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Jézus azért, amint észrevevé, hogy jőni akarnak 
és őt elragadni, hogy királlyá tegyék, 

ismét elvonula egymaga a hegyre.
Ján. 6 : 15.

Mindenki nagy, hatalmas, elismert akar lenni. Mindenki azt akarja, hogy 
föltekintsenek rá, irigyeljék, körülvegyék, dicsőítsék. Milyen jól esik az ember
nek, ha valahol értékelik és megbecsülik munkáját. Olyan szívesen ma^ad azon 
a helyen és újra meg újra elmondatja a dicséretet és elmondja ennek-annak. 
Hozzáteszi ugyan, hogy nem az én érdemem, nem én tettem, én csak eszköz va
gyok az Úr kezében. De mégis ő is ott van. Ez az ember: az „én”  érdemem is; 
az „én” munkámat használta fel az Úr; az „én” bizonyságtételem adta meg az 
utolsó lökést; az „én”  szeretetem vonzotta. . . És minél többször mondom, vagy 
gondolom, hogy „én”  vagyok az eszköz az Úr kezében, annál nagyobb lesz az 
„Én” és annál kisebb az Űr. Annál nagyobb az én érdemem és annál kevesebbet 
végzett az Űr benne. És végül már nem marad más, csak Én . . .  És akkor el
vettük jutalmunkat!

„Jézus azért, amint észrevevé . . .” Az Úr nem várt, hanem amint észre
vette, hogy közelednek hozzá, hogy körül akarják venni, hogy dicsőíteni akarják, 
hogy királlyá akarják tenni . . . elvonult egymaga. Nem kereste a maga dicső
ségét, tudta, hogy „van, aki keresi és megítéli” . (Ján. 8:50)

Te miért nem teszed meg ugyanezt? Miért nem vagy résen akkor, amikor 
kisértő jön az első támadással, az első dicsőítő, hízelgő szóval ? Miért nem 
:z rögtön ellent, amint észreveszed? Nem akarsz ellentállni, mert jól esik neked, 
írt élvezed. Vagy nem veszed észre? Figyelj, ha körülvesznek, ha dicsőítenek, 
királlyá akarnak tenni, ha el akarnak ragadni, ha úgy látod, hogy te is vagy 
laki; akkor vonulj el magadba! Ott, magadban, a „hegyen” kérd az Urat, 

legyen veled, hogy szóljon hozzád, hogy mutasson meg magadat magadnak 
akkor meg fogod látni, hogy ki vagy: milyen nyomorult, milyen senki, milyen 

mint amilyennek az ördög festett. Nézz ott a tükörbe, Isten Igéjébe, az 
ijd valódi képedet mutatja. Ebben bízhatsz, ennek hihetsz, erre építhetsz, 
ha megrettensz is tőle, akkor is igaz, akkor is a javadat szolgálja. És ha semmi 
vagy, csak törött edény, akkor használhat fel az Úr mások életében; akkor 
íz világító fáklya, melynek fényénél sok vergődő, küzdő lélek haza talál.

Dr. F. M. d. ft.

IX. évfolyam, 20. szám. 
1933. október 15.
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Használjuk ki az időt!

Hasiam W. angol lelkész be
széli :

Egy nap sietve hívtak egy ;idő- 
sebb úrhoz, azt mondván róla, 
hogy haldoklik. Régebben ismer
tem, láttam néha a templomban, 
de újabban egészen elvesztettem 
a szemem elől.

Mikor a szobájába léptem, mind
járt ráismertem, s fájt, hogy olyan 
rossz színben találom. Hamarész- 
revettem, hogy lelkének az álla
pota jobban foglalkoztatja, mint 
testi betegsége. Kevés remény volt 
a felgyógyulásához, de erről nem 
beszélt, azonban nagyon aggódott 
a lelke miatt. Megkérdeztem, hogy 
kegyelmet nyert bűnös é?

»Azt hittem, hogy az vagyok«, 
mondta, »de mégis boldogtalan va
gyok.«

»Öntse ki a szívét« szóltam, »ta
lán segíthetek önön.«

»Nos« mondotta, »sok évvel ez
előtt fölébredtem és megtértem. 
De most itt, a halálos ágyamon ve
szem észre, hogy az életemet mé
gis elveszettnek mondhatom. A sa
ját kedvem szerint töltöttem el és 
most elmúlt. Mindezeket az éve
ket elvesztettem. Nem félek épen 
a haláltól, mert bízom a Megvál
tóban, de síé gyetek meghalni!«

Mit szólhattam minderre? Há
nyán vannak, akik ilyen önző éle
tet élnek! A Jézus által megszer
zett üdvösséget hálásan elfogad
ják és örülnek neki, de pem gon
dolnak arra, hogy az életöket, me
lyet az Űr megvásárolt, Őneki szen
teljék és Neki szolgáljanak.

»Jobb későn, mint soha«, mon
dottam. »Örülök, hogy Isten meg
mutatta önnek, hogy hol hibázta 
el a dolgot. Ö meghalt minden
kiért, hogy azok, akik élnek, ezu
tán ne önmaguknak éljenek, ha

s u g á r

nem Annak, aki értök meghalt^ 
föltámadott.«

»Igen, igen, épen ez az, amit el
mulasztottam és most boldogtalan 
vagyok, hogy semmit sem hozha
tok helyre.«

»Ha Isten ezt a bűnt fölfedte ön 
előtt, azt nem azért tette, hogy önt 
kétségbeesésbe kergesse, hanem 
hogy megbocsásson.«

»Köszönöm a bátorításnak ezt a 
szavát,« szólt a beteg. »De vájjon 
megbocsáthatja-e nekem Isten ezt 
az éveken át elkövetett mulasz
tást ?«

»Igen, megbocsáthatja és meg 
akarja bocsátani«, feleltem. »0 
megsebez, de m égis gyógyít;meg
öl, de meg is elevenít. S még 
ennél többet is tehet. Fölhasznál
hatja önt, mint az ő  kegyelméről 
bizonyságot tevőt.«

»Óh, milyen mélyen megragad ez 
engemet!« szólt beteg barátom. 
»Mit mondhatok, vagy mit csele- 
kedhetem ?«

»Mit cselekedhetik?« ismételtem. 
»Mindenek 'előtt vallja be bűnét 
Istennek és kérjen Tőle bocsána
tot. Kérje Öt arra is, hogy ha önt 
elszólítja, tegye utolsó bizonyság
tételét áldássá mások számára.«

»Ezt megteszem«, mondta teljes 
szívéből. S azonnal elkezdte ket
tős kérését az Úr elé vinni. «Ámen« 
mondtam reá szívem mélyéből. S 
azután úgy éreztem, hogy szabad 
komolyan kérnem az Urat, gyó
gyítsa meg ezt a< tanítványát, hogy 
bizonyságot tehessen, ne csak az 
üdvösségről, hanem az új élet va
lóságáról és erejéről is.

A kedves beteg sokáig sírt. Azu
tán komolyan és ünnepélyesen így 
szólt: »Hiszem, hogy Isten meg
bocsátott, s azt is hiszem, hogy 
még egyszer megajándékoz élet
tel és egészséggel.« »Akkor hát 
adjunk ezért hálát«, végeztem be 
én. »Neki semmi sem lehetetlen.«
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> öröm volt látni, hogy ez a ked- 
es férfi ettől fogva elkezdett gyó
gyulni. Napről-napra új erőt nyert 
estben és lélekben.

»Szeretném átadni magamat az 
rnak, mint tökéletes hálaáldoza- 

:ot«, mondta egyszer. »Testem, lel
jem, egész valóm az Övé legyen 
ízentúl.« — Óh, milyen sokat kell 
még tanulnom,« mondotta egy más 
alkalommal. »Azt hiszem, még tá
volról sem értele mindent, amit a 
hit magában foglal.«

S ez a drága ember olyan tudni- 
vágyó és olyan vezethető volt, mint 
egy gyermek. Betegszobáját úgy 
hagyta el, mint új ember. Telve 
volt az Úr ügye iránt való buzgó- 
sággal, az emberi lelkek iránt való 
szeretettel. Különösen olyanokhoz 
hajtotta a Lélek, akik elfogadták 
Krisztust, de nem tudták hogyan 
éljenek és szolgáljanak az Úrnak. 
Az volt a vágya, hogy az ilyeneket 
rávezesse arra, hogy tudatára jus- 

[ sanak elhivatásuknak s drága ide- 
[ jöket fölhasználják Isten dicsősé- 
.gére.

Még több évig élt, mint Jézus 
Krisztus buzgó, megáldott követő
je, s ebben a szolgálatban szabad 

i és boldog volt.

Világosságod fényljék.
i Istennek égy hívő gyermeke be
széli el: Fáradtan az egész napi 
munkától, gondtól, tértem nyugo
vóra. Csodálatos dolgokat éltem 
át. Mialatt a sötét éjszakában fek
vőhelyemen pihentem, úgy tetszett

■  nékem, mintha tiszta csengésű an-
■  gyali hang ezt mondaná: »Jer kö- 
Jvess!« Valaki megérintett. Elhagy
ta tűk a szobát s röpültünk túl a vég- 
I  telennek látszó felhők fölött, min

dig közelebb-közelebb a mennyei 
'.¡.■  dicsőséghez. Az égi fényesség ti- z 
,;l  tán megvilágította útunkat és én 
jA  csodálkozva, ámulattal néztem kö- 
.jMrül. Hamarosan észrevettem, hogy 

■ külsőm is . megváltozott: hófehér

ruha volt rajtam. Végre elértük 
a várost, melynek kapuja csillogó 
drágakő volt, s az arany utcákon 
átmenve beértünk a város közepé
be. Nap és hold nem volt lát
ható; a városnak nem volt szüksé
ge világosságukra, mert Isten di
csősége fényesen beragyogta azt 
és Jézus Krisztus, Isten Báránya 
volt a város világossága. Angya
lok jártak az utcán és énekelték 
Istent dicsőítő énekeiket.
. De mindennél többet jelentett 
számomra Megváltóm közelsége. 
Amikor hozzá értem, nagy irga
lommal és szeretettel nézett rám. 
Ott álltam vágyaim, reményeim 
beteljesülésénél: az Úr trónja előtt. 
Ünnepélyes hangon szólított meg: 
»Hol vannak a koronát ékesítő 
drágakövek és csillagok? Nézz kö
rül, ime mindazoknak, akik itt 
vannak, csillagokkal és értékes 
gyöngyökkel van kirakva a koro
nájuk. Jól tudom, hogy hittél (én 
bennem, örökélet vár reád, de ko
ronádból hiányzanak a csillagok. 
Nem azért váltottalak meg, hogy 
egyedül járd az élet útait, hanem 
azért, hogy világosságod fényljék 
mások előtt. Gazdag áldásban ré
szesülhettél volna, ha életed mások 
számára áldást terjesztett volna!«

A látomás eltűnt, egyedül ma
radtam. Az éjszakai sötét árnyak 
tűntek és a felkelő nap első su
garai köszöntek be ablakomon. 
Nem tudtam mást tenni, mint sír
ni, újra sírni az örömtől, hogy 
még itt élhetek a földön. Még van 
időm ahhoz, hogy hitemet cseleke
detek által mutassam meg, még 
beszélhetek Jézus szeretetéről a té
velygőknek, még vezethetek fárad
takat az élet tiszta forrásához.

Szívem mélyére bevésődött az 
isteni igazság: »Az értelmesek pe
dig fénylenek, mint az égnek fé
nyessége, és a kik sokakat az igaz
ságra visznek, miként a csillagok 
örökkön örökké.« Dán. 12:5.
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ÚJ ÉBREDÉS.

Az álom annyiszor kisért. 
Reámborítja fátyolét 
s nem látom már a messze célt, 
nem látom már a Golgothát. 
Véres pompájú szép hegyét 
üdvömnek óh, a fátylon át 
nem látom teljes fényiben.
Nem ég, nem lángol a szívem ...

De akkor szánó, szent szemét 
reám veti és küld elém, 
valakit küld elém az Űr, 
akinek életében én 
meglátom tespedő valóm, 
kiből újra átcsap belém 
a tűz és ösztökélve ég:
Mélyebbre még! Mélyebbre még!

Hol egy magas, szikár alak, 
kalodába, bilincsbe vert, 
amint dicsérő dalt dalol, 
fájdalmat, szégyent, kínt fe le jt...  
Hol egy tündöklő, tiszta arc, 
mely édes ámulatba e jt ...
Rajt’ annyi béke, annyi csend ... 
A harc, a láz, mind elpihent.

Valakit küld elém az Űr. 
Ragyognak, hívnak szent nyomok. 
Őh, messze elmaradtam én.
Jaj, hát miért is álmodok 
halálosan, jaj, hát miért?!
Szívem tüzel, lángol, lobog, 
ajkamon háladal terem: 
Felébresztettél Mesterem.

Bélák Erzsébet, 
oo/o

Az egyetlen út.
Trója városának, így mondja a 

történet, csak egyetlen bejárata 
volt. Bármelyik irányból érkeztek 
is utasok, csak ezen |az egy úton 
juthattak be a városba. így az 
Atya szívéhez is csak egy út ve
zet; ha az Ur Jézus áldozatát a 
magad számára elfogadod. Ő az 
út, senki sem mehet az Atyához, 
hanem csak Ő által».

A cél felé.
Templomot épített a kis falu.H 

Aki csak tehette, szívesen felaján-B 
lotta segítségét az építésnél. A* 
’gyülekezet ifjú lelkésze is ott töl-H 
tötte minden szabad idejét azépü-B 
lő templomnál. Hálával volt telcB 
a szíve, Ura kegyelméért, hogyB 
megsegítette a kis gyülekezetei, B  
hogy templomban dicsőíthesse az B 
Ő szent nevét. Eddig csak az is- B  
kólában jöhettek össze, vasárna-1 
ponként. — Gyönyörködve szem-B 
lélte a lelkész a munkát, szorgos» 
kezek dolgoznak mindenfelé. Mát* 
a torony is elkészült, a mester 
épen most teszi fel a keresz
tet a torony tetejére. Céltudatosan 
megy felfelé, nem tekint semerre, 
már ott van a torony tetején, né
hány percnyi munka csak s mára 
kereszt ott áll a tetőn, hirdetve az 
Űr Jézus váltsághalálát és bűnbo
csánatot a megtérő bűnösnek. — 
Az ifjú lelkész eddig csak lentről 
szemlélte a munkát, most vágyott 
felmenni egészen a toronytetőre. 
Szándékában inkább a kíváncsiság 
vezette, vájjon milyen érzés az, ha 
az ember olyan magasról néz le 
a földre? Már indult is felfelé és 
a mester utána. Észrevette, hogy 
a lelkész úr le-le pillant a földre. 
Egyszer oda szólott hozzá: »Tiszte
lendő úr, ha valóban fel akar jut
ni, akkor semerre se nézzen, csak 
felfelé, előre, -különben nem jut
hat fel!« Az ifjú lelkész ¡megszív
lelte a mester szavait. Megértette, 
mennyire áll ez a lelki életre vo
natkozólag is. Ha útunk céljául 
a mennyei Jeruzsálemet tűztük ki, 
akkor a mi tekintetünket is oda 
irányítsuk az Urra, csak úgy ha
ladunk előre. Ha lefelé nézünk a 
körülményekre, a nehézségekre, 
megijedünk, elbátortalanodunk és 
könnyen megesik, hogy a célt elté
vesztjük szemünk elől.
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Alabama.

Egy indiánus menekült a tűz 
elől, melyet vörös keze gyújtott 
meg. Ereje fogytán volt. De 
tovább futott, mert tudta, hogy fia 
megáll, a biztos halál fenyegeti. 
Előtte terült el a  széles, mély fo
lyó, ha át tudja úszni, ¡akkor meg
menekült. Lélegzete el- elakadt, 
megingott. Végre parthoz ért, gon
dolkozás nélkül vetette magát be
lé a hömpölygő habokba. Nemso
kára elérte a túlsó partot. Már 
majdnem megmenekült, .keze érin
tette a part növényeit, föl akart 
emelkedni, de erőtlenül hanyatlott 
vissza. Még egy utolsó erőfeszí
tés és ott fekszik a puha, zöld pá
zsiton és elszörnyedve látja a pusz- 

j titást, melyet a tűz a túlsó parton 
[ okozott.

»Alabama!« —• kiáltja any anyel - 
I vén, ami azt jelenti: »itt megnyug- 
I szom.« — Azt mondják, innét kap- 
I ta Alabama állam a nevét.

Te közötted és a békesség or- 
[ szága között, te közötted és az 
I Ür Jézus békessége között, mély 

folyó van. Keresztül kell jutnod, a 
i szoroskapunál folyik a harc az el- 

I  határozásért. Oda tudsz-e adni 
I  mindent Jézusért. Büszkeséged, 
1  emberfélelmed hömpölygő folyó 1 közted és Jézus között. Törj ke- 
I resztül! Ha keresztül törtél, fo- 
■  god valóban meglátni, hogy mi- 
I  Íven veszélyből menekültél meg és 
l a  szíved felujjong; kegyelemből 
I  megmentve.

I  Világíts!

a I Nem azért nyertél világot, hogy 
e, I  »szóval« tartsd a világot, 
ésHFényljék az az életedben! Ki szen- 
é- B tül él, szól legszebben.

Tersteegen G.

„A császár győzött.“
Súlyosan sebesült katona feküdt 

egy árokban. Amikor éppen fel 
akarták társai emelni, hogy a kö
tözőhelyre vigyék, Napóleont pil
lantotta meg, amint ellovagolt 
előtte. »Hagyjatok itt meghalni«, 
— mondta — »nincs szükségem 
semmire, láttam, hogy a császár 
győzött!« Nem kellene-e nekünk 
is szívesen Vennünk, ha megfeled
keznek rólunk, amíg Krisztus, a 
Király győz?

Isten Igéje nem olyasmi, mint 
a vénasszonyos mesék, vagy a köl
tők versei, hanem ahogyan Pál 
apostol mondja (Róma i :16.), Is
tennek hatalma minden hívő üd
vösségére. Igen! valósággal Isten 
hatalma, amely a Sátánt keserve
sen gyötri és szorongatja, minket 
pedig módfelett erősít, vigasztal 
és segít.

Az Úr szolgálata szentséges. 
Szentséges szolgálat megszentelt 
szívet és megszentelt kezeket igé
nyel.

Jézusra tekinteni! Ez a rejtett 
erőforrása azoknak, akik nyílt és 
csendes tekintettel néznek az élet
be, ez teszi őket győzelmesekké, 
Istennek boldog, erős, szabad 
gyermekeivé!

Feszült igyekezettel előre, sze
medet az Atyára függesztve járj, 
légy egészen olyan, mint Ő. U- 
gyanazzal a lénnyel, ugyanazokkal 
a mozdulatokkal. Ez az egyetlen 
helyes mód, különben nem érde
mes megtérni.

Ne tarts semmit a szívedben a 
másik ellen, különben méltó vagy 
a gyehenna tüzére.
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Segélykiáltás a szaí 
földéről.

Délafrikében dolgozó misszionárius 
leveléből.

Szárazság! Vannak helyek,- ahol 
négy, vagy több év óta említésre" 
méltó eső nem esett. Kormányzó
ságunk egyes területeket kietlen
nek minősített és felszabadította az 
adófizetés terhe alól. Más utakon 
is igyekszik segítségére lenni az 
elszegényedett népnek, de minden 
segítség, csak csepp a tengerbe, 
a nyomort csak igen keveset eny
híti. Halál, halál mindenütt, ahová 
a szem ellát. A nap égetőn szórja 
sugarait, az ember tehetetlen. A 
gazda hiába keres barma számára 
legelőt, vagy más eleséget; kiet
len pusztaságot, kiszáradt folyó
kat, patakokat talál.

Néhány megrázó eset': S g y  
német gazda nem birta látni éhező 
barma kínlódását, kétségbeesésé
ben önmaga ellen fordult és véget 
vetett életének. — Két holland 
testvér költözködött egyik város
ból a másikba. Az idősebb elment, 
hogy vizet keressen. Napok múl
tán reménytelenül, víz nélkül tért 
haza. Fivérét halva találta, ö  ma
ga is öngyilkos lett. — Május ha
vában az egyház felügyelője fel
szólította a gyülekezeteket imaó
rák tartására. Voltak, akik hitetle
nül, gúnyolódva fogadták. Az idő, 
amelytől esőt várhattunk volna, el
múlt. A gazda azonban nem tud 
belenyugodni, sóvárogva várja az 
esőt hozó drága szelet. És ha az 
eső most is elmarad? A  karakul
nyáj az egyetlen, ami még be
vételt jelent. És ha a szárazság mi
att az is elpusztul ? Hiszen százával 
hullanak el a barmok szerte, az 
egész országban. A szarvasok so
ványan, kiéhezve állnak az autó 
utakon, már nem menekülnek el.

Önkénytelenül is Jeremiás pró 
látására kell gondolnunk. Fejedel-I 
rneik is kiküldik gyermekeiketvi-| 
zért: elmennek a butákig, nem 
Iáinak vizet; visszatérnek üres ei 
nyekkel... Még a szarvas is ol.-. 
hagyja fiát, mert nincsen fü. j 

Sok külföldi telepedett itt le, 
akik e gykor tele reménységgel jöt
tek a napsütésben gazdag földre,! 
A szórványokban szétszórt közös
ségek is vannak, melyek a mostani 
súlyos helyzetben a lelkész számá
ra elérhetetlenek. Az egyháztagok 
egyház-adójukat fizetni nem tud
ják és így az utazásokat is be kel
lett szüntetni. Őh, milyen s; 
lenne pedig a vigasztalásra! A ke
resztyének hite meglankadt, szivük, 
lelkűk elcsüggedt. Urunk, Iste
nünk, óh küldj -esőt a szomjas 
földre, küldj áldásesőt a megfá
radt szívekre! Vedd el a Halált, 
pusztulást rólunk, érintsd a ha
lott lelkeket. Tárd ki előttünk újra 
az Ige kapuját. Adj csendes (szívet, 
amely megalázkodik a csapás sú
lya alatt. Óh, taníts meg imádkoz
ni és bízni nagyobb hittel, bizo- 
dalommal. Urunk, Istenünk, hall 
gass meg bennünket!

Mikor Liebendörfer Jakab igaz
gató tanító súlyosan beteg volt, 
így szólt: »Őh, nagyon komolya 
halál; Isten sokkal mélyebbre ve
zet bennünket, mint gondoljuk! Az 
ember ilyenkor már gondolkozni 
s az Üdvözítőben bízni is képtelen, 
de a halálban is az Üdvözítő kar
jain pihenhetünk, nem a semmi 
ségre támaszkodunk akkor.« Nem 
sokára felkiáltott: »Béke, béke 
Csupa felüdülés, csupa szeretet 
Nagy békesség vesz körül, olyan 
béke, mint a folyam árja! — Igen, 
szép a halál, békesség, nem hiú 
ábránd.« Utolsó szavai ezek vol
tak: »Jézus én bizodalmám — Jé 
zus az én üdvözítőm!«
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majd elérkezik Isten Fia, hogy elfog
lalja a maga királyi székét itt a föl
dön is.

Okt. 21. Ján. 12:20-36. Zsolt. 32:1-7. 
Aki Jézust látni akarja, annak mint 
<x földbe 'esett gabonamagot kell őt 
meglátnia, amely sók gyümölcsöt hozott. 
Az érettünk megtöretett testű es Ki
ontott vérű Jézus az, akit nekünk meg 
kell ismernünk, aki magához vonz 
bennünket, hogy a magunk életét el
vesztve, Őbenne megtaláljuk igazi 
életünket. Az Ige világosságában is
merhetjük meg Őt így, s ez a világos
ság az útat is megmutatja, amelyen 
ő t  követhetjük.

Okt. 22. Máté 9:1-8. Ef. i:22-32. Ján. 
9:24-41. Jak. 5:13-20. A Krisztusban 
élő ember megújult ember. Az ó-em
bert levetette, mint egy hasznavehe- 
telen, elnyűtt ruhát, s felöltözte az 
új embert, amelyet Isten igazságban 
és valóságos szentségben teremtett. 
Hogy valóban ilyen megújult ember 
vagy-e, azt arról lehet megismerni, 
hogy megvannak-e benned az új ember 
tulajdonságai. A tökéletes igazmondás 
sióban és cselekedetben, a megbocsáj- 
tani tudás, a szeplőtelen becsületesség, 
a szorgalom, az irgalmasság, a szelíd
ség. Tudsz-e a nyelveden úgy ural
kodni, hogy azon soha ne jöjjön ki 
olyan szó, amely valakit bánt, botrán- 
koztat, amely valakinek árt. A nyel
ved legjobban elárúlja, ha a szívedben 
még van valami, ami nem újult meg. 
Újulj meg egészen, Jézus ereje által!

Okt. 23 Zsolt. 57. Péld. 3:13-26. Is
mered-e Isten kegyelmét és hűségét? 
Ha még nem ismered, az nem azért 
van, mintha azok a te számodra is 
készen nem volnának, hanem azért, 
mert még nem kiáltottál teljes szí
vedből Istenhez, mikor utolért va
lami baj, vagy szenvedés. Még nem 
menekültél teljes hittel és bizalommal 
az Ő szárnyainak árnyékába, s nem 
volt kész a szíved, hogy Őt dicsérd 
és magasztald még akkor is, ha meg
próbáltatásokat bocsátott reád. Még 
nem ismerted föl eléggé, hogy ezek 
is mind az Ó szeretetéből fakadnak 
és javadra válnak. Hidd ezt és tapasz
talni fogod.

Okt. 2i. Ján. 12:37-50. Péld. 3:27-35. 
A hitetlenségnek egyik főoka az, hogy 
az emberek nem Istentől várnak di
cséretet, hanem emberektől. Az embe
rek dícséretét ugyanis könnyű meg
nyerni, ahoz elég az ó-embernek az 
ő szájukíze szerint való alakítása, de

Tudakozzátok az írásokat!
Okt. 17. Ján. 11:32-15. Péld. 1:1-19. 

Jézus együttérez a mi emberi szívünk
kel. Mikor sírni látja Máriát, Ő is 
könnyekre fakad. De az ő  részvéte nem 
el]ágyúié emberi részvét, hanem segí
teni akaró és tudó, erős, isteni részvét. 
Hozzá fordulhatsz minden bajoddal és 
keserveddel, nem fog hidegen elfor
dulni tőled, de nem igyekszik kesergé- 
sedet továbbnyújtani, hanem segít. S 
ha nem látod azonnal a segítséget, jus
son eszedbe, hogy Lázárhoz is csak 
akkor ment el, mikor emberi értelem 
szerint már késő volt, s mégis ez volt 
a legalkalmasabb idő arra, hogy a leg- 

I dicsőségesebben segítsen.
Okt. 18. Ján. 11 U6-57. Péld. 1:20-33. 

Milyen csodálatos, hogy sokszor nagyon 
I rosszindulatú embereknek akaratlanul 
I is ki kell mondaniok valami nagy igaz- 
I ságot. Kajafás egészen más ■ értelem- I ben mondta ki azokat a szavakat, ame- I lyek akaratán és tudtán kívül, Isten 
I gondolatai szerint, beteljesedtek. Je- 
I zusnak meg kellett halnia, de nem
■  azért, mert ellenségei úgy akarták, 
1  hanem azért, mert Isten úgy akarta.
■  Nem azért, hogy a nép a rómaiak
■ bosszúja miatt el en vesszen, hanem 
I  azért, hogy bűnei miatt el ne vesszen
I  az örök kárhozatban, „óh , Isten gaz-
■  (tagságának, bölcsességének és tudomá-
■  tyának mélysége! stb.”  (Kőm. 11:33.) 

’ ■  Okt. 19. Ján. 12:1-11. Péld. 2:1-12.
1 20-22. Milyen különböző módon lehet 

földi értékeket fölhasználni! Oda
■  lehet őket adni teljes hittel és szere- 
I  tettel Jézusnak, s akkor azok is az

Ibi örökkévaló dolgok szolgálatába álla- 
jBaak. S oda lehet őket látszólag jó cé- 

VE. l  lókra szánni, amelyeknek leple alatt 
. H ott rejtőzhetik az önzés, a hiúság. 
■ .■Isten ebben is a szivet vizsgálja, s 
)ZWBa benne bízóknak megmutatja mikor 
let**8 milyen módon használhatják föl 
kat-Bt Pénzüket is az Ő ügyének előmenete- 

•■lére, az 6 dicsőségére.
Okt- 20. Ján. 12:12-19. Péld. 3:1-12. 

<effl«A menyei Atya gondoskodott róla, hogy 
jébBsbba a keserű pohárba, amelyet Szent 
.̂ »(■Fiának itt a földön fenékig ki kellett
II -atl*'’k11'6’ időnként egy-egy édes csepp 
° cseppenjen. Ilyen volt a Tábor-

való megdicsőülés (Máté 17:1-13 
a wBjttrk 9:2-8. Luk. 9:28-36.) s ilyen a 
k ^^HMűembe való bevonulás, ahol a 

»örvendezve, ünnepélyesen fogadja, 
'■Ét.egy királyt. Előrevetett képe ez 
■  nagy, dicső bevonulásnak, mikor



Isten dícséretét csak az új ember 
nyerheti meg. Az emberek dicsérete 
árt, mert az ó-embert táplálja, Isten 
dicsérete javunkra van, mert sohasem 
a magunk emberi természetének szól, 
hanem annak, ami a Krisztusból van 
bennünk, ez pedig csak Őt magasztalja, 
minket megaláz.

Okt. 25. Ján. 13:1-20. Péld. 4:1-9. 
Az Űr Jézusban az a tudat, hogy az 
Atya neki mindent hatalmába adott, 
nem az uralkodásnak, hanem a szol
gálatnak a lelkét ébresztette föl. Ő 
még ma is, bár mint mennyei Király, 
uralkodik, egyúttal szolgál is. Elfo
gadtad-e Őt királyodnak, akinek fel
tétlen engedelmességgel tartozol, s el
fogadod-e egyúttal szolgálatát is, amely- 
lyel teljesen meg akar tisztogatni? 
Ha nem, akkor semmi közöd sincs hozzá, 
akkor te sem szolgálhatsz neki. S 
nem szolgálhatsz embertársaidnak 
sem, nem tudod őket az Úrhoz vezetni.

Okt. 26. Ján. 13:21-30. Péld. 4:10-27. 
Nincs az evangéliumban annál szomo
rúbb történet, mint a Júdás története. 
Hogy a farizeusok, a papok, az írás
tudók halálra üldözték Jézust, hogy 
a nép hűtlenül cserben hagyta, hogy 
Pilátus közönyösen kiszolgáltatta el
lenségeinek, ez mind megdöbbentő eset. 
De hogy a tanítványai közül is akadt 
egy, aki elárulta, ez a legmegdöbben
tőbb, a legjobban szívbe markoló eset. 
Ez az igazi lelki éjszaka, amelynek 
csak külső kerete az, hogy odakünn 
is éjszaka volt. Vigyázzon, aki tanít
vány! Ne tűrjön meg a szívében sem
mit, amibe a sátán beléfogózhatik!

Okt. 27. Ján. 13:31-38. Péld. 6:6-23. 
Jézus megdicsőíttetéséhez hozzá kel
lett járulni a kereszt minden fájdal
mának, az áruló tanítvány által ütött 
mély sebnek is, s annak a másik seb
nek is, amit Péter gyáva tagadása 
volt vetendő a Mester szívén. Jézus 
tudja, hogy ez is be fog következni, 
de azt is tudja, hogy ez nem kiszámí
tott árulás, mint a Júdásé, tudja, hogy 
Péter abban a percben, mikor hűséget es
küszik, maga is hiszi, hogy azt meg 
is fogja tartani. S az Űr, kifogyhatat
lan szeretettel inti Pétert is a többi
vel együtt, az egymás iránt való sze
retetnek a megtartására. Hogy áll ez 
a szeretet a mai tanítványok közt?

Okt. 28. Ján. 14:1-14. Péld. 2:1-8. 
Aki az Úr Jézust elfogadja, mint útat, 
amelyen jár, mint igazságot, amelyet 
követ, mint életet, amely által irá- 
nyíttatni és vezettetni engedi magát, az 
számíthat az Úrnak arra az Ígéretére, 
hogy nagyobb dolgokat is cseleked- 
hetik, mint maga az Űr cselekedett 
a földön jártában. Mert az ilyen em

ber csak. eszköz, amely által tulajdon
képen maga az Úr cselekszik, és pedig, 
azért nagyobb dolgokat, mint akkor, 
mert a testnek korlátái magát az űr 
Jézust is helyhez és időhöz kötöttéig 
most pedig Szent Leiké korlátlan 
hatalommal munkálkodhatik mindig és 
mindenütt. Az Ő nevében való imádság 
nagy hatalom, amelyre az a felelet 
hogy az ú r megcselekszi, amit az Ö 
nevében, igazi hittel, teljes önzetlen
séggel, az ő  neve dicsőítésére kérünk

Okt. 29. Máté 22:1-14. Ef. 5:15-21. 
Ján. 15:1-8. Eóm. 14:1-9. Mily sok 
jó alkalmat a bizonyságtételre, a sze
retet cselekedetére elmulasztaná 
Isten gyermekei! Mihelyt ezek valami 
áldozatba kerülnek, mindjárt nem 
hajlandók megadni az árat. A világi 
emberek közt sokkal könnyebb a nekik 
megfelelő tárgyakról beszélgetni, mint 
az Isten országához tartozó dolgokról, 
és mily sokszor választják a hívók 
is a könnyebbet. S mily kevés a hála
adás is! Imádságunkba talán belé- 
szőjjük szokásképen, de a mindennapi 
életben hangoztatott sok panaszunk 
és zúgolódásunk arra vallanak, hogy 
nem vagyunk igazán háládatosak. 
Teljesedjünk be a Szent Lélekkel, hogy 
mindez máskép lehessen.

Okt. 30. Ján. U:15-31. Péld. 8. A 
szeretetnek nem édeskés szavakban 
kell megnyilatkoznia, hanem csele
kedetekben. Aki szereti Jézust, az cse- 
lekszi az Ő akaratát, s az Ő akaratának 
cselekvése békességet szerez a lélek
nek. Hiába keressük a békességet, ha 
engedetlenek vagyunk. Minden békét
lenségnek forrása az Úr iránt való en
gedetlenség. Az Úr Jézus is azzal mu
tatta meg az Atya iránt való sze- 
retetét, hogy engedelmes volt mind
halálig. S ha mi is úgy cselekszünk, 
akkor lesz Ö számunkra igazán út, 
igazság és élet.

Okt. 31. Máté 5:1-12. Gál. 5:1-15. 
Ján. 2:13-17. I. Kor. 3:11-23. Krisz
tus teljes szabdságot szerzett szá
munkra, nem csak a bűntől, hanem 
a törvénytől is. Nem szertartások és 
emberi parancsolatok által üdvözö
lünk, nem is valamely földi egyház
hoz való hozzátartozásunk által, ha
nem kegyelemből hit által. Ezt a nagy 
igazságot hozta ismét napfényre a re
formáció, amelynek mi hálás szívvel 
ünnepeljük az emlékét. De ne csak 
emlék legyen ez számunkra, hanem 
kérjük és engedjük, hogy Isten foly
vást munkálja a reformálást rajtunk, 
egyházunkon, közösségeinken, nemze
tünkön, az egész világon.
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