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A legnagyobb akadály.

A legnagyobb akadálya annak, hogy üdvösségre jussunk, vagy 
hogy üdvbizonyosságunk legyen, az, ha a {örvényhez ragasz
kodunk. Ha magunk is tehelnénk valamit! Az ember vágyódik 

a dicsőségre, hogy a maga ereje, a maga erőlködése által érjen el 
valamit. Az üdvösségnek az útján az jár, aki alaposan kigyógyult 
abból, hogy maga akarjon valamit tenni a maga megmentésére nézve, 
aki megszégyenült már a maga erőlködései miatt. Isten csak akkor 
munkálkodhat bennünk, ha ez már bekövetkezett nálunk. És csak ez
után kezdődik valami új az életünkben, ami nem emberi munka, 
hanem Istennek munkája. Sokan azért nem jutnak el idáig, mert 
még nem ismerték fel azt, hogy nékik nem kell semmit sem csele
kedniük. Nem tudják megérteni, hogy itt kegyelemről van szó. Meny
nyit fáradnak, mennyit gyölrik magukat évről-évre, hogy az üdvös
ségre eljussanak. Isten nem vállalhat közösséget olyan emberrel, aki 
még maga akar valamit tenni. Isten megítéli a bűnt és az elbizako
dottságnak a bűne az, ha még mi akarunk valamit tenni. Minden, 
ami emberi, magával vonja a bűnt. Ha a törvény alatt állunk, akkor 
a saját kegyességünknek a lénye fejlődik ki bennünk. Meg kell lát
nunk azt, hogy Isten kész bennünk minden munkáját elvégezni a 
Jézus Krisztus által.

Mi mindnyájan halálra méltó bűnösök vagyunk még akkor is, 
ha a törvénynek igyekeztünk eleget tenni. A golgothai kereszt jelenti 
az ítéletet a  bűn felett. Isteni erők csak akkor hathatnak bennünk, 
ha ezt az ítéletet egészen elfogadjuk és Isten rendelkezésére bocsát
juk magunkat. A bűn akkor már nem uralkodhatik felettünk, nincs 

j joga hozzá. Ha a  kereszthez jövünk, nyomorult rabszolgaságból 
szabadulunk ki, mert rabszolgaság az, ha az ember magát akarja 
megjavítani, megszentelni és megigazítani. Ö, aki meghalt Golgothán, 
akinek minden felett van hatalma, 0  akar új életet teremteni ben
nünk. Lásd be, hogy hiábavaló volt minden fáradozásod, vesd belé 
magad Jézus karjaiba, engedd, hogy ő  legyen minden mindenekben. 
Nem kell nehéz teher alatt görnyedned, lehetsz vidám, boldog gyer
mek, aki örvend Atyjának nagy gazdagsága felett. A rabszolgaság
nak vége van és nem leszel többé szolga, hanem szabad, — 
gyermek. Nemeiből.
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A földi javak elégtelensége *
A ki a földi javak elégtelenségéről 

beszél, nyitott kaput dönget. A 
samáriai asszony semmi újat nem 
talált azon, hogy az Úr Jézus a kútra 
mutatva ezt mondta: „Mindaz, aki 
ebből a vízből iszik, ismét meg- 
szomjúhozik“ . Erre az igazságra 
azonban nem elég az életunt ember 
egykedvűségével rájönni. Valóságos 
megdöbbenések és megrendülések 
kellenek ide. A Biblia, az emberiség 
története s a saját életünk megrázó 
alkalmakat kínál. Ki jutott csődbe? 
Nem az az Ábrahám, akinek a Jor
dán terméketlenebb balpartja jutott, 
hanem az a Lót, aki Sodomát vá
lasztotta, melynek földje olyan volt 
mint az Ür kertje. Párisban össze
gyűjtötték Európa aranykészletének 
négyötödét s most remegnek, mert 
nem tudják, hány emelet mélyre ás
sák a titkos betonkamrákat, hogy se 
gránát, se gáz ne fogjon rajtuk. Van 
aki a testi szépségéből akar meg
élni s jaj neki, mikor megjelennek 
az első ráncok. _  Csalékony min
den földi jó. Veszedelmük, hogy 
egy ideig úgy hatnak, mintha rajtuk 
kívül másra nem volna szükségünk. 
Arra, hogy megtévesszenek, — elég- 
ségesek. De arra, hogy egészen ki- 
elégítsenek, — elégtelenek. Még a 
magasabbrendü földi jókra is áll ez : 
tudás, műveltség, zene, nagy tekin
tély, jól berendezett otthon, szép 
pálya, családi élet, gyermekek 1 
Nincs-e sok ember, akinek éppen e 
téren vannak bálványai s lesznek 
majdan tragédiái? Előnyökhöz, csil
logó sikerekhez, öntetszelgéshez jut
hatunk e javakon keresztül. De van 
valami, amit nem adhatnak. S ez a 
nyugalom, a megnyugvás, a béke. 
Tudod Te már azt, hogy neked erre 
van szükséged? Hogy voltakép ez 
az, amit mindenütt keressz.

* Evangélizáló konferenciai előadás 
vazlata.

Isten Lelkének megvilágositó 
munkája az, amikor a földi ja
vak elégtelenségére rájövünk. S ha 
Isten Lelkének munkája, akkor az 
elmélkedésnél nem is maradhatunk 
meg. Isten Lelke arra kényszerit, 
hogy szakítsunk is velük. Ezen a 
szakításon fordul meg minden. A 
földi kincseket megemészti a rozsda 
és a moly, de azokat a vastag drót
köteleket, amelyekkel hozzájuk va
gyunk kötve, — azokat nem. Neked 
kell szakitanod. Úgy bele gyökerez
tünk a világ hiúságának szerelmébe 
hogy csak a szakifás segíthet raj
tunk. A szakítást neked kell elvégez
ned 1 Nem várhatod, hogy elpárolog
jon szivedből a világ szerelme, mint 
a márciusi hó A szakításról neked 
tudnod kell. Az lehet, hogy a ruhád 
kiszakad valahol s Te nem veszed 
észre, de ennek a szakításnak úgy 
kell végbemenni, hogy egészen meg
rendülsz belé, mintha valamit letép
nek régi gyökereiről s új gyökérzetre 
helyeznek.

így lesz szabaddá a szived a 
békesség és annak Fejedelme: az Úr 
Jézus Krisztus számára. Mert nem 
az ám a legnagyobb veszedelme a 
földi javaknak, hogy a szív kielégi- 
tésére elégtelenek, hanem az, hogy 
valamire elégségesek. Elégségesek 
arra, hogy távol tartsanak lelki kin
csektől s Attól, akinél jobban senki 
sem sóvárog utánunk: az Úr Jézus- 
tói. Bezárt, leólmozott koporsó ma
rad a szivünk, mig a világ szerel
métől súlyos, nehéz fedelét fel nem 
tépjük Jézus számára. Hiába vannak 
szép, vallásos érzéseim, egyéni Ízlé
sem szerint összetákolt keresztyén- 
ségem, ez is földi jó csupán, melyen 
rajta van az elégtelenség átka. Ez 
is csak olyan kút, melyből aki iszik 
ismét megszomjúhozik. Ezzel is sza
kítanod kell, hogy Tied lehessen a 
golgothai Megváltó, Aki mindenre 
elégséges. G Á
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Egy álom.
y férfinak nehéz álma volt: az 
utcákon keresztül tódult a tö

meg a templomba. Az emberek ma
gukkal ragadták őt is. Az oltárnál 
egy embert látott, aki rettenetes sza
vakkal káromolta Istent. A tömeg 
lerántotta a képeket és a keresztet a 
falról és földre taposta a szent tár
gyakat, miközben vezetőikkel együtt 
káromló szavakat mondtak. Ekkor 
kinyílt az oltár ajtaja és leírhatatlan 
felséggel lépett be azon keresztül az 
Úr Jézus. Amikor az emberek meg
pillantották, elhallgatott a lárma és 
nagy csend állott be. Az Ür Jézus 
igy szólt: „Ha nem akartok engem, 
én nem erőszakolom magamat rátok; 
de mindent magammal viszek, amit 
én általam kaptatok ezen a földön“ . 
Méltóságteljesen, ahogyan jött, el
távozott. Sokáig mély csend volt a 
templomban. Azután egyik a másik 
után hagyta el az ijesztő helyet. 
Amikor az utolsó eltávozott, a tem
plom is eltűnt, mintha láthatatlan 
kezek vitték volna el. Ezen a napon 
sok üres hely volt látható a város
ban. Mindenütt, ahol azelőtt templo
mok és diakonissza házak álltak, űr 
volt. A haldoklók vigasztalásért kiál
toztak, a szenvedők lelki gondozó 
után. Senki sem jött. A hülyék és 
az árvagyermekek az utcákon sza
ladgáltak, mert az irgalmassági intéz
mények eltűntek. A betegek hiába 
várták az ápolótestvért, aki az ágyu
kat elkészítse. Minden intézmény, 
amely szeretetből fakadt, mégha ak
kor világi kezekben volt is, meg
szűnt, mert Krisztus volt az, aki 
létrehozta. Minden Biblia eltűnt a 
világból, amelyekből milliók merít
hettek erőt, bocsánatot, vigasztalást 
a jelenre és az örökkévalóság szá
mára. Minden könyvből, minden 
művészi alkotásból hiányzott az Úr 
és eltűnt minden, ami a keresztyén- 
ség szellemének bélyegét hordta

s u g á r “

magán. — Verejtékezve ébredt fel a 
férfi. Hála Istennek, csak álom volt.

A természet Isten szeretetének 
megnyilvánulása, de nem ad választ 
lelkünk vágyó kiáltására. Amióta az 
Úr Jézus a földre jött, tudjuk, hogy 
Isten szeretet és a mi Atyánk. Senki 
sem látta az Atyát, csak az egyszü
lött Fiú és akinek a Fiú megjelenti. 
Aki engem lát, az az Atyát nagynak 
látja. — Ha Én nem jöttem volna, 
nem nyertétek volna meg bűneitek 
bocsánatát, de Én azért jöttem, hogy 
a bűnösöket megmentsem. — Ha 
Én nem jöttem volna, akkor nem 
volna a ti számotokra megváltás. 
Akit a Fiú szabaddá tesz, az való
ban szabad. — Ha Én nem jöttem 
volna, akkor nem lenne élő remény
ségetek. Németből.

Hogyan lett egy csavargó
ból új ember?

Egy falusi ház ajtaján kopogtatott 
egy jól öltözött, komoly tekin

tetű férfi és így szólt az ajtót nyitó 
leánynak: „Szeretném látni mégegy- 
szer az édesanyádat és köszönetét 
mondani néki.“

„Az anyámat?“ kérdezte a leány, 
„két évvel ezelőtt meghalt.“

, A férfi szemébe könnyek szöktek: 
„Oh be szerettem volna mégegyszer 
látni. Olyan messziről jöttem, hogy 
megláthassam. Ha ő már nincs itt, 
akkor nektek szeretném megköszönni, 
amit anyátok velem tett és elmon
dani a történetemet.“

A leány bevezette az édesapjához 
és az idegen elkezdte történetét: 
„Ezen a helyen ültem évekkel ez
előtt is, akkor még csavargó voltam 
és bejártam az országot. Részegen 
jöttem ide is koldulni. De itt nem 
két fillérrel elégítettek ki, mint másutt, 
hanem a ház asszonya behozott, le
ültetett, meleg kávét adott és be
szélni kezdett hozzám, mint még
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soha senki. Megmutatta nekem, hogy 
milyen nyomorúságos az én életem 
és figyelmeztetett, hogy hagyjam 
abbaazivást. ,Ez az én nagy nyJíno- 
ruságom — mondtam neki. ,Ha a 
kocsma mellett megyek el, úgy érzem 
magam, mintha láthatatlan kezek von-
nfiiak,i)efelé és be kel1 mennem * Az
után Jézusról beszélt nekem, úgy 
ahogy még nem hallottam róla be
szélni : ,Ha messziről meglátsz egy 
kocsmát, akkor kezdj el imádkozni! 
Ur Jézus, segíts meg, hogy tudjak el-
menn, menettel ü r j é z ^ t J  meg,

t“ dJak elmenni mellette I Meg
látod, hogy ő erősebb, mint az ördög
és megsegít ' Megpróbáltam, remegvl 
?nVZga] ° m ól- Az Ur Jézush°z Wál- 
p i abl»éb elmen,em egy kocsma mel

lett, két kocsma mellett, három kocs-
Am arr  e,t ~  és " lindegyik mellett. Az Ur Jézus uj embert formált belő
lem. Olyan jó tudni azt, hogyha már 
idelent nem köszönhetem meg az én 
megmentőmnek, odafent megtehe-

Mit tehet a szeretet.
A muik0r ,Matamoros hitéért fogház- 

, ban Sínylődött és egészségi álla
pota napról-napra rosszabbodott
megengedte neki a fogház igazgató 
hogy fogolytársai közül egylt kivá
lasszon a saját szolgálatára. Mata- 
™°ros. a legnagyobb gonosztevőt 
választotta és az igazgató lehozott 
hozzá egy fiatalembert, akit több
szöri betörés miatt 35 évi kényszer- 
munkára ítéltek. Matamoros barátsá
gosan fogadta és hamarosan mee-
mnnHí6' Jt- f‘atal g ° nOSZtevő el- 
1,1 .d a, néki minden bűnét és elbe
szélését így fejezte be: „Ha jobb 
környezetben lettem volna, akkor 
nem sülyedtem volna ilyen mélyre", 

gy nap felszólította Matamoros,
rí szt a reggeli áhitat - 

ban és felolvasta néki János evan
géliuma 3-ik részét. A felolvasás

alatt a betörő arca ragyogott az 
örömtől és öröme nőttőn-nőtt. „Óh 
ha én ezt olvastam volna, akkor 
nem lettem volna betörővé"  Meg- 
tanult olvasni és Isten igéje mindig 
drágább lett számára és szivének 
békessége napról-napra nőtt. Amikor 
a válás órája következett, mert a 
betörőt máshova szállították, köny- 
nyek között mondta: „Nagyon saj- 
nálom, hogy el kell válnunk, de az 
Ur Jézus velem jön és Nála talál
kozni fogunk".

Szeretet.
A  m̂ncia forradalom idején egyik 

L. reggel egy előkelő származású 
fiatal embert vezettek többekkel 
együtt a vesztőhelyre. Egyik a 
másik után került sorra s végre a 
batal ember nevét szólították. Eb- 

,n a r,P1'Panafban gyorsan egy 
másik férfi tört elő a  tömegből s 
a megnevezett helyett a hóhér elé 

I csodálkozására az
elítéltek közül az ifjú megmaradt 
s egyelőre visszavezették a  fegy- 
hazba. Néhány nap múlva minden 
fogolynak megkegyelmeztek. Öröm
mel sietett a fiú a szülői házba 
Az édesapját nem találta a lakó
szobában s ezért az irodájában 
kereste. Itt sem volt; de az író
asztalán az édesapja keze írásával 
egy levelet talált. Remegve törte fel 
a pecsétet s olvasta: „Kedves fiam, 
nem tudtam elviselni a gondolatot’ 
hogy te ifjúságodban s erőd teljes- 

| segében a halálba menj; azért 
I leptem helyetted a válságos pilla
natban a bitófa alá. Öreg vagyok 
s már nem igen tudok valami 
hasznos dolgot végezni, de te 
meg fiatal vagy s Isten segítségé
vel sokaknak áldására lehetsz, 
emlékezzél atyádra 1“
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Hogy jut az ember a 
mennybe ?

p g y  zsidó férfi, akit egy automo- 
bil elgázolt, betegen feküdt a 

kórházban. Miután ájulásából ma
gához tért, meglátta ágya mellett 
a testvért, — kinek fehér fejkötője 
és fehér ruhája volt, — és azt 
kérdezte tőle: „ugyebár, angyal?“ 
„Nem vagyok az,“ felelte a test
vér „csak szolgálója vagyok Isten
nek és arra igyekszem, hogy em
bertársaimnak segítségére lehessek 
és vigasztlajam őket“. Egy kis idő 
múlva azt, mondja a beteg: „Ez, 
ugy-e, az Éden kertje a menny?“ 
A testvér azt felelte: „Még nem. 
Itt a földön még van fájdalom; 
fent a mennyben már nincs sem 
könny, sem fájdalom, ott nem is
merik a hatált“ . „Honnan tudj?, 
hogy m ilyenm ennyország, ha 
nem angyal?“ kérdezte a beteg. 
A testvér egy könyvet vett el az 
asztalról: „Ebben a könyvben ol
vastam“. Kinyitja a Bibliát Jelené
sek 21. részénél: „Láték új eget 
és földet; mert az első ég és az 
első föld elmúlt vala és tenger 
többé nem vala“ . „És az isten el
töröl minden könnyet az ő sze
meikről ; és a halál nem lesz töb
bé, sem gyász, sem kiáltás, sem 
fájdalom nem lesz többé, mert az 
elsők elmúltak“. A beteg felkiál
tott : „Borzasztó fájdalmaim van
nak“. A testvér segíteni próbált 
rajta és megjegyezte: „Fent a 
mennyei Jeruzsálemben nem lesz 
többé fájdalom“. Ez kedves zene 
volt a beteg fülének. Még többet 
is szeretett volna hallani róla, de 
ápolónője hallgatott, mert tudta, 
hogy pihenésre van szüksége. 
Közben a testvér elment egy má
sik beteghez, de nem sokára visz- 
sza kellett térnie hozzá, mert hívta. 
Komoly kérdés foglalkoztatta : „Ki
nek a  számára van a mennyor
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szág és hogy lefut oda bejutni?“ 
A diakonissza azt f lelte: „Ez is 
meg van Írva ebben a könyvben“. 
Elolvasta Jel. 7 : 13-14-et: „Akkor 
felele egy a Vének közül és mon
da nékem: Ezek, akik fehér ru
hákba vannak öltözve, kik és 
honnét jöttek? És,mondék néki: 
Uram, te tudod És monda né
kem : Ezek azok, akik jöttek a 
nagy nyomorúságból és megmos
ták az ő ruháikat és megfehéri- 
tették ruháikat a Bárány vérében.“ 
A beteg tudni akarta, hogy ki a 
Bárány, de a testvér azt mondta: 
„Kedves barátom, maga most fá
radt, aludnia kell. „Majd később 
megmagyarázom.“ Őt azonban to
vábbra is foglalkoztatták ezek a 
szavak: „Bárány“, a „Bárány vé
rében“. Egy idő múlva magához 
hívta a testvért és igy szólt: „Ké
rem, beszéljen nekem többet arról, 
ki a Bárány?“ „A Bárány a Mes
siás, akiről Ézsaiás próféta jöven
dölt: „Megsebesíttetett a mi bű
neinkért, megrontatott a mi vét
keinkért, békességünknek bünteté
se rajta van és az Ő sebeivel 
gyógyulánk meg.“ A férfi lelke 
szomjazta a megismerést, többet 
akart tudni a Messiásról, pedig 
fájdalmai voltak, gyenge volt és 
alig tudott beszélni. Lelke azzal a 
kérdéssel foglalkozott, hogy jut az 
ember a mennybe, az új Jeruzsá
lembe és hogy mosatik meg a 
Bárány vérében? Mialatt erről be
szélgettek, hirtelen rosszabbodás 
állott be állapotában. Utolsó sza
vai ezek voltak: „Megmosatva a 
Bárány vérében. Jézus, Jézus.“

G O N D O L A T O K  ^

Az embernek olyanná kell lenni, 
mint a nap. Az előtt elmehet akár 
egy kéményseprő is, mégsem lesz 
tőle fekete.
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Áldozati ének.
—  Irta : Hsi megtért kínai. —

Uram, életvizet ha adsz,
Oh, hadd legyek korsócska én, 
Amely szinültig megtelik 
A tiszta árnak mély ölén,
S avval, amit kegyelmed ad,
Sok szomju lelket megitat.

Ha ébresztgetsz majd lelkeket, 
Aranyharangod hadd legyek, 
Amelynek tiszta zengzetét 
Viszhangozzák völgyek, hegyek, 
Hadd ébredjen ifjú, öreg,
Még a süket is hallja meg.

Világot gyujtni hogyha vágysz, 
Ezüstlámpád lehessek én,
Mely szent olajjal töltve meg, 
Arad belőle tiszta fény,
Hogy senki sem tévedjen el,
S örüljön, ha orcádra lel.

Gonosz farkast ha üldözöl,
Oh, hadd legyek jó fegyvered, 
Mely tisztán és rozsdátlanul 
Szolgálni kész, de csak neked, 
Megvédni híveid hadát,
Kikért szent véred hullatád.

S ha harcra hí majd szózatod, 
Zászlódat hadd vihessem én,
S nem félve semmi szenvedést, 
Lehessek ott a harc terén, 
Magasra tartva szent jeled, 
Hirdetve igy dicséreted.
Ha írsz Uram, kezedbe végy 
Mint engedelmes tolladat,
Mely mindent, mit közölni vágysz, 
Kicsinyt, nagyot hűn visszaad, 
Mig ott, az életkönyvbe fenn,
Az élő névsor megjelen.
Testem, lelkem tiéd, Uram,
Te Ur vagy életem felett,
Tenéked átadom magam,
Ki értem adtad életed,
Ha béke lenne, vagy ha harc, 
Használj fel úgy, amint akarsz! 

Németből ford.: Vargha Gyuláné.

s u g á r “

Gross Albert misszionárius írja 
a „Heidenbote“-ben :

Azon a napon, amikor Kairót 
elhagytam, keresztelés volt. Egy 
fiatal, művelt és tanult mohame
dánt kereszteltek meg, aki a kairói 
El Azhar iskolába járt, melyben a 
Koránt és az izlam-theologiát ta
nulmányozta és égett a vágytól, 
hogy így tudományosan felkészül
ve a gyűlölt Isa Nabi (Jézus) ellen 
harcoljon. Egy nap találkozott egy 
fiatal svájci keresztyén ifjúval, aki 
felismerte benne az El Azhar is
kola tanítványát. Egy keresztyén 
traktátust adott a  kezébe. Izzó 
gyűlölet sugárzott a török ifjú sze
méből, de a traktátust elfogadta. 
Összegyűrve zsebébe dugta és so
káig ottfelejtette. Egy nap megta
lálta, kiegyenesítette és unalmában 
elolvasta. A Szentírás, amit eddig 
halálosan gyűlölt, megragadta és 
nem tudott tőle szabadulni. A sza
vak ott égtek a szivében és úgy 
érezte, hogy neki többet is meg 
kell tudnia ebből a könyvből. Nem 
nyugodott, míg egy Újtestamento- 
mot nem szerzett magának.

Még sohasem állott az igazság 
olyan hatalmasan előtte, mint eb
ben az órában. Kutatatt és kutatott. 
Es hetekig és hónapokig tartó ha
talmas küzdelem indult meg a lel
kében. Két utat látott maga előtt: 
a tisztelet útját, ha mohamedán 
marad, fényes életpályát, Allah 
útját — és a szégyen és gyalázat 
útját, ha Krisztust követi. Amikor 
a legkedvesebb barátai ellenségei 
lesznek és hozzátartozói meggyű
lölik . .  . Krisztus győzött! Szent 
kezét vállára tette és így szólt: 
„Enyém vagy!“ Nagy vihar tört 
ki az El Azhar iskolában, amikor 
ismeretes lett a szándéka. Ma 
egyedül bolyong az országban, ki
tagadva, jogaitól megfosztva, kita
szítva, homlokán a halál bélyegé
vel az Úrért, akiben békessége van.
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Tudakozzátok az Írásokat!
,  Ok}- 16. Luk. 18 :15-30 . Józs. 5 1 3 -  
6 • 27 • Jerikó bevételénél ismét csoda tör
ténik. Nem a zsidó nép nagy ereje dönti 
le a város falait, hanem Istennek nagy 
«e je . Isten elküldötte az Ö seregének feje
delmét, hogy hadakozzék a népért s az 
megjelenti magát Józsué előtt. Józsué, 
saru-Ieoldva meghajol előtte s mivel így 
alázatosan elfogadja a felajánlott segílsé- 

>s nyeri azt. Az Úr segítsége 
mindig csak azokkal van, akik a magok 
erejében nem bízva, alázatos hittel az Ür 
erejére támaszkodnak.

Okt. 17. Luk. 18:31—43. Józs. 7. 
Akén szomorú történetéből két fontos 
igazságot tudhatunk meg. Egyik az, hogy 
ami Istennek van szentelve, az Istené s 
azt visszavenni Ötőle bűn, mely az ő  
haragját vonja magára. Istennek szentel- 
ted-e az életedet ? Ha igen, vissza ne 
vond s újra a bűnnek, a világnak ne add 1 
A másik nagy tanulság, hegy egy tagnak 
a bűne az egész közösség munkájára reá
nehezedhetik s visszatarthatja attól Isten ál
dásét. Légy hű az úrhoz, légy hű a kö
zösséghez, amelybe ö  állított s munkáld 
annak javát és előmenetelét I

Okt. 18. Máté 2 2 :1 -1 4 , Ef. 5 : 1 5 -  
¡én. 15 :1—8. Róm. 14 :1—9. Minden 

hívő embernek aszerint a világosság 
szerint kell élnie, amelyet kapott. Ha vala
kinek több világossága van egyes kér
désekben, az sem ok arra, hogy a másikak 
akinek kevesebb a világossága, birélgassa 
vagy lenézze, sem arra, hogy a maga vilá
gosságához hűtlen legyen s megengedjen 
magának olyan dolgokat, amelyeket neki az 
Ur mér mint fölöslegeseket, vagy épen káro- 
sokalmutatott meg. Vegyük komolyan ezt az 
!«éj- hogy ne éljünk önmagunknak, hanem 
éljünk az úrnak s akkor szeretettel fogjuk 
hordozni tudni a nálunknál gyengébbeket.

Okt 19 Luk. 19 :1—10. Józs. 8. Mi 
után az Ur Akán megbüntetése által felsza- 
Vadította Izrael népét az átok alól, most 
már nincs semmi akadálya annak, hogy 

nép győzelmesen haladjon előre a hon- 
glalás útján. Maga az Űr mutatja meg 

nékik, hogy milyen módon vehetik be Ai 
városát s az ellenségnek pusztulnia kell 
Isten győzedelmes népe előtt. De a népnek 
nem szabad elfeledkeznie arról, hogy a 
győzelmet nem a maga erejének, hanem 
ez Urnák köszönheti s azért tárja Józsué 
újra eléje a törvényt s az áldást és átkot, 
amelyet annak megtartása vagy elvetése 
von maga után.

Okt. 20. Luk. 19 :11-28 . Józs. 9. A 
v™8..fi?i nem átallanak csalfa és hazug 
eszközökhöz nyúlni, hogy befurakodjanak 
ez Isten gyermekeinek gyülekezetébe,

hogyha valamiféle érdekök úgy kívánja, 
s ha eboől valami hasznot remélnek 
Isten gyermekeinek kell az Úrtól bölcse- 
séget és világosságot kérniök, hogy meg
tudják különböztetni a lelkeket, nem pedig 
úgy te nniök, mint ahogy itt tettek a zsidók, 
hogy nem kértek tanácsot ez Úrtól. (14. v.j 
Sok kárt és zavart okoztak már a keresztyén 
közösségekben olyanok, akiket nem Isten 
Lelkének a vezetése alatt vettek be oda

Okt. 21. Luk. 19:29—48. Józs. 10: 1— 
27. Az Ur egészen szokatlan természeti 
csodát is vitt végbe, hogy választolt népét 
a harcban megsegítse. De hozzáteszi a 
Szentírás, hogy nem volt olyan nap, mint 
az, sem annek előtte, sem annak utána, 
figyelmeztetvén bennünket arra, hogy 
semmit sem kételkedvén abban, hogy ez a 
csodálatos esemény úgy történt, amint azt 
a Szentirás közli velünk, ne várjuk azt, 
hogy Isten ugyanilyen csodát fog a mi 
kedvünkért is véghezvinni. Nézzünk a leg
nagyobb csodára, az Úr Jézus emberré 
léteiére, halálára, feltámadására s ez a 
csoda tegye hitünket és az Úrba vetett 
bizalmunkat erőssé és szilárddá.

Okt. 22. Luk. 2 0 :1 —19. Józs. 11. 
Ahol az Ur mondja ki az ítéletet valamely 
nép fölött, ott annak el kell pusztulnia. 
Az Ítéletet mindig a szív megkeménye- 
dese előzi meg. De az Úr azoknak a 
szivet keményíti meg, akik mór előbb 
maguk is megkeményítették azt. Míg csak 
magad keményíted meg a szívedet, addig 
még van idő és út a megtérésre, de vi
gyázz, mert ha sokáig meg nem térsz, 
akkor az Ur keményíti meg a szivedet s 
akkor nincs többé visszatérés

Okt. 23. Luk. 20: 20-47. Józs. 14. 
Milyen nagy áldás van azon, aki tökéle
tesen követi az Urat, nem félszivvel, 
nem kétségeskedve, nem is a világgal 
kacérkodva, vagy a világban bizva, sem 
a világtól félve, hanem teljes szívvel 
egészen odaadott élettel. Kóleb az Úrra 
tudott nézni akkor, mikor társai csak az 
ellenséget látták, az Úr Ígéretében tudott 
bízni, mikor a többiek megrettentek s igy 
el is vette a maga jutalmát. Nemcsak 
megérhette az Ígéret földére való bevo
nulást, an.it amazok nem érhettek meg, 
hanem külön örökséget is kapott az új 
hazában. A mi helyünk és szolgálatunk 
a mennyei hazában is attól függ, hogy 
hogy követtük az Urat.

Okt. 24 Luk.. 21: 1-19. Józs. 21:43 — 
22: K). Amit az Úr ígér, azt meg is tartja. 
Az 0  jó szavaiból, vagyis kegyelmes Ígé
reteiből egy sem esik a földre. A hűsége
seket megjutalmazza, békességet és nyu
godalmat ad nékik. De tőlük is megkí
vánja, hogy mindvégig kitartsanak és hívek 
maradjanak. Istennek irántunk való ke-



gyelme és jósága ne elbizakodotló, könnyel
művé legyen bennünket, hanem mindig 
jobban erősítsen meg a hozzá való ra
gaszkodásban a neki való engedelmes
ségben.

Okt. 25. Ján. 4 :4 6 -5 4 . Ef. 6 : 10-171 
Márk 10 :13—16. Ef. 6 :1 —9. Isten gyer
mekeinek mindenkor szükségük volt Isten 
teljes fegyverzetének a fölvételére, mert a 
Sétán sohasem aludt, hanem támadott és 
támadásait különösképpen a hívőkre irá
nyozta. De talán soha hevesebben és 
amellett alattomosabban nem küzdött, 
mint napjainkban, amikor olyan erővel és 
dühvei használja föl minden nyilt és rej
tett fegyverét, hogy csakugyan föl kell 
ebben ismernünk az Antikrisrtus közele
dését. Soha nem volt tehát nagyobb szük
ségünk a teljes fegyverzetre, mint most. Ha 
egy is hiányzik közülök, akár az igazlel- 
kűség, akár a hit, akár az üdvbizonyosság, 
mór rést hagytunk a Sátánnak, amelyen ót 
behatolhat az életünkbe és megejthet ben
nünket. Vigyázzunk és imádkozzunk hát 
teljes állhatatossággal, hogy készen lehes
sünk úgy az ellenség támadásával szem
ben, mint az Úrral való találkozásra az 
Ő eljövetelekor.

Okt. 26. Luk. 2 1 :2 0 -3 8 . Józs. 23. A 
földi emberek élete elmúlik, el kell nékik 
innen távozniok és munkájukat is itt 
hagyniok De ha eszközök voltak az Ür 
kezében, ha a munka, amelyet végeztek 
nem az 6 munkájuk volt, hanem az Űré, 
akkor az Ür gondoskodik arról, ami az 
övé s utódokat állít az eltávozok helyébe. 
Így állította Mózes helyébe Józsuát. De 
ímé az ifjú Józsué is megvénhedett é st 
neki is távoznia kell. Búcsúzóul nem 
mondhat egyebet, mint ezt : „Ragaszkod
jatok az Úrhoz, a ti Istenetekhez, amikép
pen e mai napig-cselekedtélek." Igen, nem 
az embereken kell csüggenünk, hanem az 
Úrhoz kell ragaszkodnunk s akkor meg
tartatunk, a földi életnek minden válto
zásai közt

Okt. 27. Luk. 22 : 1—18. Józs. 24. 
Józsué búcsuzósul még egyszer reámutat 
a nép előtt azokra a jótéteményekre, ame
lyekkel az Úr őket elárasztotta, anélkül, 
hogy ők erre valami érdemükkel reászol- 
góltak volna, tehát ingyen kegyelemből. 
S elibük tárja a kérdést: ennek a kegyel
mes Istennek akarnak-e tovább is szolgálni, 
vagy más isteneket választanak maguknak ? 
Nagy lelkesedésekben az izraeliták gon
dolkozás nélkül az igaz Isten mellett dön
tenek, de későbbi történetük mulatja, 
hogy sokat bíztek a maguk erejében s 
nem gondolták meg jól azt, hogy Istennek 
szolgálni ennyit tesz. mint engedni, hogy 
mindent Ő cselekedjék a mi életünkben, 
külsőleg úgy, mint belsőleg. Ma is sokan 
megkezdik az úrnak való szolgálatot, 
anélkül, hogy megtörténnék életükben az 
a teljes odaadás, amely lehetségessé teszi,

hogy Isten korlátlanul véghezvihesse rajtuk 
és általuk az Ő szent akaratát. Sok kárt 
okoznak Isten országának munkájában 
az ilyen félszívű munkások.

Okt 28. Luk. 22: 19-30 Bír. 1 :1 - 
28. Izrael népe eleinte megtartja Ígéretét 
és mindenben az úrtól kér tanácsot. Meg 
is segíti az úr és mindenütt győzelmet 
ad. A levert ellenség a maga bűneiért 
bűnhődik, mint ahogy ezt Adonibések 
példájából is láthatjuk. Igen, az úr igaz
ságos, a  bűn magában hordja a büntetést, 
a hűség az áldást, erre pedig Káleb élete 
a példa. Káleb áldást nyert és áldást 
oszthatott utódainak is.

Okt. 2t). Luk. 2 2 :3 1 —38. Bír. 2. Az 
engedelmesség nem sokáig tart. Az első 
engedetlenség az, hogy Izrael népe nem 
pusztítja ki egészen a pogányokat Kanaán 
földéről, hanem ól-részvélből meghagy kö
zülük némelyeket, az úr parancsa ellenére. 
De ezek a köztük maradt pogányok tövi
sekké lesznek oldalaikban és tőrré lesz
nek számukra, amelyben megfogatnak. 
A pogányok példája bálványimádásra 
csábítja őket s az igaz Isten helyett Baál 
és Asterót elölt hajtják meg térdeiket. I 
Isten gyermekei nem elegyedhetnek össze ' 
a világ gyermekeivel. Az úr nem veszi ki 
őket a világból, hogy szolgálhassanak a 
világ gyermekeinek, de a világ szellemével 
és szokásaival szakítaniok kell.

Okt. '30. Luk. 2 2 :3 9 -5 3 . Bír. 4. 
Izrael népének hite és engedelmessége 
nagyon hullámzó. Mikor bajba keverednek, 
akkor az úrhoz kiáltanak és ha az Ur 
megsegíti őket egy darabig hajlandók tőle 
függeni, de aztán ismét visszaesnek az 
engedetlenségbe. Azért váltakozik ennek 
a népnek történetében a győzelem és a 
leverettetés. Jóbin, Kanaán királya 20 
esztendeig uralkodhatik a hűtlen Izrael 
fölött, de akkor a nép az úrhoz kiált s 
az Ur győzelmet ad neki az ellenség fö
lött. S a győzelmet főként két nő bátor 
magatartása vívja k i : Deboróé és Jáhelé, 
akik evvel megszégyenítik a férfiakat. Nem 
példátlan eset ez azóta sem Isten orszá
gának történetében

Okt. 31. Luk. 2 2 :5 4 -7 1 . Bír. 5. Ha
talmas diadalmí ének a Debora és Bárók 
éneke. Szól azokról, akik önként ajánl
koztak az úrnak harcára, de szól azokról 
is, akik nem jöttek segítségére az Ur sere
gének. Az előbbieknek osztályrésze áldás, 
az utóbbiaké átok. De szól ez az ének 
mindenekelőtt az Urnák dicsőségéről, aki
nek orcája előtt a hegyek megrendültek s a 
csillagok is segítőtársakul szegődtek az 
ellenség legyőzésére. Igen, az úré a diadal 
Övé a dicséret és dicsőség 1
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