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,A ti bCketiirC~tek~6ltal nyeritck meg lei- 
keteketU igy 5261 az Ur Jetus Lukjcs evang. 
21. siszeben a 19. versben. h\ily alkalmasnk 
e szavak, Ilogy naplernenle ut6n klssb gon- 
dulkodjunk rbluk, 

Igcn sok dolog teszi prObira bCkelilrC- 
siinket e vitigban. Kiilijlniiscn ellenskgeink. 
Azonban jbbaritaink isnzkse 6s gondatlan- 
sig3 is. Rokonaink hibii is pr6b3ra tcszik 
nbha hiketiirbiinkct. hljskor ism& bstegseg 
6:; sok egyCS, arni azonban csak 0 eldttc 
ismereles, ski mindcnt tud, tcszik pr6b6ra 
hPketirCsiinket. ~Min6 psbba az cgycdiill6t ! 
Azokt61 tfivlol Icnni, a h k  szivc a rnienkCrrcl 
egyiitt dobban 6s kiknek kEIrnyezttc unnlmns 
napokat 4s nyugtalan Cjekct boldog per- 
czekkC vardzsolj,ik. HAt az a vigy, mtIy  
rninket a lPlek sztirnyain azok kbrlbe 
visz, akik eldttiink rnentck ct a dicsij hazaba, 
a fenyessPg honiba, ttdnysror teszi prGbirn 
bkketiirtslinkst ! 

A rnisik tanulstig az, hogy az alapige 
szerinti bCketrtrPs hltal klklinkct megnycrtlik. 
Ez annyit jelent, hogy a gycrrmek fClclmc, 
minilen mhs fCFelmct kizdr. lstcnbcti bizva 
fil!hatunk fs tudjuk, hogy d nz igfrctft tel- 
jcsiti. Ha Istcnnel Cliink, retntlhctjilk, hogy 
cgykor szorosnbb 6s bensdbb Icsz viszo- 
nyunk, ha vele lesziink a nlennybcn, A mi 
lsteniink a beket iirCs lstene, amint PSI 
mfbntjja a R6rnabeliekl1ez ir~tdzet t Ecvcltben, 
15. rest 3. vcrsCbcn. Ez azt jclcnti, Ilogy 
Isten a forrrisn a htketilrtsnek ; hogy Isten 
Krisztt!sban a bCkc t 5 res pildijn ; is hogy a 
b@ketclr@siinknek nenl szabnd kilogynia, amig 
Isten meg nsrtl szilri t letlni. 

Az ax ember, a k i  a beketiirb dltal !el- 
kCt rnegnyerte, szobad ember gnrnegnyerbs, 
ebben a legrnagasb ertefemben: a szabad- 
sig, a legmagzsb Prtelemben. Aki igy meg- 
nycrtc IelkCt, g a ~ d q  ember. Egyediil a 
lelek az, arni megmarad. Sernrni pedig, ami  
mcg nem marad, nern bit igazi 6atCkkel. A 
kegyelern 6s dicsdseg gazdagsiga ebben a 
bfkctilrbbeo van osszefoglalva, ami iinrneg- 
nyeres. Dr. fifz.cfernld, piispdk. 
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Egy meglepetisekkel feIjes nap. 
Weaver, egy volt banyamunkds, aki jelenleg 

predikhtsr, a k8vetkezGket beszCIte el : A leg- 
tobben a t !  hiszik, hogy en csvpdn azert 
hagytam ei a banyakat ks  lettern predikitorrj, 
liogy jobb dolgotn legyen. Ha ez lett volna 
az lndit6 ok nilam, akkor csakharnar alaposan 
csalalkoztarn volna. Gyakran olyan szegCnyek 
voltunk, hogy csaljldornnak nern volt mit 
ennie Cs cgy fi1lCrllr;k sem volt, amin v6s5rol- 
hattunk volna valarni harapni valfit. 

Erre vonatkosblag kiilbi10sen elenken i l l  
szemeim el6tt egy reggel. I-iarminczhat 6r6ja 
neln e t t ink  semmit, Ps nekem Londonha 
kullett volna utaznem, hogy ott predikaljak; 
de eppen crly kcvbsse volt penzem utikoltsegre, 
mint &lelmiszerre. 

Csendcsen iiEtiink iires asztafunk kbriil. 
Kezernbc vettern a hibliat, fcloIvastam beIdlc 
egy rtSszt Cs letPrdeItem imara. Ekkor Ineg- 
ringat6 kis Fiam a kabdtom ds igy kiinyor- 
gijtt : 

,,Papa, en hhes vagyok, rr,ost ne irnidkozz ; 
adj nekern eldbb valamit erlni, azlitin imad- 
kozhatsz. Nagyon ehes vagyok ! 








