor megtérés. Amikor a tékozló 
fiú ott az idegenben, távol atyjá
tól, nyomorúságát érezve, „magába 
száll“ , gondol szülőjére és elhatá
rozza, hogy hazatér : ez bűnbánat. 
Mikor pedig „felkelvén elmegy“ s 
atyja előtt leborul és vallomást 
tesz: ez megtérés.

A megtérést, amely hitre-jutás, 
az munkálja, aki a hitet: az Isten 
Szentlelke a kétségbeejtő félelmet 
keltő törvényben és a bűnbccsá- 
natot hirdető, megvigasztaló Isten
hez vezető Evangéliumban. Ha az 
ember a Szentlelket befogadja, 
akkor az — nem az ember — 
munkálja a megtérést, de ha nem 
fogadja be, akkor ő az oka annak, 
hogy nem tért meg és azért fele
lősség terheli meg nem téréséért 
(Mt. a 2 3 :3 7 , 1 1 :2 0 -2 5 ) .  Ilyen 
értelemben mondhatjuk, hogy az 
ember megtér, mert az Úr meg
téríti őt. (Ap. csel. 11:18,  II. Tim. 
2 :2 5 ).

Istennek az emberi életbe való 
belenyúlása mindig élményt jelent 
az ember számára. A megtérés is 
élmény: Isten kegyelmének meg
élése a Jézus Krisztusban. Lelki

* Kivonat Zulauf Henrik ev. lelkész-1 
nek a „Fébé“ 1930. évi klotildligeti theo-l 
lógás-konferenciáján tartolt előadásából. A 1 
teljes előadás az Emmaus felé c. folyóirat = 
októberi számában jelenik meg.

élmeny, de nem egy a sok mel 
lett, hanem alapélmény, amellyel 
nemcsak az én, vagy az érzelem, 
vagy az akarat világa, hanem a 
teljes ̂ lelkivilág, az én, az öntudal ! 
új alapra helyeztetik: a megiérés 
újjászületés.

A megtérés individuális lelki 
élmény. Nem egyforma, nem sab
lonszerű. A megtért ember azt biz
tosan tudja, hogy megtért, de hogy 
mikor és mily módon, azt nem 
tudja mindig pontosan megjelölni. 
— Megtérni csak egyszer lehet és 
csak egyszer kell, szemben a bűn
bánattal, amely naponkint szüksé
ges, mert a megtérés nem tesz 
perfektté s nem ad új eredendő 
bűn nélküli testet.

Mivel a  megtérés Is'en csele
kedete és individuális lelki élmény, 
nem lehet szó megtérési szabály
ról vagy methodusról. Isten meg 
akar menteni s az ember ezen aka
rattal szemben állási foglal.
, A megtért ember új teremtés. 

Új élete v a n : a Krisztus élete. 
(Gál. 2 :2 0 ). Nem a mysticizmus 
által elgondolt egyesülés, hanem 
hit által. Ez az új élet tökéletes 
(1. Kor. 2 :6) ,  de nem teljes (I. Kor. 
3 : 1 )  élet, mint a  kisdedé, aki em
ber, de növekvésre szoruló. A tel
jesség csak a  halál után érhető 
el, de ahhoz szükséges, hogy a 
halál előtt meg legyen annak lehe
tősége, a tökéletesség.

Az újjászült ember tökéletes
sége a Krisztus ábrázatának a 
megmutatásában áll. Ez azt jelenti, 
hogy:

1. Isten gyermekének tudja ma
gát. Isten az ő Atyja. Minden bizo
dalma mindenkor az Atyja. „Atyám 
a Te kezedbe ajánlom az én tel
kemet 1“ Mint a Krisztus. Mint Pál 
apostol. Mint Luther. — Isten gyer
meke imaéletet él. Ez az imaélet 
a fiúság folyománya és kritériuma. 
Akinek nincs imaélete, ha ev. theo.
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lógus is, az ördög fia. Mert Atya 
nélkül senki nem lehet, s Jézus 
csak ezt a kettőt ismeri. — Isten 
gyermeke az Atyjának lényegéből 
való.

2. Szeret, mert nem tehet mást. 
Szereti Istent és az embert. Az 
ellenségét is. Hiszen Krisztus min
denkiért halt meg — szeretetből.

3. „Nem vétkezhetik“ (1. Ján. 
3 : 9 — 10.) abban az értelemben, 
hogy nem örömmel s élvezettel s 
szándékosan, hanem tusák s könny- 
hullatás közepette. Mindig tisztáb
ban jelenteti meg a Krisztus áb
rázatát — a Krisztus életereje által.

4. Szegény, de gazdag, s soka
kat gazdagító. Senki, de az Úr 
gyermeke.

5. Hordozza a keresztet. Dacoló 
hittel: „Uram, fáj, elviselhetetlen, 
nem értem... méeis, mégis, Uram!“ 
A Golgothára! Oda vezet minden 
kereszt.

6. Keresztre feszíttetik. Az egész 
én. Kereszt a  szívben — szív a 
kereszten. Hogy új adassék!

7. Hisz a Jézusban, mint Krisz
tusban (I. Ján. 5 :1 ) , aki szólhat 
általunk, ha szólt hozzánk s mi
közben hozzánk szól, szívünkbe 
száll, bennünk van. Bennünk van ? 
Mutatjuk ábrázatát? (Ján. 6 :69 ).

A megtérés és az új élet a 
Keresztben rejlő kegyelem a meg
tért ember számára. Békesség, bol
dogság forrása. A megtért ember 
nem tehet mást, minthogy „dicse
kedjék“ e kegyelemmel: vallást te
gyen róla s így dicsőítse az Úr 
szent Nevét!

Ez is kegyelem.
E gy mosolygós arcú falusi asz- 

 szony beszéli: „Már ismertem 
az Urat, mikor nagy örömmel utaz
tam a legelső konferenciára. Az 
előadások közül legjobban az ér

dekelt, amelyiknek címe az volt: 
„Növekedjetek a kegyelemben 1“ 
Igen szerettem volna növekedni, 
de akkor még arról se volt világos 
képem, hogy mi is az a kegyelem.

Útközben a zöld félárújegy- 
igazolvány révén megismerkedtem 
egy idősebb úriasszonnyal, aki 
ugyanoda tartott, ahová én. Be
szédbe elegyedtünk és ennek so
rán kezdtem neki mesélni az én 
sokféle dolgaimat, körülményeimet.

Mikor mondom, hogy édes
anyám igen bibliás-asszony volt 
és így sokat köszönhetek neki, 
mert gyermekkoromban sokat ol
vasott fel nékem a Bibliából, csak 
bólintott és mosolyogva azt mondta:

— Ez is kegyelem.
Mesélem, hogy lány koromban

hogyan hívtak, csábítottak a lány
társaim a táncra, mulatozásra, a 
nagy városban, ahol szolgáltam, 
mennyi kísértés vett körül, de az 
Úr mindig úgy megőrzött, hogy 
nem jutottam a romlás útjára. 
Megint csak bólint, mosolyog és 
azt mondja:

— Ez is kegyelem.
Mondom tovább: hogyan let

tem beteg, hogy kellett feküdni 
majd egy évig és hogyan jutott 
hozzám a  betegség alatt egy Biblia 
stb. Megint csak bólint és azt 
m ondja:

— Ez is kegyelem.
Beszélek a férjemről, hogy de

rék, szorgalmas ember volt, otthon 
ülő, nem járt korcsmába, nem 
káromkodott; hogy mennyire sze
rettük egymást. Az uriasszony csak 
bólint és mosolyog:

— Ez is kegyelem.
Aztán könnyezve beszélem el 

az uram betegségét, halálát, az 
iszonyú fájdalmamat és azt, hogy 
ebben a nagy szomorúságban ta
láltam meg a Megváltót, mikor 
már majdnem az öngyilkosság
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gondolata kísértett. Megint csak } Egy nap W rede Matild, a
bólint és mosolyog: ; foglyok angyala, életéből.

— Ez is kegyelem. =
Megütődve néztem rá. Az isi „Beszéld el életednek valame- 

kegyelem, hogy elvesztettem a i lyik különösen jellegzetes napját 11 
férjemet, a bolgogságomat ? H ogy}— kérték W . M.-ot a nyborgi kon- 
lehet a z ?  De csak egy pillanatig¡ferencia utolsó estéjén: 
néztem így csodálkozva s akkori „Elbeszélem a finn polgár- 
hirtelen, mintha világosság gyulladt} háború (1918— 19.) egyik napját, 
volna fel bennem, megértettem,[Igazság- és szabadságharcnak ne
hogy tényleg kegyelem, mert énéi-1 vezíék, de voltaképen kegyetlen- 
kül sohasem találtam volna meg [kedés és testvérgyilkosság harca 
a Megváltót, hisz minden gondo-lvolt. — Születésem, neveltetésem, 
latom a férjemé volt; az Istenhez ¡rokonságom szerint a „fehérek“- 
csak akkor fordultam, ha az ő } hez tartozom, de a  örösek“ vol- 
számára kellett valamit kérni. H altak gyermekeim, kiknek életemet 
el nem veszi az Úr, ki tudja, hol I szenteltem. Nagy szakadék kelet
vagyok ma s boldog lennék-e? fkezett a két párt között, sok vér

Egész belépirultam ebbe a  fel-¡folyt — és én voltam egyetlen 
ismerésbe és nagy belső öröm } összekötő hid e mély szakadék 
fogott el. Mily nagy az Úr kegyel-1 fölött.
messége! , , í Véres utcai harc utáni reggel

Aztán beszéltem még sok-sok | volt. A „fehér“ nők rimánkodtak, 
mindent az életemből. A úriasszony ¡tU(jjam meg, k iv an  még életben 
figyelmesen, szeretettel hallgatta ¡férjeik, fiaik, testvéreik közül. — 
és mindig csak azt mondta min-¡Vájjon nem éheznek-e a  fogház- 
denre:  ̂ [b án ; mint bánnak velük? Korán

tz  is kegye em. f keltem. Egyszerre az öreg Mari,
, Soha se gondoltam, hogy az | ki akkor nálam volt, berontott, és 

Úr ennyi kegyelemmel árasztott eljígy kiáltott: „Jaj Matild, kint van- 
már addig is és sohse jutotténak a vörösök I Véres a ruhájuk, 
eszembe, hogy azokat a könnyű, | véres a kezük s most minket üt- 
vagy nehéz, örömteli vagy bánat-[nek agyon!“ 
tói terhes időket mind az Úr ke-l „Csak ülj le ide nyugodtan, 
gyeimének tulajdonítsam. Sohase [majd én kimegyek közéjük!“ — 
jutott eszembe, hogy úgy adjak}feleltem.
hálát értük, mint az Úr különös} Kimentem ; előttem álltak a vö- 
kegyelméért. De most úgy eltelt a }rö s  legények s igyekeztek nagyon 
szívem hálával, hogy újjonganif marcona ábrázatot mutatni. Ennyit 
szerettem volna és hangosan éne-} mondtam: „Jó reggelt, ifjak. Kala- 
kelni az Úr dicséretét. Mire PestreIpót le !“ Kalapjukat gyorsan le
érkeztünk, nemcsak azt értettem} kapkodták. Mit akartok? „Pénzt!“ 
meg: mi a kegyelem, de hatal-j„Nekem nincs. Bár van nálam egy 
másán meg is növekedtem a  [összeg, de az a segítség nélküli 
kegyelemben, mert attól fogva a  ¡foglyoké. Ti pedig szabad embe- 
a legkisebb dolgot is, a keserűséget!rek és erősek vagytok, birtok dol- 
is, a  csalódást is, mindent-mindent}gozni.“ „De éhesek vagyunk.“ „Én 
hálás szívvel éŝ  azzal a  szóval I is. Hármatok bejöhet velem s majd 
fogadtam el az Úrtól: I megnézzük, van-e valami enni-

— Ez is kegyelem. F. Z. I való ? “ Az asztalon volt a  réggé-



lim: egy karéj barna kenyér s ! 
néhány nyers répa.

Erre így szóltam: „Látjátok,: 
hogy ezen nem sokan osztozha
tunk. A mai nap súlyos reám 
nézve. Egyezzünk meg abban, 
hogy ezt egyedül én eszem meg. 
Estére ismét eljöhettek; igyekszem 
akkorra számotokra kávét készí
teni ; s tanácskozunk majd afölött, 
hogyan állhatnátok munkába?“

„Úgy látom, W rede Matild elé 
kerültünk ‘ — jegyezte meg egyik 
közülük I „Úgy van” — mondtam
— „eltaláltad, de most menjetek !“
— El is mentek és ekkor már jó
szántukból illedelmesen emeltek 
kalapot. Az utcán rettenetes lát
vány: holttestek, vértócsák, — 
megmegszólít egy-egy ismerős 
vöröskatona, óva int, hogy elmen
jek a főhadiszállásra, ahová igye
keztem : „Senkisem mehet oda, 
még W rede Matild sem,“ — „Pedig 
nekem okvetlen oda kell jutnom.' 
A főhadiszállás a kormányzói pa
lotában volt. Nem akartak bebo- 
csátani. Erre így szóltam : „Enged
jetek be, tudjátok, hogy nehezemre 
esik az állás.“

„Hívjátok ide fővezérteketl" — 
Eljött. Fogházviselt bűnöző volt, 
kit jól ismertem. „Hát te vagy most 
a fővezér? Nos tudod régebbről, 
milyen jó fogolynak lenni." — Föl
vezetett a lépcsőn, melyen még 
holttetemek hevertek szerte. „Ugy-e, 
régen gyakran ment ezen a lép
csőn?“ „Igen, — feleltem — de 
nem volt ez ilyen borzalmas soha. 
mint amilyenné most ti tettétek!“ 
„Mit kíván tőlünk?“ — „Akarom 
tudni, mint bántok a foglyokkal? 
Tudod, hogy a foglyok ügye szí
vemen v a n ; ezek azelőtt ti vol
tatok, most pedig az én rokonaim.“
— „Jól bánunk velük, de csupán 
Wrede Matild áldott nevéért."

Bűnbánat.

E
gy tetőmunkás egy magas temp

lomtorony tetején dolgozott. El
szakadt a kötél, amellyel meg \ olt 
srősítve és a templom tetejére zu- 
iant. Meg akart kapaszkodni, de 
*eze erőtlen volt és a szomszédos 
hársfára gurult, amelynek ágaiban 
megakadt, de az ágak is letörlek 
egymásután és így fokról-fokra le- 
¡ebb csúszva, a templom udvarára 
esett. A járókelők megborzadva 
siettek oda és azt gondolták, hogy 
halva találják, de a munkásnak 
esodálatos módon semmi baja sem 
yolt. Mindig nagyobb csődület ke
letkezett körülötte, míg végre egy 
jelenlevő korcsmáros meghívta az 
egész társaságot, hogy áldomást 
igyanak. így is történt. — Már késő 
este volt és még mindig folyt a 
dínom-dánom. A tetőfedő munkás 
ki akarta használni a ritka alkal
mat, evett-ivott és közben újra meg 
újra előadta esetét, mindig keve
sebbet tulajdonítva Isten megőrző 
kegyelmének és többet a maga hős
tettének és bámulatos lélekjelen
létének. Vakmerőségében odáig ju
tott, hogy kijelentette, hogy szívesen 
megismételné a dolgot.

Végül a  sok ital fejébe szállt 
és elaludt. Amikor már az utolsó 
vendégek is menni készültek, észre
vették, hogy álmában ijedten kap
kod és közben fel-felkiált, mintha a 
zuhanást élné végig újra álmában. 
A vendégek nagyon jót nevettek 
rajta, különösen mikor rémült ki
fejezéssel az arcán, a  levegőbe 
kapkodva leesett a pádról. Hiába 
várták, hogy felkel, amikor rázni 
kezdték, vették észre, hogy — ha
lott. Elfelejtette megadni a tiszte
letet és dicsőséget Annak, aki meg
őrizte akkor, amikor a templom 
tornyáról lezuhant és most — a pád
ról bukott le halálos eséssel. Isten 
bűnbánatra hívta a munkást az 
esés által, de ő nem értette meg.
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K Ü L M I S S Z I Ó .

Hírek Kínából.

A leghíresebb kínai evangélistái 
Wong tsoi Schanghaiból. Ha} 

Hongkongban beszél, akkor a lég-1 
nagyobb színház, amely 3000 em-i 
bért befogad, tele van és a  nagy] 
Krisztus templomban már egy fél-1 
órával előbb nem lehet helyet 1 
kapni. Lo Wuntschin is nagyon l 
áldott evangélizóló munkát végez, j 
Nem áll egyik missziói társulattal! 
sem összeköitetésben, a megbízást,! 
mint ő mondja, közvetlen az Úrtól | 
kapta. Tiszta Evangéliumot hir-1 
det. Nem művészi formában, de} 
csodálatos melegséggel és vilá- j 
gossággal tárja oda a kínaiak elé! 
az Evangéliumot.

A következőket írja Seizer! 
misszionárius Lo hinneni evan- i 
géiizáló összejöveteléről: „Lo olyan I 
nyílt és határozott volt honfitársai-! 
val szemben, amilyennek én még! 
kínait nem láttam. Olyan dolgokat! 
mondhatott nekik, amit mi misz-| 
szionáriusok nem mondhatunk j 
anélkül, hogy magunkra ne hara-i 
gítanánk őket. Többek között azt! 
mondta, hogy a baseli missziót 
összes munkaterületei közül a ! 
kínaiak a legelmaradottabbak a !  
lelki élet szempontjából. És, hogy} 
a kínai keresztyének távolról sem! 
közelítik meg a lenézett fekete,! 
afrikai törzsek mértékét“ . . .

Az ópium rabszolgája.

E
gy kínai magasrangú hivatalnoki 

időtöltésből elkezdett ópiumot \ 
szívni. Nemsokára az ópium rabjai 
lett. Mint nálunk a pálinka, ügyi 
ott az ópium mérge pusztítja az} 
emberiséget. Lassanként a hiva-! 
tálában is mulasztásokat követett} 
el és erkölcstelen életet élt. Ennek} 
következtében elvesztette állását,! 
mindig mélyebbre és mélyebbre!

sülyedt. Otthagyta az övéit, akikkel 
azelőtt boldog családi életet élt. 
hogy új állást keressen magának. 
Egy nap hazament és szólt a leg
idősebb lányénak, hogy menjen 
vele. Kérdezték, hogy miéit? Azt 
felelte, hogy eladja őt, mert más
kép nem tud megélni. A lány zo
kogva követte apját. Néhány hét 
múlva újra felhapgzott a hivatal
nok házában a kétségbeesett zoko
gás. A második lányát is eladta. 
A leányok ópium-csarnokokba ke
rültek, ahol az ópiumszívók pipáit 
kellett megtölteniök és kifestett 
arccal s fájdalommal telt szívvel 
trágár énekeket énekelniük. Az 
ilyen lányok hamarosan befejezik 
életüket, vagy mint ópiumszivók, 
vagy ha ezt nem akarják, véget 
vetnek életüknek.

Egy napon újra megjelent az 
apa és kiragadta a fiút, az utolsó 
gyermeket, anyja karjaiból, hogy 
eladja. Az anya kétségbeesett zoko
gással védte gyermekét, utolsó 
reménységét, de hiába. Nem hasz
nált 1 Az apának szükége volt 
pénzre, hogy ópiumot szívhasson. 
De még mindig nem volt vége 
ezzel a szegény család nyomorú
ságának. Egv napon néhány tár
sával beállított a családapa. 
Tárgyaltak egymással, azután 
aláírtak valamit s az egyik férfi 
egy ezüst pénztekercset nyomott 
a férj kezébe, aki azt resz
ketve zsebébe sűlyesztette. Mi tör
tént? Öt is eladta a férje, hogy 
ópiumot vehessen. Követnie kellett 
új urát. Most üres a ház. A hiva
talnok kint tanyázik a földeken, 
csak olyankor megy emberek közé, 
ha ópiumra van szüksége, vagy 
táplálékra és ezért koldulnia kell. 
Napról-napra gyengébb lesz. ,,Ha
lott, csak nincs eltemetve“ mondják 
a kínaiak. — Nem szól hozzád az 
ópiumtól tönkretett családok jaj
szava ?
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Tudakozzátok az írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Okt. 1. Zsolt. 65. II. Sám. 16: 1— 19. | 
önnyebb elv'selni az üldöztetést azoktól, | 
kikről tudjuk, hogy nyílt ellenségeink, mint| 
zoknak a hálátlanságát, akik valamikori 
arétaink és hozzónktarlozók voltak. Dá-1 
tónak nem fáj annyira Sémei szidalma-! 
ása, mint Absolon lázadása. De ő kész ; 
lind a kettőnek megbocsátani, Sémeinl 
em áll bosszút s Abso ónról is nem h a -= 
aggal, hanem csak mélységes fájdalommal [ 
mlékezik meg Ez a lélek azonban csak ! 
sten gyermekeiben van, a világ gyermekei f 
inzők s csak a magok érdekeit keresik | 
gy tesz Khúsai is. a Dávid „barátja“.!  
íhol a hatalmat sejti, odaszegődik.

Okt. 2. Zsolt. 66. II. Sám. 17. A hitet-1 
en ember nem istentől kér tanácsot, ha-| 
lem emberektől, s mikor a különbözői 
imberek különböző tanácsot adnak, nem | 
udja meglátni, hogy melyik a helyes ta-1 
íács. így járt Absolon is, inkább hitt | 
^húsainak, mint Akhitófelnek, akinek ta-| 
íácsa pedig megmenthette volna a vészé-! 
leiemtől. De az Úr megengedte, hogy: 
Absolon így intézkedjék, mert itt volt az | 
ideje, hogy a gonosz, hálátlan fiú elvegye | 
a maga büntetését. Dávid sorsának a | 
menekülés, Absolonénak a pusztulás felé! 
kellett közelednie. Az Úr sokszor nem vár! 
avval, hogy az emberi lelkek majd odaát j 
nyerjek el a magok cselekedeteinek gyü-i 
mölcsét, jót vagy rosszat, ht-.nem mór ittI 
megadja azt nekik

Okt. 3. Zsolt. 67. II. Sám  IS : 1— 18.; 
A közelgő pusztulás eléri Absolont é s ; 
teljes erővel lecsap rá. Pedig Dávid mégi 
mosj is kímélni szerelné hitetlen fiát, d e : 
az Ur máskép határozott. E-zközül ismét I 
loábot használja, ezt a keménynyakú és: 
keménykezü embert, aki még a király: 
pararcsónak is kész engedetlenkedni, csak 
hogy megtorolja Absolon bűnét. S hiába 
állított föl Absolon emlékoszlopot a maga 
számára, nem az hirdeti az ő dicsőséget, 
hanem gyászos élet örténete hirdeti gyalá
zatát.

Okt. 4. Zsolt. 6 8 :1 - 1 5 .  II. Sám. 18: 
19—33. Az igazszívű ember mindig a jót 
várja és reménykedik az utolsó pillanatig. 
Dávid nem retten meg, mikor látja köze
ledni a követeket; bízik, hogy jó hírt hoz
nak. De mikor megtudja a gyászhírt Ab
solon haláláról, akkor erőt vesz rajta a 
lájdalom. Isten gyermekeinek a szívét is 
neg-megsebzi szeretteiknek a halála. Idő 
kell hozzá, míg a seb beheged. De aki

Istent szereli, tudja, hogy neki minden 
javára szolgál s onnan felülről tud vigasz
talást meríteni minden fájdalmára. Az Úr 
letörli a fájó könnyeket addig is, míg majd 
eljutunk oda, ahol nem lesz többé sem 
gyász, sem kiáltás, sem fájdalom. (Jel. 
21 :4 .)

Okt. 5. Luk. 7 :1 1 - 1 7 .  Ef. 3 :1 3 - 2 1 .  
Máté 11 :25—30. Zsid. 12 :18—24. Milyen 
különbség az ó-testámentomi és az újtestá- 
mentomi nép között. Amannak a törvényt 
adó, szigorú, büntető Istenhez kellett köze
ledni, félelem és rettegés közt, emez a 
közbenjáró Jézus Krisztus által közeled
hetik a bűnbocsátó, bűnt eltörlő Istenhez. 
Ábel vére s azóta is minden ártatlanul 
kiontott vér bosszúért kiált föl az égre, 
egyedül Jézus Krisztusnak, a legárlalla- 
nabbnak tiszta vére kiált bünbocsánalért 
az Atyához mindazok számára, akik bíz
nak ennek a vérnek az erejében. (Zsid.
4 : 16.)

Okt. 6. Zsolt. 68 : 16—36. II Sám. 19:
; 1—23. Dávidban sok az újtestámentomi 
; vonás. Imé Joáb is azt veti szemére, hogy 
; szereti azokat, akik őt gyűlölik. A másik 
; része a szemrehányásnak nyilvónvalólag 
\ nem igaz, mert Dávid nem gyűlöli azokat, 
lakik őt szeretik. Most is azonnal enged 
I Joáb szigorú felszólításának, s nagy szív- 
| be i gyásza dacára kiül a kapuba, hogy 
[várja alattvalóinak odajárulósót. S szere- 
[ tetteljes közeledése mindeniu szívében 
i szeretetet ébreszt s barátaivá teszi ellen- 
[ ségeit is. Sémei rettegve várja múltkori 
[gonosz cselekedetének büntetését, de ahe- 
[ Ivett megbocsátással találkozik. Dávid min- 
[ denben királyilag viseli magét.
[ Okt. 7. Zsolt. 69. II. Sám. 19 :24—43.
| A kettészakadt zsidó nép mindegyik része, 
llzráel és Juda verseng azért, hogy Dávid 
= az ő királya legyen. Nincs mór többé szó 
¡Saulról és az ő nemzetségéről, mindenki 
I Dávidhoz ragaszkodik De a sátán itt is 
i beléavatkozik a dologba, s ahelye t, hogy 
| a Dávid iránt való szeretetben az egész 
¡nép egyesülne, irigység és civekodás tör 
[ki közöttük. így zavarja m>g a sálán ma 
| is sokszor Isten gyermekeinek egységét.
I Okt. 8. Márk 1: 1— 15. II Sám. 24. 
| Dávid is meg-megbotlik a földi élet útján. 
| Mikor népe megszaporodik, annak az ere- 
¡jében kezd bízni, s hogy még biztosabb 
| lehessen bizalma alaposságában, meg 
¡akarja számláltatni a népet, amelyre szó- 
I mit. De az Úrnak nem tetszik ez a dolog.
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hiszrn Dávidnak ő  az erős kőszála és 
bizodalma, nem pedig a földi nép. Kemé
nyen megdorgálja és megalázza megtévedt 
szolgáját. Dávid azonban a dorgálást most 
is bűnbánó, alázatos szívvel fogadja s így 
az Úr ismét fölemelheti porba sújtott gyer
mekét.

Okt. 9. Márk 1 : 1 6 -3 1 . És. 1 :1 - 1 7 .  
Mélységes bepillantást nyújtanak Isten 
szívébe a prófétának szavai. Óh milyen 
fájdalommal van tele ez a szív, népének 
hálátlansága fölött. Nem szeretetet, hitet, 
odaadást visz elébe ez a nép, mely annyi 
kegyelemben részesült, hanem üres, hideg 
szertartásokat, amelyek utálatosak az Úr 
előtt. Ezekre csak visszautasitással tud 
felelni. Az egyedüli vigasztalás ebben a 
fájdalmas panaszban az, hogy az Ur egy 
kis maradékot mégis meghagyhatott az 
elfordult nemzetség közt is. A legszörnyűbb 
elhanyatlás napjaiban sem pusztult ki soha 
egészen Istennek népe.

Okt. 10. Márk 1 ; 3 2 -4 5 . És. 1 : 18— 
31. A fájdalmas, dorgálás hangja közt is 
megcsendül az Űr hívogató szava : „Jertek“ 
így szól a kegyelmes Isten, aki mindig 
kész alkalmat adni a bünbánatra, a meg
térésre, hogy azután megbocsáthasson, el
törölhesse a bűnöket és tisztára moshassa 
a meglérőket. S mennyivel hathatósabb 
még ez a hivogalás ma, mikor Jézus 
drága vére van fölajánlva a bűnösök meg
tisztítására, hófehérre mosásárai És hogyne 
volna „jaj" azoknak, akik ettől is vono- 
galják magokat s a kereszt ellen is pártot 
ütnek !

Okt. 11. Márk 2 : 1 — 17. És. 2. A pró
féta szemei a jövőbe tekintenek, az utolsó 
időkbe. Látja, hogy eljő az idő, mikor az 
Úr dicsősége a maga teljességében meg
jelenik itt a földön. Az Úr hálának hegyé
hez nemcsak a választott nép fog sere
geim, hanem a pogány oknak sokasága is. 
Ezredévekkel közelebb vagyunk ma ehhez 
az időhöz, mint Ésaiás próféta volt. A 
világosság teijed a pogány népek közt is, 
a ma élő keresztyének legnagyobb része 
az akkor még pogányságban élő népek 
leszármazottja. Isten országa halad előre, 
de a maga teljes valóságában még nem 
érkezeit el a földre. Az újra eljövendő Jé
zus fogja elhozni. Az idők jelei azt mu
tatják, hogy közeleg. Várjuk öt 1

Okt. 12. Luk. 14: 1 -1 1 . E l  4 : 1 - 6 .  
Máté 12:1  — 8. Zsid. 4 : 9 —13. Isten gyer
mekeinek egységét nem lehet mestersége
sen megcsinálni, mint ahogy erre sokan, 
jóakarattal is, lörekesznek. Ez az egység

megvan az Úrban ; akik Őbenne vannak, 
azok egyek, mert egy testet képeznek, 
amelyben egy Lélek lakik. Ha minden 
hívő keresztyén ragaszkodnék ehhez a 
nagy igazsághoz, akkor ez az egység a 
földi életben, a gyakorlatban is megnyil
vánulna és nem volna megzavarható. De 
fájdalom, sok keresztyén nem tartja tiszte
letben ezt az egységet, nem igyekszik azt 
megtartani a békesség kötelében, azért 
nem látja a világ ezt az egységet. Pecljg 
látnia kellene Jézus akarata szerint, mert 
akkor hinné el, hogy Jézus igazén Isten 
Fia (Ján. 17:21.) Milyen nagy felelősség 
ez a hívő keresztyéneken !

Okt. 13. Márk 2 : 1 8 -2 8 . És. 3. Az 
engedetlen népnek egyik büntető eszkö
zéül gyermek-királyokat Ígér az Úr. A mi 
magyar népünk történetének sok gyászos 
lapja is mutatja, hogy mikor gyermek-király 
ül a trónon, s helyette a kormányzást ille
téktelen kezek veszik ét, ott nyomorúság 
és átok ül a népen. A kormányzásra rá
termett kezek valók. Adjon az Úr mindig 
ilyen kezeket a mi népünk kormánykere
kére is I S vájjon Sión leányainak bűnei 
nem kell-e, hogy megpirítsák a mi arcun
kat is, ha a mai kor leányainak bűneire 
gondolunk ?

Okt. 14. Márk 3 : 1 -1 9 . És. 4, 5 : 1 - 7 .  
Milyen fényes kép a jövendő képe, mely 
a próféla szemei előtt újra föltárul I Aki 
mindvégig hű marad, az megtartatik Isten 
hűséges gyermekeire dicsőség és korona 
var. De hogy ez bekövetkezzék, Isten népé
nek nagy megtisztítlatéson kell kereszlül- 
mennie. Az Úr újra meg újra szemlét tart 
az Ő népe fölött s megtisztogatja azt. A 
vincellérkést nem kerülheti el egyetlen tőke 
sem, az egész szőlőskert sem. De akiket 
megtiszlíthat, azok több gyümölcsöt terem
nek, azok az Ő barátainak hivatnak (Ján. 
1 5 :8 — 15.)

Okt. 15. Márk 3 : 2 0 -3 5 . És. 5 :8 - 3 0 .  
Az emberi szív mindig egyforma, mióta a 
Sátánnak sikerült megejtenie. Csak Isten 
kegyelme ragadhatja ki az embert a bűn 
hálójából, s aki nem engedi magát meg
mentetni, az ma is magára ismerhet abban 
a képben, amelyet Ésaiás próféta rajzol 
az Isten nélkül élő emberekről, a gonoszt 
jónak mondják és a jót gonosznak, a sö
tétséget világossággá s a világosságot sötét
séggé teszik és teszik a keserűt édessé és 
az édest keserűvél“ Ez az emberi szív 
igazi képe, míg Jézus világossága belé 
nem hatol, míg az Ő vére tisztára nem 
mossa. Vargha Gyuláné.
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