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. . . elhullt a virág . .
Ésaiás 40 :8.

A  kert még üde virágdíszben pompázott. A piros muskátlik vidá
man terjeszkedtek a meleg napfényben és a szép salvia szinte 
helykén nyújtotta karcsú fejét az ég felé. Vidám katicabogárkák 

nyújtózkodtak bársonyos virágában: minden élt, örült és örömöt 
árasztott. „Be kell venni a virágokat, mert jön egy dér és végük 
lesz“ — hangzott el a tanács tapasztalt ajkról. „Minek, még olyan 
meleg a nap, még ráérünk.“ — „Hirtelen jön a dér és akkor végük 
lesz.“ ,— „Még kint vannak a virágok mindenütt a kertekben.“

Újra reggel lett. Gondolatokba merülve mentem le a kertbe. 
„Mily sok kemény, fájó behatás érinti az emberi lelket.. Hány szere
tetlen, igaztalan, durva, bántó szó, sőt cselekedet is. És az emberi 
lélek mivel felel rá? Mit vált ki belőle?“ — A kérdés még csak 
kérdés maradt lelkemben, miközben a tegnap még díszesen pompázó 
virágágyhoz értem. Mii láttam! Mi történt? Mintha a muskátli levelét 
leforrázták volna. A virág még felfelé nyúlt, még utolsó erejét össze
szedve élni akart, de a hozzá levegőt, oxigént szállító,, életét fenn
tartó levelek mér lefelé konyultak. Élet — halál! . . .  És a salvia?! 
A piros bársony ruhácska fonnyadtan csüngött lefelé, mintha valami 
barna, csúnya folyadék ömlött volna rá, a levelek pedig összezsugo
rodva csüngtek az ágakon. Ahol még tegnap az élet illatja szállt 
felém, minden a halált, az elmúlást hirdette. Még felfelé tört, de már 
a halál bélyege ott sötétlett rajta 1 . . .

Hány emberi lélek képét tárja felénk ez a kép? Tegnap még 
üde, vidám, felfelé törő és ma csüggedt, fáradt, reményt vesztett . . . 
A tegnap még ragyogó szem, csillogó tekintet elborul. Mi történt? 
Kutatjuk, keressük 1 Talán egy szeretetlen szó, egy könnyelmű meg
jegyzés. egy durva hang . . .  és a nyiladozó emberi lélek fonnyadtan, 
az emberi közöny, részvétlenség dérétől megdermedve húzza be 
csápjait. Hány kereső lélek tévedt le így a keskeny útról és hány 
nyiladozó gyermeki szív zárult be így hosszú időre a mi hibánkból 
Isten szeretete előtt. Ki felel érte ? I

| „ . . . elhullt a virág . . .“ Pedig Istennek törvénye: „Minden
! dolgotok s z e r e t e t b e n  menjen végbe. Dr. F. M. d. fi.
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A keresztyén ember 
gyermekiessége.

A gyermekiesség a keresztyén 
ember lényegéhez tartozik. 

Keresztyénné azonban az ember 
sem a születés, sem a megkeresz- 
telés útján, hanem csak a meg
térés által lesz. Akkor igazán ke
resztyén a keresztyénnek született 
és a keresztség szentségében is 
részesült ember, ha az Istent a 
Jézus Krisztusban megélte, elfo
gadta, bírja, azaz ha megtért, hí
vővé lett. És ez a megtért, hívő 
keresztyén gyermekies, gyermeki.

Mit jelent az. hogy a kér. em
ber gyermekies?

1. A megtérés által a termé
szeti emberben egy krisztusi kis
ded születik, amely növekszik, a 
Szentlélek ereje által, minden aka
dály ellenére, hacsak a Krisztus
tól el nem szakad. A hívő keresz
tyén nem „szent“ a bűnnélküliség 
értelmében, de megszentelt és nep- 
ról-napra megszenteltebb lesz.

2. A hívő keresztyén tudja, 
hogy csak egy porszem ő a zúgó 
szél ölén; egy csillag a millió 
csillag tengerében, a Naptól meg
világítva s a Nap erejében keringve; 
önmagában senki és semmi. Nem 
ő kormányozza életét. Van ugyan 
szabad akarata a mindennapi földi 
dolgokat illetőleg, azonban isteni 
dolgokban önmagától semmit nem 
akarhat s nem érhet e l; tehetet
len, függő lény; rá van utalva tel
jesen arra, akitől függ.

3. Akitől függ,, az az Úr. A 
Szeretet Ura. Az Úr szeretetéhez 
képest a legnemesebb emberi sze
retet is csak olyan — ezt jól tudja — 
mint a fűszálon a harmatcsepp, 
mely a napsugárban fürdik és csil
log: ha a harmatcsepp nem is lesz 
mér a fűszálon, a napsugár akkor 
is megmarad a kicsi fűszál szá
mára. Tudja, hogy a Krisztus se

bei, a Krisztus szeretetének örök 
biztosítékai az ő számára. Tudja, 
hogy ha minden elvész is, e sze
retet megmarad. Tudja, hogy ha 
saját magának sírásója lett is; ha 
gyönyörű reményeit ő maga fel
adta ; ha halomra dőlt benne ezer
nyi ezer fellegvára ; ha csődbe ju
tott szívével s leikével és a pokol 
pecsétes végrehajtóját látja maga 
előtt: az ő Ura kiveheti kezéből 
az ásót, és új reményt kelthet 
benne és még a pokol mélyéből 
is magához ölelheti. Ezen Úr nél
kül nem tud élni. Nála van bocsá
nat, gyógyúlás, békesség, életi 
Azért

4. az Úrra tekint. A földi élet 
realitása a hivő keresztyént is fog
lalkoztatja testi és lelki életének 
minden irányában. Azonban a hívő 
lélek egyet tud : él az Úr, Aki 
igazán Úr. Mindeneknek Ura. És 
mindenkor számol ezzel az Úrral. 
Akkor a legteljesebben, midőn ön
magával s, mindenekkel, melyek 
nem az Úr, — leszámol. Tudja, 
hogy az Úr szava igaz és amit 
cselekszik, jó, ha szívünk vérzik 
is, és a fenyítés az Úr szeretefé- 
nek jele. És mivel ezt tudjja, biza
lommal vesz mindent az Úr kezé
ből, ráhelyezi életét az Úrra, megy 
Vele, mellette, utána: ha „keserű 
pohár“, ha koporsó, ha százszor 
és ezerszer „nem lehet, nem le
het“, — mégis Vele, mellette, 
utána! „Ha elfogyatkozik is tes
tem és szívem : szívemnek kőszik
lája és az én örökségem Te vagy, 
óh Isten, mindörökké.“ (Zsoltár 
73: 26).

5. Az a teljesen az Úrra-vefett- 
sége, melynél fogva mindent az 
Úrtól vesz és az Úrra helyezhet, 
alázatossá teszi a hívő keresztyént. 
Miként Pál apostolt és Luthert, 
kiknek egész theologiája és vallá
sossága az alázatosság bélyegét 
hordja magán: minden az Ur,
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semmi az ember, azért soli Deo 
glória I Egyedül Istennek dicsőség!

6. A hívő keresztyén az Úr 
iránti absolut bizalma folytán en
gedelmes is. Ez az engedelmesség 
lényegileg az Úr Lelke szerinti 
életben áll. (Filip 2:15, 1. ,Pét. 1: 
14—25.). Kiváltképpen az Úr meg
mentő szeretetének hirdetésében, 
bizonyításában, nyújtásában, ki
sugárzásában. A hívő keresztyén 
az ő engedelmessége által az e 
világ szántóföldjébe vetett jó mag, 
a föld sava, a világ világossága, 
az Úr angyala, az emberek áldása.

7. A hívő keresztyén testvért 
lát abban, akit ugyanazon Lélek 
ujjászült. A vele való közösség 
hitközösség. Szeretetközösség csak 
annyiban, amennyiben hitközös
ség. A hitközösségük kifejezője az 
egyazon hitvallásuk. A legelsőbb- 
rendű hitvallásuk a Krisztus kö
vetése.

8. A hívő keresztyén imádko
zik. Ezzel bizonyítja legerőtelje
sebben saját kicsiségét, tehetetlen
ségét, Istenre-utaltságát, valamint 
Istenbe vetett bizodalmát és alá
zatosságát. Imádkozik „mély tisz
telettel, mint aki Istenével beszél, 
és nagy bizodalommal s remény
séggel, mint aki Atyjával és barát
jával beszél“ (Luther). Imádkozik 
a testvérekkel együtt: imaközös
ségben van velük. Ez természetes 
s szükségképeni.

9. A hívő keresztvén az Úrban 
mindenható (Mk. 9:23). Képes 
hegveket a tengerbe ugratni; szen
vedélyekkel szakítani; azoktól, kik
hez szíve köti, távol élni egyedül
létben, szeretetlenségben, szoron- 
gattatásban; halottas ágy mellett 
mosolygó arccal, koporsó mellett 
könnytelenül s százszorszépes sír
domb mellett reménységgel állni; 
lemondani, keresztet hordozni, meg
halni, de — élnil Mindenható a

hívő : nem ő, hanem az Úr. „Isten 
fia és mindenek ura“ I (Luther).

10. A hívőnek egy nagy remé
nye van. 0  „igaz“ és mégis „meg
igazítandó. “ „Mindig igaz és min
dig bűnös“ (Luther). Ezért egy 
nagy reménye v an : a teljes igaz
ság, a teljes keresztyén „nagyság“, 
a teljes kér. férfiság és mégis tel
jes „gyarmekiesség.“ „Olyan mint 
0, az Úri“ Ez a hívő keresztyén 
nagy, szent reménye (I. Ján. 3:2)...

Z.H .

Teljes összhang.
Útra keltél, félretéve 
Edeshangú lantodat,
S én, virrasztva csöndes éjbe’ 
Várom, hogy majd hangot ad;
S vágynak, mely szívembe’ fölkelt, 
Míg magam átengedem,
Fölveszem a drága hangszert 
S kontár kézzel pengetem.
S bár a hang oly gyönge, bádgyadt, 
Mégis összeköt veled,
Elcsitulnak földi vágyak,
Múltba szálló képzelet;
Nem kívánlak visszahívni,
Hozzád menni készülök,
Hol már nem kell válni, sírni,
Hol a boldogság örök.
Ott a szív be nem telt álma 
Többé nem fáj már nekünk,
Ott a trón előtt megállva 
Eggyé olvad énekünk,
Ott a lanton égi hanggal 
Szólal meg és zeng a húr,
S akit dícsér és magasztal,
Nem lesz más, csak Ő, az Úr!

Vargha Gyuláné.

Csak magadért?

Hívő keresztyéneknek a nem 
hívők kritikájától, birálgató 

megjegyzéseitől sohasem szabad
na félni. Sohasem szabadna úgy
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fogadni, mint valami kellemetlen 
dolgot, amit egyszerűen elutasítunk 
magunktól, mert kinőttünk abból, 
hogy nem hívők kritikáját alkal
mazzuk magunkra. Igen veszedel
mes az ilyen vélekedés. Egyenes 
út a lelki élet csődjéhez: az el
bizakodottsághoz.

A bírálatot, kritikát mindig alá
zatos szívvel kell fogadni, még ha 
nem hívőtől jön is. És hálásnak 
kell lenni érette, mert az igazi 
keresztyénnek a kritikusa a leg
nagyobb jóltevője. Az Úr igen sok
szor azért ad mellénk ilyen csípős 
kritikust, mert az ö  Igéjéből nem 
igen szoktuk magunkat megítélni. 
Éppen azért a mellettünk létele 
nem átok, hanem áldás. Mi más 
lenne sok keresztyén élete, ha a 
„házi-kritikusát“ tényleg áldásnak 
tekintené, nem pedig zúgolódna 
ellene 1

Férjem igen komoly ember, de 
a szívét még egész _ határozottan 
nem adta oda az Úrnak. Lehet, 
hogy éppen az az erős kritikus 
szemüveg akadályozza meg ebben, 
amellyel a hívő keresztyének életét 
figyeli. De ha neki hátrányára van 
is ez az erős kritikus látás, nekem 
igen sokszor a javamra. Igen jel
lemző pl. a következő eset:

Barackérés ideje volt. Kertem
ben három gyönyörű barackfa állt 
zsúfolásig megrakva érett gyümölcs
csel. Másnap szándékoztunk ba
rackszüretet rendezni. Délután hir
telen szélvihar keletkezett.

— Na ez mind leveri az érett 
barackot, — jegyezte meg a férjem 
az ablakon kitekintve.

Egy kicsit elszorult a szívem. 
Sajnáltam a három gyönyörű ba
rackfámat. Az eladandó barack 
árának is régen volt már helye. 
De csak egy pillanatig aggódtam, 
akkor diadalmas örömmel kiáltot
tam fel:

— Az Úr megőrizheti, ha kérem.

Átszaladtam a másik szobába, 
feltártam a szívemet az Úr előtt és 
kértem, hogy őrizze meg a bareck- 
fáimat.

Negyedóra alatt elvonult a szél
vihar. Remegő szívvel mentem ki 
a kertbe — és csodát láttam. Egy 
szem barack nem sok, annyi sem 
esett le a három fáról a szélvihar 
alatt. Szinte ujjongtam örömömben.

Estefelé többen eljöttek lelki 
testvéreim közül s azok bizony 
szomorúak voltak. Az ő barack
jukat mind leverte a szélvihar, de 
a környéken általában mindenkiét. 
Vigasztaltam őket és örömmel 
meséltem, hogy az enyémet ho
gyan védte meg az Úr. Megszé
gyenülve mondogatták: „Lám, ne
künk nem jutott eszünkbe, hogy 
az Úrtól „ezt is“ kérhetjük.“

Mikor eltávoztak, valami büszke 
öröm trónolt a szívemben. Éppen 
arra gondoltam, hogy a mai nap 
a győzelmi napjaim közé számít, 
amikor megállt mellettem a férjem 
és csak annyit mondott csöndesen: 

— Hát te csak a magad barack
jáért imádkoztál?

Fülig pirultam erre a kérdésre 
s megszégyenülten ^kellett bocsá
natot kérnem az Úrtól mind az 
önzésemért, mind azért az elbiza
kodottságért, amely a csoda láttára 
a szívembe kúszott az alázatosság 
és hála helyett. F. Z.

Apám, te kérd!Egy magasállású hivatalnok meg
térésében Isten eszközül annak 

kicsiny fiát használta fel. A követke
zőket mondja el erre vonatkozólag : 

Mint fiatalember teljesen hitet
len életet folytattam s édesanyám 
értem való imádkozása hiábavaló
nak látszott. Tanulmányaim be
fejeztével álláshoz jutottam, meg
házasodtam s azután teljesen gyer
mekeim nevelésének éltem.
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Egy este, azt mondta feleségem, 
hogy a kis Károly rossul viselkedett. 
Komolyan megfedtem ,és zord 
tekintettel elutasítottam. Édesanyja 
lefektette. Egy ideig egészen csend
ben volt fekhelyén, azután görcsös 
zokogásra fakadt. Hozzá siettem 
és megkérdeztem tőle: Miért sírsz? 
Előbb alig tudott felelni a zoko
gástól. majd kitört belőle: „Óh 
apám az angyalok!“ „Nos mi van 
velük?“ kérdém csodálkozva. “Az 
angyalok ezt most felírták a jó 
Istennek a könyvébe.“ A gyermek 
hangja görcsös zokogásba fulladt. 
„Igen, természetesen felírták — 
mondtam — így van az, ha valaki 
az édesanyjának nem engedelmes
kedik.“ „Óh apám és többé nem 
törölhető ez abból a könyvből?“ 
— esdekelt a gyermek s könnytől 
ózott, ijedt arcát kérdőleg felém 
fordította.

Engem nagyon meghatott az a 
valódi bűnbánat s habár magam 
sem hittem abban, hogy angyalok 
léteznek, e gondolatot folytatva 
azt mondtam: „Igen, Károly, a 
te engedetlenséged újból kitöröl
hető abból a könyvből, de neked 
ezt kérned kell, hogy a jó Isten 
bocsássa meg.“ „Óh igen, azt 
szeretném“, s a gyermek egy hir
telen ugrással kint termett az ágy
ból. „Talán letérdeljek? így? Talán 
így még jobb lesz!“ „Igen gyer
mekem, térdelj csak le.“ Károly 
fénylő szemekkel, várakozó tekin
tettel nézett rám. Egy kis gondol
kozás után felkiáltott: „Apám, azt 
hiszem még jobb volna, ha te is 
ide mellém térdelnél, akkor a jó 
Isten hamarabb megteszi.“

A zavar, mely a szokatlan 
ténykedés alatt elfogott, mit sem 
használt. Semmi esetre sem 
szerettem volna, hogy valaki így 
meglásson, letérdeltem a gyermek 
mellé. „Óh apám“ — folytatta a 
gyermek — „imádkozzál te értem,

te mindent jobban el tudsz mon
dani a jó Istennek.“

Elkezdtem tehát imádkozni, 
természetesen egész különös ér
zelmek közt. Bensőmben valami 
leírhatatlan csodás dolog ment 
végbe. Az amen után felállva, 
Károly oly komoly hangon, mely 
engem megrázott, azt kérdezte: 
„Édesapám, most már egész biz
tosan el van törölve mindaz, ami 
a nagy könyvben rólam írva volt?“ 
„Igen, fiacskám, egész biztosan.“ 
Megint nagy csend. „Mivel törölték 
el az angyalok? Szivaccsal?“ 
„Nem, Károly, Jézus Krisztus 
vérével.“

Károly nagy hallgatásba merült, 
azután felém fordította könnyben 
úszó szemét és kérdezte: „Apám, 
te is fel voltál jegyezve a nagy 
könyvben?“ „Igen, sajnos“. „És 
mamais, mama is követett el bűnt?“ 
„Igen.“ „A ti bűneitek is el vannak 
törölve?“ A gyermek beszéde 
alatt reszketés és vacogás fogott 
el, az volt az érzésem, mintha 
nem is gyermek előtt állanék, ha
nem az Örök Bírónak lángtekintete 
ót meg áthatolna rajtam. Halk 
hangon feleltem: „azt hiszem, igen.“

Mögöttem csöndes, elfojtott 
sírás hallatszott, feleségem, ki 
utánam jött a gyermekszobába, 
mindent hallott. Keblemre borult 
s én magam mellé húztam s így 
térden állva könyörögtünk apa, 
anya és gyermek a kegyelmes, 
bűnt megbocsátó Istenhez, ki min
ket elidegenült és eltévelyedett 
juhait az Úr Jézus vérével magá
hoz vont és megmosott. Most mi 
is elhittük amit a mi Károlyunk. 
És az édesanyám hiábavalónak 
látszó könyörgései meghallgattattak.

Isten szolgái feladatának legnagyobb 
nehézségei rendszerint nem rajtok kívül, 
hanem bennük magokban vannak.

Kroeker: Das lebendige Wort.
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K Ü L M I S S Z I Ó  
A hit hősnője.

Krőker: „Szükségben levő testvéreink" 
cimü könyvéből.Egy nagy orosz kereskedő vá

rosban élt egy jómódú zsidó 
kereskedőcsalád. Nagyrabecsülték 
a zsidók ősi hitét és megalkuvást 
nem ismerlek. A szülők büszke
sége volt a legnagyobb gyerme
kük, egy különösen értelmes és 
tehetséges leány. Szívvel-lélekkel 
zsidó volt, dacára annak, hogy 
sok mindent nem értett meg a 
zsidó törvényekből. Sok lelki harca 
volt. Egy Uj-testamentum került 
csodálatos módon a kezébe. Elő
ször kritikusan és kételkedve ol
vasta, de minél jobban megismerte 
az Úr Jézus életét, annál inkább 
meggyőződött arról, hogy Jézus az 
ígért Messiás. A Golgotha kereszt
jéhez érve, hittel borult le a ke
resztnél, az Úr lábainál és átadta 
Néki a szívét.

Ami számára üdvösséget jelen
tett, az a hozzátartozói számára 
botránkozás köve volt. Kitört az 
üldözés. Minden eszközt igyekez
tek felhasználni, hogy a hitehagyót 
visszatérítsék. Amikor látták, hogy 
semmi sem használ, megátkozták 
és elűzték a szülői házból. Majd 
mikor ez sem használt halálra 
keresték.

Ezentúl mindennapi kérése volt, 
hogy az úr tegye őt munkássá az 
Ő szőllőkertjében. Charkowban 
megismerkedett J. Dyck misszio
náriussal és megértette az Ur hívó 
s ’avát a sátormisszióba. Munkába 
álít és első perctől kezdve érezte, 
hogy ez az ő feladata. Az Ur 
iránti nagy szeretete és napsuga
ras derűs lénye folytán sokak szá
mára jelentett áldást, Különösen 
az asszonyokkal tudott nagyon 
áldásosán foglalkozni.

Rövid ideig állhatott csak a 
munkában, de ezt a rövid időt

nagyon jól kihasználta. Halálra 
ítélték. — Felejthetetlen maradt 
sokak számára, ahogy az őt a 
vesztőhelyre kísérő katonáknak 
bizonyságot tett az Ur Jézus sze- 
retetéről és ragyogó arccal és fel
emelt kézzel felfelé mutatott. Ké
sőbb ott ült nyugodtan Bibliájával 
fi kezében. Az Ur közel volt az 
0  gyermekéhez a legsötétebb órá
ban is, amikor mint utolsót vezet
ték be abba a terembe, ahol testvé
reinek megcsonkított teteme feküdt.

Milyen ujjongás lehet odafent 
Sionban, ha ezek a hősök, akik 
mindenüket, sőt még az életüket is 
odaadták az Űrért, haza érkeznek 1

„A zsidók a világ a legszeren
csétlenebb népe“ — mondta va
laki egy baseli konferencián. — 
Azt gondolják, hogy a zsidók mind 
gazdagok. Van sok gazdag zsidó 
is, de a zsidók tömege mégis sze
gény, nagyon szegények. Len
gyelországban kb. három millió 
zsidó él, akik soha jól nem lak
nak és az éhhalál küszöbén áll
nak. Munkaalkalmuk nincs és ki 
nem vándorolhatnak, mert sehol 
sem fogadják be őket.

De a legnagyobb tragédia a 
vallásuk. Nincs számukra megvál
tás, nincs békességük, nincs élő 
reménységük. Ha beszélnek is fel
támadásról és túlvilégi életről, az 
csak ködszerűen lebeg a szemük 
előtt. Éppen ezért nagyon sok kö
zöttük az öngyilkos.

Ha Isten gyermekei Izráel né
pével szemben szeretetet gyako
rolnak, akkor azt az Ur iránti sze
rétéiből teszik, a Szentlélek hatása 
alatt. Isten gyermekei szeressenek, 
de nem csak azokat, akik nekik 
kellemesek, hanem mindazokat, 
akik szeretetre vágynak és azok 
közé tartoznak a zsidók is. Nekik 
szükségük van a mi szeretetünkre 
és imáinkra!
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Tudakozzátok az írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Okt. 16. Márk 4 : 1—20. És. 6. Milyen 
sokatmondó, mélyértelmű a látomás, mely 
Ésaiás előtt megjelenik Oly nagynak, oly 
dicsőnek, oly szentnek látja az Urat, hogy 
ebben a csodálatos világosságban egy
szerre porba sújtja a saját tisztótalansógá- 
nak érzete. Az Úr is látja a tisztátalan- 
ságot, de kegyelme kész rajta segíteni. Az 
0  oltáráról vett eleven szén megtisztítja a 
próféta ajkait minden hamisságtól, bűne 
elfedeztetik s alkalmassá lesz az Or üze
netének hirdetésére. De neki megának is 
késznek kell lennie erre a szolgálatra, ön
ként és örömmel kell azt vállalnia. Az 
üzenet lesúlyló a konok bűnösökre, de 
bizlató és felemelő mindazokra, akiket 
bűnbánaluknál és hitüknél, fogva mint 
szent magot megtarthat az Úr.

Okt. 17. Márk 4 :21—29. És. 7. Már 
itt az ó-testamentomban felhangzik az 
Ígéret arról a szabadítóról, akinek neve 
Imáiméi, vagyis: Velünk az Isten. Az 
Úrnak magának kedett megszakítania az 
egeket és leszállnia a földre, hogy a bűnös 
ember megérthesse, hogy Isten nem távol
levő, az emberekkel mit sem törődő Isten, 
hanem olyan Isten, aki leszáll a magas
ságból, hogy vele legyen a bűnbánó, 
magat megalázó emberrel. Akház nem 
tudta hinni ezt s istenkisértésnek vélte, 
hogy, erre nézve jelt kérjen az Úrtól. Az 
Az Úr megadta az emberiségnek a leg
nagyobb jelt, amit szeretetéről adhatott, a 
Golgotha keresztjét s hányán vannak még 
ma is, akik mint Akház, kételkednek abban, 
hogy Isten velünk van.

Okt. 18. Márk 4:30—41. És. 8. Fon
tos parancs, amit a 13. vers tartalmaz. 
Aki a seregek Urát, az élő Istent a maga 
életében megszenteli, féli és rettegi, annak 
számára Ő szenthellyé lész, amelyben el- 
rejtözhetik, ahol oltalmat talál s ahol foly
vást élő összeköttetésben maradhat Ővele. 
A próféta s vele együtt mindazok, akik 
az Úrhoz fordulnak, bízó hittel várhatják 
az Ígéret beteljesedését. A hitetlenek szá
méra azonban megütközés köve az Úr, 
akiben megbotlanak és összetörik magukat. 
Sátán megcsalja őkét s tévutakra, babona- 
ságra vezeti, azokat, akik nem engedik 
magukat az Úr által a helyes úton vezettetni.

Okt. 19. Máté 22 :34-46 . I Kor. 
1:4-9. Márk 10 : 17-27. Jakab 2 : 10-17. 
Pál apostolnak a korinthusbeliekhez in
tézett biztatása mindenkinek szól, aki el
fogadja azt, amit szóméra Isten a Krisztus 
Jézusban fölajánl. Krisztusban teljes gazdag

ság van 8 aki Őt elfogadja, az vele együtt 
megkapja Istennek azt a kegyelmi aján
dékát is, amely képessé teszi őt az Úrról 
való bizonyságtételre. Kegyelmi ajándék 
az is, hogy a hivő lélek megtelik az Úr 
eljövetelét váró, örvendező reménységgel 
s elkészíttetik arra, hogy feddhetetlen
ségben menjen elébe. Ne félig-meddig 
térj meg hót, ragaszkodván még egyes 
dolgokban a világhoz, hanem ragadd 
meg a teljes Krisztust, minden gazdagsá
gával együtt I

Ökt. 20. Márk 5: 10. És. 9 Vájjon 
nem teljesült-e be az Úr Jézusban mindaz, 
amit Isten róla előre megígért? Nem ille- 
nek-e reá teljes mértékben mindazok a 
nevek, amelyekkel a próféta itt nevezi ? 
S ha igen, nem bízhalunk-e abban, hogy 
Isten, aki Őt nekünk adta, vele együtt 
mindent megad nékünk ? (Róm. 8 :32 ) 
Igen, az Isten Ígéreteiben hívők mindent 
megkapnak, de akik meg nem térnek, 
azoknak van okuk félni, mert őrajtok is 
beteljesednek Isten Ígéretei, amelyek vesze
delmet és romlást hirdetnek az ellen
szegülőknek.

Okt. 21. Márk 1 :15-21. ÉS. 10:1— 
27. Is'en gyakran felhasználja a hitetlene
ket ostor gyanánt, hogy megfenyítse azo
kat, akik hit által már az Ő gyermekeivé 
lettek, de aztán ismét téves utakra jutottak 
s engedetlenség bűnébe estek. A hitetle
neket az persze sokszor e bizakodottakká 
teszi, azt hiszik, hogy ők kerekedtek felül, 
de számukra is elérkezik a büntetésnek 
napja. Nem a fejsze, nem a fűrész, nem 
a bot szabja meg a maga sorsát, hanem 
az, aki a kezében tartja az eszközöket.

Okt. 22. Márk 5:22—34. És. 11. 12. 
Mint ahogy próféciájának 53. részében 
megragadó vonásokkal állítja szemünk elé 
Ésaiás a szenvedő Megváltót. Istennek ama 
Bárányát, úgy itt ebben a két részben a 
földön dicsőségesen uralkodó Királyt, a 
békesség Fejedelmét rajzolja épen oly 
megragedó vonásokkal. Ez a prófécia a 
maga teljességében majd csak akkor válik 
valósággá, ha Krisztus újra eljön s telje
sen birtokába veszi a földet. De halvány, 
előrevetett képét mór most is láthat jók ott. 
ahol a szívek egészen meghajoltak a nagy 
lelki Király előtt.

Okt. 23. Márk. 5 :35-43 . És. 13. Mi
lyen rettenetes az Úr szemében a bűn, 
hogy annyira gátat vet nagy szeretetének, 
amellyel az ember iránt viseltetik 1 Hiszen 
az ember drágább előtte a színaranynál
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és Ofir kincsaranyánál, s mégis a legbor
zasztóbb büntetést tudja szabni reá, mert 
szentsége nem tűrheti a bűnt, amely az 
emberhez tapadt. De ha az ember felel 
Isten mentő szeretetének szavára, amely a 
Golgotáról hangzik felé, ha elfogadja az 
Úr Jézust, aki meg akarja és meg tudja 
őt szabadítani a bűntől, akkor a bűntől 
elválasztva ismét azzá a drága kinccsé 
válik Isten szemében, amelyet Ő fölemel 
és a magáévá tesz.

Okt. 24. Márk 6 : 1-13. És. 14 : 1-23. 
Babilon elejétől fogva képe volt az Isten 
nélkül élő, hitetlen emberiségnek, amely
nek a feje és királya a Sátán. S mintha 
a Babilon fölött elhangzott gúnydal magét 
a Sátánt énekelné meg, akit Isten angyal
nak teremtett, aki mint fényes csillag 
tündökölt egykor az égen, de Isten ellen 
való lázadása miatt levehetett, kevélységét 
mélységes bukás követte. A Sátán ma, 
mér csak bitorló a földön, aki meg van 
ítélve.

Okt. 25 Márk 6 :14-29. És. 14:24— 
15:9. A hitetlen és Isten ellen lázadó né
peknek mind el kell pusztulniok. Assíriát 
követi Filisztra és ezt Moáb. S nem kö- 
velte-e mór azóta is sok hitetlen nép, 
amely a maga kevélységében Isten fölé 
akart emelkedni ? Nem kellelt-é a büszke 
római birodalomnak is elpusztulnia s 
nem visz-e az Ur keze ma is a pusz
tulás útjára népeket úgy, mint egye
seket, akik gőggel emelik föl fejőket 
ő  ellene ? S ezzel szemben nem látjuk, 
hogy az Istenben bízó népek növekednek 
és gyarapodnak ? Bizony jó az Urat félni 
s neki engedelmeskedni egyeseknek ép 
úgy, mint népeknek.

Okt. 26. Máté 9 :1 -8 . Ef. 4 :22-32 . 
Jón. 9 :2 4 —41. Jak. 5: 13—20. Miért van 
az. hogy manapság már oly ritkán látjuk 
teljesedni azt az Ígéretet, hogy a betegek 
az imádkozásra meggyógyulnak ? Bizony 
nem Isten keze rövidült meg, hanem az 
emberek hite fogyatkozott meg. Isten ke
gyelme és ereje ma is ugyanaz, hanem a 
mi hitünkön fordul meg, hogy megludjuk-e 
ragadni ezt a kegyelmet? S tudunk-e em
berek előtt is őszinte vallást tenni bűneink
ről ? Nem hivatalos fülbesugást, hanem a 
Lélek által indított, töredelmes bűnval
lást ? Ahol ezek hiányoznak, ott Isten sem 
áraszthatja ki teljes mértékben kegyelmét 
és erejét.

Okt. 27. Márk. 6:30—44 És. 16. Moáb 
kevély és elbizakodott s Isten a kevélyek- 
nek ellene áll. A kevélységet bukás követi. 
A kevélyektől elvétetik az életnek öröme, 
az Ürban való örömet pedig nem tudják 
megtalálni. A legszörnyűbb jövendölés a 
hitetlenekre az, mikor az Úr így szól:

„Éhséget boc3Ótok e földre, nem kenyér 1 
után való éhséget, sem víz utón való I 
szomjúságot, hanem az Úr beszédének I 
hallgatása .utón . . . Futkosnak, hogy ke- 1 
ressék az Úrnak beszédét, de nem találják 
meg.“ (Ámos 8:11, 12.) Ragadjuk meg az 
Úr beszédét, amíg megtalálható és csilla
pítsuk vele lelkünk éhségét és szo.mjúságát 

Okt. 28. Márk. 6 :45—56. És. 17. 18. 
„Aki vet az ő testének, a testből arat ve
szedelmet. aki pedig vet a léleknek, a 
lélekből arat örök életet“, mondja az új- 
testamentomi szentíró. (Gál. 6:8.) Az ó- 
testamentomi pogány nép vetésére is ki 
van mondva az ítélet: „nem lészen ara
tás." Csak az Úrhoz való megtérés változ
tathat ezen az ítéleten, nemcsak az ó-testa- 
mentomi időkben, hanem ma még inkább. 
Térjünk az Úrhoz és vessünk a Lélek 
számára. :

Okt. 29. Márk. 7 :1 -1 3 . És. 19 1—17. 
Egyiptom ellen abban nyilvánul az Úr íté
lete, hogy összeveszíti őket egymással. A 
belső háború súlyosabb a külső háború
nál. „Minden ország, amely magával meg- 
hasoniik, elpusztul“ mondja az Úr Jézus. 
(Máté 12:25) A külső ellenséggel szem
ben az együvé tartozók összefognak és le
győzhetik őket, de ha azok, akiket Isten 
valamely kötelékkel egybekötött, egymás 
ellen fordulnak, kihez forduljanak ezek 
segítségért ? „Igyekezzünk megtartani a 
Lélek egységét a békességnek kötelében.“ 
(Ef. 4 :3  ).

Okt. 30. Márk 7: 14—23. És. 19: 1 8 - 
20:6. Isten kemény ítéletei itt a földön 
nem mindig véglegesek. Sokszor arra valók, 
hogy általa, a lelkek megtérésre indíttassa
nak. Az Úr a maga szigorú arcában is 
meg tudja magát ismertetni, s ha egy nép 
a kemény dorgálásban megismeri Istennek 
igazságos kezét, akkor eljön az idő, hogy 
Istent mint bűnbocsátó szerető Atyát is 
fölismerheti, aki fölemeli őt elestéből. Oh, 
bár úgy történnék a mi magyar népünk
kel is!

Okt. 31. Márk 7 :2 4 -3 7 . És. 21. „Vi
gyázó, meddig még az éjszaka, meddig 
még az éj ?“ Mily sokszor kellett ezt azóta 
elmondaniok a népeknek, amelyekre reá 
borult a sötétség. Sokszor kellett ezt el
mondania a magyar népnek is, s ma is 
fölhangzik a kiáltás: „Meddig még az éj
szaka?“ De vannak-e igazi vigyázok? 
Van-e sereg, amely nem szűnik meg éjjel 
és nappal az Úrhoz kiáltani szabadulás
ért ? Nem csupán a külső szabadulásért. 
Nagymagyarorszóg helyreállításáért, hanem 
eUő sorban a lelki szabadulásért, a bűn
ből és hitetlenségből való szabadulásért ? 
Van-e ilyen sereg ? És tagja vagy-e te 
ennek ? Vargha Gyutáné,
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