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A  keresztyéni szentség vagyis az egyetemes ke- 
resztyénségnek szentsége az, amikor a Szentlélek ad 
az embereknek hitet a Krisztusban és megszenteli 
szívüket a hit által, Ap. Csel. 1 5 : 9 ; vagyis új szí
vet, lelket, testet, új lényeget teremt és Istennek 
törvényeit nem kőtáblákra, hanem a szíveknek hus- 
tábláira írja. Kor. Ií. 3 : 3 .  Megadja az Istennek he
lyes megismerését, hogy általa igaz hittel megvilá
gosítva minden téves hitnek ellentállhassunk, minden 
hamis gondolatot és tévedést leküzdhessünk és igy 
tisztán maradhassunk a hitben az ördögnek ellenére. 
Erőt is ád és megvigasztalja a gyarló, lesújtott és 
gyenge lelkeket a bűnnek vádaskodásai és csábítá
sai ellen, úgy hogy a lelkek kétségbe nem esnek és 
meg nem ijednek nyomorúságtól, kíntól, Istennek 
haragjától és ítéletétől, hanem erős hitüknek remény
ségével bátran és vidáman leküzdik az ördögöt. 
Azonkívül ad illő félelmei és szeretetet az Isten iránt, 
hogy Istent meg ne vessük és az ö  kifürkészhetet
len ítéletei ellen ne zúgolódjunk és ne nehezteljünk, 
hanem mindenben, történjék bármi, jó vagy rossz, 
szeressük, dicsérjük, tiszteljük és hálát adjunk neki. 
Ez az igazi új élet a Lélek szerint.

Luther

XIV. évfolyam 20. szám. 
1938. október 15.
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Halál vagy? Nem az vagy. 
Tavasz vagy? Tavasz vagy.

Reformáció...
mi vagy te, mi voltai?
Korhadó keretet 
kegyetlen sodortál. 
iGyujtottál tüzeket, 
zörgettél bokrokat, 
megráztál tölgyeket. . .  
száguldva, dörögve 
hegyeket-völgyeket, 
kéklőket, zöldeket,
•idegen földeket: 
világot bejártál.
Kapukat kitártál, 
kapukat bezártál.
Istenre egyedül, 
emberre nem vártál.
Tespedés bús szakát, 
álmos, nagy éjszakát, 
tiporva, tagadva 
ráztad meg mind a fát: 
telkeknek erdejét, 
ébresztve erejét.
Micsoda hatalmad!
Elnyomni akarnak, 
vádolnak, takarnak, 
nem lehet. Mi vagy te?
Vihar vagy? — Vihar vagy.

Dalosán tör elő 
rügybontó nagy erő: 
tél fagyát, hidegét, 
halálát leverő.
Minden, mit hó takart 
kivirul, újra hajt.
Erdők is, rétek is, 
erő is, lélek is.
Minden arc kipirul, 
piinden fa kivirul; 
illatot hord a szél 
Wittenberg fairül: 
életnek illatát,
Léleknek illatát. . .
'Ezreket így hat át 
tél fagyát leverő 
rügybontó nagy erő.
Dalosán tör elő, 
népeket kelteget, 
illatos kelyheket 
bontogat, fejteget 
s egyre nő, egyre nő . . .
Kicsiny ér . . .  megdagad, 
szétszakít gátakat, 
messzezúg, visz, ragad.

* Túrmezei Erzsébet diakonissza test
vér most megjelent: »őszből tavaszba« 
című verseskötetéből. (Kapható  ̂a Fébe 
könyvkereskedésben: Damjanich-utca.
28b., 3 -- , 3-90, 4-80 P. árban.

Lelke forr, szive ég: 
nagy, erős nemzedék.
Sujtoló ostorok, 
hős reformátorok: 
hitükkel harcolók, 
világgal dacolok.
Lelkűkbe", mélybe lenn 
dúlt a nagy küzdelem, 
ítélet, kárhozat?
Üdvösség, kegyelem?
Holtfakó érdemek 
ösvényén menjenek? 
Szőrcsuhát öltve fel 
térden ki vezekel, 
az jut a mennybe fel? 
Lelkűkbe mélybe, lenn 
dúlt a nagy küzdelem, 
csillag- és fénytelen 
fekete éjjelen: 
ítélet, kárhozat? 
üdvösség, kegyelem? 
övék volt a csodás 
nagy hajnalhasadás, 
boldog rügyfakadás.
(Keserű viadal,
(kegyelem, diadal.
Lelke forr, szíve ég, 
nagy, erős nemzedék 
miénk a híre még. 
íRügybontó, nagy erőd 
tavaszod, viharod, 
régen volt, valaha, 
százakkal ezelőtt.
De szép vagy, de rég vagy. 
Övék vagy? — övék vagy.

Reformáció, 
mi vagy te énnekem? 
Emlékem, énekem, 
távoli csillagom 
sötétes éjeken?
Átködlő szép csodám 
százados éveken?
Drága múlt, tűnt vigasz? 
Nem az vagy. Nem igaz. 
Lelkembe", mélybe lenn 
dúlt a nagy küzdelem, 
ítélet, kárhozat, 
üdvösség, kegyelem?
Bibliás, hős karod, 
hatalmas viharod 
utolért engem is, 
dermedő lelkem is.
Dal fakadt, rügy fakadt, 
kicsiny ér megdagadt, 
letördelt gátakat 
győztes nagy áradat.
Ez a te tavaszod,
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viharod, életed.
Utolért engem is, 
legyőzött, elhagyott 
százados éveket.
Ne mondja senki, hogy 
tovatűnt napfény vagy.
Kérdem is, hallom is, 
tudom is, vallom is:
Enyém vagy?

Enyém vagy.

V o n a ton .

A gyorsvonat robog. D.-t el
hagytuk és a. hátsó kocsikat le
kapcsolták. Az utolsó kocsi hátsó 
perronján állok. Néze,m a tájat, 
a vadvirágos, zöld réteket, a le
gelő nyájakat, a fehértornyú, ba
rátságos kis falvakat, hegyet, dom
bot, erdőt, patakot... Minden el
marad és én robogok tovább a cél 
felé. ügy szeretnék megrögzíteni 
egy-egy képet, mosolygóarcú, ken
dővel integető gyermekeket, ágai
val a patakba hajló, régi meséket 
suttogó fűzfát, de nem lehet, — 
a vonat robog, nem törődve óha
jaimmal, érzelmeimmel, egy a fon
tos: idejében elérni a célt.

*
Szemem behunyom'. Egy más 

vonatra gondolok, más célra, más 
körülményekre, az utas ugyanaz 
— én vagyok. A vonat, életem 
vonata, melybe sok évvel ezelőtt 
beléhelyezett teremtő Atyám ke
gyelme, halad tovább. Maga mö
gött hagyva fájdalmas, szomorú, 
és szép, örvendetes képeket. Sok
szor szívesen gyorsítottam volna, 
életem vonatának iramát, de nem 
lehetett. A kijelölt állomásokon 
meg kellett álla-ni, a kívánt időt 
ott kellett töltenem, nem siethet
tem. Óh, be gyakran állítottam 
volna meg a vonatot, Óh, hányszor 
álltam volna, meg és maradtam 
volna ott egy-egy kedves helyen, 
egy-egy kedves körben, kedves

emberek között. . .  de a vonat ment 
tovább, maga mögött hagyva min
dent, örömöt, bánatot, szép és fáj
dalmas élményeket. Hányán lép
tek már ki az életem vonatából, 
hogy fájt a válás — és a vonat 
ment tovább.

*

Emlékezem. Egy állomás képe 
áll most előttem. Kilenc éve 
volt. Vonaton ültem. Szívem tele 
volt örömmel, a vonat vitt haza
felé, Kétszeresen haza. Vissza ha
zámba, megszállt területről. Ahol 
újra magyar szót hallok, magyar 
lobogó int felém. És haza, az én 
drága otthonomba, ahová már oly 
nagyon vágyódtam.

Közeledik a határ. Szívem na
gyot dobban. Még messze vagyok 
utazásom céljától, ahol várnak rám 
szerető arcok, mosolygó szemek, 
de mégis, ha ismeretlenek is áll
nak majd ott a határon, magyar 
szív dobog keblükben, magyar vér 
folyik ereikben.

A  vonat megáll, és ott áll va
laki, akinek az arca a viszontlá
tás örömétől kipirult, szeme felém 
ragyog és karját szeretettel tárja 
felém. A vonat megáll és én öröm
repesve repülnék a szerető ka
rokba. Határvizsgálat van, vág
nom kell. Lelkemmel nézem, né
zem a mosolygó arcot, míg már 
nem látom. . .  Akkor várt utoljára 
idelent, most már vár rám oda
fent. A  határon ott se lehet még 
átlépni, várnom kell. Látom mo
solygó arcát, kitárt karjait,

A válás fájt, nagyon fájt és a 
vonat ment tovább. Azóta sok év 
telt el. Sok évvel közelebb va
gyok a cél felé. Sok színes táj, 
kedves emlék, öröm, bánat ma
radt mögöttem. Vonatom halad s 
milyen boldogság lesz egyszer ha
zaérkezni.

Dr. F. M. d. ft.
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H aza.

Frommel lelkészt- egy haldokló 
asszonyhoz hívták, aki nagyon ra
gaszkodott az élethez és sehogy 
sem akart meghalni. Az ápolónő 
azt mondta, hogy rendkívül ne
hézkes, együgyű valaki, akinek a 
lelkében teljes sötétség uralkodik 
s értelmével már nem tud sokat 
felfogni.

Frommel így beszéli el az ese
tet: A  beteg barátságosan üdvö
zölt. Harminc év körül lehetett. 
Elmondta szomorú élete történe
tét. Szüleit kicsiny gyermekkorá
ban veszítette el s azután árván 
hánykolódott a nagy városban. 
Kínzó köhögés gyötörte. »Bár csak 
ez a köhögés elmúlna«, — sóhaj
totta, — »már mindent megpró
báltam, de semmi sem segít.« — 
»Kedves Mária, én tudok valai- 
mit, ami bizonyosan használ. Szen
vedjen türelmesen s küldjön üze
netet a Megváltóhoz, mint annak 
idején a bethániai testvérek: Akit 
szeretsz, beteg.« — »Azt gondolja, 
hogy meghalok?« »Mindannyiunk
nak meg kell halnunk, ki koráb
ban, ki későbben. Most már csak 
az a dolgunk, hogy dolgainkat ren
dezzük Istennel és békességben 
mehessünk haza.« Elcsendesedett 
s kérte, hogy a Bibliából olvas
sak. Mielőtt elmentem volna, meg
szólalt: »Tisztelendő úr, olyan szí
vesen meghalnék, de most még 
nem, csak egy pár év múlva.« 
Tehát nem sokra mentünk, — gon
doltam, — s ismét visszaültem az 
ágyához. »Mária, el tudná imád
kozni a Miatyánkot?« »Természe
tesen, kívülről, hiba nélkül tu
dom . . .«  S hozzákezdett: »Mi 
Atyánk, ki a mennyekben vagy.« 
»Várjunk csak«, — szóltam köz
be. — »Mit is imádkozott?« »Mi 
Atyánk, ki a mennyekben vagy.«!, 
»Hová tartozik a gyermek? Ugye,

az édesapjához?« »Magától érte
tődően, az édesapjához.« »Hallgas
son ide, Mária: Egy gyermek el
hagyta a szülői házat, s harminc 
évig idegenben tartózkodott. Ott 
megbetegedett s gyötrő köhögés 
kínozta. Akkor levelet kapott az 
apjától: Kedves gyermekem, jöjj 
haza. Ápolunk, gondozunk, s az 
atyai ház mindig nyitva van előt
ted. De a gyermek azt írta visz- 
sza: Okvetlenül haza megyek, de 
csak néhány év múlva. Mit szól 
ehhez a történethez?« »Hálátlan 
az a gyermek, aki nem akar az 
atyjához menni. Ki volt az? Hogy 
hívták?« »Mária! Látja, most már 
harminc éve van távol az atyai 
háztól, beteg, elhagyott, s a rneny- 
nyei Atya azt mondja: Mária, jöjj 
haza! De miaga azt feleli: nem, 
csak néhány év múlva!«

Mária szeme megtelt könnyel. 
Megértette, amit néki mondtam. 
»Igaza van, Tisztelendő úr, iga
za van, milyen gonosz vagyok, 
de ezután máskép lesz. Szívesen 
meghalok akkor, amikor a jó Is
ten akarja.«

Utólag hallottam, hogy bocsána
tot kért az ápolónővértől és mind
azoktól, akiket hangos viselkedé
sével olyan sokszor megszomorí- 
tott. Hálás volt minden szeretet
teljes szóért. Csendben imádkozott 
és ajka az utolsó nap csak azt 
suttogta: »Haza! A gyermek Aty
jához megy, haza!«

T u d sz-e  e r r ő l?

»Azért, ha a te ajándékodat az 
oltárra viszed és ott megemléke
zel arról, hogy a te atyádfiának 
panasza van ellened: Hagyd ott 
az oltár előtt a te ajándékodat, és 
menj el, elébb békélj meg a te 
atyádfiával,« Máté 5 :23—24.

A
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H Í D .

Életünk útján előbb vagy utóbb 
elérkezünk olyan helyre; ahol 
előttünk tátongó, mély szakadék 
áll, amely elválasztja azj ideig- 
való világot az örökkévalótól. Mi 
.a szakadékot át nem hidalhat
juk. Hiába fáradozunk, nincs út 
amely keresztülvezetne. Az em
beri erő elégtelen. A másik ol
dalról. Isten oldaláról kell hidat 
építeni hozzánk. Az emberi hi
dak összedőlnek. Azoknak a pil
léreknek, melyek az örökkévaló
ságba vivő hidat tartják olyan erő
seknek kell lenniük, kidönthetet- 
lennek, hogy a halál tajtékzó vize 
magával ne sodorhassa. A ma
gunk álmodta hidak összeomlanak. 
Nem nyugtathatjuk meg magun
kat azzal, hogy majd csak ke
resztüljutunk.

Melyek tehát azok a pillérek, 
amiken a híd biztosan nyugszik? 
Nem a törvény betöltése, külső 
formák megtartása, hanem Isten 
ígérete: »Aki énbennem hisz, nem 
lát halált soha örökké,« »Aki én
bennem hisz, örök élete van an
nak.«

M a m ég  n e m .

Egy lelkész beszéli el tapaszta
lataiból : »összejövetelünkön egy 
fiatal embert munkába vett Is
ten Lelke. Kértem, hogy még ma 
hallgasson az IJr szavára, De ő 
azt felelte: »Ma még nem.« Ba
rátai, kik vele együtt voltak, már 
elmentek. Ö azonban állva maradi, 
látszott rajta, hogy mélyen érin
tette mindaz, amit hallott. A ba
rátok visszajöttek: »Jöjj már, ne 
hagyj várni bennünket!« Kezét a 
kezemben tartottam, komolyan a 
szemébe néztem s azt mondtam: 
»Ma add át a szived Jézusnak!« 
Minden hiába volt. Végül még 
arra kértem, hogy hamarosan ke

ressen ismét fel. Éreztem, nincs 
messze az Isten országától.

Néhány nap múlva az egyik fő
városi kórházba kéretett valaki.
Az orvos azzal fogadott, hogy si
essek, mert a fiatal ember, aki 
hivatott, hamarosan meghal. . A 
fiatal ember az az ifjú volt, aki
vel én napokban beszélgettem.

»János, rendezted-e ügyedet Is
tennel?«

Imádkozni akartam, de mintha 
valami visszatartott volna.

»Nem azért, kérettem, hogy ér
tem imádkozzék, hanem hogy a 
barátaimnak megmondja, Jézus 
mellett döntsenek. Az én kegyelmi 
időm vasárnap este lejárt,!«

Haláltusájában visszhangzott, a 
terem a kiáltásától: »Elvesztem - 
elvesztem!«

N agyon  sze re te k  é ln i.

Vidáman élte az életét, jómódú 
gazda volt.

Egyszer azonban súlyosan meg
betegedett. Az orvos komolyan fi
gyelmeztette s megnevezte az éte
leket, melyeknek élvezetéről 
egészségi szempontból le kell mon
dania, Erről azonban hallani sem 
akart. Nem hitt az örökkévalóság
ban s .ezért, azt gondolta, neki nem 
is kell meghalnia.

Egy este épen vidám társaság 
volt együtt házuknál. Ettek-ittak, 
tréfálkoztak és mikor a jó hangu
lat tetőfokát érte, fennhangon 
mondta:

»De jól érzem magam! Nem is 
halok meg soha!«

A társaság elszéledt s amint az 
az utolsó vendéget kísérték; ki, 
rosszul lett. Lefektették s míg se
gítségért szaladtak, befejezte földi 
életét.

Megdöbbentett ez az eset, mi
kor hallottam. Milyen fontos, hogy 
készen legyünk az örökkévalóság 
számára minden pillanatban!
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K ÜLM ISSZIÓ.

■látogatás v id é k i á llo m á so n  a  
h áború s K ín á b a n . (Folytatás.)

Második és harmadik bomba 
következik. Igazán elég arra, hogy 
az ember egészen felébredjen és 
kijózanodjék. Fél óráig ott kering
nek még' a gépek a hajónk felett. 
Talán tudják, hogy sok katona 
van a fedélzeten? Félelmes lenne, 
de a- mi Urunk jelenléte teljesen 
csendessé tesz. Ő névszerint ismer 
bennünket. S megemlékezünk ar
ról is, amit testvéreink Tungkun- 
ban, búcsúzáskor mondtak: »Imád
kozunk, hiszen tudjátok«.

7 óra 30 perckor kötünk ki Can- 
tonban. Naphosszat hangzanak a 
vészjelek s a repülők egyre zúg
nak, morognak. Szeretnénk az 
időt kihasználni, meglátogatni a 
keresztyéneket. De sokan el is 
menekültek közülük rokonokhoz, 
vidékre. S a vészjel állandóan int. 
Le kell mondanunk erről a ked-. 
vés kívánságról.

Este 8 órakor beszállunk aTai- 
Ieungi hajóba. Ezen több kényel
münk van. Fekvőhelyet tudunk 
készíteni. Hajnali fél háromkor ér
kezünk meg, de csak hatkor szái- 
lunk partra. Fényben felkel a nap. 
Célhoz értünk. Nyolc hónap után 
ismét Taileungban lehetünk. Bol
dogan énekeljük bele, — fáradsá
gunkkal nem törődve, — a napsu
garas reggelbe a hálaéneket,

A missziói házban nem is sej
tik érkezésünket, Milyen örömmel 
fogad az igehirdető család. Meny
nyi kérdés, mennyi mondanivaló. 
De legelőször a fúvolámat veszem 
elő s rázendítek egy dicséretre. 
Aztán a másodikra, harmadikra. 
Hiszen újra Taileungban lehetek, 
ha háború van is. Sok imádság 
meghallgatása ez. — Szerda, Már 
délelőtt 10 órakor beköszönt a

leitsüni bibliásasszony: »Futaiku, 
rengeteg üdvözletét hoztam. Ha
marosan el kell jönnöd hozzánk«. 
Aznap el is kezdünk látogatni s 
szombat estig el sem jutunk a 
végére. Senkinek sem szabad ki
maradnia.

Két hétre érkeztünk, a második 
hét a taileungi szolgálaté. Asszo
nyoknak szeretnék estéről-estére 
órát tartani. Lesz mit adnom né
kik? Ekkor bibliai vezérfonalam 
az 5000 ember megvendégelésének 
történetéhez vezet. Az Ur üzen: 
éhezők vannak itt s ezeket az 
éhezőket Ő maga akarja táplál
ni. Nekem nincs miért aggódnom. 
Ő adja a tanítványok kezébe a
kenyeret. . . megtörve, készen__
Csak a továbbadásról van szó. S 
abban nem akarok rest lenni.

Amilyen szép idő volt első hé
ten, olyan hideg,- nedves, viharos 
most. Egymást érik a zivatarok. 
De az asszonykák estéről-estére 

.mégis itt vannak. Feltűnik nekem 
az egyik. Az igehirdető azt 
mondja róla, hogy keresztyén, de 
sohsincs ott az istentiszteleteken. 
»Egy azok közül«, — sóhajt, — 
»akiknek az a neve, hogy élnek, 
de halottak.« Az asszony előttem 
ül. Estéről-estére. Harmadszorra 
már egy pogány asszonyt is hoz 
és kijelenti: »Látod, őt is elhív
tam. Mondtam, hogy ne mulasz- 
sza el az alkalmat. Itt világosan 
megmondják, hogyan kell az ég 
felé vezető úton járni.«

S amikor pénteken épen az esti 
órára készülök, előttem a nyitott 
Biblia: »Boldogok a tiszta szi- 
vűek . . . «  — hangot hallok az aj
tóm előtt, kinyitom, s magam előtt 
látom az én buzgó hallgatómat 
»Bocsáss meg, hogy ide merész
kedtem. Hoztam neked egy kis 
kalácsot.

(Folytatjuk.)
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Okt. 17. Zsolt. 56. Ésaiás 66:1, 2, 

10—14, 22. Róni. 7:1—6. Az ó-emberét 
megtagadott ember nemcsak bűneitől 
lesz szabaddá, hanem a törvénynek 
kényszerítő hatásától is. Hit által 
meghalt ezekre nézve. De nem azért, 
hogy lelki halott maradjon, hanem, 
hogy éljen új életet, szabad életet, 
amelyben kényszer nélkül, önként, s 
örömmel tudja betölteni Isten törvé
nyét. Nincs nagyobb szabadság, mint 
a Krisztus rabságában való élet!

Okt. 18. Jón. 11:32 -45. Péld. 1:1— 
19. Róni. 7:7—13. Fölszabadulni a tör
vény alól, nem azt jelenti: rossznak 
ismerni el a törvényt. Ellenkezőleg, 
éppen a törvény az, amelyet, ha ko
molyan veszünk, akkor lesz előttünk 
világossá, hogy milyen nagy és ve
szedelmes dolog a bűn. S ez a meg
ismerés lesz számunkra gyötrelemmé 
az által, hogy megundoradván a bűn
től, igyekszünk a törvényt betölteni, 
s rájövünk, hogy nem vagyunk erre 
képesek. A törvény kényszerítő ha
talma, s az ember tehetetlensége a 
jóra, jutnak összeütközésbe.

Okt. 19. Ján. 11:46—51. Péld. 1:20- 
33. Róm. 7:14—25. Pál apostol mes
teri módon rajzolja meg a még élni 
akaró ó-ember küzdelmét a megszü
letni vágyó új-emberrel. Saját lelki 
tapasztalatait állítja elénk. Csak az, aki 
megküzdötte ezt a harcot, ismeri azt 
a boldogságot, amellyel az emberi lélek 
felkiált: »Hálát adok az Istennek, a 
mi Urunk Jézus Krisztus által.« S ez a 
küzdelem az újjászületett ember lel
kében is mindannyiszor ismétlődik, 
ahányszor a halálba adott ó-ember 
megmozdul, s élni és érvényesülni akar. 
De ez már a hitnek harca, amelyben 
mindenkor elfogadhatja Jézus győzel
mét a bűn felett s általa ő is győze- 
delmeskedhetik.

Okt. 20. Ján. 12:1—11. Péld. 2:1—12. 
20—22. Róm. 8:16. Ez már a hívő 
embernek boldog élete. Nem a bűn 
uralkodik fölötte, nincs a törvény kény
szerítő hatása alatt, hanem mint Is
tennek boldog, szabad gyermeke él, 
aki Istent örömmel nevezheti Atyjának, 
S mindezt Jézus Krisztus vóltságha- 
lála tette számára lehetségessé. A ben
ne való hit által lett test szerint gon
dolkozó emberből, Lélek szerint gon
dolkozó emberré. S mindaddig az ma
rad, míg hit által Jézus Krisztusban 
marad, aki nemcsak lelkét eleveníti 
meg, hanem testének minden tagját

is a maga szolgálatába vonja.
Okt. 21. Jón. 12:12—19. Péld. 3:1—12. 

Róm. 8:17—27. Isten munkája rajtunk 
nincs befejezve az újjászületéssel, sőt 
tulajdonképen akkor indul meg iga
zán. Ez a munka, a megszenielődés 
munkája mindaddig folyik, míg e földi 
testben járunk. Ez által készíttetünk 
el a mennyei dicsőségre, hogy mikor 
Jézus Krisztus újra megjelenik a föl
dön, mi is megjelenhessünk vele együtt 
dicsőségben. S az írás ígérete szerint 
akkor a teremtett világ is, amely most 
az ember bűne folytán szintén a rot- 
hadandóság és múlandóság átka alatt 
van, megújul s lesz »új ég és új föld«, 
(Jel. 21:1.) Erre vár maga a teremtett 
világ, erre vár a hívő ember, erre 
vár, ezért esedezik a Szsnt-Lélek.

Okt. 22. Ján. 12:20—36. Zsolt. 32:1—7. 
Róni. 8:28—39. A hit harca kemény 
harc, szenvedésekkel jár. Pál apostol 
sokat beszélhet erről, mert keresztül 
ment rajta. S beszélhet róla, kisebb- 
nagyobb mértékben, minden hívő em
ber. De aki kitart a harcban, az be
szélhet arról a nagy bizonyosságról, 
arról a felséges örömről is, amely 
Pál szívét eltölti, mikor így kiált fel: 
»Kicsoda szakaszt el minket a Krisz
tus szerelmétől?« Senki és semmi.

Okt. 23. Máté 9:1—8. Ef. 4:22—32. 
Ján. 9:24—41. Jak. 5:13—20. Róm: 9: 
1—5. Micsoda kimondhatatlan szere
tettel szerette Pál az embereket, ki
váltképen a maga honfitársait, Izráel 
népét! Kész volna a maga lelki üd
vösségét odaadni, ha ezzel őket meg
válthatná. De megváltó erő csak Krisz
tus keresztjében van, s csak annak 
számára, aki azt hittel elfogadja. Hi
ábavaló a választott nép minden di
csősége, a szövetség, a törvény, az 
istentiszteletek, sőt még az Ígéretek is, 
ha mindezek nem vezetik Krisztushoz. 
S hiába van a keresztyén egyház min
den kegyelmi ajándéka is, ha ott is 
ezek állnak a középpontban, s nem 
maga az élő Krisztus. i

Oki. 24. Aki meghal ö.ta már a 
hívószót s a keskeny utón jártában 
esüggedés, kétségbeesés fogja el, — ne 
féljen; Isten mindvégig könyörülő atyai 
szeretettel lesz iránta. Az ö  kegyelme, 
irgalma nem fogy el soha. Nem kezd 
olyan szívben munkát, ahol azt be ne 
tudná végezni. Teljes szívével könyö
rült Ő rajtad!

Okt. 25. Ján. 12:37—50. Példab. 
3; 27—35. Róm. 9:18—33. Amit Is-



160 „ F é n y s u g á r “

ten cselekszik, az mind bölcs es jo, 
ezt kell hittel megfogadnunk, s akkor 
nem fognak bennünket nyugtalanítani 
olyan kérdések, amelyeket véges el
ménkkel föl nem foghatunk. Aki ezt 
hiszi, az már eljutott oda is, hogy 
megértette Isten hívását, amely öt a 
Golgota keresztjéhez hívja, ahol bi
zonyossá lehet afelől, hogy Krisztus 
eleget tett az ő bűnéért :is, s megra
gadhatja a bűnbocsátó kegyelmet.

Okt. 26. Ján. 13:1—20. Péld. 4:1—9. 
Rám 10:1—10. Megtérni annyit tesz, 
mint belátni azt, hogy magunknak sem
mi igazságunk nincs, amellyel Isten 
előtt megállhatnánk. Isten maga az 
igazság, amellyel, ha hiszünk benne, 
minket is megigazít. Bűnbánó szívünk 
igazat ad Istennek, mikor Ö bennünket 
elveszett bűnösöknek nyílvánít s reá
mutat a megfeszített és feltámadott 
Krisztusra, aki a mi igazságunk. S ha 
ezt a szívünk elfogadta, akkor szánk 
erről bizonyságot tesz. Megszólalt-e 
már a te ajkad bizonyságtételre, s ha 
nem, vizsgáld meg a szívedet, van-e 
benne bünbánat és hit?

Okt. 27. Ján. 13:21—30. Péld. 4:10— 
27. Róni. 10:11—21. Milyen vigasztaló 
dolog az, hogy mindenki, aki segít
ségül hívja az Ur nevét, megtartatik. 
De itt nem akármiféle dologban való 
segítségülhívásról, s nem akarámiféle 
magatartásról van szó. Nem testi, földi, 
anyagi dolgokról, hanem a lélek leg
nagyobb szükségéről, az Istentől való 
távollétéről, s az abból való kiszabadít- 
tatásról. Csak a bajt kell felismerni az 
emberi léleknek, ezt a szabadulást 
kell keresnie. S aki keresi, megtalálja 
a Krisztusban.

Okt. 28. Ján. 13:31—38. Péld. 6:6— 
23. Róm. 11:1—10. Izrael népét Isten 
azért vetette egy időre félre, azért ke
ményítette meg a szívét, mert ez a nép 
maga akarta azt. Választott nép volt, 
járhatott volna Isten kegyelmében, de 
elfordult, s elkövette a legnagyobb 
bűnt, keresztre feszítette Isten Fiát. 
De az elvettetés csak ideiglenes. Is
ten még helyre fogja állítani Izraelt, 
Siettessük ezt az időt azzal, hogy imád
kozzunk Izráel népéért és hirdessük 
nekik és éljük előttük az evangéliu
mot. * '

Okt. 29. Ján. 14:1—14. Péld. 2:1—8. 
Róm. ll.íi—24. Milyen megcsúfolása 
Isten szeretetének, ha mi, keresztyé
nek, kevélyen fennhordjuk a fejünket 
s lenézzük a zsidót. Isten igéje kemé

nyen dorgálja ezt az elbizakodottsá
got. Isten kegyelme nem arra való, 
hogy gőgösekké tegyen bennünket, na- 
nem hogy megalázzon. Aki megaláz
za magát, azt Isten majd felmagasz
talja a maga idejében, akár keresz
tyén, akár zsidó. A kevélyek es ke
mények pedig kivágattatnak, bármilyen 
fajhoz, nemzethez, vagy valláshoz tar
toznak is.

Okt. 30. Máté 22:1-14. Ef. 5:15—21. 
Ján. 15:1—8. Róm. 14:1—9. Róni. 11. 
25—32. Isten bölcseségének es tudomá
nyának mélysége kikutathatatlan. Oh, 
bár mi is olyan alázatos szívvel bo
rulnánk le ez előtt a nagy igazság 
előtt, mint Pál apostol. Bar több gyer
meki hit és kevesebb okoskodás es 
bölcselkedés volna bennünk! Hogyan 
juthatnánk el erre? Ha kereső, vágya
kozó szívvel olvassuk Isten igéjét:, hit
tel elfogadjuk, amit élőnkbe tar, es 
engedelmesen járunk azon az utón, 
amelyet számunkra kijelöl. Aki Isten
nek enged, az a világosságban jab, s 
mindig előbbre jut Isten ismeretében, 
s mindig teljesebb közösségbe jut vele. 
»Az pedig az örökélet, hogy megismer
jenek téged, az egyedül igaz Istent, es 
akit elküldtél, a Jézus Krisztust« -  
mondja maga Jézus főpapi imajaban, 
(Ján. 17:3.)

Okt 31. Máté 5:1—12. Gál. 5:1—15 
Ján. 2:13-17. I. Kor. 3:11-23. Zsolt 
46 Milyen csodálatos módon megta
pasztalták ennek a felséges zsoltárnak 
igazságát a mi nagy reformátoraink, 
s mindazok a névtelen hősök, akik ve
lük együtt harcoltak és szenvedtek az 
Isten ügyéért. Az ellenséges világ hul
lámainak zúgása és tajtékzása nem 
tehette semmivé azt, hogy a feledés 
homályából újra népfényre hozott evan
gélium forrásainak árja örömmel töl
tötte el a szívókét. Ellenséges világ 
ma is van. Isten népének ma is har 
colni és szenvedni kell, de ha lélekben 
el tud csendesedni, akkor érezni és 
látni fogja, hogy Isten ott van vele 
és győzelemre segíti.
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