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A vándorúton.

73. Zsolt. 23-24.

Az út előttem néha oly setét,
Úgy érzem, hogy tán minden elhagyod,
De fölzeng bennem bíztató Igéd,
S tudom, sötétben is veled vagyok.

Mily könnyű volna elbotolni ott,
Hol a veszélyt még észre sem'veszem,
De nem kell félni, — bizton járhatok, 
Érzem, fogod Te folyvást jobbkezem.

Mint gyenge gyermek Rád támaszkodom,
S így jól tudom, el nem tévedhetek,
S hová kell lépnem, hogyha nem tudom, 
Tanácsoddal igazgatsz engemet.

A vándorút már mindjárt véget ér,
A fényre várni nem kell már sokat,
Int a dicsőség, int az égi cél,
S kegyelmed engem abba béfogad.

Vargha Gyuláné.
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A szeretet soha el 
nem fogy.

Verőfényes, gyönyörű szeptem
beri reggel volt. Ünnepélyes va
sárnapi csend uralkodott. Szótla
nul járkált mindenki a házban. 
Vártunk valakit. Betegágyán egy 
kérése volt, hogy vigyék haza, az 
ő kedves otthonába. Nagy öröm, 
de még nagyobb fájdalom volt e 
várakozásban. Nem tudtunk sem
mi biztosat, de szívünk sejtette a 
legfájdalmasabbat. Két hete ment 
el közülünk. Lassú léptekkel ment 
keresztül a kerten, szeretettel jár- 
tatva körül mindenen a szemét. 
Még egy utolsó búcsúszó, egy utol
só mosoly s az autó eltűnt a ka
nyarodóban, hogy drága anyánkat 
vigye a kórház fehér falai közé. 
Megoperálták, s a gyógyuláshoz 
nem volt remény. Az Úr szeretető 
nem a mi gondolataink szerint 
hallgatta meg imáinkat. Most haza 
vártuk! Óh, milyen lesz a viszont
látás ?

Lassan gördült be a kitárt ka
pun a betegszállító autó. A mi 
drága sápadt betegünk a fehér 
hordágyról fáradtan jártatta körül 
tekintetét, a számára olyan nagyon 
kedves és jól ismert kerten. Mi 
a háttérben hangtalanul követtük 
a hordágyat vivő embereket. Kö
szönésünkkel nem akartuk zavar
ni, s fájdítani szívét. De mit lá
tunk? Tekintetünk egy meleg sze
retettől sugárzó arccal találkozik. 
Integet, mosolyog. Érzi, hogy a mi 
szívünk nagyon fáj, s így akart 
rajtunk segíteni. Nem engedte sa
ját fájdalmát úrrá lenni szívén. 
Másoknak és másokért élt eddig,’ 
másokra gondolt betegágyán is.

Ezt az élményt elfelejteni soha
sem fogom. Lehet kínzó, gyötrő 
fájdalmak között is elfelejtkezni 
az embernek önmagáról.

Négy nap múlva drága anyánk 
már nem volt közöttünk, de' emlé
ke szívünkben örökké, élni fog, s 
a hála, hogy az Ur őt adta -ne
künk, nem fogy el szívünkből. Az 
idő az ő szeretetét el nem homá- 
lyosíthatja, mert »a szeretet so-1 
ha el nem fogy.«

M.  G.  d. (■ 
aoo

G O N D O L A T O K

Békesség van, éppen úgy, mint 
világosság és napfény, de rajtam 
múlik, hogy igénybe veszem-e.

Ha az ember valamiben határo
zottan áll, azt az bizonyítja, hogy 
nem ingadozik. Ha mi határozot
tan állunk az Úrban, ki nem moz- 

, díthat a szenvedés sem.

Az Ur szeretete nem mindig si
mogat, becéz, néha nagyon ke
mény, összezúz bennünket, de ki
éget minden bűnt.

Legyen kívánatos a mi számunk
ra az, ami a természeti ember
nek nehéz.

Soha senki nem lehet olyan tá
vol, hogy az Ur ne látná.

A  szeretet abban nyilvánul meg, 
hogy az ember oda tudja adni 
magát. Nemcsak addig, amíg az 
nekem kellemes és kényelmes, ha- 

' nem akkor is, amikor önmegtaga
dással, szenvedéssel jár.

Azért van olyan kevés öröme a 
keresztyénnek, mert nem az Úr
ral tárgyal meg először mindent.

Csak akkor támadhatok föl, ha 
meghaltam. »Élek, többé nem én«, 
tehát meghaltam. »Él bemnem a 
Krisztus«,, tehát föltámadtam.

Pauer Irma.
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Hiszek az örökéletben.

Az örök életnek csodálatos re
ményével és Isten Igéjének bi
zonyságával sokkal gyakrabban 
kellene foglalkoznunk. Ha vala
kiben az a reménység él, hogy ha
marosan visszatér otthonába, ak
kor az idegenben is csak otthona 
érdekeit tartja szem előtt. Láthat
juk ezt az olyan külföldiek életé
ben, akik csak az anyagi javak 
megszerzése végett jöttek Magyar- 
országra. Itt is csak hazájuk dol
gai érdeklik őket, s legfőbb vá
gyuk az, hogy kincsekkel megra
kodva mielőbb visszatérjenek oda. 
Nekünk is meg kellene tanulnunk 

 mindent örökkévaló hazánk szem
pontjából mérlegelni.

Az Istenről, mint teremtőről és 
atyánkról s az Ur Jézusról, mint 
megváltónkról és szabadítónkról 
személyes élményeink alapján tu
dunk beszélni, de az örökkévaló
sággal kapcsolatban inkább arról 
kell beszélnünk, hogy mi nem tar
tozik hozzá. A Bibliából tudjuk, 
hogy az ég és föld elmúlnak, te
hát ezek nem az örökkévalóság ré
szei. I. Kor. 13-ban olvassuk, 
hogy a jövendölések is megszűn
nek. Nem lesznek nyelvek sem, 
mert akkor mindenki egy nyelven 
dicsőíti az Istent. A tér és idő is, 
 melyben most élünk, elmúlik. A 
tér össze fog omlani, és idő többé 
nem lesz. Az örökkévalóság az idő 
ellentéte: időnélküliség. —
 De ismeretünk tökéletes lesz, 
mert Istent fogjuk megismerni, 
Aki maga a kinvilatkoztatott örök- 
kévalcság. »Minekelőtte hegyek 
lettek.. öröktől fcgva, mindörökké 
tevagy Isten.« (90. Zsolt.) Azörök- 
kévalóság messze túlhaladja a mi 

 emberi értelmünket, s mégis fog- 
 Blalkoznunk kell vele, mert Isten 

akarata és Igéje folytán az örök 
életre jutás, mint cél áll előttünk.

Több közünk van hozzá, mint a 
halálhoz és sírhoz, mert ezek csak 
ideig— óráig tartanak fogva ben
nünket.

Isten Igéje azt mondja, hogy 
új eget és új földet ad nekünk Is
ten. Ne helyre, hanem állapotra 
gondoljunk itt: Ti bennetek van 
Isten országa: "tehát amennyire 
Isten lakik bennünk, annyira va
gyunk részesei az örökkévalóság
nak. »Az én Atyámnak házában 
sok lakóhely van« — mondja az 
Ige. Határozott hely az örökkéva
lóság, hol minden Isten lényével 
eggyé olvad, de emberi gyarlóság
nak ott helye nincs. Az örökkéva
lóságban egy törvény van: a sze
retet, mely mennyei országunkban 
örökkévaló szokás lesz. »A szeretet 
soha el nem fogy. Itt kell elkez
deni az Urban való szeretetnek 
életét, amely az örökkévalóságba 
átnyúlik. —

Milyen lesz ott az életünk? E r
re így felel Isten Igéje: »Most Is
ten gyermekei vagyunk és még 
nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé 
leszünk. De akkor hasonlóvá le
szünk Őhozzá, mert meg fogjuk Őt 
látni, úgy mint van.« Most Isten 
gyermekei lehetünk, akik várjuk 
az örökséget: az Ő szent országát. 
Milyen csodálatos Ígéret az, hogy 
mi, akiken úgv rajtunk van a 
gyarlóság fuvallata, olyanok le
szünk, mint Urunk, Hozzá hason
lók. Szent reménység ez, mely 
megerősít bennünket az élet küz
delmeiben. Isten Igéje figyelmez
tet, hogy félelemmel és rettegéssel 
vigyük véghez üdvösségünket. Te
hát a földi élet semmilyen körül
ményei között se felejtsük el, hogy 
örökéletre és üdvösségre hivattat- 
tunk el. Igazi kincsünket, melyet 
az Ur Jézus értünk való halálában 
és feltámadásában nyújtott ne
künk a mennyei Atya, el ne ve
szítsük, ha már a mienk lett. Erre
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inti Pál apostol is buzgó könyör
géssel az övéit. A Filippi levél
ben ír az Úrban való örömről, 
mely az Ur Jézussal való együtt- 
lét színről színre. János apostol 
leveleiben ott van a bíztatás.

Az Ur a feltételeket is elénk ál
lítja: Ha valaki eszik ebből a 
mennyei kenyérből, él örökké.« 
Sokan elhagyták az Ú r Jézust, 
mert nem akartak enni ebből a 
kenyérből. Nem akarták a Vele 
való életközösséget, s a világtól 
való elszakadást. »Aki hisz a Fiú
ban, örök élete van.« Az örök élet 
fényében a szenvedés is könnyű 
lesz, mert tudjuk, hogy ez is csak 
az Úrhoz! s az örök dicsőséghez se
gít közelebb.

Az örökkévaló cél felé futnunk 
kell azonban, nem állhatunk meg 
az úton, hogy virágokat szakít
sunk. »Messzi hang csendül fe
léd, vándor hí hazád, az ég!« Ne 
engedjük magunkat tévútra vezet
ni, annál is inkább, mert örökké
való kárhozatról is szól Isten Igé
je. Dante azt írta a pokol kapuja 
fölé: »Hagyjatok fel minden re
ménnyel!« Á halál után nincs töb
bé lehetőség a bűnös ember szá
mára, csak az ítélet várása asze
rint, hogy az Ur Jézusé volt-e, 
vagy nem. Vájjon te mit felelsz 
akkor erre a legfőbb kérdésre? 
De az Ur kegyelméből mienk le
het az örök' élet az Ur Jézusban 
való hit által s ezért dicsérjük és
magasztaluk Ts^nt öntökké .

A hit.
— Quandt E. —

A hit nekem vándorbotom, 
Bármerre hajt az élet 
Völgyön, hegyen, nehéz úton, 
Míg majd pihenni térek.

A hit nekem hirnökbotom, 
Amellyel járva szerte, 
Mindenkinek elmondhatom, 
Milyen nagy Isten szerelme.

A hit nekem kormánybotom, 
Rá angyalok figyelnek,
S az Ur lehajlik jól tudom,
S Urává lesz szívemnek.

A hit nekem koldusbotom, 
Viszem az Ur elé át,
S ingyen kegyelmiből kapom 
A győztes koronáját.

Ford: Vargha Gyuláné.

„Ő él!“
Luther Márton gyakran vigasz 

talta magát ezzel a szóval: »Vi 
vit!« Ő  él!«) Gyakran felírta ezt 
krétával is az asztalára, majd az 
ajtókra és falakra: »Vivit, vivit! 
Amikor megkérdezték tőle, hogy 
mit jelent ez, azt felelte: »Jézus 
él és ha Ő nem élne, nem kíván 
nék én sem élni! Mivel él, mi is 
élhetünk vele, amint Ő mondta: 
Én élek és ti is élni fogtok!«

Funcke O. lelkész jótékonycélra 
adományt kért egy gazdag keres
kedőtől. A kereskedő 500 márkát 
adott neki, s megkérdezte: »¡Kí
ván még többet is?« »Ha kérhe- 
tek,« volt a felelet. Még 500 már 
kát kapott. »N agyon szeretném 
önnek meghálálni«, szólt Funcke. 
»Ezt megteheti, ha megmondja, 
hogy én, 'mint öreg lem.ber, hol 
nyerhetném el az örök ifjúságot?: 
»Megmondom egy szóval« — fe 
lelt a lelkész 1— »Golgothán.«
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Jézus.
Egy fiatal nő álmot látott. Mély 

szakadékban volt s hiába igyeke
zett onnan kikerülni, nem sike
rült. Amint egy kissé feljebb ju
tott, újból visszasűlyedt. Végül két
ségbeesésében lefeküdt a földre és 
várta a halálát. Amint Így ott fe
küdt, egy kis csillagot pillantott 
meg az égboltozaton. Tekintetét 
nem tudta róla levenni s egyszerre 
feljebb és feljebb került a mélység
ből. Ha azonban csak egy pilla
natra is elfordította tekintetét s 
a maga személyére gondolt, újra 
visszaesett a szakadék fenekére, 
így történt ez többször is. Végül 
minden egyébről elfelejtkezett, te
kintetét nem vette le egy pillanat
ra sem a csillagról s mindig fel
jebb és feljebb került, míg szilárd 
talajra nem jutott. Ili biztonság
ban tudott megállani. Ebben a 
pillanatban felébredt s ezt mondta 
magának: »Eleget tekintettem ed
dig magamra, mostantól kezdve 
nem akarok másra nézni, csak a 
Bethlehemből származó csillagra, 
Jézusra.« Szívét mélységes nyuga
lom és békesség töltötte el.

Szegény bűnös, nézz te is csak 
Jézusra!

A hit.
»Nyújtsd ki a te kezedet!« mond

ta az Ur Jézus a száradt kezű em
bernek (Luk. 6:10.) s ez nem azt 
felelte rá, hogy »Mester, nem tu
dom, hisz a kezem száradt!«, ha
nem kinyújtotta a kezét. És meg
gyógyult.

Ez a hit. Az Ur szava Igen és 
Ámen és nyugodtan rábízhatjuk 
magunkat.

Aki Istenhez közel van, az még 
a pusztaságban is friss forrásra 
lel. Hackewitz !..

Az Ige fényében.

F. J. Rdfeosligeí. — Örülök, hogy „az 
Ige fényében" világosságot nyert problé
májára vonatkozólag Ugye, miiven külön
féleképen lehet az Igét olvasni ? A „szó
rakozott lélekkel" való igeolvasás haszon
talan időfecsérlés, s amellett kárhozalos 
is. mert megnyugtatja az embert, hogy 
„hiszen én bibliaolvasó vagyok." Nagyon 
kell vigyázni, mert „a betű megöl, a lélek 
pedig megelevenít" (II. Kor. 3-. 6). — An
nak is igen örülök, hogy a 2. kérdésére 
az Isten Lelke -már megadta a feleletet. 
Most, hogy tisztán áll előttem problémája, 
én is csak azt mondhatom: ne vállaljon 
közönséget a spiritisztákkal. Az ő „evan- 
géliomuk," amint ezt helyesen felismerte, 
nem a Krisztus evangé'ioma. „Idegen tu
domány" az, mér pedig meg van írva: 
„idegen tudományok által ne hagyjátok 
magatokat félrevezettetni“ (Zsid 13: 9). 
Pál apostol azt írja 1. Kor. 2: 11-ben, hogy 
„az Isten dolgait nem ismeri senki, hanem
ha az Istennek Lelke." Ehhez hozzátehet
jük : és még az, akinek Isten Lelke kije
lenti. A spiritiszták túlvilágát sem Jézus 
nem jelentette ki (Luk. 16: 19—3 1). sem 
Isten Lelke, hiszen Pál apostol, aki I. Kor. 
2: 10—et is leírhat'a, mert Isten Lelke ki
jelentésének a birtokában volt (v. ö. még 
II Kor. 12: 1—9-et is!), elhalt lelkekkel 
való tudatos, kikényszeritett. módszeres 
érintkezésről mit sem tud. Épen ezért a 
spiritiszta üzelmeket téveseknek és meg
tévesztőknek kell tartanunk úgy az írás 
értelmében, mint tapasztalatok alapján, 
ennek következtében a tiszta Evangéliom 
alapján álló hivő keresztyén lélek nem 
vállalhat azokkal közösséget. — Hogy hi
vő közösség után vágyódik, az természe
tes. mert a hit lényegéhez hozzátartozik a 
hivők közössége utáni vágy. Ezért az Ur 
kegyelme, hogy elvezérelte a diakonissza 
testvér bibliaórájára. Hiszem, hogy az 
Evangélium Krisztusában olyan közössége 
lesz. mely békességet jelent lelke számá
ra. Csak imádkozzék és tusakodjék azért, 
hogy hiábavaló ne legven rajta az Úr 
kegyelme I (I. Kor. 15: 10, II. Kor. 6 : 1).

___  Z.H.
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Megboldogult Főnökasszonyunk, 
Pauer Irma volt misszionáriusnő 
1913. nov 28-án Edfuból (Afrika) 

írt leveléből.
Nálunk Európában, ahol a va

sárnapi nyugalmat, munkaszünetet 
a törvény rendéli el, egészen meg
szokott dolog, hogy az üzleteket 
zárva találjuk. Itt azonban, ahol 
egyeseken még a »félhold« uralko
dik, egészen máskép van. A moha- 
medánok számára a vasárnap ép
pen olyarr nap, mint a többi, ke
resztyének pedig nagyon kevesen 
vannak, mert az a világosság, 
amellyel a régi keresztyén nép az 
itt uralkodó sötétségbe bele kel
lett volna hogy világítson, régen 
kialudt, az új tűz pedig még nem 
lobbant fel. Közvetlen mellettünk 
laknak pl. keresztyének, akiknek 
olyan mindegy az, hogy vasárnap 
van. Ebben az esztendőben tör
tént, hogy a Beiram ünnep első 
napja épen vasárnapra esett, s így 
egyszer megláthattuk Edfut vasár
nap, vasárnapi díszben. Miután e- 
zen a napon minden élet és moz
galom a temetőben játszódik le, 
felmentünk egy dombra, hogy on
nan nézhessük végig. Ahol más
kor gyászoló síró asszonyokat lát
tunk, most tarka selyem ruhákba 
öltözött gyermekek haladtak s fe
lülről nézve sok színű húsvéti to
jásokra emlékeztettek bennünket. 
A sírokon főleg asszonyok ültek, 
a gyermekek egy része azzal szó
rakozott, hogy újra és újra fel
másztak a dombra és azután az 
egész társaság hangos kiáltozással 
szaladt lefelé. A férfiak csoportok
ban állva különböző hangszerek* 
kel nagy lármát csináltak. Az 
árusok sem hiányoztak, cukrot és 
más frissítőket kínáltak az em
bereknek. A faluban nagy volt 
a csend, még az utcákon is, 
ahol máskor különböző vásári bó
dék között nagy volt a forgalom. 
Amióta itt vagyok, most először

volt alkalmam látni az üzleteket 
zárva. Mindenfelé ünneplőbe ö1 
tözött emberekkel találkoztunk, hi
szen ünnepük volt és ők ünnepel
tek is, hogy mit jelentett ez az 5 
számukra azt csak nagyon kevesen 
tudták. Arra kellett gondolnom, 
milyen más lesz majd egykor, ha 
ez a nép felérbed, látni fogja pró
fétájának a nagyságát megsem
misülni, nem fog többé az ő utasí
tása alapján »istentiszteletet« tar 
tani, ami tulajdonképen soha nem 
lehet igazi istentisztelet (hiszen az 
élő Istent nem ismerik), és Azt 
dicsőíti, aki őket is megmentett: 
és őket is meg akarja mosni az 
vére által. Most még az a helyzet, 
hogy a különben tudatlan asszo
nyok azt mondják: »Ti a magatok 
módja szerint imádkoztok és mi is 
a magunk módja szerint.« Ezzel 
azután elintézettnek látják a dol
got. De mi tudjuk, hogy ez a nagy 
ellenállás csak addig tart, amíg az 
Ur meg nem nyitja az ő szívüket 
és fel nem kelti abban az Utána 
való vágyakozást.

Újra és újra csak azt mondhat
juk, hogy egész szívünkből hálá
sak vagyunk minden szolgálatért, 
amelyet az U r megenged a mi szá
munkra. De hatalmas ellenséggel 
van dolgunk, azért szükségünk 
van olyanokra, akik odahaza fel
veszik velünk együtt a harcot a- 
zért, hogy az Ur égész munkát vé
gezhessen.« Ez a faj semmivel sem 
űzhető ki, csupán könyörgéssel és 
böjtöléssel« (Márk. 9:29). Az Ur 
áldja meg a mi kedves barátain
kat az ő szeretetükért, hűségükért 
és az imáikért, hogy az Ur tegyen 
bennünket alkalmassá a szent szol 
gálatra és tanítson meg bennün 
két arra a nyelvre, amely hidal 
jelent köztünk és ezek közt az em 
berek közt, hogy jobban megért 
hessük őket, és jobban elmondhas 
suk nékik mindazt, ami olyan na 
gyón a szívünkön van.
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Szept. 16. Ján. 6:1-15. Zsolt. 50:14-23. 
Az ötezer ember megvendégelése nem 
csak azért fontos, mert Jézus ezzel azt 
is megmutatta, hogy Ő a test szükség
letéről is gondoskodik, s itt is jói ta rtja  
azokat, akik étlen-szomjan is készek 
az Ő beszédét hallgatni, hanem főként 
azért fontos, mert jel a rra  nézve, hogy 
Jézus a lélek szükségeinek is tökéle
tes kielégítője. A lelki eledel, amelyet 
Ö nyújt, mindenkinek elegendő, soha el 
nem fogy. Akármilyen sokan fogadják 
is el és táplálkoznak, élnek vele, mindig 
marad elegendő az utánuk jövőknek is. 
Kétezer esztendő nem tudta megkeves
bíteni, s ha elviszik a Csendes óceán leg- 
legtávolibb szigetére, akkor is ugyan
annyi marad belőle itthon, sőt gazdago
dik a messze országokból visszaható ál- 
dásokkal

Szept.'17. Luk. 17:11-19. Gál. 5:16-24. 
Ján. 5:1-14. 1. Tim. 1 :12-17. Pál apostol 
azért tudott olyan jó munkása lenni 
Isten országának, mert az Evangéliumot 
a maga teljességében, elsősorban a ma
ga számára fogadta el. Elismerte a ma
ga bűnösségét annyira, hogy saját ma
gát tartotta legnagyobb bűnösnek. De 
egyúttal elfogadta bűnei bocsánatát s 
avval együtt azt a feladatot is, amelyet 
az űr reá bízott. Alázatos keresztyén 
volt, de bátor is, lélekben csendes, de mun
kálkodásban buzgó, a maga számára sem
mit sem keresett, hanem Istennek telje
sen megadta az ő t illető dicsőséget. így 
lett Pál minden időkre mintaképe az 
igazi keresztyén munkásnak.

Szept. 18. Zsolt. A9:l-12;16-20. És. 
49:14-18; 22-25. Az ótestamentomi zsol
tárírónak mennyivel több világossága 
van, mint sok újtestamentomi keresz
tyénnek! Megérti a legfőbb bölcsességet, 
hogy az ember lelkét a pusztulásból 
csak Isten válthatja meg. Hiába min
ien emberi erőlködés, az ember sem 
önmagát, sem embertását ki nem ra 
gadhatja a veszedelemből, amelybe 

bűn sodorta, sem a halál kezéből, 
ielybe a bűn következtében jutott, 
iegváltóra van szükség. S a Megváltó 
Ijött. Átadtad-e már neki a szívedet, 

életedet?
Szept. 19. Ján. 6:16-27. És. 50. Jézus 

tanítványaihoz sokszor egészen 
¡álatosan közeledik, úgy, ahogy nem 

várják. Nem tapasztaltad-e még ezt? 
!alán imádkoztál valamiért s azt nem 

meg, hanem valami mást kap-

tál, amitől először megijedtél. Nem 
értetted meg, hogy életed váratlan for
dulatában Jézus közelít feléd s így 
szól: „Én vagyok, ne félj.” Tanuld
meg így is megismerni Őt. Ne csak 
adományait keresd, mint a sokaság, ha
nem Őt magát, akárhogy nyúl is belé 
az életedbe.

Szept. 20. Ján. 6:28-40. És. 51:1-8. 
Isten elsősorban is azt kívánja tőlünk, 
hogy higyjünk. Hit nélkül nincs ke
resztyén élet. A keresztyénség nem az 
eszünkkel felfogható szabályokból áll, 
amelyeket betanulhatunk, hanem a mi 
emberi értelmünket meghaladó isteni ki
jelentésekből, amelyeket hinnünk kell. 
Hinnünk kell, hogy Jézus az élet ke
nyere, ha nem értjük is ezt. Ha hisszük, 
akkor majd érteni, vagyis tapasztalni 
fogjuk, hogy csakugyan az. Lelkivi
lágunk, ő  általa tápláltatva, megújul, 
növekedik, fejlődik, s teljes megelé- 
gülést, üdvbizonyosságot, békességet, 
boldogságot teremt a lelkűnkben. Nem 
érdemes-é hinni?

Szept. 21. Ján. 6 :A1-51. És. 51:9-16. 
Jézus kortársai azért nem akartak hinni 
benne, mert ismerték emberi származá
sát s nem tudták azt összeegyeztetni 
istenségével. A mai keresztyének közül 
sokan azért nem hisznek benne, mert 
nem ismerik ő t  emberi formájában, 
nem hallották beszédeit, nem látták a 
csodákat, amelyeket véghezvitt. Nem 
a rra  mutat-e mindez, hogy az ember
nek onnan felülről való világosságra 

¡van szüksége, hogy Jézus egyéniségét 
[ megértse. De az Atya épen azért kül
dötte el a Szentleiket, hogy bizonysá
got tegyen Jézusról. (Ján. 15:26) Kérj 
a mennyei Atyától Szentleiket (Luk. 
11:13.) s felragyog előtted a Krisztus 
(Ef. 5:14.), mint Megváltód, Istened.

Szept. 22. Ján. 6:52-71. És. 52:1-21. 
Hogy Jézus testi halála, a bűneinkért 
elszenvedett kereszthalál mennyire köz
ponti tárgya a keresztyén hitnek az ki
tűnik itt Jézus szavaiból. Hitünknek azt 
a tényt kell megragadnia, hogy Jézus 
nemcsak tanításaival, példájával vég
zett munkát itt a földön, hogy bennün
ket Istenhez vezessen, hanem testének 

j megtörettetésével, vérének kiontásával 
m utatta be Istennek azt az áldozatot, 

i amelynek alapján adja meg nekünk az 
Atya a bűnbocsánatot. Aki ezen meg- 

j botránkozik s Jézustól elfordul, az nem 
¡találja meg az ú tat az Atyához, hanem
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megmarad a széles úton, amely a ve
szedelembe visz. Ne ejtsen tévedésbe az, 
hogy azon sokan járnak, mert hiszen 
az is meg van írva. (Máté 7:13).

Szept. 23. Ján. 7:1-13. I. Kir. 17:8-16. 
Jézus semmit sem cselekszik az Atya 
határozott utasítása nélkül. Ő teljesen 
egy az Atyával. S nekünk, akik csak 
Ő általa juthatunk az Atyához, teljesen 
egyeknek kellene lennünk Ő vele, mert 
nála nélkül semmit sem cselekedhetünk. 
(Ján. 15:5.). Bár megtanúlnánk Jé
zustól ezt a teljes, odaadó engedel
mességet s gyakorolnánk azt. De mi
lyen nagy híjjá  van ennek, még hívő 
keresztyéneknél is!

Szept. 2i. Máté 6:24-34. Gál. 5:23-6:10. 
Ján. 11:1-11. II. Thess. 3:6-13. A ke
resztyén közösség tagjainak nemcsak 
a bibliaórákon, meg az imaórákon kell 
keresztyénekhez illően viselni magukat, 
hárem magánéletükben, földi hivatá
sukban is. Tétlenség, rendetlenség nem 
illenek a keresztyénhez. Az ilyen bű
nökben élőket a közösség tagjainak, első
sorban a vezetőknek, szeretettel, c’e szi
gorúan meg kell dorgálniok, s ha a 
figyel» icztetést föl nem veszik, akkor az 
írás szavai szerint, a többieknek el kell 
magokat tőlük vonniok. Szóval a ke
resztyén közösségekben fegyelmet is 
kell gyakorolni, nem pedig lágymeleg 
szeretetek

Szept. 25. Zsolt. 50:1-15;23. És. 52:13- 
53:12. Mit adhatnánk mi ajándékul 
Istennek, mikor övé a föld és annak 
minden teljessége? Az ótestamentomi 
áldozatok is csak akkor voltak kedvesek 
előtte, ha igazán buzgó és bűnbánó szív
nek az ajándékai voltak. Mert a töre
delmes, bűnbánó szív az egyetlen a ján 
dék, amely kedves ő előtte. A mezők 
vadjai, a lég madarai, a rétek virágai, 
az ég csillagai, úgyis az övéi, de az em
beri szív csak akkor az övé, ha az em
ber önként adja oda neki. Nagy fei- 

»magasztaltatása ez az embernek, hogy 
szabad akaratból adhatja oda magát Is
tennek, de nagy felelősség, hogy oda
adja-e?

Szept. 26. Ján. 7:14-24. És. 54:2-10.
A Szentírást még könyv nélkül is meg 
lehet tanulni szóról-szóra, anélkül, hogy 
a benne, lakozó Lelket befogadnák. De 
aki csak így tanulja meg, az nem is
meri a Szentírás erejét. Sok zsidó pap 
és írástudó ismerte a próféták írásait, 
de csak szőrszálhasogató szabályokat 
tudtak leszűrni belőle. Jézus nem ült 
a zisdó rabbik lábainál, de lelke telítve 
volt a Szentírás leikével, mert Ö az

Atyától jö tt és tőle tanult. Tanuljm 
meg, hogy az igehirdetést ne kü.ső lát
szat szerint ítéljük meg; ne az legyei: 
a döntő, hogy az igehirdetőnek szép 
hangja, jó előadása van-e, hanem a; 
hogy a Szentlélek szól-e igehirdetésé 
keresztül.

Szept. 27. Ján. 7 :25-36. És. 55. Meny
nyire kézzel fogható már az evangéiii 
mi történetekben is, s mennyire be 
bizonyult m ár azóta is minden időkben 
hogy Jézus személyével szemben m 
maradhat az ember közönyös. Ahol 
fölhangzik a róla való bizonyságtétel 
ott rögtön fölhangzik a mellette, vágj 
ellene szóló állásfoglalás is. Ez is vilá
gosan m utatja, hogy az emberi lélei 
számára minden kérdésnél fontosabb kér
dés az, hogy mit ta r t Jézusról. Mellette 
van-e, vagy ellene.

Szept. 28. Ján. 7:37-53. És 57:17-21. 
Jézus maga is mint döntő fontossági 
kérdést tá r ja  az emberek elé azt, hogy 
odajönnek-e őhozzá, vagy sem. Aki 
hisz Őbenne, az megnyeri a Szentiélei 
ajándékát s ezáltal mindent, amire i 
lelkének szüksége van. Aki nem hisz 
az a farizeusok csoportjába áll, akii 
csak hitetelenkedni és gúnyolódni tűé 
nak. De nem mindenki, aki külsőleg 
farizeus, — vagyis papi, írástudói, vagy 
előkelő rendhez tartozó — farizeus bel
sőleg is. Ezt m utatja Nikodémus pél
dája. Akármilyen a világi állásod 
előkelő, vagy alacsony, lehetsz hitetler 
és lehetsz hívő.

Szept. 29. Ján. 8:1-11. És. 58. Hiába 
akarják a farizeusi lelkek bevád lni 
Jézus előtt a többi bűnösöket, Jézus 
keresztüllát az ő lelkükön is, s ók i  
elsők, akiknek meg kell szégyen L.lniök. 
Nézz bele először a saját szívedbe, s 
csak ha annak bűneit és foltjait a Jé 
zus bűnteltörlő vére alá vitted, akkor 
vezess hozzá másokat, mert akkor 
már nem ítélkezéssel és kárörömmel, 
hanem szeretettel és alázatossággal tu
dod tenni. Ha pedig nem farizeus vagy, 
hanem bűnös asszony, vagy publikánus, 
menj hozzá bűnbánó szívvel, ő  meg
bocsát.

Szept. 30. Ján. 8:12-20. Jób 5:17-26. 
Milyen a te életed? Nem bontják-e 
betegségnek, bánatnak, szegénységnek, 
csalódásoknak sötét felhői? Ha ezek 
nem is, de a bűn sötétsége okvetlenül 
borítja, ha még nem jöttél Jézushoz. 
Jöjj, ö a világ világossága, minden sö
tétséget eloszlat, világossá és boldoggá 
teszi az életedet. Jöjj még ma!
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