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Szeretsz-e engemet ?
„Szeretsz-e engem ? Még ifjúkoromban 
Kérdezte ezt az Ur.
„Szeretlek én.“ Reátekinték s nyomban 
Ezt adtam válaszúi
Hogy tudtam volna nem szeretni Őt, ki 
Udvöt szerzett nekem ?
Őrök kötéssel általadtam néki 
Most, teljes életem.

»Szeretsz-e hát ? hangzott a válaszúinál, 
Ahol remegtem én,
S átfúrt kezibe, gyöngén, reszketőn bár, 
Kezem belétevém.
Magamban kellett hosszú útra kelnem, 
Sötét az, s elhagyott,
De gyöngéd hangját meghalló a lelkem: 
„Ne félj, veled vagyok!“

•Szeretsz-e? Mondd!" Sötét, bús éjszakákon 
Hallom mindig szavát,
Ha ellenem csatára kelni látom 
Sátán sötét hadát.
c h.a sz!vem készül már panaszra kelni, 
S úgy érzem, nincs remény,
A z Urnák mégis igy tudok felelni: 
„Tudod, szeretlek én.“
Szeretlek én ! s kezed bár úgy vezessen, 
Ahogy nekem nehéz,
Ne hagyd, hogy bennem dac s vád ébredezzen, 
Legyek mindenre kész.
Hadd bízzam benned, éjben és sötétben,
S bár látnom nem lehet,
Csak majd megnyílt szemekkel fönn az égben, 
Higyjem: ez szeretet.

Egy névtelen misszionáriusnő után 
németből: Vargha Gyuláné.
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A vörös fényjelzés.
Imé mindezt kétszer-háromszor 
cselekszi az Isten az emberrel, 
hogy megmentse lelkét a sírtól, 
hogy világoljon az élet vilá
gosságával. (Jób 33:29—30.)

térről a vörös fényjelzésről egy 
J-1 Hamburgban járt barátom me
sélt nékem, aki látott egy nagy 
tengeri hajót koromsötét éjszaka 
megérkezni a kikötő irtózatos la
birintusába. A hajó közeledett a 
kikötő felé. Egyszerre csak kigyul
ladt előtte a vörös fény. A hajón 
tudták már mit jelent: Megállj! 
Halálos veszedelmet jelent ebben 
az irányban tovább haladni! A 
hajó megállt és várt. Nemsokára 
felcsillant előtte egy zöld lámpa 
fénye. Ez azt jelentette: Ez az 
irány helyes, a kikötő nyitva, be
térhettek. Ahogy a hajó elindulna 
a zöld fény irányában, csak fel
csillan előtte valami fehér fény is. 
Egy motorcsónak lámpájából ered 
és közeledik, nő, mindig erősebb 
lesz. Amikor egészen a hajó mellé 
ért, egy férfihang felkiált a fedél
zetre : „Eresszétek le a ,kötélhág
csót, hadd menjek fel 1 Én vagyok 
a révkalauz, bevezetlek bennete
ket a révbe minden veszély nél- 
nül.“ A kötélhágcsó leereszkedik, 
a révkalauz felhág rajta, a kormá
nyos átadja néki a helyét és a 
hajó elindul most már biztosan és 
könnyedén a rév felé.

Megragadott ez a kép, mert 
nagyon találóan ábrázolja a mi 
megérkezésünket az örökkévalóság 
révébe.

Mit jelent a vörös fényjelzés? 
Fönnebb ezt az Igét olvashatjuk: 
„Imé mindezt kétszer-háromszor 
cselekszi az Isten az emberrel, 
hogy megmentse a lelkét a sírtól.." 
Az Úr adja ezt a vörös fény
jelzést, hogy megmentse lelkün
ket a sírtól. Bár lennénk mi is oly 
figyelmesek ezekre a jelzésekre,

mint azoknak a tengeri hajóknak 
a kapitányai. De mi rendszerint 
ügyet sem szoktunk reá vetni. 
Mily nagy kegyelem, hogy az Úr 
„kétszer-háromszor“, sőt néha két- 
száz-háromszázszor is felvillantja 
előttünk ezt a vörös fényjelzést, 
amíg csak nem figyelünk reá. De 
ez a sokszoros megismétlődés csak 
az Ur különös kegyelme, lehet az 
is, hogy többé nem villan fel. Ha 
tehát egyszer a lelkiismereted, 
vagy valaki más azt mondotta: 
„Ez az Isten újjá volt!“ — állj 
meg 1 Egy lépést se tovább! A 
kárhozat útján jársz.

Az Ur tudja, kivel hogyan kell 
beszélni, azért ez a vörös fény
jelzés igen különféle dolgokból 
állhat. Van akinek elég, ha Isten 
Igéjét hallja egyszer. A másiktól 
már el kell venni a gyermekét, 
férjét, feleségét. Vagy őt magát 
kell a betegágyra fektetni. Vagy 
súlyos anyagi helyzetbe kell hozni, 
hogy felfigyeljen a lelke súlyos 
veszedelmére. Mást felriaszt az is, 
ha egy súlyos katasztrófáról hall. 
Vagy ha innét csodálatosan meg
menekül. A biatorbágyi merénylet
tel kapcsolatban olvastam az új
ságban, amint egyesek elmesélték 
csodálatos megmenekülésüket. — 
Vájjon gondoltak-e ezek, vagy 
azok, akiknek a kocsija sértetlenül 
fent maradt ,a gáton, hogy ez is 
lehetett az Ur vörös fényjelzése? 
Akik elpusztúltak, azok talán bű- 
nösebbek voltak, mint akik meg
menekültek? „Nem, mondom nék- 
tek: sőt inkább, ha meg nem tér
tek, mindnyájan hasonlóképen el
vesztek.“ (Lukács 13:4—5.)

Aki a vörös fényjelzést meg
látta, megértette és megszívlelte, 
az előtt hamarosan felragyog a 
zöld fényjelzés is. Meglátja az új 
irányt. Ez a Golgotha keresztjéről 
jő. A Szentlélek gyújtja ki előttünk 
ezt a fényt, hogy hitünk szemével
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meglássuk és elolvassuk a kereszt 
aranybetüit: „Elvégeztetett“. Ebben 
az irányban mindig szabad az út. 
A szeretet kötelei vonnak bennün
ket, s aki ott a kereszt lábánál le
rakja terhét, az békességet, örömet 
és nyugalmat talál.

iviinél őszintébb egy lélek, an
nál előbb ragyog fel előtte a fehér 
fényjelzés Az Úr Jézus a mi rév
kalauzunk, , aki bebocsátást kér a 
hajónkra. Oh, hány lélek van, aki 
meglátta és megértette a vörös 
fényjelzést, a zöld fényjelzést és 
ennek a fehérnek mégsem akar 
engedelmeskedni! Hány van, aki 
a kormányrudat nem akarja kiadni 
a kezéből, aki a maga akarata 
szerint akar járni 1 így nem is cso
da, ha csak az egyik zátonytól, 
hajótöréstől a másikig vánszorog 
és nem jut előbbre a rév felé sem
mit sem. A vége pedig néha igen 
szomorú elsülyedés. Az Ür Jézus 
áll előtted a fehér fényben és kéri, 
hogy add át néki az akaratodat 
egészen. Ne bizalmatlankodjál, óh 
ne engedd, hogy az Úrnak annyi 
szeretete és fáradozása mind hiá
bavaló legyen tevéled 1 Engedd, 
hogy 0  világolhasson előtted az 
élet világosságával s akkor bizony
nyal révbe jutsz. F. Z.

^  G O N D O L A T O K

Sokan engedik az akaratukat 
összetörni, de nem engedik egé
szen porrá törni, s azért mindun
talan összenő.

Ha te semmi vagy, de a Meg
váltód minden, akkor pompásan 
összeilletek.

Gyermekként születtem és gyer
mekként akarok meghalni is, — 
mert a gyermekeké a mennyeknek 
országa.
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A keresztyén imádsága.*
A z  imádkozás a keresztyén em- 

bér lélegzetvétele. Mint ahogy 
a test nem élhet lélegzés nélkül, 
úgy a lélek sem élhet imádkozás 
nélkül. így érthetjük meg Pál apos
tolnak ezt a mondását: „Szünte- 
len imádkozzatok.“ (I. Thess. 5:17.) 
A szüntelen imádkozás nem szün
telen térdelést, kéz-összekulcsolást, 
ima-szavak elmondását jelenti, ha
nem a léleknek szüntelenül Istenre 
való irányulását, Isten jelenlétének 
tudatában való élést. De mikor 
a keresztyén ember imádságáról 
beszélünk, akkor azokra a per
cekre. vagy órákra kell gondol
nunk, amikor az emberi lélek, 
minden más foglalkozástól, vagy 
gondolkodástól elvonva, hangosan, 
vagy gondolatban kifejezett sza
vakban fordul oda Istenhez, hogy 
elébe terjessze hálaadását, kéré
seit, örömeit, fájdalmait. Mert ilyen 
időknek is kell lenniök a keresz
tyén életében, és pedig rendszere
sen, mindennap. A napi csendes 
óra elmaradhatatlan a keresztyén 
ember életéből, s ez a csendes 
óra bibliaolvasással és imádko
zással van betöltve.

Hogy milyen legyen a keresz
tyén imádsága, arra nézve sok 
utasítás és sok példa van a Bib
liában. Utalunk egészen röviden 
Ábrahám imádságára (I. Mózes 18 : 
22—33), Jákobéra (I. Móz. 32 : 9, 
10), Mózesére (II. Móz. 33:11-18.), 
Dávid imádságaira a Zsoltárok
ban, Salamonéra (I. Kir. 3 :5— 
10.), Illésére (I. Kir. 18:36, 37), s 
az Üjtestamentomban a Péter és 
Pál imádságaira. Legfontosabb 
példa gyanánt azonban álljon előt
tünk az Ür Jézus által minta-imád
ság gyanánt adott Miatyánk. (Máté

* *A „Fébé -egyesület tagjainak júniusi 
konferenciáján elhangzott egyik beszédnek 
vázlata.
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6 :9 —13.) Ezt az imádságot zsinór- 
mértékül használhatja a keresz
tyén a maga imádságaiban. A leg
főbb dolgok, amit tanulhatunk a 
Miatyánkból:

1. Rövid, nincs benne szósza
porítás. Ebből ne azt következtes
sük, hogy csak 3—4 percig sza
bad imádkoznunk. Imádkozhatunk 
órákig is, de szavaink ne fölösle
ges szavak, üres szólásmódok le
gyenek, hanem legyen meg a ha
tározott, tudatos tartalmuk: bűn- 
vallás, hálaadás, kérés, dicséret. 
Ha sok mondanivalónk van, imád
kozhatunk soká is, de mindig tel
jes szívből jöjjön az, amit mondunk.

2. Földi szükségeinkre vonat
kozólag csak egyetlen kérés van 
benne, s az sem az elején. Ebből 
láthatjuk, hogy szabad földi szük
ségleteinket is kérnünk, de ez so
hasem lehet az imádságnak nem
csak egyetlen, de elsősorban való 
tartalma sem.

3. Fő a lelki tartalom, és ebben 
is az Isten személyére vonatkozó. 
Az Ő neve, az Ő országa, az Ő 
akarata. Ennek aztán száz és száz
féle ága van, amely mind helyet 
foglalhat imádságunkban. Továbbá 
a saját lelkünkre vonatkozó dol
gok : bűneink bocsánata, a kísér
téstől és a gonosztól való meg- 
óvatás, megszabadulás. Egy-egy 
napunkra visszatekintve, vagy 
egy-egy napra előretekintve, meny
nyi mondanivalónk van ezekről.

A Miatyánk arra is tanítson 
bennünket, hogy az imádságnak 
mindig összekötve kell lennie az 
igeolvasással. Az Igében Isten szól 
hozzánk, az imádságban mi szó
lunk Őhozzá. így lesz imádkozá
sunk igazi társalgás Istennel, s ez 
a lélek élete.

Vargha Gyuláné.

„Jézus a Megfeszített.“
E gyik keresztyén-üldözés idejében 
t—1 történt, hogy egy tiszteletre
méltó lelkipásztort börtönbe vetet
tek. Thomson Richard volt ez, 
Istenek egy hű embere Nedves, 
sötét cellába zárták. A börlönőr, 
mikor elvégezte kötelességét, lassan 
eltávozott. Az ajtónál még egy 
pillantást vetett hátrafelé a fogolyra 
s szeme, mely jól hozzá volt szokva 
a sötétséghez, olyasvalamit látott, 
amit még soha azelőtt, — dicső, 
sugárzó arcot! Megdöbbenve állva 
maradt s úgy tetszett neki, mintha 
foglya Istennek angyala volna: 
„Egy ember, aki láncokkal van 
megkötözve és ilyen arca van !“ 

Eddig még soha nem forgatott 
gondo'atokba merülve hagyta el a 
cellát, hogy hivatalának fájdalmas 
kötelességeit folytassa. „Mi teszi 
a keresztyéneket olyan boldoggá 
megpróbáltatásaik között is? Nem 
zúgolódnak, nem panaszkodnak, 
csendesek és türelmesek. Hangjok 
szelíd és lágy, hálásak a legcse
kélyebb szolgálatért is. Az arcuk 
szép, a mennyországra emlékeztet. 
Annak, amit beszélnek, mély és 
szent értelme van. Másformák, mint 
a többi ember. Megőszültem itt a 
börtön szolgálatában, mindenféle 
foglyot láttam, sokan dühöngtek, 
átkozódtak, dacoltak, mások érzé
ketlenül hallgattak, sokan ajándé
kokkal akartak megvesztegetni, 
hízelegni, semmi sem hatotta meg 
az én öreg szívemet, semmi sem 
lágyította meg, — de a keresztyé
nek, a keresztyének, azok legyőz
nek engemet, azok sírásra indítják 
száraz, vén szemeimet.“

Körülbelül ezek voltak az öreg 
Willy gondolatai, mikor lámpással 
és kulcscsomóval a kezében, egye
dül lépkedett az alacsony, föld
alatti folyosókon, hogy foglyainak 
bevigye a szűkös vacsorát.
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Napok és hetek múltak. Thom
son ágyban feküdt a cellájában. 
A nedves börtönlevegő beteggé 
tette. Nem zúgolódott Isten 'ellen, 
de valami mély szomorúság vett 
erőt a lelkén Semmit sem érzett 
abból a „teljes boldogság“-ból, 
amelyet fogsága első idejében íz
lelt meg, mikor kegyelemnek és 
dicsőségnek tartotta, hogy Uráért 
börtönbe vettetett. Vágyva várako
zott Istennek egy kegyelmes pilla
natára. Egy vasárnap reggelen kü
lönösen így könyörgött az Úrhoz: 
„Oh, Uram, adj éneket a számba, 
amellyel dicsérhesselek, engedd, 
hogy együtt énekelhessek a har
coló földi és a diadalmaskodó 
mennyei gyülekezettel 1“ S akkor 
csend lett a hű szolga szívében. 
Ünnepi békesség szállott reá s 
ebben a csendességben megszólalt 
a távolból egy lágy, ünnepélyes 
hang. Thomson figyelt: egy harang 
mélységes zúgása volt. S mikor 
szemét fölemelte, a börtön kicsiny 
ablakán keresztül a felkelő napnak 
egy gyenge sugara villant be s 
megvilágította szelíd fényével a kis 
cellát. Ekkor Isten hű szolgájának 
szive túláradt Isten dicséretétől. 
Lélekben ott látta maga előtt a 
keresztre feszített Urat, belétekintett 
irgalmasságának és szeretetének 
mélységébe, a kereszt titkába s el
kezdett énekelni, mert máskép nem 
tehetett:

Kérded, hogy ki énnekem 
<j Legfőbb kincsem, életem ?

Hogy ki nékem üdv s remény,
Akiben dicsekszem én?
Jézus a Megfeszített I

Végigénekelte ennek az éneknek 
mind a hat versszakát s óh, mi
lyen boldogság töltötte most el 
szívét 1

Másnap kora hajnalban tudtára 
adták, hogy szabadon bocsátják. 
Hogy ez hogy történt, hogy mehe
tett végbe, azt csak az Úr tudja. 
Meghatott szívvel hagyta el Thom-
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son a helyet, ahol Isten őt olyan 
csodálatos módon meglátogatta és 
megerősítette. Néma kézszorítással 
búcsúzott tőle a börtönőr, de Thom
son így szólt hozzá: „Az Ür áldja 
meg magát mindig jobban,és job
ban, magát és gyermekeit! Ő legyen 
a maga legnagyobb jutalma!“

Evek múltak s a keresztyének 
ismét szabadon szolgálhattak Űrök
nek s munkájukat az az áldás 
kisérte, amely a nagy megpróbál
tatásokból szokott fakadni. A szí
vek még égtek az első szeretet 
tüzében. Ebben az időben történt, 
hogy Thomson szülővárosának 
egyik utcáján haladt végig. Hirtelen 
kedves énekhangot hall egy ablak
ból. Megáll, mert a dallam hatal
mas emlékeket idéz föl lelkében 
s visszavezeti az évekkel azelőtt 
elhagyott börtön falai közé.

Kérded, hogy ki énnekem
Legfőbb kincsem, életem ?

Ez volt az ének, amely az ab
lakon át kihallatszott. Thomsont 
ellenállhatatlan erő vonta a lakásba. 
Egy családot látott ott Isten Igéje 
köré gyülekezve.

„Engedjétek meg, hogy részt- 
vegyek áhítatotokban,“ szólt a 
lelkész Az áhitat végeztével 
kezet nyújtott a házigazdának s 
arcába tekintett, amely ismerős 
volt, de mégis ismeretlen „Mondja 
csak barátom, kitől tanulta ezt az 
éneket?“

„Ez az ének, mélyen tisztelt 
uram, atyámról reám szállott örök
ség, ébresztő hang, amelynek én 
és házamnépe, Isten kegyelméből 
életünket köszönhetjük. Atyám 
bőrtönőr volt a nehéz üldözési 
időkben, elég sanyarú foglalkozás 
volt ez neki 1 Egy vasárnap dél
után valamelyik fogolytól ezt az 
éneket hallotta és ez megragadta 
a szívét. Sohasem tudta elfelejteni. 
Leirattá magának a fogollyal, aki 
egy hívő lelkész volt. Én még
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fiatal voltam akkor, de úgy em 
lékszem, mintha ma történt volna 
hogy az éneket könnyek közt ol
vasta fel nekünk s aztán így szólt 
„Gyermekek, a megfeszített Jézus 
eddig idegen volt számunkra, de 
nem fog az maradni, imádkozzunk, 
hogy könyörüljön rajtunk“. S azóta, 
mélyen tisztelt uram, a mi házunk
ban imádkozás folyt s békesség 
és öröm költözött be hozzánk. 
Atyám már régen meghalt s utolsó 
szavai ezek voltak: „Jézus, a meg
feszített.“ S gyermekein Isten ál
dása nyugszik. Mindnyájan meg
találtuk az Urat. Áldassék az Ő 
szent neve!“

Nagy örömtől ragyogott fel 
Krisztus hű öreg szolgájának arca: 
„Oh, Te csodálatos Isten! Áldas
sék a Te neved ! Atyád, az öreg 
Willy az én börtönőröm is volt, 
én vagyok az a bizonyos lelkész 
s szívből üdvözöllek benneteket 
atyátoknak, aki jóakaróm volt 
s Jézusnak a Megfeszítettnek 
nevében 1“

S szeretettel rázta meg a bámuló 
házigazdának s családja minden 
tagjának a kezét s mindnyájan a 
hálaadás és mennyei öröm óráját 
ünnepelték.

Hívj segítségül a nyomorú
ság idején.

E g y gyógyszerész beszéli: „Mikor
fiatal voltam, éjszaka három

szor is fel kellett kelnem, hogy a 
betegek számára gyógyszert készít
sek. Mikor a takarót éppen a fü
lemre húztam, negyedszer csönget
tek Nem volt mit tennem, mint
hogy fölkeljek s a fiúnak, aki futva 
jött a hegyeken keresztül egy re
cepttel beteg édesanyja részére, 
elkészítsem az előírt cseppeket. 
Nem sokkal azután, hogy elment 
a fiú, észrevettem, hogy álmossá
gom s rossz kedvem miatt más

üveget vettem elő, mint kellett 
volna s a fiú édesanyja részére 
mérget, halálos mérget adtam! 
Nagy rémület fogott el. Akkor éj
szaka, nagy aggodalommal mond
tam : Oh, ha lehetséges volna, hogy 
Isten csodát tegyen, hogy attól a 
borzasztó szerencsétlenségtől meg
őrizzen engem, hogy egy ember
nek gondatlanság miatt a gyilkosa 
legyek 1 Lelki szorongások közt 
imádkoztam, — s ekkor ötödször 
szólalt meg a csengő, s mikor ajtót 
nyitottam, reszketve és sírva állt 
előttem a fiú, aki után nagyon 
szívesen elmentem volna, ha tud
tam volna, hogy merre ment. —■ 
„Ne tessék haragudni, hogy még 
egyszer zavarom!“ — könyörgött 
a gyermek, — „de a sötétben el
estem s eltörtem az üveget. Tessék 
mégegyszer megcsinálni a gyógy
szert, hogy az édesanyám ne hal
jon meg.“ Kirchl.Wochenbl f.Schles.

A Röntgen-sugarak.
P g y  fiatalember röntgenfelvételt 

csináltatott a kezéről. A fel
vételnél kitűnt, hogy egy üvegszi
lánk van a kezében, ami 13 évvel 
azelőtt, anélkül, hogy tudott volna 
róla, került bele egy balesetnél a 
kezébe. De most, hogy a képre 
nézett és látta az üvegszilánkot, 
már egy hétig sem akarta halasz
tani az operációt és nem nyugo
dott, amíg ki nem vették. — Milyen 
sok ember jár-kél. anélkül, hogy 
érezné és tudná, sokkal élesebb és 
keményebb dolgokkal, amíg Isten 
rá nem világít. Akkor éjjel és nap
pal nincs többé nyugta, míg meg 
rém találja az útat az igazi Orvos- 
io z , aki az egyedüli, aki meg tudja 
ettől szabadítani. Csak akkor tud 
megnyugodni, ha tudja és hiszi, 
rogy Jézus Krisztusnak, Isten Fiá- 
nak vére megtisztít minket minden 
bűnünktől.
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Tudakozzátok az Írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Okt. 1. Luk. ¡2:49—59. V. Móz. 
27 : 1 19. 28: 1 —14, Áldás és álok közöli
választhatott Izrael népe. Ha megmarad 
Ura és Istene melleit és teljesíti az ő  pa
rancsolatéit, akkor áldott lesz minden 
dolgában, földiekben úgy, mint lelkiekben. 
Ha ellenben hűtlen lesz az Úrhoz s félre- 
veti törvényeit, akkor reá száll az átok s
megrontja egész életét. A választás ma is 
mindenki elölt ott áll. Elfogadod-e az Úr 
kegyelmét, vagy visszautasítod, ez a kér
dés ? A választ a golgothai kereszt előtt 
kell megadnod ; Jézus áldozati halálának 
a magad bűneinek eltörlésére való elfoga- 
dósában rejlik az áldás, elutasításában az 
átok. Melyiket választod ?

Okt. 2. Luk. 13:1-17. V. Móz. 
28 : 15 52. Borzadva olvassuk az átoknak 
részleteit, melyet az Úr igér a népnek, 
ha hozzá hűtlenné lesz. De gondoljuk meg. 
hogy ezeknek felsorolása is kegyelemből 
történik. Hadd lássa mindenki, mi vár 
reá, ha nem hallgat Istennek szavára. 
Legyen vele tisztában, hogy milyen komo
lyan veszi az Úr az 0  parancsolatainak 
megtartását. Ilyen szigorú iskolán kellett 
keresztülmennie Izrael népének, hogy az 
, ../?.? tűzön által is, megmenthessen
közülük legalább egyeseket. Az Úrnak 
kemény iskolája is kegyelem, mert ez által 
is csak a lélek megmentését célozza.

Okt. 3. Luk. 13: 18-35. V. Móz. 29. 
Vannak, akik olyan titkokat szeretnének 
feszegetni, amelyeket Isten elzárt előttünk, 
fi. a spi/itiszták munkája nem egyébb, 
mint behatolni akarás Istennek előttük el
zárt gondolataiba és cselekedeteibe. Ez 
merész lázadás Isten ellen. Amit tudnunk 
kell abból a célból, hogy lelkünk üdvös
ségét megtaláljuk, azt kinyilatkoztatta Isten 
szent Igéje által. Elibénk állítja világosan 
az áldást és az átkot, választhatunk. Jézus 
Krisztus személyéoen még világosabban 
ki van előttünk nyilatkoztatva a két út, 
mint ahogy az az ótestamentomi nép előtt 
volt. Miért nem fogadjuk el azt az útat, 
amelyet Isten jelölt ki számunkra?

Okt. 4. Máté 22: 34-46. I. Kor. 1 : 4 -  
9. Márk 10 : 17—27. Jak. 2: 10-17. Sokan 
vannak, akik Pálnak az ingyen kegyelem
ből való üdvözülésről szóló tanítását és 
Jakabnak a cselekedetek szükségességéről 
való tanítását egymással ellentmondásba 
akarják hozni. Pedig Jakab nem cáfolja 
meg Pál tanítását, hogy t. i. hit által üdvö- 
zülünk, cselekedetek nélkül, csak reómutat 
arra, hogy mi az igazi hit, miről lehet azt

megismerni. Arról, hogy ez igazi hit nem 
vajami holt dolog, hanem olyan, mint az 
élőfa, amely gyümölcsöt hoz. Ahol nem 
látjuk a szeretetnek, irgalmasságnak, alá
zatosságnak, engedelmességnek a gyü
mölcseit, ott méltán kételkedhetünk abban, 
hogy van e igazi, üdvözítő hit.

Okt 5. Luk. 14 : 1-15. V. Móz. 30. 
Az Urnák az áldása, amelyet Izrael népé
nek Ígért, abban érte el csúcspontját, hogy 
ismét összegyűjt őket az idegen országok
ból, melyekbe szétszórattak s beviszi őket 
igazi hazájukba. Nem áll-e fenn ez az 
ígéret Isten egész földi népe számára ? 
Isten gyermekei ma is szét vannak szórva 
az egész föld színén. A lelki egység, amely 
őket összeköti külsőleg csak igen csekély 
mértékben láiható (fájdalom, sokszor még 
azok közt is, akik térbelileg nincsenek 
egymástól elválasztva.) De össze fognak 
gyűjtelni akkor, mikor az Úr megjelenik 
s be fognak vitetni igazi hazájukba. Él-e 
benned ez a reménység?

Okt. 6. Luk. 14:16-35. V. Móz. 31. 
Izrael népének makacs engedetlensége 
még Isten hű szolgáját, Mózest is megin
gatta egy alkalommal hitében s neki, akitől 
legtöbbet várt az Úr, súlyoson kellett ezért 
bűnhődnie, nem mehetett be az Ígéret 
földjére. De Mózes csendes, alázatos szív
vel fogadja ezt az Úr kezéből, hiszen 
tudja, hogy a kegyelemből azért nem esett 
ki. Bölcs és erélyes rendelkezésekkel állítja 
be a maga helyére utódját, a fiatal Józsuét. 
„Légy erős és bátor 1“ — ez az, amit újra 
meg újra a lelkére köt. Nem a maga 
veszteségére gondol, hanem népének javára. 
Ilyennek kellene lenni minden vezetőnek.

Okt. 7. Luk. 15:1-10. V. Móz. 
32 : 1 28. Az Úr búcsúéneket ad Mózes
szójába, hogy legyen az bizonyságul elle- 
nök (31 : 19.) A leglesújtóbb bizonyság 
ellenök az, hogy rámutat ez az ének 
mindarra a kegyelemre, jótéteményre, 
amellyel Isten elárasztotta ezt a népet. 
Mózes ajka túlárad Isten nagyságának, 
szentségének, jóságának, kegyelmének 
magasztalásától. Hogy lehetett hűtlenné ez 
a nép, amelyik úgyismerhette meg Istent? 
S hogy lehet hűtlen ma is sok nép, ame
lyik a Golgothón elvégzett váltsóg által 
ismerheti Istent?

Okt. 8. Luk. 15:11—21. V. Móz. 
32 : 29—52. Mózes énekének mint egy nagy 
kijelentésnek kellett Izrael népe számára 
fönnmaradnia. Ez újra meghosszabítolta 
a kegyelmi időt; ennek az igének megtar
tása életet jelentett számukra, mert az
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örökkévaló Isten Igéje volt, akiből élet 
származik azokra, akik neki engednek. S 
Mózes számára is felmagasztaltalés volt, 
hogy az ő ajkainak utolsó izeneteként adta 
az Úr a népnek ezt az éneket. Mózes 
most mór nyugodtan letehette tisztjét. El
búcsúzhatott népétől és a földi élettől, 
hogy ótmenjen az örökkévalóságba

Okt. 9. Luk. 15:22-32. V. Mdz. 33. 
Mózes halála előtt megáldja a népet. Nem 
valamely általános áldással az egész 
népet, hanem külön-külön minden egyes 
nemzetséget, annak jeléül, hogy jól ismeri 
őket s felismerte mindegyiknek vezete
tésében az Ur kezét. S ami mindegyiknek 
szól és szól mindvégig mindenkinek, ne- 
künk is, ez e z : „Hajlék az örökkévaló 
Isten, alant vannak örökkévaló karjai.“ 
Igen, lenyúlnak hozzánk ezek a szerető 
karok és mi menedéket találhatunk kö
zöttük.

Okt 10. Luk. 16:1—13. V. Móz. 34. 
f't látszik meg, hogy bár Mózesnek bűn
hődnie kellett egyszeri hitetlenkedéséért, 
azért a kegyelemből nem esett ki, sőt 
gazdagon árasztotta azt reá az Ur. Földi 
életének végéig teljes munkaerejében volt, 
kezének áldása foganatos lett Józsuén, 
temetéséről az Ur gondoskodott, emléke
zete fönnmaradt nemcsak Izraelben, hanem 
az idők végéig minden nép között, amely 
megismeri Isten Igéjét. S ez az emlékezet 
áldott emlékezet I

Okt. 11. Máté 9 :1 - 8 .  Ef. 4 :2 2 -3 2  
•lan. 9 :2 4 -4 L  Jak. 5 :13-20 . A teljes 
vóltsóg napja az, mikor az Ür Jézus újra 
megjelenvén a fö'dön, Isten gyermekeinek 
dicsősége nyilvánvalóvá lesz s ők többé 
nem lesznek kitéve a test kísértéseinek. 
Most még körülvesznek ezek bennünket 
s .í1',* l̂*al kell felettük győzedelmesked
nünk. Hit által győzhetjük le a hazugságot, 
a haragot, a lopást, a tisztátalan beszé
deket és pedig mindezeket nemcsak durva 
megnyilatkozásaikban, hanem finom árnya
lataikban is. Minden alkalommal, amikor 
nem mi győzünk a kísértések fölött, ha
nem azok győznek mi fölöttünk, megszo- 
moríljuk Istennek Szent Lelkét, akinek 
pecsétje rajiunk van, annak jeléül, hogy 
Isten gyermekei vagyunk, akiknek Atyjuk 
tetszésére kellene élniök.

Okt. 12. Luk. 16: 14-31. Józs. 1. 
Négyszer ismétlődik ebben a fejezetben 
az Urnák Józsuéhoz intézett parancsa : 
„Légy bátor és erős.“ Nagy kívánság ez, 
mikor valaki olyan nehéz feladattal áll 
szemben, mint Józsué : elfoglalni egy or
szágot, amelyben minden lépten-nyomon 
hatalmas ellenséggel kellett szembeszállnia.

De meg van mutatva az út a győzelemre 
az Urnák ebben az ígéretében: „veled 
leszek.“ Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? 
De ennek ez ígéretnek beváltásához szük
séges feltételt is odatárja Józsué elé az 
Ur: „El ne távozzál az én parancsolatom
tól, melyek a törvény könyvében vannak 
megírva, hanem szüntelenül azokról gon
dolkodjál, és azok szerint cselekedjél.“ A 
lelkeknek Isten országa számára való 
meghódításában ma is ugyanaz a feltétel 
áll fenn s annak teljesítéséhez ugyanaz az 
Ígéret van kötve.

Okt. 13. Luk. 17: 1-19. Józs. 2. Rá- 
hab csak egy szegény bűnös asszony volt, 
de a szívét megérintette az, amit Izrael 
népének történetéből meghallott s ez el
juttatta őt arra a meggyőződésre, hogy 
csak az az Isten lehet az igaz Isten, aki
ben ez a nép hisz. S ez a hit indította a 
szeretetnek arra a cselekedetére, hogy a 
saját élete kockáztatásával megmentse a 
kémeket. S Róháb kegyelmet nyert az Űr 
előtt. Eddigi életének bűnei elfedeztettek 
s azok közé soroztatott, akiket hitök meg
tartott. (Zsid. 11:31.)
. Okt. 14. Luk. 17:20-37. Józs. 3. Az 
ür most már másodszor viszi csodálatos
képen keresztül nagy vizeken. Először, 
mikor Egyiptomból kihozta a Vöröstenge
ren át, most mikor az ígéret földjére be
viszi a Jordánon át. A bűn országéból is 
csoda által szabadulnak meg a bűntudat 
és bűnbánat zajgó hullámain keresztül s 
Isten országába is csoda által jutnak be 
Isten megmentő kegyelmének hullámain. 
S annál a második átkelésnél felénk is 
hangzikaszó: „Tisztítsátokmeg maga'oka!.“ 
S a megtisztulásnak módja az, hogy Jézus 
vére aló helyezzük magunkat hit által, 
mert „Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának 
vére, tisztit meg minket minden bűntől.“ 
(I. Ján. 1 : 7).

Okt. 15. Luk. 18:1 —14. Józs. 4. Mi 
emberek gyarló, feledékeny teremtések 
vagyunk! Különösen könnyen elfeledke
zünk a jótéteményekről, amelyeket Isten 
velünk cselekedett. Izrael története is lép
ten-nyomon mutatja ezt. Azért kívánta az 
Ür, hogy az ígéret földjére való csodálatos 
bejutásra emlékeztető köveket állítsanak 
föl Izrael fiai. Hadd tartsák fönn ezek a 
kövek a nagy isteni csoda emlékét, ne 
csak az akkor élő nemzedéknek, hanem 
az utódoknak szívében is. De vájjon med
dig emlékezett meg Izrael népe a nagy 
kegyelmi tényről ? S meddig élt a még 
nagyobb kegyelmi ténynek, a Golgothán 
felállított emléke teljes erővel a keresztyén 
egyház tagjainak a szívében ?  v. Gy.-né-
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