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ÉLSZ-E IGAZÁN?
Mi tehát az élet? Járni-kelni, 
Élvezni mit a föld csak ád, 
Szemmel, füllel jól megfigyelni 
Világ fényét, világ zaját,
Minél dúsabb asztalt terítni: 
»Együnk, igyunk, van jó falat!« 
Egész fenékig kiürítni 
A márorral telt poharat. —

Halófélben van minden lélek,
Ki így a földnek, testnek él,
Ki azt hiszi, hogy ez az élet,
Ki másba’ nem hisz, nem remél. 
Ki nem keres mást itt a földön, 
S mert nem keres, nem is talál, 
Annak, bár sírjon, vagy örüljön, 
Az élet nem más, mint halál.

Ez hát az élet és más semmi? Pedig van élet, van valódi,
S a végén majd egy néma hant? Mely síron túl, örökre tart,
S ha innen egyszer el kell menni, Amelyben nem lehet csalódni, —
Mi itt miénk volt, itt marad? S tiéd lehet, csak te akard.
Születni és meghalni végül, Isten kegyelme ingyen adja
Az élet hát csak ebből áll? Árt érte Jézus fizetett,
S ezt adja föl nehéz leckéül: Csak higyj s holt lelked áltathatja
»Az élet csak lassú halál«? Az újjászülő szeretet.

A bűn szennyes ruháját vesd el,
S helyette kapsz fehér ruhát,
És gazdagabbá lesz neveddel 
Az élet könyve odaát.
Élj, s éleszd azt, ki halófélben.
Menj győztesen a harcon át.
És elnyered majd fönn az égben 
Az el nem múló koronát.

Vargha Gyuláné.

O

XII. évfolyam, 19. sz 
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Ne légy halófélben mint a 
többi!

Az Ur a szárdeszi keresztyén 
gyülekezet elöljárójának s rajta 
keresztül az egész gyülekezetnek 
üzen. De ez az .üzenet örök ak
tualitással bír: szól minden idő 
minden keresztyén gyüleke zeté- 
nek s elöljárójának. Nekünk is. 
Ne gondoljuk, hogy a másiknak, 
hanem hogy személy szerint ne
künk szól az üzenet.

Mit üzen az Ur?

1. Hivatásunk: élni. Nem vilá
gi értelemben élni: jól enni, in
ni, szórakozni, kiélvezni az életet, 
kiélni a nagyon kétes értékű e- 
gyéniségünket, Hanem lelki éle
tet élni: Istenben s Istenből élni, 
mint a szőlővessző a szőlőtőkéből 
él. A  lelki élet nem kapcsolja ki 
a testi életet, hanem inkább azt 
is magához vonja és uralja, és így 
éli a keresztyén ember a magá 
lelki-testi életét Istenben. Ez a 
keresztyén ember hivatása. De hi
vatásának csak egyik része. A  
másik része, mely az elsőt kiegé
szíti: másokat, kik halófélben van
nak, életben tartani. Azokat, akik 
távol az Úrtól a világgal járnak 
vagy ismét járnak, pásztori hű
séggel hordozzuk, hívogassuk az 
Úrhoz; nekik »papi« szolgálatot te
gyünk : imádkozzunk értük, szó
val és tettel bizonyságot tegyünk 
előttük Isten megváltó, bűnbocsá
tó, megújító kegyelméről, amint 
az valóság lett a saját életünk
ben; érettük meghozzuk a szen
vedés, az őket elszenvedés papi 
áldozatát; érettük felelősséget é- 
rezzünk s nekik támaszt nyújt
sunk nem a bűnre-meghalásra, 
hanem a szabadulásra. .A hívők 
nem szakadhatnak el a halófél
ben levő gyülekezettől, ezt meg-

j ítélvén s megvetvén, önmagukat 
pedig föléje helyezvén, mert ez
által hűtelenekké lesznek hivatá
sukhoz, mely a halófélben levők 
életrekeltésére s életbentartására 
rendelte; természetesen mint az 
Ur eszközeit, munkatársait, — 
Testvér, teljesítetted-e ilyen érte
lemben keresztyén hivatásodat ? 
Élsz-e, s élet árad-e ki belőled?

2. Hogyan ítél meg az Ur? 
Emberek is megítélhetnek, de ez a 
megítélés megbízhatatlan, mert 
majdnem kizárólag a külsőn, a 
látszaton alapszik, amiért is le
hetséges, hogy lelkiismeretünk a- 
dott esetben feljogosít, sőt köte
lez arra, hogy emberek megíté
lésén túltegyük magunkat. — Mi 
magunk is megítélhetjük önma
gunkat, de ez sem megbízható, 
egyrészt azért, mert az ön- 
megismerés nagyon nehéz, más
részt az önzés hatalma miatt, mely 
megakadályozni igyekszik, hogy 
kiszolgáltassuk magunkat önma
gunknak vagy pláne másoknak. 
Ha akár mások, akár önmagunk 
megítélése alapján rendezzük be 
életünket, már eleve hamis, ha
zug, képmutató vágányon hala
dunk, s célhoz nem juthatunk. — 
A fontos az, hogy az Ur hogyan 
ítél meg, mert az Ö ítélete, kül- 
sőnk-bensőnk teljes ismerésén a- 
lapulván, abszolúte megbízható. S 
vájjon az Ur ítélete nem így 
hangzik-e: »halott vagy;« »csele
kedeteid Isten előtt nem teljesek«? 
Emberek talán hívő keresztyének
nek tartanak, s mi helybenhagy
juk ezt. Külső életünk talán azt 
a nevet szerezte nekünk, hogy 
élünk s beteltünk Lélekkel; hogy 
komoly evangéliumi egyesület va
gyunk], s a bolyongó emberi lélek 
lelki otthonra lelhet körünkben. 
De az Ur mit mond? Rettenetes 
volna, ha úgy ítélne meg: élned 
kellene, de halott vagy!
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3. Ébredjünk fel a halál álmá
ból! Ahogyan az alvó ember is 
felébredhet öntudatos életre, úgy 
az alvó keresztyén számára is 
megvan az öntudatos krisztusi é- 
letre ébredés lehetősége, s ez a 
lehetőség egyúttal szükségesség. 
Mássá lehet — az idő kegyelem 
— és mássá kell lennie: élő ke
resztyénné. Meg kell térnie, és 
naponként újra megtérnie. —• M i
lyen úton történik ez ? Menekülni s 
visszamenekülni kell az Igéhez, az 
Evangélium teljes igazságához, és 
ebben megmaradni. A z Evangé- 
liom nem agyag, amelyből az em
ber neki tetsző figurát gyúr. A z 
evangéliumi igazság nem olyan, 
melyből vagy melybe az ember 
a saját gondolatait s hamis igaz
ságait ki- vagy belemagyarázhat
ja. Az Evangéliom teljes igazsá
gára van szükségünk, amint az 
az írásban van kijelentve. — M erí
teni kell az Ur Leikéből. — Bűn
bánatra kell térni: törödelem és 
bizalom szükséges. Az Istennel 
való találkozásban a Szent össze
töri a szentségtelent, de a K e
gyelmes ráteszi kezét az összetört 
szívre s magához vonja. — K e
resni kell az igazán hívőkkel, a- 
kik »fehér ruhában járnak«, a kö
zösséget. — Ez az út sokszor 
nehéz önmegtagadást jelent. El a 
Sátántól, a világtól; félre a ha
zug lélekkel; itt a bűnöm, a szen
vedélyem, a kétségbeesésem: itt a 
hazug barátom, a cimborám: ez 
önmegtagadást jelent. De ez az 
út teszi lehetővé keresztyén hiva
tásunk teljesítését.

4. Az alvó sorsa az ítélet. Az 
ítélet bizonyossága egyrészt, de 
az ítélet idejének bizonytalansá
ga másrészt komoly intelem szá
munkra, hogy vigyázzunk; hogy 
ébredjünk; hogy éljünk s máso
kat életben tartsunk. Az intelem
hez hozzákapcsolódik az Ígéret: j

aki győz, azaz aki megtér és él és 
éltet, az fehér ruhát kap; az nem 
töröltetik ki az Élet könyvéből; 
amellé oda áll az ítéletkor az Ur 
Jézus s azt mondja: Atyám, ő az 
enyém; hadd legyek én az ő sor
sa; fogadd el őt! És Isten meg
teszi. Ez a jutalom...

A z Ur üzent! Akinek van füle, 
hallja, mit mond a Lélek!

Zulauf Henrik.

„MINDEN FORRÁSAIM 
TEBENNED VANNAK.

Sivatag pusztaságon át 
oázisok lágy illatát 
honnét hordják szárnyas szelek? 
Szamjamra írt, ó, hol lelek? 
Ezüstös forrás hol fakad 
üdítm égő ajkamat?
»Uram, Benned, Benned lelem 
minden forrásom szüntelen!«

Ezért zengem öröm dalát 
sivatag pusztaságon át!
Ez ad naponta új erőt 
járni a szomjazok előtt, 
s hogy elinduljanak Feléd, 
mutatni élet szent jelét!
»Uram, Benned, Benned lelem, 
minden forrásom szüntelen.«

Bizony csoda, ha száraz ág 
kizsendül és merő virág.
Ily csoda szárnya hordja szét 
Te nagy neved dícséretét.
Hadd legyek én is ily csodád, 
mig minden szív csak Téged áld? 
Hiszen Benned, Benned lelem, 
minden forrásom szüntelen.

Felelősség szent súlya nyom 
s erőtelen vágyók nagyon,
De csak legyek kicsiny, szegény: 
Lelked, szerelmed úgy enyém. 
Meríthetek! Csak arra vár 
a véghetetten gazdag ár!
»Uram, Benned, Benned lelem, 
minden forrásom szüntelen.«

Ezért zengem öröm dalát 
sivatag pusztaságon át.
Ez ad naponta új erőt 
járni a szomjazok előtt, 
s hogy elinduljanak Feléd, 
mutatni élet szent jelét.
»Uram, Benned, Benned lelem, 
minden forrásom szüntelen.«

B. E. d. j.
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Halálból életre.
Egy munkás bizonyságtétele.

Gyermekkorom örömtelen volt. 
Apám gyakran ivott. A  legki
sebb hiba miatt is képes volt úgy 
elverni, hogy orromon, számon 
dűlt a vér. Szüleim végül el is 
váltak. Öt évig apám mellett él
tem. Rettenetesen szenvedtem ke
ménysége miatt. Soha nem hal
lottam a megváltásról. Csak a 
Miatyánkot tudtam. Azt sokszor 
elimádkoztam, egyiket a másik 
után.

Tizennégy-tizenöt éves korom
ban csatlakoztam a proletár if
júsághoz. Olyan lelkes harcosa 
lettem a szocializmusnak, hogy 
hamarosan vezetővé tettek.

Megházasodtam. Feleségül kel
lett vennem azt a leányt. Szo
morúan kezdődő házasság volt. 
El is hanyagoltam aztán az asz- 
szonyt és gyerekeket. — Csalódás 
csalódás után ért. Ha a munká
sokért harcoltam, cserbenhagytak. 
Ha az alkohol káros /hatásaira 
mutattam rá, s példát adtam a 
mértékletességre, csak ellensége
ket szereztem. Ilyen emberekkel 
jobb helyzetet teremteni? Lehetet
len. — Beteg lettem. Isten zör- 
getése volt. Munkahelyemről szál
lítottak a kórházba. »Ha meg nem 
operálják gyomorfekéllyel, egy 
nap alatt vége« — mondták az 
orvosok. Ágyam felett a sűlyedő 
Péter képe függött ezzel a felírás
sal: »Uram, segíts rajtam!« É- 
reztem: nekem is így kell kiálta
nom, akkor nem halok meg. S 
állapotom műtét nélkül is jobbra 
fordult.

A lig kerültem haza, értesített

egy régi barátom, — azelőtt kom
munista vezető, egy éve hívő ke
resztyén — hogy meg fog látogat
ni. Erre az alkalomra három má
sik elvtársamat is meghívtam. Kö
zös erővel majd csak meggyőzzük 
hite haszontalan voltáról.

Megérkezett és frissen, vidáman 
beszámolt élményeiről. Azonnal 
felismertem: Ez az igazság. Ha
jolj meg előtte! — súgta egy 
hang. Hagytam a többieket hada
kozni s nyugtalanul méregettem 
lépteimmel a szobát. Végre hoz
zám fordultak: »Félórája hall
gatsz. K i vele: kinek van igaza?« 
»Neki.« Mintha fejbekólintottam 
volna őket. összekülönböztünk. 
Még azon a héten feltettem)’ a kér
dést a kommunista ifjúság társal- 
góestjén: »M i az igazság?« és 
síkraszálltam a keresztyén hit 
mellett. íg y  cselekedtem a Ter
mészet Barátainak Proletár Egye
sületében is s mint kommunista, 
lehetetlenné tettem magamat. 
Nyíltan bizonyságot tettem Krisz
tusról, de belsőm csupa seb, csu
pa meghasonlás volt még. Hiány
zott a bűnbocsánat bizonyossága.

A  műhelyben is feltettem a kér
dést: M i az igazság? Mindenkit 

| magávalragadott. »K i fogjuk ku- 
j  tatni az igazságot!« Egyik tár
sam különösen a szívére vette. Va
sárnap két hívő kíséretében ke
resett fel. Mellékes filozófiai kér
désekkel hozakodtam elő, de ak
kor arra kértek: forduljak csak 
oda egyszerűen, mint bűnös az 
Úrhoz, s mindent más világítás
ban fogok látni. »Imádkozzatok 
velem!« — fordult hozzájuk tár
sam. Először*nem akartam, az  ̂
után én is leborultam velük. Ret-

Az egyetlen nélkülözhetetlen itt alant, az Te vagy Jézus 
egyedül. Rappardné Gobat Dóra.



157„ F é n y s u g á r “

tenetes küzdelmet vívtam : Most 
vagy soha! De csak, amikor ba
rátaim már indulni akartak, sza
kadt fel belőlem a kiáltás: »1- 
mádkozzatok mégegyszer értem!« 
S magam is imádkoztam: »Isten, 
könyörülj rajtam, bocsásd meg a 
vétkeimet!« Abban a pillanatban 
túláradó öröm és boldogság jár
ta át a szívem. Ami addig sötét, 
homályos volt, világos lett, mint 
a nap. Megbékültem az Istennel.

Hétfőn reggel így szóltam mun
kahelyemen: »Tegnap elfogadtam 
a Megváltót, mint az én Szaba- 
dítómat. Most már a hívőkhöz 
tartozom.« A  homlokukra muto
gattak, jelezve, hcfgy elment az 
eszem, és továbbmentek.

Költöző madarak 
prédikációja.

Horniét tudják a lég vándorai, 
mikor kell útrakelniök? Nincs 
naptáruk, nem számlálgatnak é- 
vet, hónapot. Hogy van az, hogy 
sohse késnek e l . ..  hogy sohse 
feledkeznek meg az útnakindulás- 
ról? Sohase tévednek el, nem re
pülnek dél helyett észak felé. Ki 
mutatja meg nekik a helyes i- 
rányt? Hol az iránytű, amelyik 
olyan biztosan vezeti őket a cél 
felé? — Teremtőjük adománya 
mindez. Isteni törvénynek enge
delmeskednek.

Jeremiás próféta felnézett az 
égre s látta, hogy húznak a gó
lyák, fecskék, darvak. Szívét fáj
dalom ragadta meg. Népére gon
dolt. Izráel többet kapott, mint 
a madarak: Isten értelmet, belá
tást adott, néki és törvényeket. 
Csodálatosan kinyilatkoztatta ma
gát előtte. Ö, nem is egyszer. S 
Izrael mégsem akart tudni Róla. 
Izrael oktalanabb, mint azok az 
oktalan teremtmények.

Felettünk is elrepülnek most a 
vándormadarak s amint céltuda
tosan szelik a levegőt városaink 
és falvaink felett, nekünk is pré
dikációt tartanak. »T i emberek« 
— kiáltanak felénk — »mi követ
jük az Isten adta ösztönt. Hát 
ti? Ti, akik többek akartok lenni 
nálunk? Azt mondjátok, hogy van 
értelmetek és nekünk nincs. Miéi t 
cselekesztek hát értelmetlenül? 
Miért nem figyeltek Is
teniek szavára? Nem ismeri
tek szent törvényeit? Nem hivo- 
gat benneteket az élet? Nem csa
logat Krisztus evangéliumának 
meleg napsugara, hogy menekül
jetek el a tél elől? Miért várjátok 
be, míg minden megdermed ben
netek és köröttetek?«

Bár lenne fülünk megérteni ezt 
a prédikációt. Bár megsuhogtat
ná csüggedt szárnyait a lelkünk 
s repülne, repülne biztos repülés
sel Krisztus felé! Nem akarja ö, 
hogy halódva tengődjünk halált- 
hozó télben. Hivogatóan üzen: »A- 
zért jöttem, hogy életük legyen és 
bővölködjenek.«

Az istentagadó Voltaire mond
ja: y>S hogyha Paris piacán 1000 
ember s az én szemeim előtt cso
da történnék, inkább kételkednék 
a 2002 szemben, semhogy el- 
higyjem azt.«

» Hogyan lehet valaki olyan ok
talan, hogy hisz Istenben!« így 
szólt egy munkás öreg tanítójá
hoz. »Épen most olvastam egy 
ujonan megjelent könyvet, amely 
nyomatékkai kimondja, hogy nincs 
Isten.« »Ez nem új dolog, hiszen 
már Dávid is megírta a 14. Zsol
tárban« — válaszolt a megszólí
tott. »Dávid?« — »Igen, Dávid így 
írja: »Azt mondja a balgatag, az 
ő szívében: »Nincs Isten.«
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KÜLMISSZIÓ.

LEVÉL KÍNÁBÓL.
(Schrőder Elza misszionáriusnő 
írja. Nanchung, 1936 június.)

Milyen hamar hetekké lesznek | 
a napok, hónapokká a hetek s 
évekké a hónapok. Negyedéve, 
már, hogy harmadszor kötöttem 
ki kínai hazámban. Köröskörül j  
minden a régi. Még mindig hűsé
gesen öntözi a Kiling ezt a he-; 
gyektől övezett, termékeny völ- ■ 
gyet. A  l'olyó túlpartján emelkedő 
hegyről még mindig háztetők szűr-1 
ke tengerére tekint alá a fehér pa-1 
goda. Még mindig 100.000-nél 
több ember szorong a város ősi 
falain belül. S ha vásár napján 
ismét az utcák tömkelegében j  
járok s Evangéliumokat adok el. j 
traktátusokat osztok az emberek j 
között, olyan, mintha sohse let
tem volna távol. így  volt tegnap, 
így van ma, így lesz holnap. Vég-

itt állunk mind körülötted, tartsd 
meg itt helyben.« M ivel a körül- 
állók is helyeslőleg bólogattak, 
tartottunk egy kis utcai összejöve
telt a szabadban, miközben egy 
figyelmesen odahallgató rendőr a 
nyugalomról is gondoskodott.

Imádkozzatok hűségesen ve
lünk, hogy Kína minden táján 
kigyulladjon a fény s mi magunk 
is híven hordozhassuk városon, 

szövétnekét!falun az Evangélium

Maga sem tudja, 
gazdag.

milyen

télén embersokaság hullámzik el
mellettünk. A  kérdő, csodálkozó 
szemek hamar elárulják, amit ha
mar ki is mondanak: »Mit? Már 
40 éve hirdetik itt ezt az Evangé
liumot? Sohse hallottuk. Hadd hall
juk, hadd olvassuk, mit üzen ne
künk.«

Legszívesebben a folyómenti ut
cán járok. Ott egyik üzlet a má
sikat éri. A  nyitott műhelyekben 
ott dolgozik a mester meg a le
gény, ott ül a felesége a kicsi
nyekkel. Könnyű belépni barát
ságos köszöntő szóval, házról ház
ra iratokat osztani, hívogatni a 
missziói házba, bizonyságot ten
ni Jézusról néhány szóval. Néha 
keményen elutasítanak, de gya-' 
koribb, hogy hellyel kínálnak meg 
s kérnek, hogy beszéljek. Ez az
után szebb. Nemrég így szólt egy 
egyszerű mesterember az utcán: 
»Mit hívogatsz olyan soká a »11- 
bak-ttv \mu

1820 körül (,‘gy öreg indián, aki 
| a háborúban súlyos sebesüléseket 
| szenvedett, mint kéregető járt fa
luról-falura, hogy adományokból 
tengesse életét. Valaki, aki beszél
getett vele, észrevette, hogy ron
gyos ruhája alól bőrtáska látszik 
ki. Megkérdezte, mi van abban? 
Az indián így válaszolt: »Mikor a 
szabadságharc után elbocsátottak 
a hadseregből, az ezredesem adta 
ezt az írást azzal, hogy jól őriz
zem meg.« Azelsárguít papír az 
amerikai államnak egy értesítése 
volt, mely szerint minden harcos
nak, aki a háborúban megsebesült, 
életjá*radékot ad, hogy gondtalan 
életet biztosítson számára. Sze
gény ember maga sem tudta mi
lyen gazdag s kimondhatatlanul 
boldog volt, mikor felvilágosítot
ták. örömmel fogadta az emberek 
ajánlkozását, mellyel segítségére 
siettek jogai elnyerésében. — Ez 
a történet mindenkit gondolkozás
ra késztethet. Milyen sok keresz
tyén van, akinek van Bibliája, és 
nem ismeri azokat a csodálatos 
kegyelmi Ígéreteket, amelyeket ez 
a könyv számára tartalmaz. Ke
servesen viselik nehéz sorsukat, 
s nem is sejtik, hogy Is
tennek boldog gyermekei íehetné-

Inek, akik az Ur Jézus váltság 
\\ay\íAv\ á\U\ VAVA..
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TUDAK O ZZÁTO K  A Z  ÍR ÁSO K AT!
Okt. 1- Róni- 15:14—33. II. Pét. 3: i 

1—9. Pál tudja, hogyha az ő mun
kájának eredménye van, az nem az ő 
érdeme, mert azt Krisztus cselekszi 
őáltala. De épen Pál példája mutatja, 
hogy az Ur kész arra, hogy embere
ket használjon föl munkájának ke
resztülvitelére, s hogy áldásának tel
jességével legyen velők a munkában. 
De ehez természetesen a Pál apos
tolhoz hasonló alázatosságra, engedel
mességre, teljes odaadásra, az imád
ságban való tusakodásra van szük
ség.

Okt. 2. Rém- 16:1—16. II. Pét. 3: 
10—18. Mennyire meglátszik, hogy Pál 
nem csak nagyjában és általában fog
lalkozott a gyülekezetekkel, abból is, 
hogy egy-egy levelében hány nevet em
lít meg, amelyeknek viselőit, úgy lát
szik, egyenkint mind a szívén hor
dozta. Szükséges és fontos dolog a 
nagy tömegek előtt tartott igehirde
tés is, akár templomokban, akár más 
helyeken, de nem kevésbbé szükséges 
és fontos az egyes lelkekkel való be
ható foglalkozás is. Az emberi szív
nek, hogy igazán megtérésre jusson, 
nem csak Isten előtt kell 
megnyílnia, hanem emberek előtt is, 
és pedig elsősorban bünvallás formá
jában. S az könnyebben megy négy- 
szemközt, mint nagy hallgatóság előtt 
és helyesebb is. A bünvallást ter
mészetesen, nem lehet kierőszakolni, 
hanem Isten Lelkének a vezetésére kell 
bízni a lelkigondozónak önmagát is, 
meg azt is, .akit Jézusnak akar meg" 
nyerni.

Okt. 3■ Róni- 16:17—27. Zsolt. 75: 
5—8. Pál nem csak azok közül említi 
föl egyesek nevét, akikhez levelét in
tézi, hanem azok közül is, akikkel 
most van együtt, s akiknek üdvöz
letét levelébe zárja. Látszik, hogy Pál 
mindenütt kereste és meg is talál
ta a vele egyetértésben levők közös
ségét. S így van ez jól. Egymás hite 
által épülünk. (Róm. '1:12.)

Okt. 4- Luk. 14:1—11. Ef. 4:1—6. 
Máté 12:1—8. Zsid. 4:9—13. Milyen 
sok keresztyén ember nem érti meg 
ma sem a vasárnapnak, a keresztyén 
ember szombatjának a jelentőségét! 
Vagy úgy használja föl, mint a hét
köznapot, kenyérkereső munkára, vagy 
tétlenségnek, vagy világi szórakozá
soknak napjává teszi. Ez a hitetlen 
emberek álláspontja. De vannak olya
nok is, akik rosszul értelmezett val

lásosságból, apró-cseprő szabályokat 
betöltenek, pl. ha épen aznap lesza
kad a ruhájukról egy gomb, világért 
föl nem varrják, de amellett a lei
kök erőteljesebb táplálására, vagy a 
könyörülő szeretetnek fokozottabb 
mértékben való gyakorlására nem 
használják föl a vasárnapot. S mind
ezt azért, mert nem ismerik Jézust, 
a vasárnap Urát.

Okt. 5- Zsolt- 122. Ésaiás 40:1—11.
A haza szeretete s Istennek a szere- 
tete szólal meg ebben a zsoltárban. 
A hívő zsidó számára Jeruzsálem épen 
úgy jelentette a nemzeti élet közép
pontját, mint az Isten imádásának a 
központi tűzhelyét. Jeruzsálembe vá
gyott minden hívő zsidó, ha többször 
nem, legalább egyszer egy évben a 
nagy páskaünnepen. Jeruzsálem békes
ségéért imádkozni annyit jelentett neki, 
mint az egész zsidó nemzet s az egész 
zsidó egyház békességéért imádkozni. 
Imádkozunk-e mi hűségesen nemze
tünkért, egyházunkért, Isten országá
nak terjedéséért?

Okt. 6. Járt- 1:1—14. Ésaiás 40:12-25, 
»Az Ige testté lett« ez Krisztus földre- 
jövetelének a titka. Krisztus öröktől 
iogva volt, magában Istenben, mint 
Ige, vagyis mint Isten gondolatainak 
és akaratának kifejezője. Istennek min
den gondolata világosság és élet. K ife
jezést nyert ez akkor is, mikor Isten a 
maga gondolatait próféták és más 
szent emberek által közölte, de leg
világosabb kifejezést nyert akkor, mi
kor az Ige testté lett Jézus Krisztus
ban. őbenne jelent meg a legszemlél- 
hetőbben legérthetőbben a világosság

eSOkt. elL Jún. 1:15-28. Ésaiás 40: 
26—31. A testté lett Ige megjelenése 
előtt Isten még egy utolsó prófétát 
küldött, aki annak útját egyengesse, el
készítvén a népet arra, hogy egészen 
közel van a megígért Messiás eljö
vetele. Keresztelő János ez a próféta. 
Az ő beszédei természetesen, föléb
resztik a nép kíváncsiságát, érdeklő
dését. Sokan azt gondolják, hogy ő 
maga az, akit várnak, de ő ezt a 
leghatározottabban visszautasítja, ö 
csak kiáltó szó, amely össze akarja 
hívni az embereket ahoz, aki majd 
jönni fog, s aki sokkal nagyobb ő- 
nála. Minden igehirdetőnek ilyen út- 
készítőnek kellene lennie ma is, aki 
előkészíti a sziveket Jézus befo
gadására. Mert Jézus jön minden
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szívbe, amely megnyílik az igehirde
tés előtt.

Okt. 8. Ján. 1:29—42. Ésaiás 41:1-10. 
János a Jézusról való bizonyságtétel
ben mindjárt a középpontot érinti. 
Nem nagy Tanítónak, vagy Orvosnak, 
vagy igehirdetőnek nevezi Jézust, ha
nem Isten Bárányának, vagyis annak, 
aki mint áldozati bárány fog eleget 
tenni az emberiség bűneiért. S ez a 
bizonyságtétel hat. Mindjárt fölébred 
több lélekben a vágy, hogy Jézust kö
zelebbről megismerjék. Ma sok igehir
dető azt hiszi, hogy csak nagy elővi- 
gyázattal, kerülő utakon lehet az em
bereket megközelíteni, mert elriasztjuk 
őket, ha mindjárt a dolog velejére 
térünk, a golgothai keresztre, s arra 
Aki ott függött érettünk, Isten Bá
rányára. Pedig ez nagy tévedés. A 
megfeszített Krisztusról szóló evangé
lium Istennek ereje. Innen árad ki 
a megváltó erő.

Okt. 9■ Járt. 1:43—51. Ésaiás 41: 
14—20. Imé, azonnal megindul a folya
mat: lélektől lélekhez. Aki megtalálta 
Jézust s őbenne az életnek forrását, az 
indíttatva érzi magát, hogy másokat 
is elvezessen ehez a forráshoz. András 
hozza testvérét, Simont, Filep hozza 
barátját, Natánaelt, aki ugyan kétel
kedő, de becsületes, őszinte kételke
dő, aki engedi magát az igazság által 
meggyőzeim. Ha hiszesz Jézusban, ne
ked is hozzá kell vezetned a testvére
det, vagy más hozzádtartozókat, a bará
todat, vagy ismerőseidet. Ha nem akar
nak mindjárt jönni, ne veszítsd el re
ményedet, imádkozzál érettök kitar
tóan s életeddel bizonyítsd, hogy jó 
dolog Krisztust követni.

Okt. 10- Ián. 2:1—11. II. Krón. 1: 
7—12. A kánai menyegző története nemi 
a világi mulatozásra, evésre-ivásra való 
fölbátorítás, ahogy sokan magyarázni 
szeretik, hanem egyrészt a házasság 
megszentelése Jézus jelenléte által, 
másrészt egy nyilvánvalólag szegé- 
nyebbsorsú családnak a megbecsülése 
azáltal, hogy Jézus résztvesz a lakomá
jukon, sőt csodatétele által kisegíti ő- 
ket a zavarból, mikor a boruk elfogy. 
Legfőképen azonban alkalom arra, 
hogy az esküvői lakoma úgy folyjék le, 
amint az lefolyhat Jézus jelenlétében, 
mert ez egészen bizonyosan kizárt 
minden dőzsölést s a vidámságnak o- 
lyan túlkapását, amely nem illik ke
resztyén emberhez.

Okt. 11- Máté 22:34—46. I. Kor. 1: 
4—9. Márk 10:17—27. Jak. 2:10-17. 
Jézus Krisztus a lelki gazdagság ki
apadhatatlan forrása. Aki ővele hit

| által összeköttetésbe kerül az mindig 
jobban megismeri Istent, mindig bát
rabban tud róla bizonyságot tenni, min
dig több kegyelmi ajándékot tud el
fogadni, s mindig jobban átalakul szent 
és feddhetetlen élet követésére, úgy. 
hogy örömmel tud elébe nézni annak a 
napnak, mikor Krisztus újra megje
lenik.

Okt. 12. Zsolt. 123. 124. Ésaiás 42: 
1—12. Az egyik zsoltárban a nyomorú
ságban levő lélek kiált az Úrhoz se
gítségért, a másikban ugyanaz a lélek 
már a megszabadulásról tehet bizony
ságot. Igen, az Ur közel van azokhoz, 
akik őt segítségül hívják, s legyenek 
azok akármilyen bajban, betegségben, 
szegénységben, emberek által való ül
döztetésben, ő  mindezekből meg tud
ja őket szabadítani.

Okt. 13- Ján. 2:12—25. Ésaiás 43: 
1—11. Jézus jólismert szelídsége nem 
¡az a tehetetlen szelídség, amely a Ibűnt 
elnézi és mentegeti. Szent haragra is 
tud ő  gerjedni, mikor Atyjának szent- 
séges személyét látja durván megsért
ve a templomban folyó üzérkedések ál
tal. De akik a templomot meg tudták 
szentségteleníteni, azok Isten legdi- 

■ esőbb templomát, Jézus testét sem kí
mélték. Jézus tudta, hogy ezt a szent 
templomot le fogják rombolni, de azt 
is tudta, hogy Isten harmadnapra föl
építi. Tisztában volt Ő a maga hiva
tásával: meghalni elvettetésben, gya
lázatban; feltámadni dicsőségben. S 
mert ezt tudta, azért tudta azt is, hogy 
mi rejlik a bűnös emberi szívekben.

Okt. 14- Ján. 3:1—21. Ésaiás 43: 
12—25. Hogy minden embernek újjá 
kell születnie, ha be akar jutni Isten 
országába, az nem valami emberi ta
lálmány, mint sokan hiszik, hanem Jé
zusnak teljes határozottsággal való 
megállapítása. Hogy a Szentlélek az 
újjászületést véghezvihesse az emberi 
leiken, azért halt meg Jézus a kereszt
fán. Mert a Jézus áldozati halálában 
való hit által végzi el a Szenlélek az 
újjászületést az emberi lélekben. Akik 
ezt tagadják, azért tagadják, mert a 
bűn sötétségében akarnak maradni.

Okt. 15- Ján. 3:22—36. Ésaiás 44: 
1—8. 21,22. Keresztelő János a ke
resztyén élet egyik legfontosabb alap
elvére mutat reá, mikor Jézusra vonat
kozólag így szól: »Annak növekednie 
kell, nékem pedig alábbszállanom.« Aki 
eZt megtanulta s ebben gyakorolja ma
gát, annak van megáldott, gyümölcsöt 
hozó élete, az vonja a lelkeket nem 
önmagához, hanem Krisztushoz.
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