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A  cél a nyugalom. Sokan azt gondolják, hogy majd a halál 
után következik be a nyugalom. Az Ige, amikor nyugalomról beszél, 
mély. lelki csendet ért alatta. Irigylésre méltónak tartjuk az olyan 
embert, aki a mindennapi munkáját nyugodtan tudja végezni, pedig 
e.mellett még belülről háboroghat. Az igazi nyugalom: nyugalom az 
Úr által, nyugalom az Úrban. Ezt munkálta az Or már az ótestamen- 
tomban. Kánaánban nyugalmat akar adni népének és Salamon 
országlása alatt is ez volt a célja. Salamon élete végén már nyugta
lansággal, békétlenséggel találkozunk. Engedetlen volt az Úrral szem
ben és elveszítette ezáltal a legdrágább kincset. Bemenni a teljes 
nyugalomba —  ez az újtestamentomi ember feladata.

Az emberek előtt igen megbecsülni való az, ha valakinek erős 
akarata van. Pedig ez nem érdem, mert az ember természetétől 
fogva —  az akarata is —  tetőtől talpig meg van romolva. Ami belő
lünk indul ki és magunkba tér vissza, az feltétlenül rossz. Mindig 
tenni akarunk valamit, s ezáltal Isten akaratának ellenállunk. Sok 
erőlködés után végre rájövünk arra, hogy megváltozni nem tudunk. 
Erre csak egy út v a n : kiszolgáltatni az akaratunkat. Ez juttat ben
nünket csodálatos nyugalomra. A  Bárányt megkínozhatták, megfeszít
hették, de nyugalmát nem vehették el. Aki abban gyakorolja magát, 
hogy a gyakorlati életben kiszolgáltatja az Úrnak a maga akaratát, 
az megy be az örök nyugalomba majd. Mert a. mennyben nem lesz 
másnak akarata, csak az Úrnak. Ott csak az Ö Lelkének munkája 
létezik majd. Ha megindulhat bennünk ez a munka, mint a patak, 
folyammá dagad. A  szív végre beleárad a nyugalom, a békesség 
tengerébe. Bár mindnyájan eljutnánk ide!

*Pauer Irma megboldogult főnökasszony (f 1929. szeptember 29.) áhítata 
nyomán készült jegyzet.
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Az első ősz hajszál.

Nem döbbentem meg túlságo
san, amikor öltözködés közben az 
első ősz hajszálakat felfedeztem. 
Hallottam valakiről, aki kitép
te ősz hajszálait, majd amikor ez 
sem segített s az ősz szálak újra 
és újra jelentkeztek, a festékhez 
folyamodott. De mit használ mind
ez? A gyorsan tovatűnő éveket 
nem lehet feltartóztatni. Amíg fia
talok vagyunk, úgy gondoljuk, 
hogy hosszú az élet, de azután 
mindig jobban látjuk, hogy elmú
lik hamar.

Nincs kivétel. Isten Igéje be
szél évekről, amelyekre azt mond
juk: Nem szeretem azokat!

Ismertem egy hölgyet, aki soha 
nem ment temetőbe, s öregségről, 
halálról előtte beszélni nem lehe
tett Valósággal felindult, ha e- 
zekről hallott.

Az öregség pedig eljön. Akár 
akarjuk, akár nem. Kérlelhetetle
nül, kérdezés nélkül és nyilván
valóvá teszi, hogy milyen volt az 
életünk.

Vegyünk csak közelebbi példát, 
fí-yakran találkozunk emberekkel, 
akik öregségükre fukarok, pénz- 
sóvárok lesznek. Az lett nyilván
valóvá ezáltal, hogy fiatalabb é- 
veikben szívük múlandó dolgokon 
csüngött: vidám, jókedvű társa
ság, szépség, erő, — melyek most 
mind elvétetnek. Rémülten ka
paszkodnak valami után, amit 
még elnyerhetnek s így találnak 
rá a pénz szeretet,éré, Kupor- 
gatnak, takargatnak, jóllehet rövid 
a hátralévő életük. A halál eljő, 
a pénz. kihull a megmerevedett 
kézből. És azután? . . .

De vannak másféle öregek is, 
akiknél öregségükben lesz nyil
vánvalóvá, hogy életük milyen 
gazdag volt romolhatatlan kin
csekben. Az öreg Pál apostol azt

írja az efézusbelieknek: »Áldott az 
Isten és. a mi Urunknak, a Jézus 
Krisztusnak Atyja, aki megáldott 
minket minden lelki áldással a 
mennyekben a. Krisztusban.« ,

Ismertem öregeket, akiknek 
öregkoruk csodálatosan szép volt, 
Meglátszott rajtuk, hogy amikor 
már minden elvetetett tőlük, ami
ből ez a. földi élet, áll: munka, 
erő, egészség, új benyomások — 
akkor ragyogott csak igazán elő 
az Istenben való gazdagságuk. Az 
Istenben való béke és öröm be
aranyozta öregségüket s áldássá 
tette őket környezetük számára 

Áldássá lenni a környezet szá
mára! Milyen nagy dolog ez,! Hi
szen általában az öregek rnegne- 
heaítik; fájdalom, sokszor megke
serítik környezetük életét. Szí
vük szeretet után vágyik, rászo
rultak mások segítségére. A 'fia
talok pedig úgy el vannak foglal
va, nincs idejük, nincs megértő 
szívük a magános, elárvult öre
gek számára. A szív megtelik szo
morúsággal, keserűséggel. Terhé
re lesznek másoknak. Másoknak 
pedig terhére lenni igen-igen fáj
dalmas.

Milyen másképen van azoknál 
a kedves öregeknél, akik gazda
gok Istenben Jézus Krisztus ál
tal. Ők soha nincsenek magukban, 
hiszen Megváltójuk van, aki a 
kietlen földön is oázist teremt 
számukra. Összetett imádságos ke
zükkel állandóan résztvesznek Is
ten országa munkájában. Nincs 
okuk félni öregségtől és haláltól, 
Jézus Krisztus által az örök élei 
bizonyosságával bírnak. Minden 
elmúló nap egy lépés a menny 
felé: Arcukon már a menny fé
nye .ragyog.

Igen, az öregség nyilvánvaló
vá teszi, hogy milyen volt az éle
tünk. Az ölső ősz hajszál, minden
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óraütés, a gyorsan tovasiető évekl 
-  mind-mind figyelmeztetés szá
munkra. Keressük az jgazi gaz
dagságot Jézus Krisztus által, 
hogy egykor ne kelljen koldus- 
szegényen államink, Őbenne in
gyen a mienk! Irányítsuk életün
ket idejekorán a menny felél

Az utolsó órák.

Sokan gondolják azt, hogy az 
örökkévalóság dolgaival elég lesz 
életük utolsó óráiban törődni. Bár 
sokszor állnak választás előtt és 
szól hozzájuk az Ige, mégis azt 
gondolják: van még idő!

Veszélyes játék! Az utolsó órák 
^Pe^Wbbször úgy tele vammk 

vedéssel, testi fájdalomnia^ÖTfe- 
t ellenséggel, hogy nincs már erőnk 
a választásra. Gyakran vezet sötét 
völgyön keresztül az út s nincs 
világosság.

Isten országának egyik legál- 
dottabb munkása, _ Schrenk Illés 
mondotta utolsó óráiban:

»Ha hitbéli állásfoglalásom s a 
kegyelmi állapotot illetőleg kétel
kednék, úgy most, ebben a gyenge 
testi állapotban nem jutnék mesz- 
szire.«

Ne legyen azért fontosabb dol
gunk, mint az, hogy egészséges 
napjainkban bizonyosságra jus
sunk és elkészüljünk a halál órá
jára.

Ha azt. mondjuk, hogy nincsen 
bűn mibennünk, magunkat csal
juk meg és igazság nincsen miben
nünk. Ha megvalljuk bűneinket, 
hű és igaz, hogy megbocsássa bű
neinket és megtisztítson minket 
minden hamisságtól.

HIVOGATÁS.

Jövel Jézushoz, jöjj, 
amíg ifjú vagy még.
Neki add tavaszod 
ragyogó reggelét!
Vagy míg meglep a dér, 
te a bűnben maradnál 
és az Urnák csupán 
telet és havat adnál?!
Mint alvónak az éj, 
időd úgy siet el.
Megemészti erőd 
s akkor eszmélsz te fel.
Kicsit késlekedsz még, 
s csengő hangod mivé lett? 
Tétovázva megállsz. . .  
s tovaillan az élet.
Kegyelem idejét 
azért adta Atyád, 
hogy megérj, mire üdv 
napja kél fel reád, 
hogy oltalmat találj 
ítélet viharába’ , 
mint megőriztetik 
a mezőnek virága.
Jövel Jézushoz, jöjj!
Ő majd újjá teremt.
Égi láng tölti el 
lelkedet idelent.
Kívánságaidat 
Jézus megtisztogatja, _ 
s úgy elhamvad a vágy 
mint az ércek salakja.
Megújult életed 
nem kísérgeti gond.
Őrök otthon felé 
lelked szárnyakat bont.
S bárha sorvad a test, 
örökifjú a lélek: 
hervadó az erő, 
hervadatlan az élet!
Jövel Jézushoz, jöjj! 
Boldogság, amit ad.
Vérivel mos meg és 
élő vízzel itat.
Jövel, járj az utón, 
melyet Jézus tör néked! 
Békességedre visz 
s fenn menn lesz a részed.
Simo Iiorpela után finnből.I. Ján. 1, 8, %
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A mi esztendeinknek napjai het
ven esztendő, vagy ha feljebb, 
nyolcvan esztendő, és nagyobb ré
szük nyomorúság és fáradtság, 
amely gyorsan tovatűnik, mintha 
repülnénk. Taníts minket úgy 
számlálni napjainkat, hogy bölcs 
szívhez jussunk. 90. Zsoltár.

Vénségtekig én vagyok az, és 
megőszüléstekig én visellek; én 
teremtettem és én hordozom, én 
viselem és megszabadítom.

Emlékezzetek meg erről és le
gyetek erősek! És. 46:4,8.

Mitől féljek?
Háromszázhat vanhatszor int a 

Biblia, hogy hagyjunk fel a féle
lemmel: »Ne félj!« Az év min
den napjára jut bíztatás és még
is, mégis mennyit aggodalmasko
dik, mennyit fél az ember! Fél 
a múlttól, fél a jelentől, fél a jö
vőtől . . .

Mi lesz, ha azt a sötét törté
netet felfedezik! Ha magamra ve
szem a felelősséget, ha meg
betegszem, ha megöregszem . . .  
Végül megállnak a gondolatok; 
mi lesz, ha meg! kell halnom?

Zola, a nagy francia regényíró, 
aki istentagadó volt, írja barátjá
nak Flaube^t-nek a halála után:

»Nem tudok, szabadulni ettől a 
naptól fogva a halál gondolatától. 
Hálószobánkban egész éjjel égett 
a lámpa. És gyakran, ha elalvás 
előtt feleségemre tekintek, érzem, 
hogy ő is azt gondolja, amit én; 
öh, ez a gondolat rettenetes! Né
melykor kiugróm az ágyból s ért
hetetlen félelem, dermeszt meg.«

Egyetlen eset volt csak ez? 
Vagy pedig a vég előtt ez a rette
netes félelem még fokozódott? 
Krisztus az egyetlen, aki elveszi 
a félelmet.

Elveszi a múlttól való félel
met; mert Őbenne van váltságunk 
az ő  vére által.

Elveszi a jelentől való félelmet; 
mert az ő  ereje a gyengékben 
erős.

Elveszi a jövőtől való félelmet; 
mert legyőzte a halált.

1935 tavaszán Kínában egy fia- 
tal misszionárius házaspárt 
W P  agyonlőttek. A misszio
nárius édesapja a halálthozó sür
gönnyel együtt levelet is kapott a 
fiától, amely így hangzik:

Mitől féljek? Attól, hogy a lé
lek felszabadul a nyomorúságból 
és tökéletes békére lel? Attól, 
hogy vége a harcnak, küzdelem
nek s Isten mindent jóra fordít? 
Ettől féljek?

Mitől féljek? Egy lövés, pilla
natnyi sötétség — a szív megtörik 
s azután újra csodálatos világosság 
lesz. Életben, halálban Vele eggyé 
leszek az Ő sebeiben. Ettől féljek?

Mitől féljek? Attól, hogy legyőz
ve a halál, a szív vágya végre kielé
gülést nyer? Hogy az Ur vérével 
megszentelve, megöntözvé a szá
raz föld, odafönt gyönyörű aratás 
lesz? Ettől féljek?

Csodálatos, hogy készíti el Is
ten az övéit a végre. Ez a misszio
nárius, amikor levelét írta, nem 
tudott semmit közeledő haláláról. 
Mielőtt a golyó talált volna, szí
ve félelme elvétetett.

Jézus nélkül mindig egyedül vagyunk.
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Fébé-testvérek munkájából.

Szolgálat a szegényházban.
Szegényházban szolgáltam ked

ves, öreg, tehetetlen betegek kö
zött. Többen közülük egészen ágy
hoz vannak kötve, s akik fent 
járnak is, gyámoltalanok, betegek. 
Összetörte őket az élet sok csa
lódása, küzdelme, nélkülözése. 
Most öregségükben sokat hányód
tak ide-oda a világban, saját vagy 
mások bűne miatt, míg végre ide
kerültek. Mindenkinek megvan a 
maga szomorú története. Közele
dik feléjük az elmúlás, a nagy 
számadásra hívás ideje. De amíg 
a gyámolító kéz segítségét elfo
gadják és igényeik — hiszen nagy- 
szükség van rá — szívük nem, fo
gékony Isten szeretető, hívó sza
va. számára. Áhítatokat tartunk, 
szeretik hallgatni, kis, változás egy
hangú életükben. De érdeklődés 
alig látszik fáradt arcukon. Az Ur 
még most is, életük alkonyán, al
kalmat nyújt nékik az Ö megis
merésére, de csak Ő tudja, hogy 
mennyire érintheti meg megkér - 
gesedett szívüket.

Komoly figyelmeztetés szá
munkra: »Ma, ha az Ö szavát hall
játok, meg ne keményítsétek a 
ti szíveteket!« Boldog az, aki fia
tal életet tud adni az Urnák, mert 
így sok nyomorúságtól megmene
külhet. Senki se tudhatja közü
lünk, hogy mikor jár le a kegyel
mi idő. P. I. d. I.

Ne ia szenvedésre nézzetek, ha
nem a győzelmes Vrra.

Trudel Dorothea.
*

A gond imádságra késztet és 
imádság által űzöm el a gondot.

Melanchton. |

Jótékony foglalkozás öregek 
számára.

»Látja, bárónő« — így szólt 
Keller Sámuel egy idős hölgyhöz, 
»ez az én mondanivalóm az ön szá
mára. Az alatt a rövid idő alatt., 
amely még itt a földön hátra van, 
tekintse foglalkozásának, hivatásá
nak reggeltől-estig és az éjszaka 
álmatlan óráiban, hogy az elkö
vetkezendő dicsőségre gondol s 
afölött mint gyermek, örvendez,« 

Amikor Keller Sámuel négy 
héttel később valahol prédi
kált, előadás után egy úr lé
pett hozzá és megindultál) mondta: 
»Édesanyám temetéséről jövök. 
Üdvözletét küldte még egyszer és 
háláját azért a pár szóért, amellyel 
utolsó heteit olyan boldoggá, vi
dámmá és ragyogóvá tette.«

Atyám viszi a terhet.

Őszi estén, amikor már söté
tedni kezdett, kislányt láttam a 
pádon ülni, mellette nehéz cso
mag. »Hány óra van, kérem?« — 
szólított meg valakit a járókelők 
közül, »Mindjárt nyolc óra« __ — 
felelte a kérdezett. Kérdezősködé- 
sére megtudta az idegen, hogy a 
kislány fent lakik a hegyen s a 
nehéz kosarat oda kell vinnie. 
»Kern félsz ilyen sötétben?« — 
kérdezte? A  gyermek arcán mo
soly futott végig: »Félni? Édes
apám nyolc órakor értem jön _ és 
segít vinni a terhet,« — Nem így 
van-e ez a keresztyén életben? 
Mennyei Atyánk elénk jön, kísér 
a meredek, sötét úton és segít 
hordani a terhet.

Ahol a legrosszabbtól félsz, ott 
készítette el a legjobbat számodra 
az Isten.

Grossner.



K ÜLM ISSZIÓ. Háborús karácsony.
Kaihsien-Lin-Kiang-shih, 1937.

»Bár Kínában szomorú most a 
helyzet és tombol a háború, ni 
itt Szechvanban békén vegezhe_ 
tűk eddig a dolgunkat,« — . 11-)a 
Schlitzkus Margaréta missziona- 
riusnő. »Sőt, boldog karácsonyt is
ünnepelhettünk. Megm csa •-
nokat hívtunk el a szent ,
akik szeretik az Ur í  pevütt
hány kedves vendegünkkel egyut
úo,yy 70— 80-an adtunk ebben az 
é?ben együttesen háltt a M .gval- 
tónak hogy lejött a tőidre » 
váltani minket s lehozta minekünk 
örömét, békességét. Minden ün
nepélyesen fel volt ékesítve, sok
ének hangzott el harmomum es 
heo-edűkísérettel Isten dicsőség - 

r l L k  ebben a félreeső au-re L "y ; a tó
SK'ittS1«—
t e t r gonilolnunk, hogy mmt 
1900 évvel az után az első  ̂
csony után most nemsokára mqg- 
is, elhat minden néphez: az 
net, ha sokan nem is értettek meg 
meg. Mivel a háború miatt_ leve 
is ritkán, csomag meg egyáltalán 
nem U  el hozzánk, moA különö
sen észrevehettük, hogy Isten 
nagy ajándéka egeszen be tudja 
tölteni, boldoggá tudja tenni aszú
veket Gyermekeinknek ig> 
tünk még valamit összekeresgel- 
ni hogy láthatót is adhassunk ne- 
kií- S nagy örömünkre meg a
línghaiban rendelt könyvek is 
mTgérkeztek, mielőtt elzártak ben
nünket a partvidéktől. így 1° 
könyveket adhattunk kínai hive- 
hikkezébe: Thielewinkler Éva anya

f f n a í r s  nioS, ittMséegít tovább
vezetni az embereket az eg utján.

A 9 (Folytatjuk.)

Munka a Karolin-szigeteken. 1
(Folytatás.) I ^

A Morlock és F o to  f f “ ™ i j ? 1 
is van missziói munka. A Morlock 
szigetek lakossága külsokepenmar ™ 
keresztyén, de lélek szerűit meg 
csak kevesen. Újabban külső o k o M ^  
hói többen tértek át a katholikus 
hitre. Azt hirdetik nékik, hogy hal ,■ 
a katholikus egyházhoz tartoznak.. 
minden körülmények kozott ud- 
vözülnek. A Polau szigeteken ku- 
lönösen az ifjúság ébredezik, o-l ^  
reor szigetén gyermekekkel_ együtt \ 
száz embert keresztelhettek meg. 
Ngaracholong szigetén 31 keresz
tyén van s újabban 27-en jeleit- L  
keztek a keresztsegre. Lángé 
misszionárius az Üj-Szövetseg fór-1 
dításán dolgozik. Nagy i p |gi; 
utáni éhség. Karácsony előtt azt.b 
mondták a leányok: »Most semmi «  
egyebet nem kívánunk, csak BiD- . ,

^M űködnek az ördög és a■ 
ség erői is. A nyugati kultúra is i 
áramlik ezekre a szigetekre A 
primitív szigetlakok m e g i s m e r j  .
nek a rádióval, telefonnal. Kanu
és vitorlás helyett motorcsónakok K 
közlekednek. Európai tánc, gramo-1  ̂
fonzene, cukornádpálinka, nemi I 
betegségek fertőzik a bennszülött 
törzseket. S ehhez járul meg az 
animista pogányság, a varázslások 
sötét hatalma.

De tekintsünk bizalommal az 1 
Urra és bízzunk az ö  igére eben 
Az üdvüzenet eljut a szivekbe 
s örvendezni fognak valóban a te
mérdek szigetek, örvendezni a ke-1 
gyelemnek” .. annak, hogy nem a 
sötétség, hanem az Ur uralkokikl

(Vége.)



TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT!
Szept. ifi. Ján. 5:30—47. Ésaiás 49: 

1—13. Nehém. 9:32—37. Milyen biza
lommal tudták ezek a zsidók odater- 
jeszteni kéréseiket a felséges Isten elé! 
Pedig tudták, hogy sokat vétkeztek, 
hálátlanok és engedetlenek voltak, de 
éppen azért, mert ezt meglátták és 
bevallották, tudott szívükben feléb
redni a bizalom, hogy Isten megbo
csátja bűneiket,, s kiszabadítja őket 
a nyomorúságból. A bünbánat és bün- 
vallás az út a kegyes Isten szívéhez. 
F.rröl tesz bizonyságot Dávid is a 32. 
Zsoltárban. Te tudsz-e már erről bi
zonyságot tenni?

Szept. 17. Ján. 6:1—15. Zsolt. 50: 
14—23. Nehém. 13:15—22. Nehémiássok 
minden üdvös dolog közt, amelyet Is
ten kegyelméből végezhetett, a szom
batnap megszentelését is helyreállítja. 
Milyen erélyesen lép föl az ünnep 
megfertőzése ellen, s milyen szigorú 
rendszabályokat állít föl annak meg
tartására. A szombatnap megszente
lése a 1 ízparancsolat egyike, s nemcsak 
az ótestamentomi népnek szól, hanem 
nekünk is, az újtestamentomi értelem
ben, a Megváltó feltámadásával meg
indult új élet napjának, a vasárnap
nak megszentelésére vonatkozó jparan- 
csolatban. Megszenteled-é a vasárna
pot?

Szept. 18. Luk. 17:11—19. Gál. 5: 
16—24. Ján. 5:1—14. I. Tim. 1:12—17. 
Zsolt. 50. Mit adhatnánk ml a felséges 
Istennek, ami nem az övé? Hiszen az 
egész teremtett világ az övé. S a te
remtett világ nem is ellenkezik Is
tennel, hanem aláveti magát rende
léseinek. Egyedül az ember az, aki 
ellenkezik és engedetlenkedik. De mi
vel jog szerint ő is Istené, aki terem
tette és megváltotta, Isten megkívánja 
tőle, hogy elpártolásából hozzá tér
jen. S aki megtér, az megismeri Is
ten kegyelmjétí s (odaadja neki az egyet
len ajándékot, amit Isten kíván tőle: 
önmagát, és pedig mint hálaáldozatot.

Szept. 19. Zsolt. 49:1—12, 16^-20. És 
49:14-18; 22-25. Zsicl. 11:1—7. A hit 
szellemi dolog is és gyakorlati do
log is. Szellemi, mert nem látott dol
gokról van meggyőződve, s gyakor
lati, mert cselekedetekben lesz nyil
vánvalóvá. Ábel, Énokh, Nőé élete er
ről beszél. Jakab apostol levelének 
sokszor vitatott része is (2. rész 14—26) 
erről tesz bizonyságot. Amely hitből 
nem fakadnak Istennek tetsző csele
kedetek, az holt hit; az élő hit meg-

nyüvátuii az életben. Ilyen-é a te hi-

Szept. 20. Ján. 6:16—27. Ésaiás 60 
Zsid- 11'8—22. A hit hőseinek felsé- 
ge^ sorozata vonul végig szemeink 
előtt az otestamentom lapjain. A lee-
^ n frngaA ° ^ ak- egyike az Ábrahám alakja. A hitnek milyen próbáit állta 
ki. s mégis hu maradt Istenéhez. Hite 
oly mely és oly erős. hogy ezredévekkel 
a Megváltó feltámadása előtt is tud 

a feltámadásban. S hány keresz- 
tyent találunk ma, aki tagadja a fel- 
tamadast s tiporja hitetlensége foly- 

,Isten legdicsőségesebb ese-
Abrahámtóff Tan“ '«“ k hi,el
. 2/- Ján- .6:28-40. Esaiásöl:
hitPiofSírf; Az ótestamentominitelet másik nagy alakja Mózes. Reá
nagy munkát bízott Isten: Izráel népé- 
nek kiszabadítását az egyiptomi fog- 
âgrb.aí:,, felséges példázata ez

a jíesobb bekövetkezendő nagy sza- 
baditasrmk a bűn Egyiptomából. A 
páskabarany az Isten Bárányának a 
kepe. A ver az ajtófélfán az ö  kiontott 
verenek a hasonlata. S a megváltott 
zsidó nép a megváltott világnak előre- 
vetett igerete. Megváltónk van, hal- 
lelujau:

Szept. 22. Ján. 6:41—51. Ésaiás 51: 
Zs’-d. 11:32—40. »Akikre nem 

von méltó a világ«, ilyen jelzővel il- 
lcti a szentíró Istennek hívő gyerme- 
keit, akutéi a világ üldöz és bántal
maz. A világ valóban nem méltó reá
juk, de vájjon ők méltók-e arra, hogy 
Isten nagy kegyelemmel kiválasz
totta őket a világból? Bizonyára nem, 
mert ők is bűnösök. De a kegyelem 
éppen azért kegyelem, mert a mél
tatlanokat teszi méltókká. Ragadjuk 
meg hittel a kegyelmet, mint az itt 
felsorolt hívő lelkek, mert Isten mi- 
felőlünk valami jobbról gondoskodott: 
Krisztust adta érettünk.

Szept. 23. Ján. 6:52—71, Esaiás 52:
1 12. Zsid. 12:1—3. »Gondoljátok meg« 
— olvassuk ebben az Igében. Va
lóban méltók ezek; a versek arra, hogy 
mélyen elgondolkozzunk felettök. Jé
zusra irányítják tekintetünket, az ő 
mennyei dicsőségére és földi szen
vedésére. Elhagyta az előbbit s magára 
vette az utóbbiakat, hogy nekünk meg
szerezze az üdvösséget. S aztán ismét 
visszament a mennyei dicsőségbe, de 
úgy, hogy Lelke által köztünk van, 
bennünk van, bátorít és fölemel, horrv
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a küzdelemben, a hitnek harcában el 
ne csüggedjünk, el ne aléljunk. Igen, 
érdemes és hasznos ezen gondolkoz
nunk.

Ssept. 24. Ján. 7:1—13. I. Kir. 17: 
8—16. Zsid. 12:4—11. Milyen könnyen 
elcsüggedünk a szenvedésben! Ha
szenvedünk, akkor vagy hátranézünk, a 
múltba, amikor még nem ért bennün
ket ez a szenvedés, vagy a
jelenre, amikor éppen benne .vagyunk 
a szenvedésben, ahelyett, hogy elő
re néznénk, a jövőbe, s meglátnánk a 
célt, amelyet Isten ezzel a szenvedéssel 
ei akar érni az életünkben. Igazság 
és béKesség gyümölcseit akarja vele 
kitermelni az életünkben. Nem érde- 
mes-é ezért a célért csendesen és alá
zatosan meghajolni Isten dorgáló és 
fenyítő atyai keze alatt?

Szept. 25. Máté 6:24—34. Gál. 5: 
25—6:10. Ján. 11:1—11. II. Thess. 3: 
6—13. Zsid. 12:12—17. Aki elcsügged, 
annak a térdei megrokkannak és nem 
tud egyenesen járni. A keresztyénnek 
pedig egyenesen kell járni, a cél felé. 
Ha igazán egyenesen jár, akkor ezen 
az úton meg fogja találni, nem csak 
az Istennel való békességet, hanem az 
emberekkel való békességet is, ameny- 
nyíre ez rajta áll. S megtalálja ai (szent
séget is, ha szívét folyvást nyitva 
tartja a Szentlélek munkája előtt. S 
nem fogja elveszíteni az áldást, ame
lyet Isten szánt minden hűséges gyer
mekének.

Szept. 26. Zsolt. 50:1—15; 23. Esaiás 
52:13—53:12. Zsid. 12:18—24. Az ótes- 
tamentom népének testileg érzékelhe
tően jelent meg Isten dicsősége a Sünai 
hegyen. Trombiták harsogtak, tűz lán
golt, szélvész zúgott. Mi a láthatatlan 
Sión hegyéhez járulhatunk, ahol hit 
által fogadhatjuk el Isten kegyelmét. 
Földi szemeinkkel most még nem lát
hatjuk az angyalok ezreit, az üdvö
zöltek seregéti, s magát Jézust;, a nagy 
Közbenjárót. De hitünk szemei előtt 
mindezek ott állanak1, s hitünk azt is 
mondja, hogy a hit egykor látássá 
válik.

Szept. 27. Ján. 7:14—24. Ésaiás 54; 
2—10. Zsid. 12:25—29. A hívők számára 
felséges Ígéretek vannak a bibliában, 
a hitetlenek számára borzasztó retten- 
tések. A hívők számára Isten kegyel
mes Atya, a hitetlenek számára meg
emésztő tűz. De csak azok számára, 
akik mindvégig megmaradnak a hitet
lenségben. Mert hitetlenekből lehetünk

hívőkké, ha nem vetjük meg a ke
gyelmet, hanem elfogadjuk.

Szept. 28. Ján. 7:25—36. Esaiás 55; 
Zsid. 13:1—6. A Szentlrás nagyon gyak
ran tér át a lelki dolgoknak, a hit
nek, a kegyelemnek a tárgyalásáról, 
egészen mindennapi, a gyakorlati élet
re vonatkozó intésekre. S ez termé
szetes is, mert az a kettő együve 
tartozik. Hiába elmélkedünk a legszeb
ben a hitről és a kegyelemről, ha 
nem gyakoroljuk a keresztyén ven
dégszeretetet, ha nem látogatjuk a 
foglyokat és a betegeket, ha a családi 
életünk nem tiszta, ha az anyagiaKhoz 
ragaszkodunk. Hogy a földi életünk 
mit mutat, abból tűnik ki a lelki éle
tünk mivolta. S ha a lelki életünk 
rendben van, akkor számíthatunk az 
Ígéretre, hogy Isten nem hagy el, nem, 
földi életünk dolgaiban sem.

Szept. 29. Ján. 7:37-53. Esaiás 57: 
15-21. Zsid. 13:7-14. Milyen hitero- 
sítő tudat az, hogy Jézus Krisztus 
mindörökké ugyanaz. Ez a tudat erő
síti meg szívünket, mert őbenne je 
lent meg Isten kegyelme, mely áltál 
üdvözülünk. Boldog, aki ezt a kegyei
met megragadta és Jézus követesébe 
lépett, magára véve a keresztet, s 
készségesen hordozva Krisztus gyala- 
zatát is. Hiszen neki is szenvedéseken 
át lehetett fölmenni a dicsőségbe, hogy 
lehetne hát minekünk másképen?

Szept. 30. Ján. 8:1-11. Esaiás 58. 
Zsid. 13:15—19. Azt az intest. hogy 
ajkunkkal mindenkor vigyünk Isten ele 
dicséretet és hálaadást, itt is követi 
a gyakorlati tanács: ne feledkezzünk 
meg a jótékonyságról és a földi elöl
járóink iránt való engedelmessegrol. 
S a szentíró még az érette való imád
kozásra is kéri keresztyén testvéreit. 
Ez is olyan szent kötelesség, amelyet 
hűségesen kell gyakorolnunk egymással 
szemben. Ki volna közöttünk az, aki 
nem érezné feladatának azt, hogy a 
másikért imádkozzék, de ki volna, aki 
rá ne szorulna arra, hogy a másik is 
imádkozzék érette. Kölcsönös szolgálat 
ez, amelyet teljesíteni szent kötelesség 
és boldog öröm.

Senkinek semmivel ne tartozza
tok, hanem csak azzal, hogy egy
mást szeressétek. Róm. 13, 8.
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