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A MEGTÉRÉSRŐL.
A  megtérésről azt tanítják, hogy azok, akik a keresztség után 

bűnbe estek, bármikor részesülhetnek bűnbocsánatban, amikor meg
térnek és az egyház az ilyeneket, akik bűnbánatra térnek, feloldo- 
zásban részesíteni tartozik. A  megtérésnek pedig igazában két része 
van. A z egyik a töredelem vagy az a rettegés, mely a bűn megis
merése folytán fogja el a lelkiismeretet; a másik a hit, mely elfogadja 
az evangéliumot vagy a feloldozást és a Krisztusért bízik a bűnök 
bocsánatában, megvigasztalja a lelkiismeretet és megszabadítja a 
rettegéseitől. Azután kell, hogy jó cselekedetek következzenek, me
lyek a megtérés gyümölcsei.

Elitélik az újrakeresztelőket, akik azt tanítják, hogy az egyszer 
megigazultak többé nem veszthetik el u Szentjeiket, nemkülönben 
azokat, akik azt vitatják, hogy némelyek már ebben az életben a 
tökéletességnek oly magas fokát érhetik el, hogy nenr vétkezhetnek.

Elitélik egyszersmind a novatiánusokat, akik nem voltak haj
landók feloldani azokat, akik a keresztség után buktak el, de ismét 
bűnbánatra tértek.

Elvetik azokat is, akik nem tanítják azt, hogy hit által részesü
lünk bűnbocsánatban, hanem arra utasítanak bennünket, hogy saját 
cselekedeteinkkel tegyünk eleget és érdemeljük ki a kegye'met.

(Ágostai Hitvallás XII.)

XII. évfolyam, 17. si 
1936. szeptember 1.
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„TÉRJ MEG!“
Jel. 11. 12-17.

Olyan Ige és olyan felszólítás 
ez, amely számunkra általában 
szokatlan. Keresztyének vagyunk 
és a keresztyén társadalomban 
élünk, jó a hírünk és az emberek 
megbecsülése környez. Érthetet
len tehát előttünk, hogy eddigi 
életmódunkat, gondolkozásunkat, 
sőt egész lényünket elhagy
juk és mást, újat vegyünk fel. 
Mert hiszen ezt jelenti a meg
térés. Nem javulást, nem nagyobb 
megerőltetést bizonyos dolgokban, 
hanem teljes megújulást, lelki új
jászületést.

Ez az Ige elsősorban is egy 
keresztyén gyülekezethez volt in
tézve. Még pedig olyan keresztyén 
gyülekezethez, ariielyről az Ur 
Igéje dicsérő szavakat mond, a- 
melynek szenvedése, hite és állha
tatossága egyaránt ismeretes az 
Ur előtt. Panasza az Ur Igéjének 
az, hogy a gyülekezetben tévta- 
uítók vannak és veszedelembe so
dorják úgy a gyülekezet hitét, 
mint erkölcsét. Megrendítő tény 
az, hogy az Ur a tévtanítók mun
kájáért az egész gyülekezetei teszi 
felelőssé. Bűnbánatot és megtérést 
kíván az egész gyülekezettől.

Az, hogy az Ur ezen Ige által 
hozzánk is szól, indítson minde
nekelőtt hálára. Az Ur nem fe
lejtkezik meg az övéiről. Az Ur
nák drága minden lélek és ezért 
nemcsak magához von bennünket, 
hanem szeretetével kísér, int, és 
buzdít, hogy fejlődésünkben, nö
vekedésünkben ne legyen fenna
kadás. Ő azt akarja, hogy mind
nyájan tökéletességre és üdvös
ségre jussunk. Azért látjuk azt, 
hogy az apostoli levelekben sok 
az intés, buzdítás, kemény megro
vás, holott ezek mind megtért, ko
moly keresztyéneknek szóinak. Ha

az Ur ilyen féltő szeretettel int és 
indít bennünket, hogy kitartással 
fussuk meg pályánkat, akkor ne
künk viszont óvakodnunk kell at
tól, hogy keresztyén voltunkban 
elhagyjuk magunkat és életünk 
egy-egy szent eseményén mereng
jünk ahelyett, hogy célegyenest 
törekednénk előre új élményre, 
áldásra és ismeretre. Aki magát 
egy élmény, az egyszer elnyert 
bűnbocsánat alapján már tökéle
tesnek tartja és nem törekszik a- 
zontúl az Űr kegyelmének folyto
nos elnyerésére, — abban minden 
figyelmeztetéssel és útbaigazítás
sal, sőt az Ur Igéinek intéseivel 
szemben is bizonyos ellenállás fej
lődik ki, amely idővel veszedelmes 
kevélységgé fajulhat és végzetes
sé válhatik a már-már szabadság
ra jutott lélekre.

Senki sem ringathatja magát 
olyan reményben — bármilyen 
mély és alapos lett légyen is meg
térése — hogy ő már ezentúl 
ment a kísértésektől, hogy őt a 
Sátán már nem zavarja. Ellenke
zőleg, — azok, akik az Ur igéjét 
komolyan veszik és akik az Ur 
gyermekeinek vallhatják már ma
gukat — nagyobb, sűrűbb és ve
szedelmesebb kísértéseknek van
nak kitéve, mint azok, akik a 
bűn álmát alusszák. Olyan világ
ban élünk, amely nem téveszthet 
meg bennünket azzal, hogy ke- 

í resztyénnek nevezi magát, — mert 
i ezen keresztyén társadalom lel- 
; külete, világfelfogása, szokásai és 
divatja merőben pogány. Az 

. égben nagy öröm, — a világban 
és a pokolban nagy düh és gyű
lölet van, ha valaki megtér. A  v i
lág és a Sátán is mindent nieg- 
tesznek, hogy a szabaddá lett le l
ket ismét megkötözzék. Ha kell, 
még vallásos színezetet is adnak 
a kísértésnek: Az Ur Jézust is 
igy kísértette a Sátán. Az Igénk
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ben említett Nikolaiták példája 
vagy jelenleg a spiritiszták, ad
ventisták, stb. példája is ezt bi
zonyítja.

Ehhez járul, hogy nagyon sok 
leieknél a megtérés részleges volt; 
a lelki élet előterében egyes bű
nök voltak s a megtérő a bűnbá
natot és a megszabadító kegyel
met is különösen ezekre vonat
koztatta. Vannak a lelki életnek 
megrontásai, amelyekkel a Sátán 
különösen a hívőkre támad. Ilyen 
pl. a kevélység, — amint arról 
már előbb szóltam, vagy a fös
vénység, amely azáltal találhat 
könnyen utat szivünkbe, hogy a 
hívő ember az anyagi javakat, 
mint az Ur ajándékait jobban kez
di megbecsülni, de amint ezek 
mindjobban lekötik figyelmét, las
san a fukarság rabjává lesz. Á l
talában könnyen elaltatja ismét a 
lelkiismeretet, ha megelégszik va
laki azzal, hogy megtért és nem 
gondol arra, hogy ő csak szegény 
bűnös, aki kegyelmet nyert és 
akit az Ur szüntelen nevelni akar 
minden igazságra.

Ezeket azért, kell erősen figye
lembe vennünk, mert a mi Igénk 
szerint az Ur az egész gyülekeze
tei, a szentek közösségét, teszi 
mintegy felelőssé a Nikolaifákért. 
Mert minden állhatatosság mellett 
is bizonyos lagymatagságnak kel
lett a hitéletben bekövetkezni, 
hogy ez a rút felekezet, amely a 
keresztyén tanítást a pogány pa
rázna erkölcsökkel vegyítette ösz- 
sze, keletkezhessen és fenn
állhasson. Ahol tiszta és hatá
rozott a szívekben a fegyelem, s 
azt az Ur nevében minden másra 
való tekintet nélkül gyakorolják, 
ahol éberség és a bűntől való i- 
szonvodás él a szívekben, — ott 
ilyen tévelygés nem ütheti fel fe
jét. A közösségbe becsúszó hűt
lenségeket nagyrészt a közösségi

tagok elnézése, lagymatagsága 
hozza magával. Ezért üzeni az 
Ur az első szent közösségnek és 
minden közösségnek: »Térj meg!« 
Tégy bűnbánatot! Ahogy egyes 
embernél úgy küszöbölhető ki a 
lelkiélet bármely veszedelme, ha 
teljesen az Úrhoz tér, — úgy a 
közösségnél is. Az Ur mindnyá
junkhoz szól, de mindegyikünknek 
külön-külön kell Őelébe állnunk 
mélységes alázattal. Ahogy elő
ször folytak, — úgy folyjanak a 
töredelem és a bűnbánat könnyei 
újra Előtte, mert ö  tudja minden 
rejtett gondolatunkat. Ha így meg
alázkodunk előtte, akkor az Ur 
a mi közösségünket megszenteli. 
Az Ő szava: »Térj meg« — az 
Ő megtartó és féltő szeretedének 
szava, még ha mennydörgéssze
rűén hangzik is tőle eltántorodott 
lelkűnknek. Ő szól, Aki népét 
sértetlenül akarja átvezetni az 
örök üdvösségre. Ámen.

Mohr Henrik.

Ha jobbnak, szentebbnek íté
led magadat másoknál, ha sze
rinted a te világosságod több fényt 
ád, mint a másoké: titkos gyötre
lem vesz állandó tartózkodást tel
kedben, lelkiismereted szemrehá
nyásai nem hallgatnak el s a tel
kedbe ereszkedő keserű gyökérből 
kihajtanak az álszenteskedés és 
a hazug léleknek egyéb gyümöl
csei.

Ha te már megváltattál, gondos
kodj más lelke üdvösségéről. Szí
ved legyen telve vággyal, hogy 
felebarátodnak áldásul szolgálj. 
Lelki életed hit által van. s lel
ked jóállapota a szeretettől függ. 
Aki nem vágyódik az után, hogy 
másokat Jézushoz vezessen, az 
nem jár a szeretetnek útján. Menj 
az Urnák munkájába — a sze
retet munkájába.

Spurgeon.
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LEVELEK.
»Amit mondott, melegen, hittel mondta, i 
A két szeme ragyogott, mint a csillag. 
Álltam, mint akit megfog valami 
ismeretlen, különös virágillat.
Hogy Jézus él — a földön, idelenn... 
ma is... mindig — a gyermekeiben. 
Öbennük éli istenéletét.
Valami titkos visszhangra talált 
énbennem ez a különös beszéd. 
Tudod-e, ha ez igaz, mit jelent?
Azt, hogy emberek élnek idelent, 
akikben Krisztus él, kiken keresztül 
ma is az ő békés beszéde rezdül, 
kiknek kezével ma is az ő  áldott, 
istenkeze gyógyítja a világot!
Ka ez igaz!... — Dolgoztunk már tovább 
és egykedvűen kopogott a gépünk, j  
De engem még kísért, amit beszéltünk 
és máig is kísér.
így az élet, ahogy élünjk, mit ér? > 
Egyhangú, üres, céltalan robot.
De ha Krisztus élne énbennem is, 
az valami gyönyörű élet lenne!
Nem gondolod?«...

I
*  #  *

” Ágnes, feledd el, amit írtam.
A gép ma is egyhangúan kopog.
Az élet ma is céltalan robot.
De most már tudom, más nem is lehet. 
Feledd el, amit írtam, 
és kergesd el az ábrándképeket 
Jolánt azóta mindig figyelem.
Keresem benne Krisztust, keresem, 
hogy él-e hát a Krisztus idelenn? 
Kutatom hosszan, eredménytelen. 
Beszélni tud, de cselekedni nem.
Az, hogy ezt nem teszi, azt nem teszi? 
Nem tenni látom. Tenni? Tenni nem... 
Ember, mint mi. Gyarló. Erőtelen. 
Olyan mindegy. De minek beszél másról, 
győzelemről, megújulásról, 
élő Krisztusról mért beszél?! Talán 
nem fájna úgy, hogy nincs igazibb élet, 
beszélni róla, ha nem hallanám.
Fáj? Miket írok! Nincs a széles földön 
ember, aki engem búsulni lásson. 
Vígabban élek én, mint valaha.
Sohse volt ennyi jó szórakozásom.«

♦  *  *

Milyen idegen kéz írta levél.
Milyen öreges, reszkető sorok. 
»Ágnes, ne várd a lányom levelét. 
Beteg. Nem is tudják a doktorok, 
túléli-e, olyan nagyon beteg.
Mindig vidám volt, hát miért, miért 
akarta eldobni az életet!
Lázas, önkívületien szavait

éjjel és nappal álmatlan lesem. 
Idegenül hangzik, félelmesen.
»Hol él? Hol él? Kiben él? Nem találom!« 
Ö, ki az, akit szüntelen keres? 
Megtörölöm gyöngyöző homlokát, 
hogy múljék már el a (gyötrelmes álom. 
»Ne nyúlj hozzám, ez nem az ő  keze. 
Ne nézz reám, ez nem az ő  szeme. 
Mért muzsikáltok, hogyha ő  nem él? 
Nem é l! Mondd, hogy hallgasson a zene. 
Neméi!... Sehol!..- Senkiben... idelenn«: 
Hosszú végetnemérő éjjelen 
hallgatom értelmetlenül 
lázas sírását, szívtépő szavát.
Én nyomorult, hogy nem segíthetek, 
csitítva, hogy el nem békíthetem! 
Imádkozz érte, Ágnes, gyermekem!«- 

* * *

S Ágnes levelet ír — mindenkinek. 
»T i emberek, vérző, érző szívek! 
Valaki bennetek Krisztust kereste, 
nem találta, és rommá lett a teste ... 
Meghal, ha nincsen senki közietek, 
aki ránézzen a Krisztus szemével, 
megsímogassa a Krisztus kezével, 
ha senki nincs, aki elébe álljon 
a Krisztus diadalmas életével!« 
Emberhitnek szomorú, összetépett, 
hervadva vádoló virága kérdi: 
élő Krisztus, hol a Te élő 'néped?

B. E. d. j.

így kiáltasz nékem: Atyáin!
Imé ezt mondod, de cselekszed 
a gonoszságokat, ami tőled telik 
(Jer. 3:4).

Kiáltanak majd az IJrhoz, de 
nem hallgatja meg őket; sőt el
rejti orcáját elölök, mivelhogy go
noszakká lettek cselekedeteik (M i- 
keás 3:4).

Sziveiteket szaggassátok meg. ne 
ruháitokat, ilgy térjelek meg az- 
Úrhoz (Joel 2:13.).

Tudjuk, hogy az Isten nem 
hallgatja meg a bűnösöket; hanem 
ha valaki istenfélő, és az ő aka
ratát cselekszi, azt hallgatja meg 
(Ján. 9:31).
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Egy bányász elbeszélése.
Szép nyári reggelen, így beszélte ei 

egy öreg bányász az ifjúkorából, é- 
desatyám három fiával, kik közül én 
voltam a legfiatalabb, a bányába a- 
kart leszállni. Édesanyánk forró köny- 
nyek között hozzánk lépett, kérve- 
kérte atyánkat, hogy ne tegyük, mert 
az éjszaka rettenetes dörgést hallott 
a föld alatt. Persze ez csak álom volt. 
de ő meg volt győződve arról, hogy 
ezen álomban az Isten maga munkál
kodott. Mi mindnyájan mosolyogtunk 
édesanyánk aggodalmaskodásán és 
tréfálkoztunk mondván, hogy a va- 
vacsoránál több sült krumplit evett, 
mint amennyit szabad lett volna, és a 
kísértetek innen voltak. Édesanyánk 
ekkor atyánk előtt térdre esett és 
úgy kérte, hogy ne menjen; egész 
világosan látta álmában, amint mind
nyájunkat holtan hoztak föl a bányá
ból. Édesapám erre elkomorodott, de 
azért nem ijedt meg. A bányában 
évek óta nem történt szerencsétlenség. 
Elég az hozzá, elbúcsúztunk anyánk
tól, aki majdnem halálra sírta ma
gát és alig tudott tőlünk elválni. Hosz- 
szú volt az útunk a tárnáig. Atyánk 
igen szófukar és komor lett. Amikor 
a munka megkezdése előtt sok más 
bányásszal együtt álltunk és, amint ez 
bányász-szokás volt, imádkoztunk, egy 
különös asszony sántikált oda hozzánk, 
akit mindenki bolondnak tartott. A- 
zon a reggelen, amelyről én most 
beszélek, ijesztő arcfintoritás és har
sogó nevetés közben újra és újra azt 
kiáltotta: »A  hegy beomlik!« Voltak, 
akik nevettek, mások elsápadtak. A- 
tyám szótlanul odament az elővájár- 
hoz, aki a közelben állt, és elmondta 
neki, hogy édesanyánknak is aggasztó 
álmai voltak. Erre a derék ember szakbi
zottságot küldött a bányába, amelyik 
mindenféle eszközökkel megvizsgálta a 
kőzetet. Vagy két óra múlva vissza
jöttek az emberek és jelentették, hogy 
minden rendben van. Ezután örvendező 
Szerencse fel! Szerencse fel! bányász
kiáltással leszálltunk a bányába. Nem
sokára mi négyen, akik először in
dultunk el, mert a mi munkahelyünk 
volt a legtávolabb, serényen nekilát
tunk a munkának. Hirtelenül felfigyelt 
édesapánk: »Gyermekek, mi ez?« A 
vér szinte megfagyott ereinkben, mert 
úgy éreztük, hogy a hegy megmozdult. 
»Meneküljünk!« — kiáltott édesatyánk. 
De már késő volt. Rettenetes dörgést 
hallottunk, amelyre villámgyorsan kö
vetkezett a beomlás. Élve el voltunk

I temetve. Lámpáink kialudtak. Nagy- 
[ nehezen sikerült egyet újra meggyúj
tani, csak egyet, takarékosságból, hogy 

| minél tovább legyen kis világosságunk, 
j A lámpácska nagyon homályosan é- 
gett ebben a rossz levegőben. Szin- 

I te elkábított, és nem gondolhattunk 
l arra, hogy ebből a halálkamrából ma
gunk kiútat találjunk. A rémület és a 
rossz levegő megbénították tagjainkat. 
A szerencsétlenség pillanatában mind
nyájan szinte egyszerre felkiáltottunk: 
»Öh anyánk, óh anyánk, te megmon
dottad ezt!« Édesatyánk szívet meg
rendítő módon imádkozott, úgy, hogy 
nekem is, aki eddig még nagyon köny- 
nyelmú ifjú voltam, átjárta a szíve- 

j  met. Azután utasítást adott, hogy 
[ miképpen takarékoskodjunk az olaj- 
| jal és élelmiszerekkel, amelyeket ma- 
I gunkkal hoztunk. »Mert —- így szólt 
i — bajtársaink mindent el fognak kö
vetni, hogy ebből a bajból kiszaba
dítsanak. Én, tudom, nem fogok élve 

! napvilágra kerülni, de talán ti, vagy 
{ egy közületek.« Azután mindegyikünk
nek ünnepélyesen meg kellett Ígérnie, 
hogyha kiszabadul, a legnagyobb sze
retettel fog édesanyánkról gondos
kodni.

Az órák múltak; sírunkban örökké
valóságnak tetszettek. Zsebóráink meg
álltak. Reggel 6 óra volt. Még csak 
24 óra telt el azóta, hogy hazulról el
mentünk, s most megálltak az óráink. 
Mostantól fogva nincs már idő a szá
munkra. Az élelmünk is már fogytán 
volt, bármennyire takarékoskodtunk is 
vele. Az éhség erősen gyötört. Már a 
negyedik, az utolsó lámpácskát is 
meggyújtottuk, s ekkor édesatyám 
kért, hogy fejét az ölembe hajthassa. 
Láttam, hogy fekete haja hófehér lett. 
Nemsokára elkezdett fantáziálni. Úgy 
beszélt, mintha már a mennyben vol
na és édesanyánkkal a kristálytiszta 
tengernél találkozott volna. Csodála
tos viszontlátást élt meg. Azután fel
kiáltott: »Nézd, most jön a mennyei 
Atya és maga akarja letörölni könnye
inket a mi orcánkról!« Végezetül i- 
mádkozott, mindegyikünkért imádko- 

| zott. »És az én legkisebb fiamat, aki 
; még messze, olyan nagyon messze van 
Tőled, drága Megváltóm, óh őt ra- 

i gadd ki, mint üszögöt a tüzből! I- 
j gén, mint üszögöt a tüzből ragadd 
ki őt! Ezt meg kell tenned az én 
kedvemért, Uram és Megváltóm!«

Öh, ez átjárta csontomat és velő
met! Tudtam, hogy miért éppen ró
lam beszélt így az Istennel. Én eddig 
még keveset törődtem lelkem üdvös
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ségével, de most szótalan ajakkal fo 
gadalmat tettem Isten előtt, hogy tes
tem és lelkem örökre az övéi legye
nek, ha ebből a rettenetes sírból ki
szabadít engem. Édesatyám rövidesen 
kiszenvedett. Még egyszer össze-áz- I 
kódott, még egyszer felsóhajtott és 
túl volt mindenen. Mi hangosan fe l
sírtunk. Nemsokára lámpánk is kia
ludt. Azután meghalt két bátyám, e- 
gyik a másik után. Nem tudom, hogy 
egyik mennyi idővel a másik után, 
mert számunkra idő már nem léte
zett. S minthogy már semmiféle han
got nem hallottam, tudtam, hogy égé- j  
szén egyedül voltam, csupa halottak 
között. Borzalmas volt. És mégis re
ménység élt bennem, és' ezt a re- | 
ménységet égi kéz élesztette bennem. . 
Amikor szívből imádkoztam, és az 
üszögről hallott szót forgattam a szí
vemben, mintha kopogást hallottam 
volna. Felfigyeltem és ismét felfigyel- j 
lem. Valóban úgy volt. És most össze
szedtem utolsó erőmet, kezembe vet
tem szerszámomat és én is megütöt
tem a követ. Azután rövidesen gyen
ge fényt láttam. Hangosan kiáltottam 
a nevemet és hogy még élek. Mélyen 
megrendült férfiak hangja válaszolt. 
»Hála az Istennek« — szóltak néme
lyek. »Hurrá!« — kiáltották mások. 
És most új erővel dolgoztak. Az u- 
tolsó óra is elmúlt és akkor egy baj- 
társnak a karjaiba estem és elájultam, 
öt nap és négy óra telt el a bánya 
beomlása óta. Az első perctől kezdve 
keresésünkre indultak, de csak nagyon 
nehezen haladt a munka. Édesatyámat 
és bátyáimat hiába igyekeztek életre 
kelteni. Amikor végül magamhoz tér
tem, ágyban feküdtem. Édesanyám 
jobb kezemet fogta, és amikor sze
memet felnyitottam, hangosan magasz
talta az Istent. Én azonban nem tud
tam visszaemlékezni arra, ami velem 
történt. És akkor megszólaltak ünne
pélyesen és komoran a halálharan
gok. »Mi ez?« — kérdeztem. Könny - 
hullatások között emlékeztetett édes
anyám a történtekre s azt mondta, 
hogy ezeket a harangokat atyám és 
testvéreim nyitott sírjai fölött húzzák 
meg. Mint kard járta át a lelkemet. 
»Anyám — szóltam — anyám, mint 
üszög a tűzböl ragadtattam ki.« Csak 
félig értette, amit mondani akartam, 
később azonban egészen megértette, 
örömöm telt abban, hogy hűséges és 
hálás fia legyek, ő  azonban szívbajban 
szenvedett és néhány esztendő múlva 
ő is elment. Csak engemet sajnált, ő 
maga hiszen mindig vágyott haza, a

mennyei otthonba, és ez a honvágy 
fiatalságom ellenére is, engemet is el
fogott. 14 nappal a nagy bányaszeren
csétlenség után újra leszálltam a bá
nyába. A világért nem tudtam volna 
más hivatást választani, mint azt, a- 
melyben atyáim éltek és meghaltak.

Mivel édesanyám kívánsága volt, fe
leséget is választottam magamnak, aki 
édesanyám és Isten kedvére volt. De 
már az első gyermekem születésénél 
meghalt, és meghalt a gyermekem is. 
És így egyedül maradtam. Egyedül 
Istenemmel és egyedül honvágyammal, 
örülök mindennek, ami szép es jó itt 
a földön, de még sokkal inkább örü
lök annak a napnak, amelyen Isten 
trónja előtt viszontláthatom az enyéi
met. És most tudja ön, hogy miért 
írtam ezt az Igét házam homlokzatára: 
»Avagy nem tűzből kikapott üszög-é 
ez?« (Zak. 3:2.)

Ford.: Z. II.

Őszinte szívből való megalázko
dás is munkálhat megtérést em
berek életében. — Egy főiskolán 
a tanár erős kifejezésekkel illet
te egyik hallgatóját, amiért a jegy
zeteit, felelés előtt a bal kezével 
nyújtotta át. Az ifjú ember men
teni akarta magát, ami azonban a 
tanárt még inkább indulatba hoz
ta. »Vegye jegyzeteit a másik ke
zébe és üljön le!« — mondta ke
mény hangon. Az ifjú felemelte 
a jobb karját és ime, hiányzott 
a keze. A diákok zúgni kezd
tek. Ekkor a tanár pillanatnyi vo
nakodás után az ifjú elé lépett, 
vállára tette a kezét és könnyes 
szemmel ezt mondta: »Ezt én 
nem tudtam; meg tud bocsátani?«

A  tanárnak ez az alázatossága 
mély nyomot hagyott az ifjú lelké
ben és megtérésre segítette.

MPc)
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT I

Szept. 1. 1. Sóm. 31. I- Thess. 2: 
1—12. Milyen szomorú véget ért a 
Saul szépen kezdődött élete! Saját
maga akar neki véget vetni, de, mint 
a következő fejezetből kitűnik, nem 
tud meghalni a maga fegyvere által, 
hanem másnak a keze szabadítja meg 
kínjaitól. Eltévesztett élei! S mindez 
az Isten iránt való engedetlenség kö
vetkezménye. Sault magas polcra he
lyezte Istennek kegyelme, de épen a- 
zért sokat is várt tőle az Ür. Intő 
példa az ő élete mindazok számára, 
akik a rajtok nyugvó felelősség terhét 
könnyelműen elvetik.

Szept. 2. Róm. 1:1- 21. 1. Thess- 2: 
13-20. A rpmali levéjl a hitnek a levele.
A hit lényegét igyekszik világossá 
lenni az apostol. A hitnek nem lehet 
akármiben való hitnek lenni, mint so
kan gondolják, hanem a Jézus Krisz
tus evangéliumában való hitnek, mert 
csak ez üdvözít. Ez az a hit, amely 
életet ad, amely összeköttetésbe hoz 
Istennel, amely által megismerjük Is
ten igazságát és szeretetét. Az evan
gélium nem egyéb, mint Isten kije
lentése Önmagáról, kijelentése prófé
ták és apostolok beszédei által, és 
főként Jézus Krisztus élete, halála és 
feltámadása által. Ezt a kijelentést 
fogadtad-e el hittel - 

Szept. 3. Rém. 2:1 —11. I. Thess- 3. 
Aki még el nem fogadta Isten ki
jelentését arról, hogy ő elveszett bű
nös és Megváltóra van szüksége, az 
még mindig másokban látja a bűnt, 
önmagában pedig nem. Másokat meg
ítél bűneik miatt, önmaga pedig nem 
tér meg bűneiből. De aki önmagát 
nem ítéli meg, azt Isten fogja meg
ítélni az örökkévalóságban. Komoly 
intés ez, hogy lássuk meg bűneinket 
s ragadjuk meg hittel a kegyelmet, 
míg itt a földön élünk, és pedig még 
ma, mert a földi életről sohasem 
tudhatjuk, hogy tovább tart-e a mánál, 

Szept. 4. Róni. 3:21—31. I. Thess. 
4:1—12. A zsidó nép, Jézus Krisztus 
földrejövetele előtt a törvényre he- 

1 lyezte a fősúlyt. Jó is lett volna ez, 
ha megtalálták volna a törvényben azt 
a lelket, amelyet Isten beléhelyezett,

I de ők ahelyett csak a betűt nézték és 
I azt igyekeztek lélek nélkül betölteni s 
I ez nem vezetett célhoz. így Isten 
I  más útat mutatott: Jézus Krisztus! 
I váltsághalálát, s ennek hittel való ei- 
I  fogadását. A törvény azért törvény 
I marad és betöltendő, de milyen más

lelkülettel, milyen természetesen, mi
lyen örömmel tölti be azt a Jézusban 
való hit -által újjászületett ember! A 
bűnbocsánat, a megigazulás nem ju
talom, hanem Istennek ingyen kegyel
me, a megigazult életnek gyümölcse 
a törvény betöltése, a jócselekedetek.

Szept. 5. Rém. 4:1-18. Zak. 7:4-10 
Isten előtt nincs személyválogatás, 
tehát nincs zsidó, sem pogány, sem 
névleges keresztyén, aki hit nélkül üd
vözölhetne, de olyan sincs, aki ha hisz 
Isten egyszülött Fiában, el ne nyer
hetné az üdvösséget. Az üdvösség te
hát kegyelmi ajándék, nem érdemnek 
n jutalmazása. Büszke ember, aki ön
maga jóságában bízik, nem nyerheti 
el, de az alázatos, aki bűneit bánja 
és bevallja, s Jézust Megváltójául fo
gadja, az elnyeri.

Szept. ti. Luk. 10:23—37. Róm. 3: 
21—28. Márk 12:41-44. I. Pét. 2:1—10. 
A törvény betöltése a szeretet. Ez q 
samaritánus nem elméletileg rágódotl 
a törvény betűin, hanem mikor szen
vedni látta egy felebarátját, segített 
rajta, nem nézve, hogy az ő nemzeté
itől, vagy az ő vallásából való-e. Bár 
ez a samaritánus még nem ismerhet
te a Jézus váltságát, ez a szeretetböl 
fakadó cselekedet bizonyára fölszámit- 
tatik néki javára az örökkévalóságban, 
mert öfeá más mértéket alkalmaz Is
ten, mint azokra, akik ismerik az evan
géliumot. S annál megszégyenítőbb. 
hogy sok keresztyén, még olyan is, 
akinek hite van, nem bizonyítja ezl 
a szeretetnek ilyen cselekedeteivel!

Szept. 7. Zsolt. 119:97—120. I. Thess. 
4:13—18. íme, egy ótestamentomi em
ber, aki megértette a törvénynek a 
lelkét! Mert a puszta betű nem éb
reszt szeretetet a szívben, nem lesz 
szövétnekké és világossággá, nem in
dít önkéntes áldozatra, nem tesz bol
doggá. Mindezt csak Isten Lelke mun
kálhatja, aki benne él a törvény be
tűiben, s csak aki ezt a lelket szí
vébe fogadta, annak lehettek az ótes
tamentomi időkben ilyen tapasztalatai, 
mint a zsoltárírónak. S mennyivel 

j drágább tapasztalatokat szerezhet az, 
aki nemcsak a törvényt ismeri, hanem 
Jézus Krisztust, a törvény egyetlen 
tökéletes betöltőjét is.

Sze/it. 8. Róm. 5:1 11. I. Thess- 5:
1—11.. Milyen boldog tapasztalatokra 
vezet a hit! Békesség, reménység,sze
retet, öröm, erő, mindez osztályrésze 
lesz a hívő embernek. Semmit sem



144 F é n y s u g á r

keli a maga erejéből cselekednie, csak 
hinnie kell s mindezek megadatnak né
ki. Isten haragja elfordult a hívő em
bertől, mert Krisztus eleget tett érte 
a keresztfán, vére lemosta bűneit s 
Istenben most már szerető mennyei 
Atyját láthatja, aki kegyelemmel és 
irgalommal hajol le hozzá. Öh, mi
lyen balga az olyan ember, aki elzárja 
szívét a boldogságra vezető hit elől, 
amelyet Isten ingyen kegyelemből kész 
megadni mindenkinek. N

Szept. 9. Róni. 5:12—21. I. Thess.5:
12—28. A mi eredeti természetünk 
Ad ám-természet, amely rabja a bűn
nek. Krisztus által lehetünk új embe
rekké, akiken többé nem uralkodik a 
bűn, amelyet Krisztus váltsághalála 
meggyőzött. Aki Krisztussal hit által 
egyesül, az új természetet nyer, ke
gyelem által. Ebben a kegyelemben 
megmaradni, az az új élet, az örökélet. 
Krisztus halála mindenkiért történt, de 
annak gyümölcseiben és áldásaiban csak 
azok részesülnek, akik hittel elfogad
ják.

Szept. 10. Róni. 6:1—11. II. Thess- 1. 
A kegyelemmel nem szabad játszani, 
így gondolkodva: »vétkezem tovább is. 
hogy annál bővebb kegyelemre le
gyen szükségem.« A tudatosan és 
szándékosan vétkezők számára nincs 
kegyelem. Kegyelem által hittel meg 
kell ragadni azt, hogy »én meghaltam 
a bűnnek, nincs vele többé semmi kö
zöm« s ezzel a hittel élni tovább az 
új életet. S Isten a hitnek győzelmet 
ad, a hittel elfogadott élet a gya
korlatban is valósággá válik.

Szept. 11. Róni. 6:12—23. II. Thess. 
2:1—12. Az embernek a dolga az, hogy 
adja át magát teljes szívvel az Ur
nák, adja át nemcsak a lelkét, hanem 
a testét is, annak minden tagját. Az 
azután Isten dolga, hogy az átadott lel
ket és testet megszentelje, képessé te
gye arra, hogy mindenestől őneki 
szolgáljon. Itt tehát nem emberi eről
ködésről, sem egy zsarnoki hatalomnak 
való kényszerű engedelmességről van 
szó, hanem a hálából fakadó gyermeki 
bizalomról, amely örömmel és boldo
gan engedelmeskedik.

Szept. 12. Róni. 7:7—25. Zsolt. 50: 
14—22. A bűnt mindaddig öntudatlanul 
követi el az ember, míg meg nem is
meri Istennek törvényét, amely fölfedi 
előtte a bűn mivoltát. De mivel a ke
resztyén ember nem úgy él, mint a 
pogány, hogy ne lenne előtte ismerős 
Isten törvénye, nála már csak arról 
lehet szó, hogy engedi-e magát Is

ten Lelke által meggyőzetni arról, hogy 
ő a törvényt a maga erejéből betölteni 
nem képes, hanem el kell fogadnia 
Jézus Krisztust, aki a törvényt tö
kéletesen betöltötte, s így őt meg
váltotta attól, hogy a törvény csele
kedeteivel igyekezzék magának érde
meket szerezni. Kegyelemből élhet, hit 
által.

Szept. 13. Luk. 17:11—19. Gál. 5: 
16—24. Ján. 5:1—14. I. Tim. 1:12—17. 
Lélek és test viaskodnak abban az 
emberben, aki hittel elfogadta az Ur 
Jézust. A test az ó-ember, minden 
kívánságaival együtt, még ha azok lel
kieknek látszanak is, a Lélek az em
beri lélekben munkálkodó Szentlélek. 
Ezek az igék igazán nagyon vilá
gosan rámutatnak arra, hogy milyen 
gyümölcsei vannak annak, ha az em
ber a testnek enged, s milyenek an- 
nak, ha a Lélek által engedi magát 
vezéreltetni. A győzelem akkor kö
vetkezik be, ha az ember eljut oda, 
hogy hit által halálra ítélje az ó-em
bert, s minden kísértésnél, mikor az 
újra föl akar támadni, evvel a hittel 
áll annak ellene. Eleinte nehéz a harc, 
de az engedelmes léleknek mindig 
könnyebbé és természetesebbé lesz, 
hogy a Léleknek engedjen.

Szept. 14. Zsolt. 119: 121-144. II. 
Thess. 2:13—3:5. Az Úrhoz hűsége
sen ragaszkodó ember számíthat ar
ra, hogy az Ur vele van s megőrzi őt 
az embereknek minden támadása és 
gonoszsága között is. Ezeknek nem 
szabad megrontaniok a hívő embert, 
csak arra kell szolgálniok, hogy a hívő 
mindig teljesebben az Urra támaszkod
jék, őbenne bízzék, s annál inkább 
igyekezzék parancsolatait teljesítem. A 
hívő ember földi élete végéig mindig 
tanul s gyarapodik bölcseségben és 
szentségben. S ez nem nehéz teher, 
hanem öröm és boldogság.

Szept. 15. Róni. 8:1—17. II. Thess. 
3:6—18. Olyan embernek a boldog .bi
zonyságtétele ez a rész, akiben már 
a Lélek jutott uralomra. Jézus Krisz
tus győzelméről szól ez a bizonyság- 
tétel, mert Pál apostol tudja, hogy 
sem a törvény, sem ő sajátmaga nem 
adhatta meg neki azt a képességet, 
hogy Isten akarata szerint éljen, ha
nem ez a győzelmes erő Jézus Krisz
tus váltsághalálából árad ki. Ez az erő 
eleveníti meg nem csak a lelket, ha
nem a testet is, ez űzi ki a szívből 
minden félelmet, s tesz bennünket Is
ten boldog gyermekeivé, Krisztus ö- 
rökös társaivá.
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