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Minden . . .

Késő este volt. Egy vergődő lélek vívta küzdelmét a Sátánnal. A  
Sátán páncéllal vette körül tusakodó, beteg lelkét és ő a pán
célon keresztül nem látott. Rohant a vaksötét mélységbe. Még 

egy-két lépés és a Sátán megragadja martalékát. Sötét éjszaka volt 
körülötte és sötét éjszaka volt benne. Csillagtalan, sötét éjszaka. Se
hol egy fény, sehol egy fényes csillag. Sehol a  segítőkéz! Vagy csak 
nem látja a  nagy, néma sötétségben ? I A  kétségbeesett, vergődő lélek 
rohan tovább a vesztébe. Már nem is küzd a Sátán ellen, hagyja 
magát továbbragadni és szinte jól esik néki a zuhanás. Hol áll meg? 
Sehol ? A  feneketlen örvény mindig szűkebb lesz . . .

Valaki ott ül mellette, akit az Úr küldött akkor, abban az órá
ban mellé. Próbálja menteni, segíteni rajta. A  tudomány eszközeit 
használja, eredménytelenül. Mit ér a tudomány a Sátán hatalmával 
szemben. De ha a  tudomány nem használ, talán a szeretet az, ami 
győzni fog? Hisz „a szeretet győz“ ! Körülveszi meleg, hordozó sze
retettel. A  szeretet is tehetetlen. A  jégkéreg olvadozik, a lélek már- 
már felenged, de a  Sátán egy újabb támadására kiragadja magát és 
rohan-rohan vele tovább, céljavesztetten. a mélybe. Már nincs célja, 
— de van a  Sátánnak.

Megindul a kétségbeesett harc. A  mentő kéz keresi a zuhanó 
kezét, már-már sikerül megragadnia, azt gondolja megfogta, és a 
Sátán kihúzza a kezet kezéből. Miközben folyik a küzdelem, egy
szerre egy szó, egyetlen szó Isten Igéjéből jelenik meg és világosodik 

i meg a segítő előtt: „Minden“. —  „Mindenre van erőm a Krisztusban.“
1 — „Minden gondotokat őreá vessétek.“ —  „Minden lehetséges a hívő

nek.“ —  ...... megváltson minket minden hamisságtól.“ —  Krisztus
evangéliuma . . . „Istennek hatalma az minden hívőnek idvességére."

| -  Minden. Nem —  van erőm eddig a pontig és nincs tovább, ha- 
I nem mindenre van. Nem csak egy részét a gondjaimnak vethetem 
I rá, a többit magam hordozhatom. Mindent. És minden lehetséges. És 
I Isten Igéje igaz és valóság. Minden igaz. Tehát lehetséges az is, hogy 
I az Ür megragadja ezt a bukni induló lelket? Lehetséges, hogy az ima 
I  visszaragadja az örvény legszéléről? Tehát tovább, imára fe l! Nem kell 
■ egyebet tenni, mint hinni az Úrban: „Minden lehetséges a hívőnek“. 
I Igen, minden-minden. És megindul a harc, —  az élet-halál harc, — 
1 új kedvvel, új bizalommal, új hittel, élő reménységgel. És az Úr győzött!

Dr. F. M. d. ft■

IX. évfolyam, 18. szám. 
1933. október 1.
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A gyilkos és a tudós.
Maitens Kornél, Oroszországban 

született német evangélista írja 
»A kereszt alatt« című könyvében:

Felejthetetlen időt éltem át T. 
testvérrel együtt P. faluban. E l
kezdtünk ott evangélizálni s első 
naptól kezdve nagy áldás volt az 
Összejőve teleken.

Egyik este, mikor a terem már 
zsúfolásig tele volt, a reáliskola 
igazgatója is ott ült az első pád
ban. Meglehetős lenézően nézett 
végig az összegyűltében. Látszott 
rajta, hogy nem jól érzi magát, 
mert a társaság nagyon vegyes 
volt. Egyszerű parasztok, munká
sok, kommunisták voltak jelen és 
művelt emberek is.

A beszéd után egy piszkos, sö
tét tekintetű férfi állt föl, aki egé
szen hátul ült, s nagy, bámuló 
szemekkel halgatta végig a beszé
det. így szólt: »Nézzétek meg az 
arcomat, milyen fekete, de belül 
még feketébb vagyok. A régi kor
mány alatt 18 évet töltöttem lán
cok közt, Szibériában. Ifjúságom
tól kezdve gonosztevő és gyilkos 
voltam. A szovjetkormány szaba
don bocsátott, hazajöttem, mind
járt kommunistává lettem és csak 
nem korlátlan jogokat nyertem. 
Embereket gyilkolni gyönyörűség 
volt nekem, és hatalmam volt rá. 
Törvényesen és törvénytelenül 
több embert meggyilkoltam, mint 
amennyi itt ebben a teremben 
van.« 

Sírva vetette le magát a. földre- 
Megkérdeztem, hogy ismerte-e a 
Krisztus evangéliumát. »Nem« vá- 
lászolt, »sohasem olvastam. Vélet
lenül jöttem ide, s most először 
hallottam. Bánom a múltat. Nyer
het-e bocsánatot egy ilyen ember, 
amilyen én vagyok?«

Előttünk, emberek előtt szinte 
lehetetlennek látszik, hogy ilyen

gyilkos még bűnbocsánatot és új 
életet nyerhessen. Ez az ember sok 
ártatlan embert meggyilkolt és sú
lyos gonosztetteket vitt véghez. D« 
itt tapasztalhatja az ember, hogy 
mennyire szereti a Megváltó a bű
nösöket, s valósággá válik előtte 
ez az Ige: »Ha bűneitek skar
látpirosak, hófehérek lesznek.« En
nél a bűnösnél is megtörtént az 
új életkezdet csodája. Megkapta 
Isten békességét, mely minden ér
telmet fölülhalad. Mintha csak egy 
ördöngősnek a meggyógyulását 
láttuk volna, olyan boldog, ragyo
gó arccal ült ott a pádon a töb
biek mellett. Minden szem reá volt 
irányítva. Felszólítottam, hogy jöj
jön előre, de mikor azt mondtam, 
hogy üljön az első padba, így 
felelt: »Nem, arra nem vágyott 
méltó.« S a földre ült.

Az iskolaigazgató mindezt vé
gighallgatta s nyugtalanul mozgo
lódott ide-oda a pádon. Végre ha
ragosan fölállt, toporzékolt, össze
csapta akiezeit s azt mondta: »Mit 
nem kell az embernek végighall
gatnia ezek közt a műveletlen né
pek közt,« s avval kiment. De a 
felesége benn maradt. Én egészen 
megkönnyebbültem, mikor kiment, 
mert nagyon zavarólag hatott rám. 
A beszédem alatt folyton mereven 
nézett rám, mintha minden szava
mat mérlegelné.

Azonban körülbelül egy negyed
óra múlva visszajött, kezében a 
zsebkendőjével, mellyel folyvást 
töriilgette a verítéket a homloká
ról, s lassan előrejött: »Kedves 
prédikátor úr, hát én mit csele
kedjem ?« — »Önnek, mint tanult 
embernek, jól kell tudnia az útat 
a mennyország felé.« —- »De épen 
azt nem tudom,« válaszolt, »mert 
istentagadó vagyok. Sohasem fog
lalkoztam az Evangéliummal.« »Az 
út nagyon egyszerű. Ismerje el 
és vallja meg a bűneit s alázza
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neg magát a menny és föld Te
remtője előtt, mint ahogy ez a 
gyilkos cselekedte. Jézus Krisztus 
,'ére megtisztít minket minden 
jűntől. Más út nincs.«

»Könnyű önnek így beszélni«, 
válaszolt, »s erre a gyilkosra mu
talni, s azt hiszi, hogy nekem, a 
tanult embernek, nem lehet olyan 
múltam, mint ennek. Igen, én ta
nult ember vagyok, 25 évig taní
tottam a szentpétervári iskolában 
és magas állásom volt. Nagy baj
jal sikerült idemenekülnöm erre a 
helyre, hogy az életemet megment
sem. Be kell vallanom, hogy 55 
éven keresztül istentagadó voltam 
s 25 évig voltam tanár. Évenként 
¡¡öbb, mint ezer tanuló ült előttem, 
akik előtt újra, meg újra bizonyí
tottam, hogy nincs Teremtő, nincs 
Isten, sem mennyország, sem po- 

1 kol. És ez borzasztó, mert a for- 
, radalom kitörése óta sok egykori 
tanítványommal találkoztam, akik 
résztvettek a bolsevisták borzal
mas tetteiben. Ez az én munkám 
volt, s én sokkal többeket meg
öltem, mint ez a gyilkos itt. Én 
az emberek lelkét mérgeztem meg, 
gyilkosokat neveltem, s azok most 
folytatják a mesterségüket. Ez a 
férfi csak egymaga gyilkolt, de én 
'mindazok által, akiket gyilkosokká 
tettem. Az ő régi élete megszűnt 
megtérésével, de én semmit sem 
tehetek jóvá. Ha Isten megbocsát 
is nekem, az én munkám tovább 
folytatódik és rémületet és bor
zalmat terjeszt. Ez vagyok én, 
ilyen ember számára nincs mene
külés.«

Fáradtan hajtotta le a fejét, ar-

I
tót könnyek áztatták, s kezeivel 
eltakarta azt. Felolvalstam Jézus 
csodálatos, megfoghatatlan s zere- 
tettől áradó meghívását az elve
szettekhez. Az igazgató még egy
szer fölállt s az összegyültekhez 
[fordulva így szólt: »A mai Orosz

országot mi csináltuk. A nagy nyo
morúságnak mi, istentagadók va
gyunk az okozói. Mi megfosztot
tuk az embereket a lelkiismere
tűktől, s azután mindent felfor
gattak s a legborzalmasabb mó
dén uralkodnak. Imádkozzatok ér
tem, és én megalázom magamát 
s alázatosan hiszem, hogy Isten 
meghallgat benneteket.«

Az egész gyülekezet sírt, s ta
lán senki sem volt, aki a saját 
múltjára ne gondolt volna. Fe
lejthetetlen imaóra kezdődött és 
sokan kértek kegyelmet az öreg 
igazgató számára. S ő maga is 
így imádkozott: »Óh, Isten, ha itt 
vagy, jelentsd ki magad énnekem.
Ha kegyelmet tudsz adni, engedd 
azt ma megtapasztalnom és bo- . 
csásd meg a bűneimet.« Vallomá
sa mély hatást tett a jelenlevők
re. Az egész éjjel alig volt elég 
hosszú, oly sokan vágytak szakí
tani a múltjukkal. Isten Lelke sza
badon munkálkodhatott és sok em
bert meggyőzhetett bűneiről. Meg
ragadó volt Isten újonszülött gyer
mekeinek bizonyságtétele és hála 
adása.

Mikor felálltunk s ezt énekeltük:
»Mi tesz bűntől tisztává?
Csak a Bárány Jézus vére!«

akkor az igazgató átölelte az öreg 
gonosztevőt és soká sírtak együtt 
örömükben, mintha testvérek vol
nának, akik régén nem látták egy
mást. S nem így van-e? Nem egy 
Atyának gyermekei vagyunk-e mi 
emberek, akiket a bűn elválasztott 
egymástól? S mily boldogság, mi
kor a szívek Krisztusban találkoz- '  
nak. Csak Isten Lelke viheti vég
hez, hogy a magas műveltségű em
ber és a gonosztevő testvérekké 
legyenek.

De Istennél semmi sem lehe
tetlen.

COO
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Vallási dolgokban teljesen 
tudatlan.

Párizsban 1890-ben a tudomá
nyok képviselői tanácskozást tar
tottak a felsőbb iskolai tanítás 
kérdéseiről. Bodelschwingh is ott 
volt. »Az érettségi vizsgámon« — 
mondotta, — »vallástanból jelesen 
érettnek minősítettek, én azon
ban tudtam, hogy sokkal inkább 
érdemeltem volna: »a vallási dol
gokban teljesen tudatlan«-t. A val
lás lényeges tényezői, a Szent írás 
és a, történelem mély tartalma és 
jelentősége ismeretlen volt előt
tem. Szerettem a klasszikusokat, 
a mathematikát. Emlékszem ba
rátommal ezekről beszélgettünk és 
együtt olvasgattuk Tacitust. Meg
csodáltam a római történetirónak 
a szabadulás után való nagy vá
gyakozását, amely kicsengett so
raiból. Gyönyörködtem Homér hő
si dicsőségében, de az élet ne
hézségeire, lelkünk gyötrő kérdé
seire egyik sem adott kielégítő 
feleletet. Amikor később a theo- 
lógiára kerültem, sírtam örömöm
ben, mikor láttam azt a nagy gaz
dagságot, amely a Szentírásból tá
rult elém. A gimnázium sokkal 
kisebb értékű könyvei között, er
ről a könyvről nem tanultam.«

»A vallási dolgokban teljesen tu
datlan.« Vájjon nem mondhatja-e 
ez meg nekünk a mai súlyos össze
omlás okát? Vájjon mi nem tarto
zunk-e azok közé, akik a vallás 
terén »tudósoknak« tartják magu
kat ?

Egy bibliaóra alkalmával az ige- 
hirdető az Ujtestamentomban rej
lő mély igazságokat tárta hallgatói 
elé. Hallgatói között azonban vol
tak olyanok is, akik magukat Oko
sabbnak tartották a lelkésznél és 
a vita megindult. Egy fiatalember 
azt állította, hogy ő a hit dolgai
ban egészen máskép gondolkozik.

A lelkész félrehívta őt. »Barátom, 
olvasta már egyáltalán az Ujtesta- 
mentómot ?« A fiatalember elpi
rult és eltűnt a körülállók között.
Ez csak egy példa a sok »vallás-, 
tudós« közül s ez a vélt tudás aka
dály az Ur Jézushoz vezető úton, 
Azonban ha theológiai tudással 
bírnánk is és ha a saját szemünk
ben bármi nagyok volnánk is, váj
jon az Ur nem azt mondaná-e né- 
künk egy csendes beszélgetésben: 
»Bizony, bizony mondom néked, 
ha valaki újionnan nem születik, 
nem láthatja az Isten országát.« 
Dobjuk el hát magunktól az úgy
nevezett tudásunkat és mint sze
gény koldusok álljunk Isten elé. 
Akkor majd az Ur Jézus lesz a 
tanító és felnyitja előttünk az is
teni bölcsesség titkait.

C0O

Uj embert.
A Megváltó egy új embert akar. 
Életét, vérét adta Ő oda.
Nem méltók hamar elhaló dalok 
felelni, hogyha kérd a Golgota.

Az én szívem hamar hévül, dobog, 
magasra csapó nagy lángokkal ég 
és szárnyra kelnek zengő dalia

mok...
Ő meghalt értem! Ő, mind nem

elég!

A szív hévül, az ajkon dal fakad, 
a lélek kész . . .  a test erőtelen. 
Hányszor az ellené a győzelem... 
Több, több erőt, ne fénylő sza-1

vakat!
Kevesebb, dalt, több élő- életet! 
Olajjal mindig újratöltött mécset! 
Mit érnek, jaj a hamarhevülések, 
Mit ér a dalok selymes, halk pa

lástja,
ha koldus, rongyos életet takar ?.. 
A Megváltó egy új embert akar.

Bélák Erzsébet,
cao
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Rettenetesebb az ítéletnél.
A 1.7-ik században egy lelkész 

hatalmas prédikációt tartott az el
következendő ítéletről, annyira, 
hogy Trallgatói közül többeket 
könnyekig meghatott. Amikor az 
izgalom a legmagasabb volt, a  lel
kész kis szünetet tartott és így 
szólt: »Töröljétek le könnyeiteket, 
még valami mondanivalóm van 
számotokra, ami az Ítéletnél is ret
tenetesebb.« A jelenlevők csodál
kozva, várakozásteljesen néztek a 
beszélőre. »Egy negyed óra múl
va«, — folytatta a lelkész ünne
pélyes hangon, — »miután ezt a 
házat elhagyjátok, mindent elfelej
tetek, amit itt hallottatok, vagy 
csak nagyon keveset gondolkoz
tok rajta és minden, amit itt hal
lottatok csupán, mint elbeszélés 
fog előttetek állni és ez rettenete
sebb az Ítéletnél.

GZO
ifr  l | l

Beck Tóbiás, a tübingeni theo- 
lógia tanára, nem sokkal a halála 
előtt ezt a kijelentést tette bará
tainak körében: »A tudománynak, 
történelemnek, természetnek, és 
művészetnek minden ágába belé- 
tekíntettem s hiábavalóságot, bal
gaságot s tarthatatlanságot fedez
tem fel azokban. Csak a Szent
írás nyújtott nekem igazságot és 
valóságot s ezért semmi által sem 
hagyom magamat elcsábítani és 
elkápráztatni. Az örökkévalóság 
számára nemesíti és készíti fel az 
embert.«

Épen úgy fogunk megjelenni a 
halálunk órájában, mint amilye
nek valóságban vagyunk. Csak a 
Krisztusban elrejtve, az ő  tökéle
tes igazságával befedezve állha
tunk meg azon a komoly órán.

A hit fénye.

Dolgozó szobámban ültem és ol
vastam. A nyitott ablakon át hű
vös levegő áradt be, elgondolkoz
va tekintettem a lámpa fényébe, 
amelynek lángjában éppen akkor 
pusztult el egy betévedt pillangó. 
A lámpa fénye odavonta őt s vá
ratlanul ott kellett elhullnia. — 
Nagyon gyakori eset s nagyon 
komoly hasonlatot találunk benne. 
A pillangó a szegény, tudományt 
szomjazó emberi lélek, keresi a 
világosságot, de nem ott, ahol ke
resnie kellene a hit napfényében, 
hanem sokszor az istentelen, el
bizakodott emberi tudományban. 
Ez a pislogó lámpabél, amely vi
lágítás közben önmagát égeti fel 
s mindent, ami a láng közelébe 

; ér, szintén megéget. Nem marad 
I vissza más, csak korom, békéte- 
I lenség, kétségbeesés. A nap vilá- 
I gít, anélkül, hogy elfogyna, vilá- 
I gít, anélkül, hogy fénye kiapadna, 
I s győztesen oszlatja el a fellege- 
I két. Ilyen a hitnek és a szeretet - 
I  nek a napja, amely a kétségnek 
lés gyűlöletnek ködét oszlatja szét.
■  És így van a könyvekkel is: az
■  egyik egyszerű szavakkal örökké-
■  való igazságokat tanít, nincs szük- 
lsége dicséretre, .— míg a másik
■  nagy nyomatékkai e világnak böl- 
■ csességét hirdeti. Tanulni ezekből 
,lis lehet, de csak olyan tapasztalt 
■ fgyéneknek való, akik birtokában 

„■ vannak az igazi zsinórmértéknek, 
alakik nem a látszat szerint ítélnek, 
itlBhogy e világ tudományának láng-

I  ja meg ne égesse őket s boldog- 
etlltalanokká ne legyenek e földi élet- 
elikn s az örökkévalóságban is.

• 1  *** *£♦ *t+ ♦♦♦ *t* *t* *t* »í* >j*****j»*v‘**'»*í»^
i]»B
! i

arm^zer v€szélyen is győzelmesen 
,j ’ Iteztülsegít minket az Űdvözi- 

■ tóbe vetett bizalom.
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Egy zsidó konferencia 
Palesztinában

Folvó évi április 20—22-ig volt 
A in Karemben. Jeruzsálem köze
lében az első zsidó-keresztyén kon
ferencia. Ennek a konferenciának 
határozott célja volt. Először a 
hitéletnek a mélyítése s azonkí
vül a zsidó-keresztyének számára 
a zsidó nemzeti öntudat megerősí
tése. Egyik fontos határozata a 
konferenciának az volt, hogy Pa
lesztina pusztaságaiban gyülekeze
teket létesítsenek és minden gyü
lekezetnek meg legyen a templo
ma. Ez a templom irányítsa a 
zsidók tekintetét Krisztusra, a 
Megváltóra és hirdesse, hogy Jé
zus a megígért Messiás, aki a lé
lek ideig és örökkétartó boldogsá
gát adja és aki által; elnyerhetik 
az üdvösséget, a békességet. Va
lóban — ez gyönyörű gondolat!

A hegyek között szépen fekvő 
Áin Karem Jeruzsálemnek egy kis 
keresztyén elővárosa. Ugyanaz a 
hely, ahol Keresztelő János szü
letett.

Április 20-án érkeztek meg a 
vendégek Ain Karembe s aznap 
este kezdődött a konferencia. Az 
Ur Jézus azon szava »Imé én ti- 
veletek vagyok minden napon,« 
volt a megnyitás mottója. A pa- 
leszt'nai zsidó-keresztyén egyesü
let elnöke vezette a tárgyalásokat. 
Azután Levison León, a nemzet
közi zsidó-keresztyén mozgalom el
nöke szólt Istennek Izráel népe 
iránti nagy szeretőiéről. Utalt ar
ra, hogy Isten ma is ugyanazt 
akarja, mint 1900 esztendővel ez
előtt, most is ki akarja magát 
jelenteni, hogy a zsidó népet oda- 
kényszerítse Fiának, a Megváltó
nak lábaihoz. Utána Glaser zsidó 
misszionárius beszélt és hálát adott 
Istennek, hogy ilyen csodálatos 
szeretettel hajol le az emberekhez.

A konferencia második és har

madik napján 3 témát tárgyal-» 
tak. »Először,« — ahogy GlaserB 
misszionárius írja — »Filippi :■  
alapján állították elénk a mi Meg-* 
váltónkat. Hallottunk arról, hogy» 
alázatos és engedelmes volt, hogyB 
szeretett bennünket, hogy szolgált* 
nékünk és hogy Isten felm agasz-*  
talta. A második téma az É nekek* 
Éneke 2. és 3. alapján elénk Járta a *  
menyasszony boldogságát, aki ezt» 
mondja vőlegényének: »Az én se*  
relmesem enyém, és én az övé,-* 
mikor megtaláltam azt, akit az én» 
lelkem szeret, megragadám őt, ell 
sem bocsátóm, mígnem bevivémötl 
anyám házába.« így nem fogunk! 
mi, zsidó-keresztyének sem nyit* 
godni addig, amíg népünket ell 
nem vezetjük a Megváltóhoz. E z! 
a célja a zsidó-keresztyén egyel 
sülésnek. A harmadik témát León 
úr tárgyalta. Jób 14:4-ről beszélt: 
»Ki adhat tisztát a tisztátalanból: 
Senki.« A szónok azt mondta, hogy 
ha valami tisztátalan dolgot fel
robbantanak, akkor történik vala
mi. így van ez az emberi életben is, \ 
Ha a bűnös Jézus közelébe ke- j 

rül új, tiszta ember lesz belőle, j 
így  volt a bűnös asszonnyal, Za- 
keussal.« — Nagyon megáldott na
pok voltak ezek. —

Izrael előtt nagy jövő áll, ál
dássá kell lennie más népek szá
mára. Ezt Isten mondotta, és ő 
megtartja szavát. Mintha már is 
látnánk, ennek az Ígéretnek a be
teljesedését. A nemzetek életében 
Palesztina mindinkább középpont 
ba kerül. S a zsidókban mindig 
jobban felébred a vágy atyáik ha
zája után.

Az Ur egyengeti hazatérésük út
ját. Az bizonyos, hogy nem min
den zsidó jut el Palesztinába, de 
aki komolyan akar, és aki a zsidó
nép történetében felismeri az élő 
Isten akaratát, az »haza« talál. 
Valóban, ez az idők jele! — Isten 
népe, figyelj reá! —
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT!

Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Okt. 1. Luk. 7:11— 17. Ef. 3:13— 21. 
Máté 11:25— 30. Zsid. 12:18— 24- Amilyen 
különbség van az arckép és az eredeti élő 
lény között, olyan különbség van az 
ó-testamentumi elörevetett kép és az új- 
testamentumi, Jézusban beteljesedett va
lóság között. Nekünk, az újtestamentum 
gyermekeinek nem kell félnünk a harag- 
vó Istentől, nem is kell emberi közben
járóra támaszkodnunk, mert a mi köz
benjárónk az U r Jézus Krisztus, akinek 
vérében hit által megtisztulva, félelem 
nélkül járulhatunk a szent Isten elé. 
Éljünk evvel a dicsőséges előjoggal s 

[ ápoljuk az Atyával való összeköttetést 
a Fiú által.

I Okt. 2. Zsolt. 51. És. 59:1— 8. Ez a 
[bűnbánati zsoltár igazi evangéliumi, han- 
I gokat szólaltat meg: bűntudat, bűn bánat, 
[ bünvallás tiszta szív után, s Isten Lel
kének közöltetése után való vágyakozás, 
az engedelmességnek, az Űrről való bi
zonyságtételnek és az Űrért való mun
kálkodásnak a készsége, mindezek olyan 
vonások, amelyek mindörökre követendő 
példa gyanánt állhatnak előttünk. M i
lyen sok keresztyén van, akiben mind
ebből semmit sem láthatunk. Bár ne tar
tanánk mi ezekhez, hanem tennénk ma
gunkévá a Dávid zsoltárát!

bűneset folytán. Meg kell térni mincen- 
kinek.

Okt. 5. Ján. 8:1,8— 59. És. 60:15— 22. 
Az, hogy valaki Isten gyermeke-e vagy 
sem, nagyon könnyen kitűnik abból, hogy 
hogy gondolkozik Jézusról. A  meg nem 
tért ember nem képes elviselni Jézus 
istenségét. Lehet, hogy nem támad el
lene olyan durva szavakkal, mint itt 
ezek a zsidók, nem mondja talán, 
hogy ördög van benne, de Istennek 
sem ismeri el, s evvel már megvonja tőle 
az Őt megillető dicsőséget, sajátmaga 
előtt pedig elzárja az Atyához vivő utat, 
mert senki sem mehet az Atyához, csakis 
Ő általa.

Okt. 6. Ján. 9:1— 23. És. 61. A  vak
nak a története is világosan bizonyítja, 
hogy aki nem akar hinni, az nem hisz, 
még akkor sem, ha kézzelfogható dol
gokat lát. A  vaknak a meggyógyítása 
világos bizonyíték volt Jézus isteni ha
talma mellett, de a farizeusok nem 
akarták elismerni ezt a hatalmat, tehát 
előttük még ez a kézzel fogható bizonyí
ték is csak eggyel több ok volt, hogy 
Jézust vádolják. Aki Jézusban nem hisz, 
az szükségszerüleg a vádolói közé áll.

Okt. 7. Ján. 9:21,—1,1. Zsolt. 75:5— 8. 
Aki a legnagyobb isteni igazságot, a 
Jézus szabadító és megváltó munkáját 
elfogadni nem akarja, az szívesen öltöz
teti ezt a hitetlenséget valamely vallási 
formába. A  régi zsidók Mózesre hivatkoz
tak, a mai keresztyének különböző ra
cionalista irányzatokba kapaszkodnak, 
túlzásnak, szektáskodásnak nevezik a 
valódi bibliai hitet, amellyel szemben az 
Ő keresztyénségök a „józan” keresztyén- 
ség. Pedig, óh beh távol áll a józanság
tól minden keresztyénség, amelynek kö
zéppontja nem a megfeszített és feltá
madt Krisztus, a megnyílt szemű vak 
által fölismert Isten P'ia.

Okt. S. Luk. 14:1— 11. E f. 4:1— 6. 
Máté 12:1— 8. Zsid. 4:9— 13. Két egymás
tól különböző, de fontosságban egyforma 
szó ismétlődik ezekben a versekben: 
„E gy " és „Mindenek” . Nézzük meg jól, 
hogy mi az, ami csak egy: a Krisztus 
teste és a Lélek, aki azt áthatja, az L!r, 
a hit, a keresztség és az Atya.S mind 
ez az egység mindenek számára van, 
egyformán, s mindenek fölött van, faj,

Okt. 3. Ján. 8:21— 30. És.59:9— 21. 
ézus eleitől fogva bizonyságot tett az 
Ityával való egységéről, mindenki hall- 
litta, mindenki megérthette ezt, ha 
ikarta. A hitetlenség oka mindig abban 
rejlik, hogy az ember nem akar hinni. 
Alátét Isten adja, de adja mindenkinek, 
aki el akarja fogadni. Aki nem akarja, 
¡itta nem kényszeríti rá. Az örökkévaló- 
pgban mindenkinek arról kell majd fe 
llelnie, hogy akart-e hinni, vagy nem.

I  Okt. 4. Ján. 8:31— 47. És. 60:1— 14. 
■évednek azok, akik azt hiszik, hogy 
■minden ember Isten gyermeke. Egyelőre 
fcindenki csak Isten teremtménye; Isten 
feermekévé csak Jézus által lehet, ha 
Bfasban hisz, mint Megváltójában, s 
[benne és Őáltala járul az Atyához. Ez
■  világos tanítása a Szentírásnak, ame- 
Bet semmiféle emberi bölcselkedés meg 
Km cáfolhat. Jézus személyén dől el
■  emberi lélek sorsa. Vagy Isten gyer- 
Btkévé lesz Ö általa, vagy az ördog- 
■yáé marad, aki jogot formál hozzá a
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nyelv, nemzet, egyház, egyesület fölött, 
s mindenekben munkálkodik, aki szívét 
előtte megnyitja. Gondolkozzunk komo
lyan ezen az egységen, ezen a minde
nekben munkálkodó kegyelmen.

Okt. 9. Zsolt. 55:1— 9; 17— 19; 23. 
És. 62. Nehéz szorongattatások közé ju
tott léleknek a kiáltása ez. Kívül ellen
ség, belől félelem. Menekülésre, nyuga
lomra vágyik a lélek. De a kiáltás nem 
hiába való. Fölhat az égbe s megjön a 
felelet, a bizonyosság, hogy Isten meg
szabadít. Aki Őreá veti terhét, az ta
pasztalja, hogy Isten gondot visel s nem 
engedi elbukni azt, aki őbenne bízik. 
Paizs és páncél az Ő hűsége.

Okt. 10. Ján. 10:1— 11. És 63:1— 14. 
A  legnagyob áldozat, amit valakiért 
hozhatunk, az, ha életünket adjuk oda 
érette. S mennél drágább az az élet, 
amelyet oda adunk s mennél nagyobb 
az eredmény, amelyet evvel elérünk, an
nál értékesebb, annál fontosabb ez az ál
dozat. Minden áldozat között, amely va
laha hozatott, a Jézus áldozata volt a 
legértékesebb és a legfontosabb. S ez a 
kettő összefüggésben van, mert csak az 
ilyen nagyértékü áldozat lehetett vált
ságdíja az egész emberiségnek. Köve
ted-e jó Pásztorod hangját, aki ilyen 
drága áron vett meg tégedet is ?

Okt. 11. Ján. 10:12— 30. És 63:15—  
64:11. A z Atya és a Fiú egy. Aki a Fiú
nak adja át magát, az az Atya gyermeke 
is. S Isten nem tesz különbséget az ő  
gyermekei közt, akármilyen nemzetből, 
társadalmi osztályból, vagy' egyházból 
származzanak is. Jézus az egyedüli Pász
tor, s azi Ő célja az, hogy egy akolba 
gyűjtse össze juhait. De mennyi akadá
lya van még ennek a mi sok emberi 
gyarlóságunk és bűnünk miatt! Mennyi 
korlátot állítunk föl, hányfelé húzunk! S 
ami a legnagyobb baj, külső vagy másod
rendű különbségek miatt milyen bizal
matlanok vagyunk egymás iránt! Nem 
kellene ennek igy lennie!

Okt. 12. Ján. 10:31— 12. És. 65:1— 16. 
Találhat-e Jézusban ma is valaki valami 
hibát? Bizonyára, épen úgy nem, mint 
ahogy földön jártában nem találhatott. 
Aki tehát el akarja Őt vetni, az másban 
nem akadhat fönn, csak Isten voltában. 
Mert ha Isten, akkor joggal követeli, 
hogy minden térd meghajoljon előtte, 
s aki erre nem hajlandó, az mást nem

tehet, mint hogy kétségbe vonja Jézus 
istenségét. Pedig a cselekedetek, amelye
ket Szent lelke által cselekszik, ma is 
bizonyságot tesznek erről. S hála Isten 
kegyelmének, ma is sokan hisznek 
őbenne.

Okt. 13. Ján. 11:1— 16. És. 65:17— 
25. Jézus sohasem siet, de sohasem ké
sik el. Mindig pontosan tudja, melyik 
az ö  órája. Ha sietett volna, még életben 
találhatta volna Lázárt s meggyógyít
hatta volna, de akkor nem tett volna bi
zonyságot arról, hogy Ő a halálból is 
feltámaszthat. Tehát nem késett el, a 
kellő időben jött, hogy megcselekedje 
azt, amit akart. S így van ez ma is, a 
te életedben is. Bízd minden dolgodat aa 
Úrra s ne légy türelmetlen, ne akarj ma
gad közbevágni, Ő a maga idejében min
dent a legjobban elintéz,

Okt. U .  Ján. 11:17— 31. II. Krun. 
1:7— 12. A  feltámadás nemcsak azt je
lenti, hogy majd valamikor kikelünk a 
sírból, hanem azt is, hogyha Jézusban 
hiszünk, akkor soha meg nem halunk, 
vagyis a halál számunkra nem halál, 
csak átmenetei a tökéletesebb életre. De 
azért az is igaz, hogy annak az életnek 
a végső, legtökéletesebb fokozata a: 
lesz, amikor a lélek újra egyesül a test
tel a feltámadásban. S hogy Jézusnak 
megadatott az a hatalom is, hogy ezt 
véghezvigye, annak a jele volt Lázár fel- 
támasztása.

Okt. 15. Máté 22:34—46. I. Kor. 
1:4— 9 Márk. 10:17— 27. Jak. 2:10—11. 
A  hit a gyökér, a cselekedetek a gyümöl
csök. Ahol beteg a gyökér, ott nem lehet
nek jó gyümölcsök; ahol nincs igazi, élő 
hit, ott csak mesterségesen előidézett jó
cselekedetek lehetnek, amelyek Isten 
előtt nem kedvesek. S ahol egyáltalán 
nincsenek jó cselekedetek, ott nincs igazi 
élő hit. H it által üdvözölünk, de hitünk
nek cselekedetek által kell magát meg
bizonyítania.

Okt. 16. Zsolt. 56. És. 66:1, 2; 10—14; 
22. A  hit már akkor is látja a szabadi- 
tást, mikor az földi szemmel még nem 
látható. A  hit Istenben való bizalom, 
amely Isten Ígéreteire támaszkodik. A 
hit tudja, hogy Isten erősebb az embe
reknél s megtudja hátráltatni még a 
legerősebb ellenséget is. A  hit háládatos- 
ságra, Istennek való teljes odaadásra in
dít. Milyen a te hited?
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