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ARANY KÖZÉPÚTON.

Egész egyszerű, mégsem mindennapi kép. Komoly és megrázó. 
Egy széles és keskeny út halad párhuzamosan egymás mellett. Kö
zépen is látszik egy kis ösvény, amely mindjobban elmosódik, a kép 
közepe táján már csak mint halvány sáv látszik, végre teljesen eltű
nik. Ezen a csalóka ösvényen indult meg egy ember. Nem nézett a 
távolba s nem vette észre a reá váró veszélyt. Kezdetben biztosnak 
érezte maga alatt a talajt, de amint az a semmiségbe veszett, egyik 
lába a széles, a másik a keskeny útra került, egész teste pedig a 
szakadékba zuhant. A  kép éppen azt a pillanatot ábrázolja, amint 
beleszédül a mélységbe.

A  festő nyitott szemmel nézte az életet s onnan gyűjtött a mun
kája számára anyagot. Gyakori eset ez, sok lélek borzalmas tragé
diája. Összeszorul az ember szíve a fájdalomtól. Hányán és hányán 
sietnek a romlás felé. Az arany középútra lépnek, mint a legmeg
felelőbbre. Eleget akarnak tenni mindenképen a világnak, résztvesz- 
nek szórakozásaiban, üres örömeiben. Szeretnének vallásosak is 
lenni s megelégszenek vasárnapi templomba járással, jótékonysággal.

Ha Isten megszólal s gyógyító kezét reá akarná tenni a bűntől 
fájó beteg szívre, milyen kevesen hagyják magukat meggyógyítani, 
a bűn posványából kiemelni.

Az arany középúton „jó emberek“, járnak, akiknek elégséges a 
maguk igazsága s nincs szükségük az Úr Jézus bűnbocsátó kegyel
mére. A vámszedő megismerhette Isten végéremehetetlen nagy sze- 
retetét, de a farizeus élete az imádság után is hideg és rideg maradt.

Hol vagyunk mi, melyik útra léptünk? A  mai élet nyugtalansá
gában, sietségében is legyen néhány percünk, hogy megálljunk en
nél a kérdésnél. Nem jelentéktelen, az örökéletünkről van szó! Az 
ember olyan könnyen játszik az üdvösségével. A  Sátán igyekszik 
eltakarni a valóságot, hogy a tévelygő ne vegye észre útjának tragi
kus végét s gondtalanul menjen a kárhozat felé. De aki igazán vá
gyik az igazság megismerésére, el is jut oda. Aki hív bennünket, az 
mega segít el az útra. „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Sen
ki nem mehet az Atyához, ha nem én általam.“

7. 1. d, í.

XIV. évfolyam 21. szám. 
1938. november 1.
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Mit vársz Istentől?

Meglepő, hogy hívő keresztyé
nek milyen keveset várnak Isten
től, s milyen kevéssel beérik, ha 
lelki ajándékról van szó. Tegyük 
fel magunknak ezt a komoly kér
dést: Mit várok Istentől?

Vannak emberek, akik azt tart
ják, hogy az üdvösség felől soha 
nem lehet bizonyosságra eljutni. 
Természetesen, nem lehetünk 
könnyelműek, nem helyezkedhe
tünk mások fölé, nem tehetjük ma
gunkat kényelembe! Azonban, hol 
az üdvbizonyosság hiányzik, ott 
örök bizonytalanság, rettegés 
az ur. Isten Igéje világos, félre 
nem érthető, minden kételyt el
oszlató Ígéretet ta r ta lm a z Aki 
hisz a Fiúban, örök élete van. 
S a másik Ígéret, amely által mi 
is tökéletesen reménykedhetünk: 
Jézus Krisztusnak, Isten Fiának 
a vére megtisztít minket minden 
bűntől. Most már csak azon mú
lik, hogy elfogadjuk-e hit. által Is
ten ajándékát? Isten segítségünk
re jön: elküldte Szentlelkét, aki 
a mi lelkűnkkel együtt tesz bi
zonyságot arról, hogy gyermekek, 
örökösök vagyunk. Csodálatos, 
mindent felemésztő életté válik ez 
az Ige annak a szívében, aki be
fogadja. Túláradó örömöt, szikla- 
szilárd bizonyosságot nyerünk, 
amely erősebb a kísértéseknél, a 
megpróbáltatásnál. A  lélek Isten
ben pihen, az ajk imádságra nyí
lik, s a szív hit által nagyot vár 
Istentől.

így tudjuk, hogy Istennel ha
ladva útunbon, csak jóval talál
kozhatunk. »Kérjetek és adatik 
néktek, keressetek és találtok, 
zörgessetek és megnyittatik nék
tek.« Az Ur még többet akar ad
ni. Azonban ajándékait a mi hi
tünktől teszi függővé, olyan hit
től, amely a Szentírásban gyöke

rezik, az előtt alázatosan megha
jol; bízik Istenben. Isten minden 
szavára az a felelete: »Uram, a 
te parancsolatodra...« Aki ezt meg 
meri próbálni, az csodát tapasz
tal, mint Péter. Az Igében való 
hit az a kulcs,- amely megnyitja 
előttünk Isten kincses házát.

Te milyen keresztyén vagy? So
kat vársz Istentől? Vagy pedig 
csüggedt szívvel lágymeleg kie- 
resztyénséget élsz? Az Ur adni 
akar. Néked is. Hatalmát meg 
akarja mutatni rajtad és általad. 
'Nem Őbenne- van a hiba, %em raj
ta múlik, hanem iérajtad. Kishi
tűségeden, hitetlenségeden. Várj 
sokat, nagyot, — várj mindent a 
te Istenedtől.

M ilyennek k e ll lennie a  
keresztyénnek ?

Szilárdnak a hitben.
I. Pét. 5:7— 11; Zsolt. 46.

Hűségesnek a szeretetben.
Ján. 13:31—35.

Őszintének és igaznak az aláza
tosságban.
II. Kor. 12:1—6; I. Pét. 5:6—6.

Rettenthetetlennek a bizonyságté
telben.

Csel. 26:1—23.

Kitartónak az imádkozásban. 
Csel. 6:1—4.

Bátornak a harcban.
Zsid. 11:32—40

Önmegtagadónak a szolgálatban. 
Csel. 20:17—35.

Türelmesnek, örvendezőnek a 
szenvedésben.

Róni. 12:12.
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TE LÉGY V E LE M !

Uram, kié vagyok egészen,
Te légy velem!
Mentsváram Te, örömben, vészben, 
Te légy velem!

A nyárnak hevében,
Amely férfi-arcot eléget,
S. ifjúság rózsás idejében 
Te légy velem!

Védj meg, nehogy a földi élet 
Vesztem legyen,
S ha érezném a gyöngeséget,
Te -légy velem!

Óh, Uram, őrizz meg 
S szakítsd el szívemet 
Ettől a földtől!
Mert szív, mely kötve van,
Nem, szállhat boldogan 
Az ég felé föl.

Óh, Uram, őrizz meg,
Hadd adjam szívemet 
Egészen Néked;
S ha lát bennem szemed 
Még rejtett bűnöket,
Pusztítsd ki őket!

Óh, Uram, őrizz meg,
.Mert csak úgy győzhetek 
A  földi harcban;
Ha sátán, bűn, világ 
Rám küldné táborát,
Ne győzzön rajtam!

Óh, Uram, őrizz meg,
S végső küzdelmemet 
Vidd győzelemre!
Vezess a síron át,
S megnyitva ajtaját,
Vígy bé a mennybe!

Irta: Geibel E.
Ford.: Vargha Gyuláné.

Homokzsákok.

Bibliaórán az egyik felszólaló 
arról beszélt, hogy az Ur köve
tése hasonlatos a sztratoszféra
léggömb útjához. Mikor a lég
gömb felszáll, rajta vannak a ho
mokzsákok9 és sok egyéb, amire 
a légi úton szükség lehet. Amint 
felszabadul a léggömb a földhöz 
láncoló kötelektől, nagy lendület
tel szökken a magasba. Egy ideig 
jól halad, majd mindig lassabb lesz 
felfelé haladása. Ha a homokzsá
kokból néhányat ki nem dobnak, 
megáll a felfelé jutásban. Minél 
magasabbra akar jutni a szféra 
kutatója, annál könnyebbé kell 
tennie a léggömböt; minél több 
tehertől szabadul meg, annál ma
gasabbra jut.

»így  van ez a lelki életben is«, 
— folytatta a felszólaló — »ami
kor elindultam az Ur követésének 
útján, elszakadtam a világtól és 
boldog, örvendező lettem. Nagy 
lendülettel szökött lelkem az Ur 
felé, de sok minden ott maradt 
még az életemben, amiről azt gon
doltam, hogy magammal vihetem 
a vándorútra. Csak később láttam 
meg, hogy nehéz homokzsákok 
ezek, amelyek akadályoznak az 
előrehaladásban. Régi, megrögzött 
szokások, társadalmi összekötteté
sek, mind, mind egy-egy nehéz 
homokzsák.«

A lég kutatója sokszor még a 
nagyon szükségesnek látszó mű
szerét is kész kidobni, hogy mi
nél magasabbra juthasson. — Nem,
kell-e iiékünk soknál inkább K i 
vetni mindent az életünkből, ami 
akadály ?

Testvérem, mit csinálsz te a ho
mokzsákjaiddal ?

Sz. M. d. t.
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» . . .  még ha a halál árnyé
kának völgyében já rok  is . .

Soha nem vagyunk egyedül, el
hagyottan. Erről tett valaki bi
zonyságot: Életem legsötétebb út
ján kinyújtottam a kezem] s a sö
tétben ott állt valaki mellettem, 
aki erősebb volt nálam, megszi
lárdította lépteimet s megtartott 
engem. Ma boldoganvallom: Is
ten valóság, hozzáfogható valóság 
nincs 1 Isten örök, előtte ledől, por - 
bahull minden! ő az, aki nem 
engedi lábunkat inogni, aki hét
köznapjaink goijdja, baja között 
velünk jár, erősít a harcban, aki 
megért, mert »mindenekben meg- 
kisértetett, hozzánk hasonlóan.«

Ha sötét órákban felé nyújtjuk 
remegő kezünket, nem -tesszük hi
ába. Nem a semmiségben kuta
tunk, hanem Megváltónk hatal
mas, erős keze után. ő lát ben
nünket, ő hall minket! Ö világít 
nekünk a halál sötét völgyében 
is. íme, a példa:

Munkahelyéről egy úr a déli 
vonattal haza igyekezett. Lekéste 
a vonatot. Kissé haragosan állt 
az üres pályaudvaron, nem ma
radt más hátra, mint bevárni a 
néhány órával később induló vo
natot. Amikor körülnézett, észre
vette, hogy rajta kívül még egy 
asszony ül a váróteremben. Leült 
mellé. Az asszony mereven nézett 
maga elé. Lénye fásultságot, ha
lálos fáradságot tükrözött. N. úr 
úgy érezte, hogy egy traktátust 
kell adnia. Az asszony megköszön
te, s minjárt el is olvasta. 
A  férfi felhasználta az alkalmat, 
■hogy az ismeretlennek lelke üd
vösségéről, az örök életről beszél
jen. ' ,

Hosszú csend következett. Vé
gül hangos zokogásban tört ki az 
asszony: »Uram, ma akartam vé
get vetni az életemnek. Azért jöt

tem ide, hogy a Dunába ugor
jak. Még egyszer át akartam gon
dolni helyzetemet, azért ültem le 
ide. Családi életem olyan szeren
csétlen! Annyi csapás, gyász ért. 
Annyi bűnt követtem el, amit jó
vátenni már nem lehet. Ma elha
tároztam, hogy véghez viszem régi 
szándékomat: öngyilkos leszek. 
Kimondhatatlanul sötét van körü
löttem és sötét van bennem is. 
De most, úgy érzem, hogy Isten 
itt áll mellettem. Hazamegyek s 
új életet kezdek.«

Valóban, az Ur közel van. Közel 
pusztaságokon keresztül, közel a 
szenvedések nehéz óráiban, közel 
még a halál sötét völgyében is. 
Nyújtsuk ki kezünket felé, s az
után segítsünk másoknak, amíg 
nem késő.

Késő.

Ismertem egy boldog családot. 
A fiatal asszonynak legnagyobb 
öröme a rózsáskertje volt, amely
ben különösen szép, illatos rózsák 
nyílottak. Utoljára júniusban vol
tam náluk. Kint ültünk a gyönyö
rű rózsalugasban és körülöttünk 
áradt a rózsaillat. Az asszony 
büszke volt rá. Hirtelen kicsi lá
bak kopogása hallatszott. Négyé
ves leánykájuk jött az úton. Csen
desen megállt s hallgatta beszél
getésünket. Gyermekszeme vágya
kozva nézett egy különösen szép, 
piros rózsára. »Édesanyám, óh be 
gyönyörű szép! Szabad egyet le
szakítanom?« »Semmiképen sem», 
— felelte. — »Hányszor megmon
dottam már néked, hogy a kert
ben virágot szakítani nem sza
bad!«

A kicsi nem szólt többet, csak 
ajka remegett. A  lábacskák en
gedelmesen vitték vissza az úton. 
A.z asszony pedig hosszú előadást 
tartott a gyermeknevelésről. Én

J
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azonban csak azt tudtam felelni: 
»Úgy gondolom, nem ártana sem 
a kertnek, sem a gyermeknek, és 
az a leszakított szál rózsa olyan 
nagy örömet okozott volna.«

Három héttel később sürgönyi- 
leg hívtak a kétségbeesett anyá
hoz. A  kisleány meghalt. Ravatala 
tele volt szórva gyönyörű hófehér 
rózsával. Rózsa a kezében, rózsa 
a lábánál s a sok fehér rózsa 
között feküdt a gyermek halott
fehér arccal. Megértettem, miért 
hívatott a szerencsétlen édesanya. 
»Emlékszel?« — kérdezte. — »Csak 
egy szál rózsát szeretett volna, 
csak egy szál hófehér rózsát. De 
én nem adtam. Most mind az övé. 
De ha tízezer rózsaszált adnék, 
sem szerezhetnék néki már örö
möt. Késő, késő!« A  halott csen
des maradt és mozdulatlan. Jég
hideg kezében ott volt a rózsa. 
De a szeretet ajándéka elkésett.

Mindannyian abban a veszély
ben forgunk, hogy hasonló hely
zetbe kerülünk. Ha kedveseink, ki
ket szeretünk, elköltöznek tőlünk 
oda, ahová emberi öröm, ajándék 
el nem érhet, hányszor teszünk 
szemrehányást magunknak s kül
dünk értékes koszorút sírjukra, azt 
az egy szál virágot pedig, amit 
életükben kértek, megtagadtuk tő
lük. Tanuljunk meg most adni vi
rágot, szeretetet, hogy illatukat be
lélegezzék és szépségük örömet 
okozzon.

Csak legenda?
A  legenda szerint két. szerze

tes a kolostor udvarában két olaj
fát ültetett el. »Uram«, — _ így 
imádkozott az egyik, —■ »adj üdí
tő esőt, hogy fácskám meggyöke
rezhessen!« Az Ur teljesítette ké
rését. »Most napra lenne szükség« 
szólt másnap. —- »Atyám, küldj 
napfényt!« És a nap felragyogott 
az égen. »Uram, ha a szél fújna.

megerősödhetne a hajtás«, k<>- 
nyörgött újra. Lágy szellő támadt 
kívánsága szerint.

A  fa azonban kiszáradt.
Szomorúan kereste fel szerze

tes társát, akinek olajfája tavaszi 
pompában zöldéit. »A  te fád virul, 
az enyém pedig minden fárado
zásom mellett kiszáradt!« — kiál
totta.

»Az én fácskámat Istenre bíz
tam«, — válaszolta a másik. »Azt 
mondtam: Uram, a fát Te terem
tetted. Te tudod, mikor van nap
fényre, esőre szüksége; ne kíméld 
vihartól se. Uram, tégy vele azt, 
amit Te akarsz!«

Értesítés.

Ivét új kiadványunkról értesít
jük kedves olvasóinkat, amely a 
közelmúltban jelent meg kiadóvál
lalatunk kiadásában. Az egyik az 
1939. évre szóló bibliai leszűkítés 
naptárunk. A  naptár olvasói már 
bizonyára tapasztalták a napon
kénti lapok olvasásából eredő ál
dásokat. Azért arra kérjük őket, 
hogy ne csak a saját részükre 
igyekezzenek megszerezni az ú- 
jabb esztendőre ezen áldásokat, ha
nem ajánlják ismerőseiknek is. A  
naptár hátlapján a bárányáért a 
szakadékba lehajló jó pásztor 
képe van. A  naptár ára hátlap
pal P. 1.40, hátlap nélkül P. 1.20, 
könyvalakban P. 1.60.

Másik'kiadványunk a Túrmezei 
Erzsébet diakonissza testvérünk 
tollából: őszből—Tavaszba cíimnel 
megjelent versleskötetünk!. Mele
gen ajánljuk lapunk olvasóinak, 
A  könyv ára fűzve P. 3.—, ke
ménykötésben P. 3.90, finom 

: nyersvászonkötésben P. 4.80. Kap
hatok e- műveik könyvkereskedé- 

; sünkben: (Budapest, VII., Damja- , nich-u. 25/a.
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Látogatás vidéki állom áson a 
háborús Kínában.

Igyál hozzá forró teát, az jót tesz 
ilyen hidegben. De miért is jöt
tem? ... .  Köszönetét akarok mon
dani. Te olyan világosan tanítod 
az ég felé vezető utat.« Hellyel kí
nálóin meg. Beszélni kezd. Hisz 
annyi minden _terheli a lelkét. 
Tudja, hogy rest keresztyén volt, 
tudja, mennyi szomorúságot szer
zett a Megváltónak. Tudja, hogy 
halál illata volt másoknak is ha
lálra egész a mai napig. »Olyan 
különös kegyelme az Ur Jézus
nak ez a hét. A  kárhozat lejtő
jén voltam.« — ismételgeti újra 
meg újra.

S ezen az estén két pogány 
asszonyt hoz magával Jisam, 
utolsó este pedig hármat.

(Vége.)

A  Dójuk egyház.

('Részlet a Baseli Misszió évi je
lentéséből. 1938. június.)

A borneói dajak -gyülekezetek 
ma harc füzében állnak, inkább, 
mint valaha. Krisztus ügyének 
minden diadala új támadásra tü
zeli a sötétség erőit.

Az aláhanyatló pogányság is 
megmozdult itt-ott. Tevahban, hol 
egyik legélőbb gyülekezetünk van, 
egész álló hétig ülték a pogámyok 
a halottak ünnepét. Tamiang La- 
jangban alig bírtak éberek ma
radni a tanítók és tanulók áz is
kolában a fáradtságtól, mert éjjel 
nem hagyták Őket aludni a va
rázslók trombitái. Pogány falvak 
szövetkeztek a régi pogány gon
dolatkincs írásba foglalására és da
jak vallási szeminárium; alapítá
sára. »Az égből kapott, örök böl- 
eseség atyáink kezén elkallódott

könyvét újra meg kell írni, hogy 
gyermekeink között hirdettessék. 
Képünk becsülete kívánja.«

Dolgozik az Izlám is. A  gazda
sági fellendüléssel megszaporodott 
a Mekka-zarándokok száma. Sok 
iskolát alapítanak.»Ügyes, javai 
származású tanítók próbálják az 
ifjúságot tanításon kívül sporttal, 
játékkal, énekkel is megnyerni.

A  nacionalizmus is jelentkezik, 
hogy hadat üzenjen mindennek, 
ami európai.

Mind a három erő mögött 
ugyanaz az ellenfél. Kein test és 
vér ellen van tusakodásunk, ha
nem a fejedelemségek ellen, a ha
talmasságok ellen, az élet sötétsé
gének világbírói ellen ...

Tizenkét évi fogság után, mint 
keresztyén, tér vissza falujába egy 
gyilkos. Az élő keresztyén gyüle
kezet testvérül fogadja. De börtö
néből magával hurcolja a tüdőbaj 
halálos csíráját is. Hónapokig fek
szik betegen. A  meggyilkoltnak a 
fia és a gyülekezet többi tagjai 
hűségesen látogatják. Estéről es
tére énekelnek neki, olvasnak az 
Igéből, imádkoznak vele. De utolsó
előtti estéjén hirtelen felkiált a 
beteg: »Milyen régen beteg va
gyok, pedig mindig Jézusban bíz
tam! Most már elszakadok tőle, 
megtagadom keresztyén nevemet.« 
Még azon az éjjelen ott járt nála 
a varázsló. S másnap meghalt.

»Legyetek erősek az Űrban! 
Öltözzetek fel az Istennek minden 
fegyverét!« — hangzik és vissz
hangzik bel- és külmisszióban az 
apostoli kiáltás. Minden gyenge
ség és ellenséges támadás elle
nére is győzedelmeskedik Isten 

ereje s megerősíti Borneo gyüle
kezeteit, Fegyvereik az Ige és az 
imádság.

(Folytatjuk.)
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT!
Nov. 1. Ján. 14:15—31. Péld. 8. Róni. 

11:33—36. Pál apostol nem botránko- 
zott meg azon — mint sokan teszik 
azt ma is — hogy Isten útjait és Íté
leteit emberi elme tökéletesen meg 
nem értheti és ki nem kutathatja. 
Egészen természetesnek találta ezt, 
mint ahogy csakugyan az is. Isten sok
kal magasabban áll felettünk, mint
sem hogy az Ő lényét bűnös, gyarló, 
emberi értelmünk mindenben felfog
hatná. De amennyit meg kell belőle 
értenünk, azt nemcsak megérthetjük 
hanem annak a mi szivünkből is cső 
dálatot, imádatot és hálát kell fakasz
tania. Igen, övé a dicsőség mind
örökké!

Nov. 2. Ján. 15:1—17. Péld. 10:1—16 
Róni. 12:1—8. Nem csak lelkünket, ha
nem testünket is oda kell szánnunk élő, 
szent és kedves áldozatul Istennek. 
Nemcsak gondolkoznunk, éreznünk, hin
nünk kell, ami mind a lélekben megy 
végbe, hanem cselekednünk is azt, amit 
lelkűnkkel elfogadtunk. Mert a csele
kedeteknek eszköze és végrehajtója a 
test, s ha testünket át nem adjuk Is
tennek, akkor épen) a test lesz a meg- 
akadályozója annak, hogy Isten akara
tát véghez vigyük. Mert az Istennek 
át netm adott test az ördögnek szol
gál, s a lélekkel való harcban mindig 
felülkerekedik. De az Istennek való 
átadás nemcsak egyetlen véghezvitt 
tényt jelent, hanem ennek az átadás
nak hit által való folytonos fenntar
tását és gyakorlását.

Nov. 3. Ján. 15:18—27. Péld. 10:17-32. 
Róm. 12:9—21. Az Istennek tetsző, igazi 
keresztyén élet gyakorlásának a hajtó 
ereje a hitből fakadó szeretet. Szeretet 
a keresztyén testvérek iránt (10, 13.) 
általános' emberszeretet, (15— *8.)
szeretet még az ellenség iránt is. (14. 
19—20.) Mindezeket csak úgy tudjuk 
gyakorolni, ha szivünk őszinte, kep- 
mutatás nélkül való, ha a bűnnel iga
zán szakítunk, s mindenbe(n a jóhoz ra
gaszkodunk. A jó pedig Isten akara
tának teljesítése.

Nov. 4. Ján. 16:1—15. Péld. 11:1—16. 
Róni. 13:1—7. A keresztyén ember nem 
járhat a levegőben. Igazi élete ugyan 
odafenn van, a Krisztussal együtt el
rejtve Istenben, de lábaival a földön 
kell állnia, s földi kötelességeit hí
ven kell teljesítenie. A nemzeti, társa
dalmi egyházi rend Isten akarata sze
rint való s azt tiszteletben kell tartam. 
Aki ezek ellen vét, Isten ellen vet, s

nem érdemli meg a keresztyén nevet.
Nov. 5. Ján. 16:16—23. II. Sám. 

7:17—29. Róm. 13:8—10. Itt is azt lát
juk Isten igéjéből, hogy a legközönsé- 
sebb mindennapi, földi szabályok és 
törvények betöltésére is a szeretet in
díthatja igazán az embert. Mert aki 
szereti Istent, az nem fogja öt rnegszo- 
morítani engedetlenséggel, s aki szereti 
embertársait, nemzetét, egyházát, az 
mindenben azoknak javát keresi, és 
semmivel sem fogja őket megbántani 
vagy nekik kárt OKOzni. A külső szabá
lyok betöltése sem lesz tehát puszta 
formaság, hanem szívből fakadó jó
indulat és segíteni akarás.

'¡Nov. 6. Ján. 4:47—54. E f.. 6:10—17. 
Márk 10:13—16. Ef. 6:1—9. Róni. 
13:11—14. Ha valahol el lehetett mon
dani azt, hogy ideje már, hogy az álom
ból felserkenjünk, úgy most igazán el 
lehet azt mondani, Isten igéje minden
felé hirdettetik, s mivel a bűn is egyre 
jobban terjed és sokasodik, nem lehet 
kétséges, hogy egész határozottan a vi
lágosság seregéhez kell csatlakoznunk, 
hogy megmeneküljünk magunk is, s 
menthessünk másokat is. Harc folyik 
a sötétség és a világosság seregei közt, 
fegyverzetre van szükségünk', s a vilá
gosság fegyverzetét úgy öltjük föl, ha 
az Úr Jézus Krisztust öltözzük föl, 
s a testet tesszük a lélek szolgájává, 
nem a lelket a test kívánságainak 
rabszolgájává.

Nov. 7. Zsolt. 62. Péld. 11:20—31. 
Róni. 14:1—12. Minden ember első
sorban önmagáért felelős. Nem kár
hoztathat mást azért, ha ő bűnbe esik. 
De Isten kárhoztatja őt, ha az ő hibája 
másvalakit bűnbe visz. Vigyázunk te
hát arra, hogy botránkozást ne kelt
sünk embertársainkban, se a magunk 
bűneivel, se mások kárhoztatásával. 
Alkalmazzunk mindig szigorúbb mérté
ket önmagunkra, mint másokra.

Nov. 8. Jan. 16:23—33. Péld. 12:1—13. 
Róm. 14:13—23. A másik gyönge hité
nek kímélése legtöbbnyire kicsiny dol
gokban nyilatkozik meg. Erre vonat- 
aozólag nem hősies tetteket, nagy ál
dozatok bemutatását kívánja tőlünk az 
Úr, hanem az élet mindennapi megnyi
latkozásában való figyelmet, gyöngéd
séget, önmegtagadást. Senkitől se kí
vánjunk többet, mint amennyire ot hi
tének foka képessé teszi. Ne akarjuk az 
embereket rideg szabályok felállításá
val egy kaptafára húzni, hanem enged
jük érvényesülni a keresztyén szabad-
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ságot, ami mindenkinek elsősorban is a 
saját lelkiismereti dolga. Mindezekben 
vezessen bennünket a hit és a szeretet.

Non. 9. Ján. 17:1—19. Péld. 12:14—28. 
Róni. 15:1—13. »Mi erősek hordozzuk 
az erőtlenek erőtlenségeit«, mondja az 
írás. De ki az erős? Az aki elismeri, 
hogy önmagában nincs ereje, de Krisz
tusra támaszkodik, ötöle vesz erőt, 
evvel az erővel hordozza a hitben erő- 
teleneket. Annak, hogy Isten gyermekei 
egyekké lehessenek szintén az a titka, 
hogy ne önmagukra nézzenek, hanem 
Krisztusra, akiben hit által egyek, 
egyek, akármilyen fajhoz, felekezet- 
hez vagy néphez tartoznak is. Ha po
gány és zsidó egyekké lehettek a 
Krisztusban, hogyne lehetnének azzá 
a különböző nemzetekben, egyházakban 
és községekben levő, igazi hívő he
lyének? í

Non. 10. Ján. 17:20—26. Péld. 13:1—12. 
Rám. 15:14—21. Pálnak, ha önmagában 
keresne valami jót, volna mivel dicse
kednie, mert Isten nagy dolgokat cse
lekedett általa. De ő teljesen Istennek 
adja a dicsőséget, mert Őtőle vette az 
erőt. Feladata pedig egészen külön
leges, sőt abban az időben páratlan, 
t. i. hogy az evangéliumot a pogányok- 
nak hirdesse. S hogy ez a munka, 
amelynek megindítására használta fel 
az Ur, milyen eredménnyel járt, mu
tatja az,, hogy milyen óriási arányok
ban nagyobb ma a pogányokból lett 
keresztyének száma, mint a zsidókból 
letteké. A zsidó nép ideje még ezu
tán fog elérkezni.

•Non. 11. Jón. 18:1—11. Péld. 13:13—25. 
Rém. 15:22—33. Pál az ő nagy mun
kájának támogatására segítséget kér 
keresztyén testvéreitől. Ez a segítség 
az imádkozásban való tusakodás. Ma 
is így kellene ennek lennie. Vannak az 
Úrnak kiválasztott eszközei, akikre kü
lönösen nagy munkát bíz, főként az 
igehirdetés terén. S azoknak, akiknek 
az Isten országában kisebb a munka
körük, hátvéd gyanánt kellene mögöt
tük államok imádságaikkal. De vájjon 
úgy van-e? Föl van-e emelve sok- 
ezer imádkozó' kéz a lelkipásztorok, az 
evangélisták s más igehirdetők mö
gött? S a fölemelt kezek tiszta ke- 
zek-é, s tiszta sziveket képviselnek-é?

Non. 12. Jón. 18:12-27. Péld. 24:14-20. 
Róni. 16:1—16. Mily sok nevet említ 
föl itt az apostol, jeléül annak, hogy 
az emberekkel nem úgy bánt mint tö
megekkel, hanem mint egyes lelkiekkel.

Milyen fontos is a személyes lelkigon
dozás! Nem mindenkinek adatott na
gyobb mértékben ez a drága talen
tum. Becsüljük meg azokat, akiknek 
adatott s akik azt hűségesen forgat
ják. De nézzen körül minden keresz
tyén a maga helyén. Vájjon nines-e 
őreá bízva legalább egy-két lélek, akik
nek a gondozásához megkaphatja a 
talentumot, ha hittel kéri. Legyünk 
ebben a munkában is hívebbeki

Non. 13. Máté 18:21—35. Fii. 1:3—11. 
Luk. 9:57—62. Zsid. 13:1—9. Róm. 
16:17—27. Szakadások a keresztyének 
között nem Isten gondolatai szerint 
valók. De ez nem azt jelenti, hogy 
maradjunk együtt azokkal, akik hamis 
tudományokat hirdetnek, hanem inkább 
azt, hogy az ilyeneket kerüljük, mert 
ezek okozzák a szakadásokat olyanok 
közt is, akik őszinte szívvel akarják 
követni Krisztust és őbenne egyek ma
radni. Megvannak a hamis tudományt 
hirdetőknek a maguk ismertetőjelei; 
a testnek a szolgálata, a hízelkedés, 
s akikben ezeket felismerjük, azokkal 
ne lépjünk egyességbé, hogy egységben 
maradhassunk a hűséges tanítványok
kal s 'azokat is megóvjuk a botlástól.

Non. 14. Zsolt. 63:1—9. Péld. 14:1— 
21. Jel. 1:1—8. A Jelenések könyve a 
még ezután eljövendő dolgokról beszél 
és pedig a mostani világkorszakban 
bekövetkezendő utolsó dolgokról. Isten 
Lelke már csaknem kétezer évvel ez
előtt megíratta ezt a könyvet, nyíl
ván azért, mert mivel az elkövetke
zendő események pontos idejét nem 
állapítja meg, a keresztyén egyház 
minden időben készen legyen arra, 
hogy azok hamarosan bekövetkezhet
nek s így tartsa magát tisztán és 
reddhetetlenül, várván az Urat, aki 
eljő a felhőkkel és minden szem meg
látja öt.

Non. 15. Ján. 18:28—40. Péld. 14:22 
—35. Jel. 1:9—20. A Jelenések köny
vének megírására János apostol voll 
isten kiválasztott eszköze. Nem sza
vakban szólt hozzá az Ur, hanem lá
tomásokban. Az első, akit látott, ma
ga Jézus Krisztus volt, és pedig nem 
földi, hanem megdicsőült alakjában, 
önmaga tesz magáról bizonyságot, 
hogy ö a megfeszített és Feltáma
dott, aki él. Először is hét, akkor éló 
gyülekezet és annak pásztorai számá
ra van üzennivalója. De ezek az üze
netek minden idők keresztyén gyüle
kezeteinek is szólnak.
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