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„És ne vigy minket kisértetbe, de szabadíts meg min
ket a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom 

és a dicsőség mind örökké.“
Máté 6, 13.

„És ne vigy minket a kísértésbe”. Ez a kérés szorosan összefügghet 
az előbbivel. A bűnbocsánat által közösségbe kerültünk Istennel. Ki
mondhatatlan öröm tölti be a szívünket és nagy-nagy szeretet az Úr 
iránt és az emberek iránt. Ezek mentő munkára indítanak. Az ördög 
látja a veszélyt, amely az, ő munkáját fenyegeti és ezért azon van, hogy 
újra bűnbe vigye az embert. Hozza a kísértéseket. Csábít vagy ijeszt
get, szenvedést okoz. Főcélja az, hogy újra eltávolítspn, elszakítson az 
Űrtől. így majd megihidegüi bennünk a szeretet is.!,Az űr megengedi 
a kísértéseket, hogy neveljen bennünket általuk. Kísértések által ismer
jük meg jobban szívünk romlottságát, tehetetlen, esendő voltunkat, — 
de Urunk hatalmát és kegyelmét is. Ha vigyázunk, abból, amivel az 
ördög vesztünket akarná okozni, olyan alkalom lesz, amely szorosabban 
fűz oda Megváltónkhoz. ^

Amíg a földön éltünk, kísértéseink mindig lesznek. Az ördög körül
vesz bennünket különböző hurkokkal és lesi, melyikben foghat meg. 
Nekünk azonban nem kell beleesnünk a kísértésekbe. Ott van a segít
ségünk: az ú r Jézus, az ő szent vére. A kísértések a gondolatvilágban 
lépnek fel. Oda lövi az ördög a maga tüzes nyilait: a csábító vagy 
ijesztő gondolatokat. Nekünk pedig ott kell védekeznünk és győznünk. 
Az első gondolatnál az úr Jézushoz kell menekülnünk, az ő vére eloltja 
a tüzes nyilat. Ha ezt nem tesszük, ha könnyelműen megfogjuk és to- 

j vább fűzzük a gondolatot, beleestünk a kísértésbe. Itt már csak bün- 
bánat és megalázkodás segíthet rajtunk. Ez mindenkor lehetséges és 
mindenkor segít. Ezt azért jegyzem meg, mert az ördög az ellenkezőt 
állítja, hogy míegkeményítse és elveszítse az embert.

I Ha megalázkodás nem következik be, a kísértetbeesés végzetessé 
| válhat. Minden megkeményedés ugyanis kihat a lelki látásra. A lelki Iszemek mindig inkább elhomályosodnak és egészen hamisan látnák: a 
[ jót rossznak, a világoságot sötétségnek tartják és megfordítva. Bár

Vili. évfolyam, 19. szám. 
1932. október 1.
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megértenénk, milyen halálosan komolyan keli vennünk a bűnt és kér
nünk az -Urat; ne vigy minket kísérteibe, de szabadíts meg minket a go
nosztól! Gonosz minden, ami az Űr munkája ellen tör. A mi erőnk nem ' 
segít rajtunk. Teljes hatalmat kell adnunk életünkben a Megváltónak, 
hogy ő mindenektől megszabadíthasson)

„Mert tied az ország' és a hatalom és a dicsőség”, ő akar és tud 
segíteni és fog cselekedni. Mindeneknek meg kell látniok, hogy ő min
den mindenekben, övé a dicsőség! Ámen. T. E. d. f.

A Fébé tagjai számára 1932. júniusában Béthelben rendezett konferencián 
tartott előadás rövid vázlata.

Mire tanít
Gyümölccsel megrakva, állott 

kertünkben egy terebélyes almafa. 
Zöld lombjai közül kimosolyogtak 
kerek almácskái, amint hármasá
val, négyesével ültek egy csomóban. 
Valahányszor a fára néztem, min
dig a gyümölcsöző, gazdag keresz
tyén élet jutott az eszembe. Óh, 
milyen szívesen tekint az em
ber egy ilyen fára s óh, jn ily  
örömmel tekint az úr egy olyan 
életre. Amint a fa számára min
den megvan ahhoz, hogy gyümöl
csöt tudjon hozni, úgy az Úr 
is mindent megtesz arranézve, 
hogy az emberi élet ne le
gyen gyümölcstelen, üres, — csu
pán levél, —  hanem az örökkévaló
ságban is megmaradó gyümölcsö
ket teremhessen. A feltétel: „Ma
radjatok én bennem és én is ti ben
netek. Miképpen a szőlővessző nem 
teremhet gyümölcsöt magától, ha
nemha a szőlőtőkén marad; akép- 
pen ti sem, hanemha én bennem 
maradtok”. Ján. 15:4. De nemcsak 
lehetséges számunkra a gyümölcs- 
termés, hanem kötelesség ési élet
feltétel is. „Minden szőlővesszőt, 
amely énbennem gyümölcsöt nem 
terem, — lemetsz”. Ján. 15:2. Na
gyon fontos tehát, hogy komolyan 
beletekintsünk életünkbe, gyü
mölcstermő-e az Isten számára, 
vagy még a sötétség kárhozatba 
vivő gyümölcseit termi?

az almafa.
Még egyébre is tanított az alma

fa. Amint az érés ideje közelgett, 
egyre több almát találtunk lehullva 
a fa alatt. Némelyik telj esen egész
ségesnek látszott, de ha szétvág
tuk, csúnya kép tárult szemünk 
elé. Kövér kukac ült az alma belse
jében s ennek pusztítása következ
tében kellett az almának idő előtt 
leesni a fájáról. Hogy került a ku
kac az almába? Mikor még virág
díszben pompázott a fa, pillangók 
serege röpködte körül; a virágok 
kitárták rózsaszín szirmaikat a 
csinos pillangók felé. s míg ezek 
játszadozva körülcsókolgatták őket, 
kelyhíikbe lopták későbbi megron
tó juk petéit. A kukac együtt nőtt 
az almával s romlását okozta. Vol
tak a fán almák, melyek ezt a ve
szedelmet elkerülték, ezek piros, 
egészséges, érett almák lettek- s 
ősszel a kertész nagy örömmel 
szedte le őket. Nem találkoztunk-e 
ezzel a keresztyén életben is? Az 
emberi szív megnyílik Isten kereső 
szeretete előtt s virágzó, boldog, 
Isten gyermeke lesz a bűnös ember. 
Üde tavaszi lég veszi körül, minden 
ragyog körülötte, benne, ú j világ 
tárul megnyitott szeme elé, a meg
váltott, Jézus vérében megmosott 
szív boldog, új világa. A Sátán ezt 
nem nézi tétlenül, mozgósítja se
regét, -körülröpködi álnok, hízelgő 
szóval, sokszor a, világosság an-
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gyala hófehér ruhájába öltözve, a 
tapasztalatlan fiatal keresztyént. 
Vannak, akik megnyitják szívüket 
újra megrontójuk előtt s ez észre
vétlen belecsöpögteti a halálos 
mérget. Egy ideig nem látszik sem
mi, jól megy minden, legalább kül
sőleg, de egyszer csak leesik a gyü
mölcs a fájáról s nyilvánvaló lesz 
romlása, kitűnik, milyen rettenetes 
férgek rágódtak belsejében. Elé
gedetlenség, zúgolódás, elkeseredés, 
világias gondolkodás s sok más bűn 
pusztították el titokban a szépen 
megindult fiatal életet, óh, milyen 
szomorú ez, annál is inkább, mert 
a szegény kis almavirágnak nem 
áll hatalmában bezárni kelyhét 
megrontója előtt, de nekünk az úr 
ad ahhoz hatalmat és erőt, hogy a 
Sátánnak nemet tudjunk mondani, 
— hiszen ezért halt meg a keresz
ten. Istennek legyen hála, vannak, j 
akiknek nem ilyen a keresztyén éle-1 
tűk, akiknél a Sátán mindig zártl 
ajtókra talál, akiket Isten nap- 
ja dicsőségesen megérlelhet ama 
napra.

N. M. d t

Talleyrand, a francia miniszter 
24 millió márka vagyonra tett szert 
s 84 éves kort ért meg. Halála 
előtti reggel, 4838 május 17.-én, 
egy cédulát találtak az éjjeli szek
rényének a tetején, ami így hang
zott: „íme, 84 év múlt el! Mennyi 
gond! Mennyi félelem! Mennyi el
lenségeskedés! S mindennek csak 
az volt az eredménye, hogy a lel
kem és testem teljesen elbágyadt, 
nyugtalanság vesz erőt rajtam, ha 
visszatekintek a múltba s csügge- 
dés és kétségbeesés, ha a jövőbe 
pillantok.”

d k j)

Sötétben.
Milyen sötét van! Titokzatos árnyak 
Bújnak, kúsznak a házak oldalán. 
Lábam nyomán leselkednek talán .. . 
Világosság! Födözzön be a szárnyad!

Mennyi sötét szem, mennyi zord 
tekintet,

Tettetés, undok álarc vesz körül.
Öh, boldog, aki Tebienned örül,
S csak arra jár, amerre fényed 

hinted.

Boldog, aki Világosság fia,
S bár nyomort, átkot kell itt látnia, 
Sziveden új m eg új erőre lel.

'Boldog, akire örök haza vár,
S ha hívod, mint a szárnyra kelt 

madár
Szavadra ujjongó igent felel.

Bélák Erzsébet

*
"x

Ének a színpadon.
Egy fiatal színésznő a színtársu

latával egy kis vidéki városba ér
kezett. Egyik napon egy félreeső 
uccába tévedt. Amint az uccán 
megy, hirtelen egy ének hangja 
ütötte meg fülét. A kíváncsiság 
odavitte a házhoz, amelyből az ének 
hallátszott. Megállt a ház előtt és 
a félig nyitott ajtón keresztül be
nézett a kicsiny terembe. Néhány 
egyszerű embert látott ott, akik 
együtt énekeltek.

Az ének melódiája egyszerű, de 
kedves volt. A színésznő mozdulat
lanul állt és figyelt, nem a meló
diára, hanem az ének tartalmára. 
Végre észrevette őt a ház asszonya 
és barátságosan hívogatta, hogy 
jö jjön be és foglaljon helyet. Ő el
fogadta a meghívást, bement és 
még egy imádságot meghallgatott.

L
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Bármilyen egyszerű és keresetlen 
volt is ez az ima, úgy érezte, hogy 
szívből jö tt és önkéntelenül is 
együtt imádkozott a többiekkel.

Ezután elbúcsúzott. Az ének sza
vai azonban szüntelenül fülében 
csengtek, akárhová ment. Nem 
tudta elfelejteni, úgyhogy elhatá
rozta, hogy megszerzi miagának azt 
a könyvet, amelyben ez az ének 
van. Minél többet olvasott a könyv
ből, annál komolyabb érzelmek éb
redtek fel szívében. Most már az 
istentiszteletet is látogatta, olvas* 
gatott az eddig elhanyagolt és meg
vetett Bibliájában és alázatos imád
ságban hajolt meg Isten előtt, kér
vén az ö kegyelmét és bűnbocsá
natát. És ö, aki közel van a meg
tört szívűekhez, a színésznőnek is 
kijelentette magát. Az ú r Jézusnál 
megtalálta lelkének békességét és 
nyugalmát.

E boldog élmény eddigi hivatá
sát szinte megutálhatta vele. Egye
lőre csak annyit jelentett be, min
denféle megindokolás nélkül, hogy 
a legközelebbi' időben nem léphet 
fel a színpadon. Az volt azonban a 
szándéka, hogy rövidesen a nyilvá
nosság előtt is beszél erről és vég
leg hátat fordít a színpadnak.

Mialatt ily gondolatokkal foglal
kozott, egyik nap reggelién eljött 
hozzá a színház igazgatója és arra 
kérte, hogy a legközelebbi napok
ban színpadra kerülő darabnak fő
szerepét vállalja, ő azonban kere
ken kijelentette, hogy soha többé 
nem fog a színpadra lépni, mert 
megismerte az ú r Jézus Krisztust 
és a színjátékot helytelennek és bű
nösnek tartja.

A színigazgató mindent elköve
tett, hogy új, „túlzott nézeteit” ne
vetségessé tegye, de hiába volt 
minden. Ekkor megértetni igyeke
zett vele, hogy milyen óriási anyagi 
kárt okoz néki, iha nem lép fel. Ha 
most még egyszer megteszi a kí

vánságát, soha többé nem alkal-1 
matlankodik néki. A színésznő 
gyenge volt és engedett.

Elérkezett az este, amelyen fel 
kellett lépnie. Elment a színházba ] 
és felöltözött. Szerepe úgy hozta ! 
magfával, hogy rögtön a függöny I 
felgördülése után a zenekar kísé
rete mellett szerelmi dalt. kellett 
énekelnie. A függöny felgördült és 
a zenekar megkezdte a játékát. 
Amikor elhallgatott, ott állt a szí
nésznő, látszólag gondolataiban el
merülve és egyetlen hangot sem 
tudott kiadni. Azt hitték az embe
rek, hogy pillanatnyi zavarban van 
és remélték, hogy hamarosan bele-! 
talál szerepébe.

A zenekar másodszor is rázen
dített és amikor most is néma ma
radt, harmadszor is. Ekkor végre 
elkezdett a színésznő énekelni, ösz- 
szekulcsolt kézzel, könnybelábadt 
szemmel, de nem ama világi sze
relmi dalt énekelte, hanem egy éne- 

j  két ama szeretetről, amely minden 
1 más szeretetet felülmúl: a Megvál
tónak a szeretetéről, amellyel a bű
nös embereket szereti:

„ Imádom én a nagy szerelmet, 
Mely Jézusban a földre szállt,
E tiszta égi lángot, melynek 
Odaadja a szivem magát” .
Ez volt az ének, amely ajkairól 

elhangzott, az ú r Jézusról szóló 
bizonyságtétel a Sátán eme főhadi
szállásán. A függönyt gyorsan le
eresztették és az előadásnak vége 
volt. A színészek és a nézőközön
ség részéről gúnyolódásban éslöosz- 
szantásban természetesen nem volt 
hiány. Azonban olyanok is akadtak, 
akikre ez az esemény mély benyo
mást tett. úgyhogy magukba száll
tak és a bűnös élvezeteknek hátat 
fordítottak.

„Egy fiatal színésznő hirtelenül 
kegyes lett, idejét imádkozással 
tölti el és a színpadon szerelmi dal 
helyett vallásos éneket énekelt!” —



I -  t '  I I  V  f* » *  «  «  » 159

Tudakozzátok az Írásokat!
Okt. 1. I. Pét. 1 :1— 12. Zsolt. 32 :1— 7. 

A meg nem bánt és be nem vallott bűn 
reánehezedik az ember lelkiismeretére 
még akkor is, ha ezt önmaga előtt sem 
akarja bevallani. Sok testi és lelki nyo
morúságnak ilyen rejtegetett bűn az oka. 
De aki vétkét megbánja és bevallja, az 
számíthat arra , hogy Isten megbocsátja 
bűnét és elfedezi azt Jézus vérével. S ez 
a tudat szabaddá, boldoggá teszi az em
ber szívét. Vannak azonban bűnök, ame
lyeket embereknek is be kell vallaniok, 
elsősorban azok, amelyek által valakinek 
testi vagy lelki kárt okoztunk. De álta
lában véve is jó minden bűnünket elmon
dani megbízható, Istentől lelki gondozó
nak elhívott ember előtt, mert az ember 
előtt való bűnvallás nagyobb megalázko
dással jár , ami még jobban javára válik 
a léleknek.

Okt. 2. Máté 9 :1— 8. E f. 4 :22— 32. Ján. 
9:24— 41. Jak. 5 :13— 20. Milyen nagy je
lentőséget tulajdonít Isten igéje az imád- > 
kozásnak! Örömben, búban egyaránt az 
imádkozást ajánlja. Testi betegségben is 
a legfőbb orvoshoz utasít, ahhoz, akit 
imádkozással lehet megközelíteni. De az 
imádságnak hitből kell fakadnia. A pusz
ta külsőség, ceremónia, hivatalos eljárás 
nem ér semmit, sőt Isten szemében visz- 
szatetsző. A bűnvallást sem szabad hi
vatalos aktussá tenni, emberek által erre 
kirendelt egyének előtt. Isten Lelke ve- \ 
zesse a bűnvallót s a bűnvallást elfoga-; 
dót egyaránt. Mindenben- a Lélek, azj 
imádkozás Lelke vezesse a keresztyént!

Okt. 3. Zsolt. 95. Kol. 1 :1— U . Mily 
nagy öröm volt Pál apostolnak, mikor az 
ő munkája nyomán létrejött gyülekeze
tek felől azt hallotta, hogy munkája kö
zöttük nem volt hiábavaló. Hit, remény, 
szeretet tölti be a kolossébeliek szívét is. 
Ez újabb imádkozásra serkenti az apos
tolt, s újabb erőteljes bizonyságtételre 
is Arról, Akiben van a mi váltságunk 
az Ő vére által. Nem önmagát állítja a 
középpontba, hanem Öt, a nagy Meg
váltót.

Okt. 4- I. Pét. 1:13— 25, Kol. 1 :15— 23. 
Senki még Pál apostol előtt úgy meg 
nem értette Krisztust, mint ő. Isten 
Szent Lelke világossá tehette előtte 

I Krisztusnak titokteljes s a hívő számára 
I mégis világos történetét, lényét, az Atyá- I hoz való viszonyát, a hívőkkel való ösz- I szeköttetését. Ebből a megismerésből kö- 
I vetkeztette Pál azt, hogy Krisztusnak 
I kell elsőnek lennie mindenekben, mert 
■ csak Őáltala juthatunk az Atyához. E rre

a hitre akar Pál mindenkit elvezetni, 
engemet is, tégedet is. Erősen állnak-e 
ebben a hitben?

Okt. 5. I. Pét. 2 :1— 10. Kol. 1 :24—29. 
Krisztus megismerésével együtt já r  Pál 
apostolnál a saját hivatásának és fel
adatának a felismerése. Tudja, hogy sá- 
fársággal bízatott meg, hogy neki kell 
hirdetni azokat az isteni titkokat, ame
lyek eddig el voltak rejtve az emberek 
szeme elől, amelyek azonban Isten gon
dolataiban kezdettől fogva megvoltak. 
Tudja, hogy ezeknek a  hirdetése szen
vedéssel fog járni, de ő kész a szenve
déseket m agára venni, csak hogy hű le
hessen a reá bízottakban. Mit vesztet
tünk volna, ha Pál ilyen hű nem lett 
volna!

Okt. 6. I. Pét. 2 :11— 25. Kol. 2 :1— 10. 
Pál jól tudja, hogy ahol az evangélium 
hirdettetik, ott az ellenség is feltámad 
s igyekszik azokat, akik az ige hatása 
alá kerültek eltántorítani. Azért tartja  
fontosnak, hogy a  híveket minél előbb, 
minél teljesebben meggyökereztesse a 
hitben, hogy erősen álljanak, nehogy az 
éllenség hatalmat vehessen rajtuk. Nem 
elég a félig-meddig való megtérés, az 
isteni igazságoknak felületes elfogadása. 
Mindenestől, egész belső és külső éle
tünkkel Krisztuséivá kell lennünk, az ő 
teljességével kell beteljesednünk. Mily 
fontos ennek a nagy igazságnak a meg
ismerése és elfogadása a mai veszedel
mes időkben!

Okt. 7. I. Pét. 3 :8— 14. Kol. 3 :1— 11.
A keresztyén életnek nagy titka ez: a 
földön élni és mégis a mennyben; úgy 
élni itt, mint akik meghaltak a világ
nak, a bűnnek, a saját énjöknek, mint 
akik megtagadták és elvesztették a ma- k 
gok életét a Krisztusért, hogy megtalál
hassák igazi életűket a Krisztusban. Hi
tetlen emberek előtt ez képtelenségnek 
látszik, valami egészségtelen rajongás
nak, de aki félre tudta tenni a maga 
emberi okoskodását és gyermeki hittel 
meg tudta ragadni az isteni kijelentést, 
az látja és tapasztalja, hogy ez az egyet
len józan gondolkozás.

Okt. 8. I. Pét. 3 :15— 22. Péld. 2 :1— 8. 
Isten igéje itt is bizonyságot tesz arról, 
hogy a hit és az értelem nem ellentétes 
dolgok, mint ahogy azt sokan állítják. 
Az anyagias, önző ember értelme és böl- 
csesége mindenesetre ellenkezik a hittel, 
de az alázatos, őszinte, Istent kereső em
ber felismeri, hogy az Istenben való hit 
a legnagyobb bölcseség, a legtisztább ér-



telem és a legtökéletesebb tudomány. Hi
szen a hit juttat bennünket összekötte
tésbe Istennel, aki minden értelemnek és 
bölcseségének a kútfeje.

Okt. 9 Máté 22:1— 14. E f. 5 :15— 21. 
Ján. 15 :1—8. Rom. H :1 — 9. Milyen sok 
ítélkezéssel találkozik az ember Isten 
gyermekei között! Mennyire meg tudnak 
botránkozni egymásban is, sokszor egé
szen jelentéktelen, külső dolgok és szo
kások m iatt! Mintha bizony Isten gyer
mekeinek mindenféle mellékes kérdések
ben is teljesen egyformán kellene gon- 
dolkozniok! Mennyire háttérbe szorul 
sokszor az ilyen apró-cseprő akadékos
kodások folytán az, ami a fő: a szeretet, 
tisztelet avval szemben, ami a másikban 
az Úrtól van — óh, mennyire előmozdí
taná ez az Isten gyermekeinek békessé- 
ges együttélését és együttmunkálkodását!

Okt. 10. Zsolt. 96. Kol. 3 :12—25. A 
szeretet felöltözése, a Krisztus beszédé
vel való foglalkozás, általános szabály 
minden keresztyénre nézve. De Pál apos
tol áttér az osztályozásra is. Tudja, hogy 
a földi élet különböző helyzetei különböző 
kívánalmakat támasztanak az egyes em
berekkel szemben. így hát külön szól az 
asszonyokhoz, a férfiakhoz, a  gyermekek
hez, az urakhoz, a szolgákhoz. Ez nem 
személyválogatás, mert az üdvösség kér
déseire nézve mindnyájan egyenlők, hal
nem arra  figyelmeztet ez bennünket, 
hogy kinek-kinek fel kell ismernie a 
maga földi helyzetével járó kötelességeit 
s azokban is hűnek lennie.

Okt. 11. I. Pét. 4 :1— 11. Kol. 4. A ko- 
lossébeli testvérek iránt való szeretet 
nem csak Pál szívében él, hanem más 
testvérek szívében is, akik mind csatol
ják a levélben köszöntésüket a Páléhoz. 
Akkor még nem volt olyan könnyű a le
velezés, mint manapság. Tömöríteni kel
lett bokáknak a köszöntését egy levélbe. 
A mai kitűnő postai közlekedés mellett 
sokkal többet tehetnének a keresztyén 
testvérek egymás fölüdítésére leveleik 
útján. Igaz, hogy a mai ember ideje sok
felé le van foglalva, de az is igaz, hogy 
az egymás iránt való szeretet sem ég 
úgy a szívekben, mint az első keresztyé
neknél !

Okt. 12. I. Pét. 4 :12— 19. I. Thesn. 1. 
A Thessalonikában alakult keresztyén 
gyülekezet egyike volt azoknak, amelyek 
a legtöbb örömet okoztak Pál apostolnak. 
Pedig, mint az Ap. cselekedeteiről írott 
könyv 17. részében olvassuk, sok hábor- 
gattatást és üldöztetést kellett szenved
niük azoktól a zsidóktól, akik nem akar
ták befogadni az evangéliumot. De ők 
mindamellett megmaradtak a hitben és 
a szeretetben, úgy hogy példaképekké 
lettek mások számára is. B ár el lehetne 
ezt mondani minden keresztyén gyüle

kezetről!
Okt. 13. I. Pét. 5. 1. Thess. 2:1—12. 

Isten szolgáinak úgy kell munkálkodni, 
ahogy Pál a rra  példát adott : nem em
berek tetszését keresve, hanem az Úrét, 
de mindamellett az emberek iránt szíves
séget, nyájasságot, gyöngédséget tanú
sítva. Nem keresve a szenvedéseket, hogy 
azok által dicsekedhessenek, de nem is 
kerülve őket, hogy így nagyobb kényel
met biztosítsanak magoknak. Tiszta, igaz, 
feddhetetlen élettel példát adva minden
kinek, de nem önmagukhoz kötve az em
bereket, hanem az Úrhoz. Az ilyen szol
gák, fájdalom, ritkák, de az ilyeneknek 
szolgálata gazdag gyümölcsöket hoz.

Okt. U . II. Pét. 4 :1— 11. I. Thess. 
2:13— 20. Pál annak örül, hogy a thes- 
salonikabeliek az ő beszédét nem úgy fo
gadták, mint emberi beszédet, hanem 
mint Istennek beszédét. Az Úrnak min
den hű szolgája ezt kívánja a maga ige
hirdetésére vonatkozólag. Nincs elszomo
rítóbb egy komoly igehirdető számára, 
mintha hallgatói „gratulálnak” neki a 
szép beszédért, ahelyett, hogy szívükben 
megkeseredve azt kérdeznék: „Mit cse
lekedjünk, hogy idvezüljünk?” Persze ezt 
az eredményt csak olyan igehirdető ér
heti el, aki igazán nem keresi a maga 
dicsőségét, hanem csak átadója az Úr 
üzenetének.

Okt. 15. II. Pét. 1 :12— 21. II. Sám. 
7 :17— 29. Mennyi alázatosság van Dávid
nak ebben a hálaadásában! Nem zúgoló
dik amiatt, hogy nem ő építheti meg az 
Úrnak házát, hanem hagy kegyelemnek 
tekinti, hogy majd a fiának lesz szabad 
azt megépíteni. Szíve túlárad a hálaadás
tól. Tudunk-e mi is hálát adni olyankor, 
mikor Isten nem éppen úgy teljesíti ké
réseinket, ahogy mi azokat elgondoljuk 
és neki előadjuk. Tudunk-e mindig bízni 
abban, hogy ahogy Isten elrendezi a dol
got, úgy van az legjobban, s nem az a 
fontos, hogy valamely munkát éppen mi 
végezzünk el, hanem hogy az el legyen 
végezve, ha mindjárt más által is.

Okt. 16. Ján. 4 :46— 54. E f. 6:10—17. 
Márk 10:13— 16. E f. 6 :1— 9. Melyik ka
tona merne elindulni a háborúba, anél
kül, hogy a szükséges fegyverzetet ma
gára ne öltené? S hány keresztyén kép
zeli mégis, hogy a nagy lelki harcban 
a bűn és a sátán ellen megállhat és győz
het kellő fegyverzet nélkül! Egyetlen
egynek sem szabad hiányozni az itt fel
sorolt fegyverzetből! Achilles is csak a 
sarkán, Sigfrid is csak a lapockáján volt 
sérthető, mégis megtalálta az ellenség a 
gyenge pontot. Csak az igazlelkűség 
hiányzik nálad? Vagy csak a békességre 
való készség? Vagy csak a hit? Csak az 
üdvbizonyosság? Egyetlen hiány veszte
det okozhatja. Vigyázz és imádkozzál!

,Fébé‘ ‘-nyomda, Budapest. Vargha GyulánéFelelős: Fekete Géza.


