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Kegyelem.
„Mert kegyelemből tartattatok meg hit által; és ez nem tőletek van : Isten ajándéka 
ez. Nem cselekedetekből, hogy senki se kérkedjék." (Ef. 2 : 8—9.)

K egyelemből . . .  hit által . . . nem cselekedetekből. Milyen felséges 
szavak, milyen hatalmas biztatás ez a mi számunkra és egy
úttal milyen Ítélet is. Különös, mondhatná valaki, „kegyelem"" 

mel kezdődik és mégis Ítélet ? Hogyan lehetséges ? Ítélet ez számodra. 
Kemény, megmásíthatatlan ítélet. Hogy mennyire ítélet ez és hogy 
milyen nehézség ez, azt csak azok fogják megérteni, akik tudják, 
hogy mennyi bennük az akarat, a cselekvési vágy, a tudás, a tehet
ség érzése.

Elfogadtuk, hogy gonoszok, bűnösök vagyunk, hogy nincsen 
bennünk semmi jó, hogy „csak az Urnák nagy kegyelme, hogy még 
nincsen végünk". Elfogadtuk, hogy „elvégeztetett". Elméletben — és 
mi ehelyett a gyakorlat. Előírjuk magunknak a programmot, azt az 
utat, amelyen mi haladni akarunk. Tudjuk, hogy az életünk nincs 
rendben és kiszabjuk  a  javulás útját. Én meg akarok javulni, én 
másképen akarok élni. Én máskép akarok szolgálni az Urnák: az 
én tervem, az én előírásom, az én óhajom szerint. Az Ur munkába 
állított és nem úgy megy, ahogy én akarom, akkor a kérdések sora 
kel fel a lelkemben : „Az Ur akarata az, hogy én itt legyek, hogy én 
igy szolgáljak? Nem emberi gondolat volt ez?" — Vagy, ha helyze
tünkön változtatni akarunk, akkor újra megjelenik a gondolat, a szó, 
a tett: „Az Ur akarata, hogy én máshova menjek". — Az Ur gondo
latai, nem a mi gondolataink és az Ur útai, nem a mi útaink. Szűn
jünk meg akarni, szűnjünk meg cselekedni.

Betegséget enged meg az Ur az életünkben? Óh, hogy akarunk 
meggyógyulni, hogy akarunk . . .  az Ur gondolatai ellen dolgozni, tenni. 
Az Ür csak addig tesz próbára, mig megértjük az Ő gondolatait, mig 
keresztülvihette életünkben az üdvtervét.

„Kegyelemből tartattatok meg, hit által"; és ez nem tőletek van.
Ezt értsd meg: i n g y e n ,  kegyelemből. „Hit által"........ Isten ajándéka
ez.“ Rajtad kívül áll ez a kegyelem és ez egyúttal az ítélet is. Te 
nem végezheted el, hiába akarod, úgy jársz, mint az a légy, amely ki 
akar szabadulni a pókhálóból, minél jobban akar és küzködik, annál 
jobban belegabalyodik a pókháló szövevényébe.

„Nem cselekedetekből" — szűnj meg akarni és tied a legnagyobb 
kegyelem a hi t !  Dr.F.M.d.t.
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„Anyukám neiz.“Gondolataimban egy gyermek 
képe elevenedik fel. Két éves 

lehetett. Aranyszőke haja volt, 
beszédes, okos szemei. Vidáman 
futkosott ide-oda. Nem volt zúg, 
sarok, ahova ő kiváncsian be ne 
nézett volna. Mindent megpróbált 
tovább tenni, s amit csak fel bírt 
emelni, ha még oly nehéz volt is, 
megindult vele és nem tette le, 
hanem síró hangon kiabálni kez
dett: „Anyukám neiz“, „Anyukám 
neiz“. Ilyenkor fáradtan, szomorúan 
nézett maga elé. Hiába bíztatta 
édesanyja: „Tedd le kislányom". 
Nem használt, oda kellett menni 
és kivenni a kezéből, addig nem 
hagyta abba a sírást és jajgatást.

Óh mennyire magunkra ismer
hetünk mi nagyok is ebben a gyer
mekben. Fáj, nehéz valami, visszük 
napokon keresztül, s közben sóhaj
tozunk: „Óh, be borzasztó!" — 
„Óh, be nehéz!" — Úgy teszünk, 
mintha az Úr nem is nekünk 
mondta volna: „Jöjjetek Enhozzám 
mindnyájan, akik megfáradtatok 
és megterheltettetek és én meg- 
nyugosztlak titeket" és „Elég né
ked az én kegyelmem". — „Aki 
hozzám jő, semmiképpen ki nem 
vetem" és még sok mást.

Megyünk jajgatva, szomorúan, 
mint az emmausi tanítványok, akik 
mellőzve az örömhírt: „Él az úr", 
azt hitték és úgy is jártak, mintha 
nem lett volna Megváltójuk. Óh, 
ha úgy is volt, ne tegyünk így 
tovább, ne kényszerífsük az Urat, 
hogy kemény eszközökkel tanítson 
meg arra, hogy Hozzá menjünk. 
Tegyük le minden terhűnket rögtön 
Nála, hogy ne kelljen egy percig se 
nehéz szívvel járni. Menjünk vi
dám, boldog, hálás szívvel végig 
ezen a földi életen, mint akiknek 
nagy Megváltójuk van, s szívünk
ből ez az ének visszhangozzék:

Dicső király az én Megváltóm,
Vezet, akárhová megyek.
Csodáiról tudok beszélni.
Bár látná mindenki meg.

M. G. d. t.

Terhét letette.
Az egyik baseli lap közölte a 

következő történetet:

Egy hetvenéves iszákos öreg
asszony, aki már öt férfival 

élt botrányos módon vadházas
ságban, egy este rozsét gyűjtött 
az erdőben. Hazafelé menet talál
kozott egy fiatal lánnyal, aki így 
szólt hozzá: „Jó estét, Anna néni 1 
Meddig akar még így élni? Igazán 
itt volna már az ideje, hogy más 
életet kezdjen."

Ez a néhány tiszta szívből és 
imádkozó lélekből jövő szó, ter
mékeny talajra esett. Hazament és 
letette a hátáról a nehéz terhet, 
de egy másik, ennél sokkal na
gyobb teher volt a lelkén, amit 
nem tudott olyan könnyen letenni. 
Sem éjjel, sem nappal nem volt 
nyugalma. Elmenti ahhoz a fiatal 
lányhoz, de most nem kenyeret 
koldult, hanem az élet kenyerét 
kérte: a Bibliát. Hálás szívvel 
vitte haza ezt a drága kincset a 
szobájába. Olvasta, olvasta Isten 
Igéjét és egyszerre, mintha hályog 
esett volna le a szeméről, meglátta 
bűneit és keserves könnyeket sírt 
felettük. „Nálamnál nagyobb bű
nös nincs a világon" — mondotta.

A Szent-Lélek volt egyetlen ta
nítómestere. Néhány hónap múlva 
felragyogott szívében az Evangé
lium világossága: eljutott arra a 
bizonyosságra, hogy a bűnei meg
bocsáttattak. Szent béke töltötte be 
szívét és öröm ragyogott a sze
méből.

A hetven elvesztegetett évhez, 
még húszat adott Isten, — húsz 
kegyelmi évet, amelyekben a Meg-
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váltóba vetett hite többé nem sö
tétedett el. Azok az énekek és 
bibliai mondások, amelyeket gyer
mekkorában tanult, újra feleleve
nedtek emlékezetében. Ha valaki 
kérdezte, hogy mit olvas, a 23-ik 
zsoltárral felelt: „Az Úr az én 
pásztorom, nem szűkölködöm." 
Ezsaiás próféta könyvét különösen 
szerette, mert olyan sok volt benne 
az Ür Jézusról.

A falubeliek nem látták őt többé 
részegen, vagy koldulni. — Terhét 
letette és kegyelmet talált.

Mi a hit?

Hiszünk a postahivatal megbíz
hatóságában és rábízzuk ma

gunkat. Megírunk egy nagyon 
fontos levelet, bedobjuk a leg
közelebbi levélszekrénybe és nem 
törődünk többet vele. Bízunk a 
postában, hogy a levelet eljuttatja 
a rendelkezési helyére. Istenben 
nem merünk ilyen mértékben 
bízni. Imádkozunk Istenhez, kiönt
jük előtte szívünket és milyen sok
szor megyünk aggodalmaskodva 
tovább. Vájjon miért? Hisz így 
imádkoztunk : „Hiszek Istenben." 
Óh milyen kevéssé hiszünk. Pedig 
a valódi imádság olyan, mint egy 
ajánlott levél, amely nem téveszt
heti el a rendejtetési helyét. Kérd 
a Szentleiket, Ő olyan postás, aki 
a kérésedet feltétlenül az Atya 
szívére helyezi. Akkor lesz békes
séged.

Bízunk a vonatban. Bízunk a 
gőzhajóban. Beülsz a vonatba 
és bízol benne, hogy az téged 
épségben eljuttat oda, ahova 
menni akarsz. Felszállunk egy 
tengeri hajóra és bízunk benne, 
hogy eljutunk a tengeren túl ránk 
váró szeretteinkhez.

Kevésbbé bízhatunk az Ür 
Jézus értünk elvégzett megváltó
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munkájában, mint emberi alkotás
ban ? Emberi munka könnyen 
tönkremehet, de Isten keresztül
visz minket minden akadályon. 
Vasúti szerencsétlenség könnyen 
történhet és a tengeri hajó is zá
tonyra juthat, de Isten kegyelme 
nem hagy el minket és ő nem 
téved. Ha te igazán elfogadtad 
Isten kegyelmét és rábízod magad 
az Úr Jézusra, akkor ne félj! 
Higyj Istenben és higyj az Ür 
Jézusban. Az Úr azt mondja: 
„Az én Atyámnak házában sok 
lakóhely van, elmegyek, hogy 
helyet készítsek néktek . . . "

Csodálkozni fogsz.Egy német rőföskereskedő néhány 
év előtt azt mondta egy reg

gel, mielőtt a vásárba ment, a 
feleségének: „Ma jó üzletet fogok 
csinálni, egész biztosan hiszem. 
Olyan nagy szükségünk van ma 
a pénzre és kértem az Urat, hogy 
ma sokat adjak el és egész reg
gel Gerhard Pálnak az a „verse 
jár az eszemben, hogy: „0 úgy 
fog veled cselekedni, hogy csodál
kozni fogsz."

„Legyen Isten áldása az úta
dón" — mondta a felesége.

A kereskedő elment, felállította 
a sátrát a vásáron korán reggel 
és várt, várt, de vevő nem jött. 
Jobbra és balra, a szomszéd sát
raknál tolongtak a vevők, de 
hozzá nem ment senki sem. „Az 
Úr úgy fog cselekedni, hogy nagyon 
csodálkozzam" gondolta. „Először 
nem jön senki és délután csak 
úgy jönnek majd a vevők."

Jött a délután, a vevők is jöt
tek, de nem a mi kereskedőnkhöz. 
Mindenki elment a sátra mellett. Este 
lett és egy darabot sem adott el. 
így még sohasem járt. Nehéz volt 
a szíve, de nem csüggedt el. 
„Csodálkozni fogok" — gondolta —
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„valóban az Úr úgy cselekedett, 
hogy csodálkozom, de nem a 
segítség felett, hanem azon, hogy 
elmaradt. Vájjon hogy fogok tovább 
csodálkozni."

Hazament és este azon gon
dolkozott a feleségével, hogy hogy 
fogja majd kifizetni a tartozását, 
amit a vásári bevételből akart. 
Most mit csináljanak ? Nemsokára 
megjött a felelet egy levél alakjá
ban. Értesítést kapott, hogy annak 
az árucikknek, amiből olyan sokat 
tartott a vásáron, lényegesen fel
ment az ára, és így a raktár 
értéke felemelkedett. Nemsokára 
jöttek vevők is nagy számban és 
a kereskedőnek annyi bevétele 
volt, mint senkinek sem társai 
közül. És a különbség a két ár 
között oly magas volt, hogy nem
csak az adóságát tudta kifizetni, 
hanem még azonfelül is sok pénze 
maradt. És így mégis igaz maradt, 
hogy: „ő úgy fog véled cselekedni, 
hogy csodálkozni fogsz" mégpedig 
örömmel csodálkozhatott.

Hozzányúlni nem engedek.Egy sebész várószobájában ül 
egy beteg, öreg nénike. Fájós 

kezét újra meg újra kibontja, meg 
begöngyölgeti. Szeretne meggyó
gyulni, de óh be fél a tisztító mun
kától, a gyógyító késtől. Már az 
utolsó beteg is bement, mindjárt 
rákerül a sor. Bemenjen? Hátha, 
óh hátha meggyógyulna magától 
is? De hisz már sokszor próbálta 
és mindig rosszabb lett, most már 
a fia is eljött vele, hogy vissza 
ne forduljon újra a küszöbről.

Az orvos megnézi a sebet, meg
csóválja a fejét, megkérdezi, hogy 
miért nem jött előbb, amikor kisebb 
volt a baj. Majd előveszi a mű
szereit, hogy megtisztítsa: „Nem, 
azt nem engedem" — kiált rémül
ten a nénike, „hozzányúlni nem

engedek, tessék kenőcsöt írni rá, 
attól is meggyógyulok". Az orvos 
próbálja rábeszélni, előbb barát
ságosan, majd erélyesei}, meg
mondja, hogy nem fog fájni és 
ha fájna is, erre feltétlenül szük
ség van a gyógyulás érdekében, 
a rossz részeket ki kell tisztítani, 
de a beteg nem enged. Az orvos 
kénytelen fájó szívvel, tudva, hogy 
a beteg a vesztébe rohan, sorsára 
engedni. Nem tehet semmit sem. 
„Tessék bekötni valamivel", kéri 
újra és újra a beteg. „Hiába ten
ném, értse meg, hiába" — mondja 
az orvos —„ha nem tisztíthatom ki, 
ha a fertőzött, elpusztult rész benne 
marad, nem használ. Ha élni akar, 
akkor tűrje el, hogy kitisztítsam a 
sebét".

Az öreg asszony elment sorsára, 
az orvos pedig ott állt szomorúan, 
tehetetlenül.

Az orvos szenved! ,Oh de 
mennyivel nagyobb az Úr szen
vedése. Az áldott orvos szenved, 
kezében a tisztító, a gyógyító, éle
tet adó kés és te nem engeded 
dolgozni.

Az Úr csak úgy gyógyíthat meg, 
ha kiirtja lelkedből azt, ami rossz, 
fertőzött, beszennyezett. Mosolyogsz 
a félénk nénikén, a balga gyerme
ken, aki félrelöki az orvos kezét és 
elszalad és te máskép teszel ? Óh 
be fáj neked, ha az Úr Lelke figyel
meztet valamire, ha rámutat hi
báidra, lelki betegségeidre. Nem, 
te nem tudod ezt kiszolgáltatni az 
életedből. Igyekszel mindent ki
magyarázni, mindent megokolni, 
csak nem. tudsz engedni a gyógyító 
késnek. És, ha már megláttad azt, 
hogy az Úr szól most hozzád, 
Ő akar,gyógyító, formáló kezébe 
venni, Ő veszi munkába lelkedet; 
akkor is zugolódol, keseregsz, ru- 
gódozol és nem áldod azt a szent 
kezet, amely „megsebez, de be is 
kötöz".
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Milyen jól érzi magát a beteg, 
ha ki engedte tisztítani a sebét, — 
áldja azt a kezet, amely, ha fájda
lom árán is, könnyebbülést szerzett 
neki Óh milyen boldog a felsza
badult lélek, akit nem tart többé 
kötve semmi sem ! „Keskeny az az 
út és szoros az a kapu, amely az 
életre visz . . . "

Dr. F. M. d. t.

Tékozló fiú.Egy özvegy asszonynak a fia 
elhagyta otthonát és elzüllött, 

úgy, hogy szegény anyja majd meg
halt bánatában. Mindig mélyebbre 
és mélyebbre sülyedt, bűnei foly
tán súlyosan megbetegedett és az 
orvos közölte vele, hogy halála 
közeledik. Ekkor elhatározta, hogy 
ír az anyjának. Közölte vele szé
gyenét és ezt kérdezte: „Anyám, 
haza mehetek-e meghalni?"

Az anya ahelyett, hogy írt 
volna, a legközelebbi vonattal fiá
hoz utazott. A szobába lépve 
fiához sietett, hogy megcsókolja: 
„Anyám, ne csókolj meg" — szólt 
a fiú — „túlságosan rossz vagyok 
én ahhoz!" Válasz helyett meg
csókolta és könnyei hullottak fia 
arcára. Azután szétnézett a nyomo
rúságos szobában és összeszedte 
a fia ruháit. A fiú látta, amint 
anyja egy tiszta inget vesz elő, 
a cipőt a szék mellé állította és 
a székre a ruháját kiterítette. Elő
vette fia kalapját is és kikefélte. 
„Anyám mit csinálsz?" kérdezte 
zokogva a fiú. Könnyek között, 
mosolyogva felelt az anyja: „Haza 
megyünk fiam. A kocsi, ami idáig 
hozott, vár lent a kapu előtt."

„Haza! Anyám, haza?" kiál
tott. „Óh ez csak álom lehet." — 
„Nem, szegény kis fiam, nem álom. 
Haza jössz, hogy megtalálhasd 
otthonodat és Istenedet."

Az anya segített fiának felöl

tözni és azután így szólt: „Támasz
kodjál rám, fiam és menjünk 
haza.“ Amikor lefelé mentek a 
lépcsőn így szólt a fiú : „Anyám, 
ez most olyan, mint mikor az Úr 
Jézus az elveszett bárányt haza
viszi. Ügy érzem magam, mint az 
égben. Hogy lehet az, hogy te 
szereted a te rossz fiadat?" Haza 
érve készen várta a régi háló
szobája, amikor széjjelnézett, sírni 
kezdett. Az anyja megsimogatta 
a fejét, mint gyermekkorában. 
„Anyám" — szólt a fiú — „ha 
Isten olyan jó volna és meg
bocsátana, úgy mint . te, akkor 
megkérném, hogy az Úr Jézusért, 
aki a bűnösért meghalt, bocsássa 
meg az én bűnömet is.“

Az anya így szólt: „Gyerme
kem, egy anya megfeledkezhetnék 
a gyermekéről, ámbár nem való
színű. És ha egy anya nem feled
kezik meg gyermekéről, hogy 
gondolod, hogy Isten rólad meg
feledkezhetnék. Kedves fiam, Ő 
azt mondja, hogy feljegyzett téged 
a markába és azt is olvashatod 
az Igében, hogy amikor a tékozló 
fiú visszajött, az apa egy szót 
sem szólt fia bűnéről, hanem 
nyakába borult és megcsókolta." 
A haldokló fiú így szólt: „Anyám., 
én elmegyek az Atyámhoz. Az Ö 
szeretete összetörte a szívemet — 
az Övé akarok lenni."

KÜLMISSZIÓ

Afrika vérző sebe.
V alak i, aki Afrika belső részeiben 

utazott, igy írja le úti tapasz
talatait: „Tikkasztó meleg nap volt. 
Megérkeztünk Nyangwe piacára. 
Nagy sokaság volt a piacon. Egy
szerre csak két lövés dördült el. 
Az ottlevő embereket nagy félelem 
fogta el. Az arab rabszolgavadá
szok voltak ott. Az emberek egy
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szerre széjjelszaladtak mindenüket 
otthagyva. Az arabok utánuklőttek. 
Mindenki a folyó felé igyekezett, 
hogy megmentsék az életüket. 
Sokan ijedtükben a parton hagy
ták az evezőt. Így azután nem 
tudtak gyorsan előrejutni. A csó
nak tele volt lassanként sebesül
tekkel, a többiek a vízben voltak. 
A rabszolgavadászok utolérték a 
partonmaradtakat és megkötözték 
őket, a többiek pedig a menekültek 
után lőttek. Egy egész sereg fekete 
fej látszott a vizen. Egyik a másik 
után tűnt el golyó által találva a 
vízben és a langyos hullámok el
fedtek minden fájdalmat, szenve
dést. Akik a csónakban voltak, 
nagyon sietve végezték munkáju
kat. Három csónakban sok mene
külő volt és a nagy súly alatt viz 
alá sülyedt. Egy másik nagy csó
nakban pedig, amelyben sokan el
fértek volna, egy férfi ült magában, 
céltalanul ide-oda evezve, látszó
lag elborult az elméje. Nemsokára 
tizenhét falu állt lángokban. Soha
sem fogom ezt a látványt elfelej
teni, azt gondoltam, hogy a pokol
ban vagyok."

Dr. Kumm ezeket mondja : „Két 
év előtt, amikor Tripolisz déli ré
szében utaztam, találkoztam egy 
arab karavánnal. A sivatagon jött 
keresztül lassú léptekkel 300 teve. 
Elefántcsonttal, állati bőrökkel és 
sfrucctollal voltak megrakva. A 
menet szomorú befejezése 20—30 
kis összekötözött négerleányka volt. 
Szivettépő látvány volt. Egyik-másik 
csak csont és bőr volt, a lábuk 
sebes volt a forró sivatagon ke
resztül való vándorlástól. Napokig 
egy korty vizet sem ittak. Ez a 
20—30 leányka egy nagy csapat
nak az utolsó maradványa volt. 
Hányán hullottak el útközben.

Azt mondtam az egyik arab
nak: „Csak nem viszitek ezeket 
a gyermekeket a városba ?“ — Az

s u g á r "

arab csak mosolygott. Felhábo
rodva kérdeztem: „Csak nem en
gedi ezt meg a konzul?" — Ör
dögi mosollyal mondta: „Mit tud 
arról a konzul? Gazdag arabok 
kertjébe visszük ezeket a lányokat, 
azután egy éjjel török hajókra 
tesszük őket. A hajók azután el
viszik őket Konstantinápolyba és 
Kisázsiába gazdag törökök háre
mébe."

Sokan azt gondolják, hogy a 
rabszolga vásárlás csak a múlt 
században volt. De még ma is az 
ember a leghasználatosabb fizetési 
eszköz belső Afrikában.

Egy keskeny út látszik a Sza
harán a lenyugvó nap fényében 
a homokon és sziklákon keresztül. 
Ez a fekete nemzedék halálútja. 
Ezeket a sziklákat a fekete rab
szolgák mezítelen talpa taposta 
fényesre. Nem egy évszázad alatt 
lett ilyen ez az út. Egyptom pha- 
raói nyitották meg ezt az útat, 
görögök és lómaiak is használták 
és a mohammedánok folytatják 
borzalmas kegyetlenséggel. Mi az 
a fehér por a lábaink alatt? Mik 
azok a különös fehér kövek az 
útszélen ? Kövek ? Nem, néger 
rabszolgák csontjai. Ezek a pha- 
raók idejéből valók, azok a római 
korból, amazok már a keresztyén 
korszakból. De a mohammedánok 
hatalmaskodásairól beszélnek a 
csontok legtöbbet. Csontok, cson
tok, ameddig a szem ellát. — Ez 
a szegény néger rabszolgák szen
vedés útja.

Nem kellett volna már régen 
segítségükre sietnünk ? Nem érez
zük a felelősség nagy súlyát eze
kért az emberekért ?

Csuda-e az, hogyha a leigázott 
emberek mindig lejebb és lejebb 
sülyednek és ha a leigázottak 
szolgai gondolkozásuvá vájnak és 
az éhezők emberevőkké. És ez a 
mi bűnünk is !
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Tudakozzátok az Írásokat!
Vezérfonal a Biblia olvasásához.

Jul. 1. Luk. 6 : 36-42. Rom. 8 : 18—27. 
Máté 5 : 13—16. Csel. 4 : 1 —12. Az ember
nek legfőbb bűne az önzés, az önszeretet. 
A maga hibáját nem látja, de a másét 
ugyancsak szereti hánytorgatni. A rajta 
esett sérelmeket fölrójja, mást pedig könnyű
szerrel megsért. A maga számára mindig 
vár valamit, de másnak nem szívesen ad. 
Hol a menekülés ebből a szomorú lelki- 
állapotból ? Nem azoknál, akik hasonló 
vakságban szenvednek, hanem egyedül 
annál, aki a világ világossága, s aki fel 
tudja födni előttünk önző lelkünk sötét
ségét, de meg is tud abból szabadítani.

Jul. 2. Zsolt. 3. Csel. 4: 1—12. A hitet
lenek mindig örvendenek, ha Isten gyer
mekeit bajban, vagy nehézségek közt lát
ják. Gúnyolódva emlegetik, hogy: no lám, 
hiába bízott úgy Istenben, igy tettek az Ür 
Jézussal is. (Máté 27 :43.) De az utolsó szó 
nem az embereké, hanem Istené. Isten 
pedig szabadítást és segítséget Ígér azok
nak, akik Ö benne bíznak. (Zsolt. 34 : 18.) 
Ez a tudat megszabadítja Isten gyermekeit 
a félelemtől már a bajok közt is. Bízó 
szívvel várják a szabadítást, mely a maga 
idejében egészen bizonyosan megérkezik.

Jul. 3. I. Kir. 9: 1 -9 . Csel. 4: 13-23. 
Az Úr mindig elénk tárja az áldást és az 
átkot egyaránt. Ő mindenkor kész a maga 
szeretetével. hatalmával, igazságéval segít
ségünkre lenni, de cserébe engedelmes
séget kíván. Hogy is lehetne máskép. Bol
dogságunk és üdvösségünk az Istennek 
való engedelmességben rejlik, mert amit 
Ő kivan vagy parancsol, az föltétlenül 
javunkra van. Az áldást tehát csak akkor 
választjuk, ha Istent és az ő  akaratát 
választjuk, ellenkező esetben átok a mi 
részünk. Ez áll nemcsak az egyes egyénre, 
hanem a nemzetekre is. A tapasztalat 
mutatja, hogy Izráel népe, mikor az Urat 
elvetette, átkot vont a fejére. Mit választ 
a mi magyar népünk ezekben a forrongó 
időkben ?

Jul. 4. I. Kir. 10:1-10. Csel. 4 :2 4 -  
37. Jézus például hozza fel a hitetlen zsi
dók előtt Séba királyné asszonyét, aki 
messze országból eljött Salamonnak gaz
dagsága és bölcsesége hírének hallatára, 
s csodálkozva látta, hogy felét sem be
szélték el neki annak, amit itt most sze
meivel lét és füleivel hall. A Szentírás 
sok drága dolgot beszél nekünk Jézus böl- 
cseségéről és kegyelmének gazdagságáról. 
Fölkerekedünk-e mi is lelkileg, hogy csak

ugyan meggyőződjünk róla, hogy Jézusban 
még sokkal többet találunk, mint ameny- 
nyit Ő róla emberi szavakkal még maga 
a Szent-Lélek is ki tud fejezni ? Mennyit 
láttál meg már te a Jézus lelki kincseiből?

Jul. 5. I. Kir. 11 : 1 -2 , 4 -13. Csel. 5: 
1 — 16. Salamon példája világosan mulatja, 
hogy az Urnák mindenben engedelmes
kednünk kell. Nem szabad kétfelé válasz
tani a dolgokat, s azt mondani, hogy a 
lelki dolgokban hallgatok az Úrra, de éle
tem külső körülményeit majd a magam 
tetszése szerint intézem el. Különösen so
kat vétenek a házasság kérdésénél még 
Istennek gyermekei is, mikor „idegen" 
házastársat választanak, vagyis olyant, aki 
nem tartozik Isten népéhez. Avval áltatják 
magokat, hogy majd ők megnyerik élet
társukat az Úrnak, de a legtöbb esetben 
az idegen élettárs hajlítja el a másiknak 
szívét az Úrtól. Óvakodjatok a felemás 
igától I

Jul. 6. I. Kir. 11:14, 26-43. Csel. 5: 
17—25. Az engedetlenség és hűlelenség 
megtermi a maga gyümölcseit. Salamonnak 
még megkegyelmez az Úr Dávidért, de fia 
már nem lehet egyedüli uralkodó az egész 
Izraelen. Az országlegnagyobb részét Jero- 
boámnak adja az Úr, de neki is az enge
delmesség feltétele alatt. Ez alól senki sem 
vonhatja ki magát, aki Istentől valamit el 
akar fogadni. Az engedelmesekkel szem
ben azonban hű marad az Ür a maga 
kegyelmi ígéreteihez. Dávid magva meg- 
sanyargattatik, de nem örökre. A régi ígé
ret fennáll és be fog teljesedni.

Jul. 7. I .  Kir. 12: 1 —19. Jer. sir. 3 : 22— 
32. Mily sokszor nem hallgatnak az ifjak 
az idősebbeknek a tanácsára ! Azt hiszik, 
hogy az öregek elmaradottak, nem értik 
meg a mai kor szellemét, nem alkalmaz
kodnak a modern felfogáshoz, így hát el
vetendő, amit mondanak. Pedig az öregek 
egy hosszú emberélet tapasztalataiból be
szélnek, amelyek sok mindenre megtaní
tották őket, amit az ifjak még nem tudnak. 
Hát még ha az idősebbek komoly keresz
tyének, akik bölcseséget az Úrtól kérnek 
és nyernek 1 Mily gazdag áldás fakad 
akkor abból, ha az ifjak rájuk hallgatnak, 
s mennyi baj, mennyi veszedelem abból, 
ha tanácsukat elvetik !

Jul. 8. Luk. 5 :1  —11. I. Pét. 3 :8 —15. 
Luk. 9 : 18—26. Csel. 5 : 34—42. Milyen 
különböző az emberek felfogása az Ür 
Jézusról nemcsak földön jártában, hanem
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ma is I Tanítónak, orvosnak, prófétának 
sokan elismerik, de Isten Fiának, szemé
lyes Megváltójuknak csak kevesen. S nem 
azért, mintha ez az értelemnek felfogha
tatlan volna, hanem mert avval jár, hogy 
megtagadják magukat, vegyék fel az ő 
keresztjöket s kövessék az Urat. De akik 
így meg akarják tartani a magok életét, 
azok nem gondolják meg, hogy akit itt 
most ők szégyenlenek, az is szégyelni 
fogja őket, mikor majd eljő az Ő dicső
ségében, s akkor ki menti meg őket a 
Bárány haragjától? (Jel. 6: 16—17.)

Jul. 9. Zsolt. 4. Csel. 5:26—42. „Hara
gudjatok, de ne vétkezzetek", mondja az 
ótestámentomi zsoltáríró, s az újtestémen- 
tomi apostol még hozzáteszi: „a nap le ne 
menjen a ti haragotokon". (Ef. 4:26.) Meg
tanultad-e már ezt ? Csak úgy tanulhatod 
meg, ha az Úrhoz kiáltasz, ha Ö benne 
bízol, s ha teljes bizonyosságod van a felől, 
hogy gyermekévé fogadott. Ezt pedig csak 
Jézus által érheted el.

Jul. 10. I. Kir. 12 : 20-33. Csel. 6 : 1-7 . 
Mire nem képes az ember, hogy a maga 
hatalmát fenntartsa és tekintélyét biztosítsál 
El tud menni a legszörnyűbb bálványimá
dásig, Isten nevének és személyének meg- 
szentségtelenítéséig. S annál nagyobb a 
lelki tár, amelyet egy-egy ilyen gonosz 
útra tért ember okoz, mennél magasabb 
a polc, amelyet elfoglal, mennél többen 
vannak, akik föltekintenek rá. Jeroboám 
király bűne az egész népet megfertőztette 
és átkot hozott reá. A bálványimádás bű
nét még sokáig úgy emlegeti a Szentírás, 
mint a Jeroboám bűnét. Mily rettenetes, 
mikor ilyen emlékezete marad hátra egy 
embernek !

Jul. 11. I. Kir. 13:1—19. Csel. 6 :8 — 
15, 7 : 55—59. Sokan vannak, akik Lélek
ben kezdik el a dolgot és testben végzik. 
Istennek ez az embere is először engedel
meskedik Istennek, megteszi, amit paran
csolt, s Isten bizonyságot tesz mellette 
Jeroboám kezének megszárítása és újra 
meggyógyítása által. Még a következő lé
pés is az engedelmesség lépése. Isten em
bere nem fogad el semmit a bűnös király
tól, nem ül le annak asztalához. De mind
végig nem tud kitartani. A másik próféta 
biztatására, aki maga is gonosz úton, a 
hazugság útján jár, beléesik az engedet
lenség bűnébe. Pedig az üdvösség azok
nak van ígérve, akik mindvégig állhatatosak 
maradnak. (Máté 24: 13. Jel, 3:10.)

Jul. 12. I. Kir. 13 : 20-34. Csel. 8 : 1-8 . 
Milyen keserves felébredés lehetett a vén 
próféta számára, mikor lelki szemei meg-

„Fébé" Evang. Diakonissza

nyíltak, s meglátta, hogy milyen bűnbe 
sodorta a maga bűne által még azt a 
másik lelket is. Az arra zúduló büntetést 
vissza nem tartóztathatta, egyebet nem 
tehetett, mint tehetetlenül sírhatott és jaj
gathatott felette és mellé kívánkozhatott a 
sírba. Súlyos intő példa ez arra, hogy 
vigyázzunk, milyen tanácsot adunk má
soknak, az Úr iránt való engedelmes
ségben erősítjük-e őket, vagy elfordítjuk 
őket attól.

Jul. 13. I. Kir. 16 : 29-33, 17 : 1-7. 
Csel. 8 : 9—24. Izrael népét a gonosz, isten
telen királyok egész sorozata tette boldog
talanná. Saját bűneiért is kellett ezt szen
vednie, mert az a nép minduntalan eltért 
az igaz Isten útjáról. De Isten, aki hű a 
maga választásához és ígéretéhez, mindig 
gondoskodott annak a kicsinyke maradék
nak a megtartásáról, amelyik nem hajtott 
térdet a bálványok előtt. Ezeknek a vigasz
talására, erősítésére, de egyúttal a gonosz 
úton járók figyelmeztetésére is újra meg 
újra támasztott prófétákat. A legnagyobb 
ezek közül Illés, akire nagy feladatot bí
zott, s akit nagy kiváltságokkal ruházott 
fel. Az ő beszéde szerint kellett az ország
ban esőnek vagy szárazságnak lenni.

Jul. 14. /. Kir. 17:8—24. Zsolt. 1. Az 
Ur gondoskodik az övéiről. Ha mindenütt 
éhség van is, az Ő kiválasztott eszközé
nek nem szabad éhen vesznie. De azt is, 
aki nyújtja neki a táplálékot, a szegény 
özvegyet is megáldja az Ur. Nemcsak neki 
és gyermekének táplálásáról gondoskodik, 
hanem a gyermek életét is megtartja Illés 
felhasználásával. S ez által pecsételi meg 
az özvegy előtt is azt a bizonyosságot, 
hogy Illés csakugyan az Ö embere. Milyen 
bölcs, milyen hatalmas, milyen szeretet
teljes is a mi Istenünk!

Jul. 15 Málé!5 : 20-26, Róm. 6 :3 -1 1 , 
Máté 21 :28—32. Csel. 8:26—38. Nem az 
kedves az Ur előtt, aki, ha valami szép 
beszédet, vagy lelkes felszólítást hall, ha
marosan felbuzdul és mindent Ígér, hogy 
azután semmit meg ne tartson, hanem az 
kedves előtte, aki ha talán megfontolva is, 
talán bizonyos kételyeket leküzdve, lelki 
harcokat kiállva végre mégis Ö mellé áll, 
s elhagyva eddigi életét, amely lehetett 
nagyon sötét is, most már teljes szívvel 
az Ür követésébe lép és neki szolgál. In
kább légy ilyen elsővé vált utolsó, mint 
az utolsók közé sülyedt első. Ez azonban 
nem azt teszi, hogy ha az Ur hivó szavát 
világosan megértetted, még akkor is ha- 
lasztgatnod kellene az Ö követését.

Vargha Gyuláné.
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