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A teremtett világ sóvárgása.
Rom. 8 : 19—22.

Kertemben járkálok. Gyönyörködöm a nyárelő minden szépségé
ben : a zöldelő fű bársonyában, a virágok édes illatában, az őszre gaz
dag termést Ígérő gyümölcsfák megrakott ágaiban. De örömömbe szo
morúság is vegyül. Miért kell a virágnak elhervadnia? Miért rombolja az 
ízletesnek Ígérkező gyümölcsöt annyi ellenség, kártékony féreg, mérges 
gomba? Miért nő az áldott vetemény közt annyi gaz és burján? A szép 
természetet Isten alkotta, vájjon a baj, a romlás is az Ő műve-e? Igen, 
az 0  kezének munkája, mert ennek a kéznek büntetőleg kellett reá 
nehezednie a bűnbe esett emberre. A bűnös ember ki van űzve az Éden- 
kertből, nemcsak a leikéből, hanem a természetéből is. Bukása magával 
rántotta a természetet s az most már számára nemcsak nyíló virágot és 
édes gyümölcsöt terem, hanem tövist és bogáncskórót is. Gazdag gyü
mölcsét pedig csak az ember orcája verítékének árán adja meg.

Igen, a természet, a teremtett világ is hiábavalóság, múlandóság alá 
vettetett az ember bűne miatt és sóvárogva várja a szabadulást. Várja, 
hogv ne legyen számára többé rothadás és pusztulás, hervadás és elmú
lás, hanem hogy virulhasson és élhessen szakadatlan gyümölcstermés
ben, soha el nem múló életben.

S az a sóvárgás nem hiábavaló, nem reménytelen. Az első föld, 
az ember bűnéért megátkozott föld el fog múlni és új föld fog előállani 
Isten Ígérete szerint (Jel. 21 :1.). S mint ahogy az átok szoros összefüg
gésben volt az ember bűnbeesésével, úgy lesz ez a megújulás szoros 
összefüggésben az ember teljes váltságával, mikor a bűnéből megváltott 
lelki ember, a Krisztus testének minden egyes tagja eljut örökségének 
teljes birtokába s a feltámadásban nyert megdicsőült testben megjelenik 
Urával és Királyával a földön. Akkor a föld is felszabadul az átok alól 
s méltó lakhelye lesz az új emberiségnek, amelynek számára többé nem 
lesz halál, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom, mert Isten sátora velők 
lesz és az ő  népei lesznek és maga az Isten lesz velők, az ö  lstenök 
(Jel. 21 : 3, 4.).

Ez az Isten gyermekeinek legdicsőbb reménysége. Részed van-e 
benne ? Vargha Gyuláné,

VI. évfolyam, 14. szám. 
1930. július 15.
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A keresztyén és a saját 
szíve.

A „Fébé“ Ev. Diakonissza Nőegylet f. é. 
június 17—20 ig tartott tagok konferen
ciáján elhangzott egyik előedás vázlata.

Bár az emberhez a saját szíve 
van legközelebb, mégis ezt is

meri legkevésbé. A tapasztalat azt 
mutatja, hogy mindig jobbnak tartja, 
mint amilyen.

Miután a keresztyén életben 
való fejlődésünknek, megszentelő- 
désünknek és a mások között való 
áldásos szolgálatunknak is egyik 
főfeltétele, hogy valóban ysmerjük 
a szívünket, nézzük meg, mi se
gíthet el erre. Első sorban és leg
főképpen : Isten Igéje. Engem Példa- 
besz. 27. 19. indított először ön
vizsgálatra. Éppen a fogházba ké
szültem, mikor találkoztam ezzel 
az Igével. „Mint a vízben egyik 
orca a másikat megmutatja, úgy 
egyik embernek szíve a másikat.“ 
Rögtön megértettem, hogy Isten 
arra akar megtanítani, hogy a ma
gam szívét ne tartsam különbnek, 
mint azokét, akikhez megyek. 
Azóta már sok-sok tapasztalat alap
ján tudom, hogy az emberi szívek 
egyformán romlottak, ugyanazok a 
hajlamok, indulatok, szenvedélyek 
lakoznak mindegyikben, a különb
ség csak az, hogy a külső körül
mények különbözőképpen fejlesztik 
és váltják ki azokat.

Tekintsünk tehát Példab. 27., 
19. alapján embertársainkra. S még 
ha valami nagy gonosztettről hal
lunk is, sohase üljünk az ítélő
székbe, mert „amint a vízben egyik 
orca a másikat megmutatja, úgy 
egyik embernek szíve a másikat.“ 

Isten Igéjét is úgy kell olvas- 
-nunk. — Ha eddig tudtuk már azt, 
hogy a Biblia minden szava ne
künk szól, most tanuljuk meg azt 
is, hogy rólunk szól. — Az em
beri szíveknek hosszú-hosszú so

rával találkozunk a Bibliában, te
kintsünk mindegyikre úgy. hogy a 
saját szívünket tükrözi vissza — 
és kimondhatatlan nyereségünk 
lesz ebből a tanulmányúiból.

Kezdjük el Ádámon és Éván, 
akik tudni akartak és ezért meg
vetették Isten parancsát. Folytas
suk mindjárt Káinnál, akinek a 
bűne ott kezdődött, hogy nem tel
jes szívével szerette Istent, hanem 
csak kötelességből áldozott Neki 
a látszat kedvéért. Ki ne hagyjunk 
egyet sem. Ábrahámban se néz
zük csak a jót, ami már egy hosz- 
szú, megpróbáltatásokkal teljes élet 
eredménye, hanem lássuk meg azt 
is, hogy a meginduláskor hogyan 
hibázott, mikor Lótot is magával 
vitte az útra és Egyptomban mi
ként szerzett bajt azzal, hogy fél
igazságokat mondott a Fáraónak. 
Jákobnál pedig ne álljunk meg 
annál a durva csalásnál, melyet
Íipja és bátyja ellen elkövetett, de 
ígyeljük meg azt is, hogy haza

térése alkalmával milyen nehezen 
jut el odáig, hogy teljesen reábízza 
magát Istenére. Még a Jordánnál 
elmondott megható imája után is 
újra kezébe veszi az intézkedést 
mindaddig, míg csípője forgócsont
ját ki nem mozdítják a helyéből 
és a földről sem tud felkelni a 
maga erejéből.

Gondoljunk mindig arra, hogy 
arról van szó, hogyt a Bibliának 
„mindegyik“ alakját áorra kell ven
nünk. Tehát tne hagyjuk ki pl. a 
Fáraót sem,akiaszükségidején min
dent megígért, de amint enyhült a 
helyzet, nem tartott be semmit és 
fokozatosan megkeményedett és 
megért az ítéletre. Vegyük őket 
mind-mind sorba, végig az ótesta
mentumon, majd az újon i s : a 
heveskedő, kishitű, sokszor értel
metlen tanítványokat, az elbiza
kodott, képmutató farizeusokat, a 
hálátlan bélpoklosokat, a hűtlen
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bérest, az irgalmatlan szolgát, az 
önző gazdagot, Heródest, Pilátust, 
a vitézeket, akik az Ür Jézust 
arculütik és megvesszőzik, — egé
szen Judásig, aki nem tud elsza
kadni a kedvenc bűnétől és mi
vel nem bírja már elviselni Mes
terének a szent tekintetét, elárulja 
Öt, — ő maga pedig elmegy egye
dül a sötét éjszakába.

Igen, nézzük őket végig, és 
közben el ne felejtsük: „egyik 
embernek szíve a másikat.“

Az eredmény az, amit szintén 
Isten Igéje mond: mind megrom- 
: lottak.

Mind, tehát én is, — egy sem, 
tehát én sem.

Azonban az is áll, hogy „adok 
nékik új szívet, az én lelkemet 
adom beléjük.“

„Jézus Krisztusnak, az Ő Fiá
nak vére megtisztít minket minden 
bűntől.“ Csak hittel igénybe kell 
vennünk. A régi k elmúltak és 

I ímé „újjá“ lehet minden, amit 
I Isten az Ő Fiában nyújt nekünk.
| T. E. d. f.

51 Jeremiás könyve.
t-I jeremiás könyvét nem könnyű ol- 
5l|“ vasni. Luther maga is szó tár
ai gyává teszi, hogy benne összevisz- 
Iszaságban van minden. Ennek az 

gj oka nem Jeremiás. Azok, akik a 
aii| könyv szövegét alaposabb tanul- 
jn-l niány tárgyává teszik, általában 
al károm forrásra vezetik vissza mai 
*1 anyagát.
[Kai Az első magának Jeremiásnak 
[ éji költői formában közölt, eredeti 
és| Próféciája, melyet Baruknak ledik- 

ÖjJ 'ált. Ez az első 25 fejezetben talál- 
esta-j káló- A második a 26. fejezettől a 
;; 1^. fe je z e t ig  Jeremiás életrajza, me- 
értelN Baruk fogalmazott — alkal- 
biZa.| inasint Jeremiás tudtával s jóvá- 
latygyásával. A harmadik forrás töb- 
aűtielköknek a beszúrása. Sajnos, olya

noknak, akik Jeremiás igazi szelle
métől távol voltak. Jeremiás a szív
beli megtérést hangsúlyozta. Ennek 
hiányát magában is elég okn ak tartja, 
hogy az Úr Jeruzsálemet elpusztítsa. 
A későbbi rabbinusok azonban nem 
tudták megérteni Jeruzsálem ször
nyű bukását s a hosszú babiloni 
fogságot máskép, csak úgy, hogy a 
nép a külső, szószerinti bálvány
imádásnak oly rettenetes mélyére 
zuhant alá, mint még soha.

A tudósok sokban tévedhetnek. 
Egy azonban bizonyos. Jeremiás 
könyvének mai állapota élénk intés 
arra, hogy Isten gyermekei még a 
legkegyesebb érdekek kedvéért se 
változtassanak a dolgok eredeti 
tisztaságán. Itt el is lehet mondani: 
többet ér egy gramm igazság, mint 
száz mázsa „hasznos“ toldalék.

A könyv mai formájáben ötfelé 
osztható. Az első szakaszban a 
zsidókhoz, a másodikban az idegen 
népekhez szól. A harmadikban a 
jobb jövő rajza, a negyedikben, a 
46—51. fejezetben, főleg Egyiptom 
és Babilónia Ítéletének bejelentése 
áll előttünk. Az utolsó fejezet, mint 
a mű ötödik része, Jeruzsálem el
pusztulásának rövidre vont törté
netét hozza úgy, ahogy az a Kirá
lyok II. könyvében s olvasható. 
Ezt valószínűleg csak az érthetőség 
előmozdítása céljából függesztették 
ide a Biblia összeállítói.

Jeremiás nevét kétfélekép értel
mezik. „Akit az Úr felmagasztalt“. 
„Akit az Úr alapul vetett“. Mind 
a kettő kifejezésre juttat valamit a 
próféta és próféciája lényegéből. Az 
Úr az ép oly megvetett prófétákat, 
mint Jeremiás, igyekszik felmagasz
talni. Ép azokat a látásokat, ame
lyeket ők hoztak s amelyektől any- 
f^ian iszonyodtak, gombolyítja fel 
a k Ő  mérővesszejére, hogy zsinór- 
meséket húzhasson velük egy új 
alapvetéshez.

Jertemiás könyvének legfőbb

Jeremiás könyve.
vw
Jeremiás könyvét nem könnyű ol- 
" vasni. Luther maga is szó tár
gyává teszi, hogy benne összevisz- 
szaságban van minden. Ennek az 
oka nem Jeremiás. Azok, akik a 
könyv szövegét alaposabb tanul
mány tárgyává teszik, általában 

¡károm forrásra vezetik vissza mai 
| anyagát.
I Az első magának Jeremiásnak 
I költői formában közölt, eredeti 
I próféciája, melyet Baruknak ledik- 
I tált. Ez az első 25 fejezetben talál- 
I ható. A második a 26. fejezettől a 
|45. fejezetig Jeremiás életrajza, me
ll 'yd Baruk fogalmazott — alkal- 
).l masint Jeremiás tudtával s jóvá- 
Inagyásával. A harmadik forrás töb- 
>1 beknek a beszúrása. Sajnos, olya-
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bibliai értéke az emberi szív rom
lottságának, csődjének és tehetet
lenségének feltárásában van. Az 
emberi természet csalárdságának, 
az Isten nevével való visszaélés
nek galádsága oly mértékben tárul 
itt ki, mint egy más könyvben sem. 
Vannak Jeremiás könyvének mes
siási helyeijlgy van neki verőfénye 
is. De az ő Messiás-képe,nem oly 
önfeledten ujjongó, mint Ezsaiásé. 
Az ő Messiás-képéből is a győzelmi 
nap fénye sugárzik, de ez a nap
sugár nem az új ég és új föld vi- 
rányain táncol, hanem az emberi 
romlottság mély vermei s az ember 
csődjének romjai felett. Ezért áll 
Jeremiás oly közel a Kereszthez s 
a fájdalmak Férfiéhoz, kit a Ke
resztről ismerünk. S ezért fog Jere
miás mindig nagyon közel állni 
azokhoz, akika keresztyénség nél
külözhetetlen elemét látják össze- 
törettésében. G. A.

Föl nem ismert vágyódás.
Wrede Maliid munkájából.

\  X /rede Matild egy napon egy 
* » fogolynak a cellájába lépett 

be, aki fejét kezeibe temetve ült 
ott. A puszták fiai közül való volt, 
akik magános életüket künn a ter
mészet csendjében, távol a világ 
fo gatagától, élik le. Ott fönn észa
kon, egy lakodalom alkalmából, 
pálinkával vendégelték meg s ré
szegen egy ember megölésével ter
helte meg a lelkét.

Most rab volt. Félelem és két
ségbeesés vettek erőt rajta, — min
den ember között a legnyomorul
tabbnak érezte magát. Csak mos
tanában került a börtönbe, s Matild 
még nem ismerte a múltját.

Nyájasan üdvözölte. A fogoly 
csodálkozó tekintettel nézett rá, 
majdnem mint egy remete, akit 
magányában megzavartak. Matild 
azonnal megérezte, hogy ez a férfi,

mint általában a puszták legtöbb 
lakója, ritkán talált valakire, aki 
örömeit és gondjait megértette volna, 
s hogy ő maga még nem ismerte 
föl magában az örökkévalóságra 
teremtett lényt.

Matild szívéből imádkozó sóhaj 
tört fel a szeretet Istenéhez, kérve 
Öt, hogy legyen neki segítségére 
ennek a magános léleknek a veze
tésében. Aztán a férfihoz fordult: 
„Hová való?“

„Dél-Lappföldre“ — s megne
vezett egy kétségbeejtően elhagyott, 
szegényes vidéket, amely Matild 
előtt nem volt ismeretlen, mert né
hány évvel azelőtt ott járt.

„Oh, milyen szép gondolatai 
lehetnek magának 1“ szólt.

Semmi felelet, csak egy hosszú, 
kérdő, félénk tekintet.

Matild folytatta: „Voltam egy
szer a maga hazájában. Ott az 
egész természet szép gondolatokat 
ébreszt az emberben s aki egész 
életét ilyen vidéken élte le, annak, 
azt hiszem, jobban meg kell értenie 
Isten lényét, mint más embernek“.

A férfi felnyögött s reménytelen 
kétségbeeséssel kiáltott: „Én gyil
kos vagyok!“

Matild lelkét e szenvedések lát
tára mély részvét ragadta meg. De 
gondolatmenetét tovább folytatta: 
„Ha az ember a Tjárvi kristály- 
tiszta vizén evez keresztül, amely-! 
nek mélysége dacára egészen a 
fenekére lehet látni, akkor legyőz
hetetlen vágyat kell éreznie tiszta
ság, nagy, mély tisztaság után. S 
megértem, hogy ha valaki a csen
des, komoly erdőket végig baran
golta s fölmászott a Stuszturi és a 
Kvaara tetejére s onnét nézett belé 
az éjféli nap csudás fényébe, annak 
a belső látása is kitágult. Ez az 
örökkévaló léleknek a vágyódása 
a Atyához, ez az Isten után való 
kiáltás, akár megértjük, akár nem.“

Matild hallotta, hogy a férfi
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mélyen és nehezen lélekzett. De 
még egy tekintettel sem akarta za
varni, mert megértette, hogy ez a 
lélek ébredezőben van. Tudta, hogy 
a puszták fia az ilyen harcot job
ban szereti tanuk nélkül meghar
colni. Kezet nyújtott hát neki s így 
szólt: „Holnap megint eljövök“.

A nap folyamán gondolatai foly
vást ott időztek ennél a férfinál s 
újra azt kérdezte magától: „Vájjon 
mi lesz vele?“

Mikor másnap reggel belépett 
a cellába, a férfi kinyújtott karok
kal sietett feléje s így kiáltott: 

„Prófétanő ön?“
„Hogy-hogy ?“
„Sohasem értettem meg, hogy 

gondolkozni tudok, sohasem tud
tam, hogy vágyom valamire. De 
mikor ön tegnap a tóról és a he
gyekről beszélt, akkor — engemet 
írt le ! Hogy tudhatta, hogy én vá
gyódom Isten után?“

Aztán beszélgettek, küzdöttek 
és imádkoztak és a férfi lelkében 
föltámadt a világosság.

„Idő előtt semmit se
ítéljetek.“ I. Kor. 4 :5.

W esley János beszélt egy em- 
 berről, aki iránt évről-évre 

csak fokozódott az ellenszenve. 
Zsugorinak ismerte és megvetette 
érte. Amikor egyszer ez az ember 
Wesley valamely kedvenc jóté
konysági intézményének a céljára 
elhozta hozzá pénzadományát, 
Wesley azt nevetségesen csekély
nek tartotta s kitört belőle a mél
tatlankodás és felgerjedt haragjá
ban még a keresztvizet is leszedte 
az igy adakozóról. Naplójában fel
jegyzi Wesley, hogy a kíméletlenül 
leszidott ember nyugodtan így felelt: 
„Ismerek valakit, aki minden hét
nek az elején kimegy a piacra, vesz 
egy penny ára sárgarépát, hazaviszi,
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vízben megfőzi és egész héten át 
az a répa az eledele és az a víz 
az itala; étele és itala hetenként 
egy pennybe kerül“. „Ki az az em
ber?“ kérdezte Wesley. „Én va
gyok“, felelte amaz. Es Wesley 
hozzáteszi: „ilyen életmódot foly
tatott, holott évi 200 font jövedelme 
volt, — csak azért, hogy letörlesz- 
szen egy adósságot, amit még Isten
hez való megtérése előtt halmozott 
föl. Es ez volt az az ember, akit 
én zsugorinak tartottam“.

Fosdick: „A szolgálat értelme.“

Amilyen könyörülő az 
Atya. . .

LJalálos ágyán feküdt egy fiatal 
1 t  leány. Az apa naponként az iro
dába sietett, gyorsan elvégezte leg
fontosabb teendőit, hogy azután 
ismét visszatérhessen szeretett leá
nyához.

Leánya egy napon arra kérte őt, 
olvasson fel neki valamitaBibliából.

„Igen, kedvesem.“ N. úr soha 
nem törődött a vallással, úgy vé
lekedett, nincsen ideje arra, hogy 
ilyen dolgokkal foglalkozzék, de 
haldokló gyermekének utolsó kíván
ságát nem tudta megtagadni és 
fennhangon kezdte olvasni a hegyi 
beszédet.

De a leányt ez nem nyugtatta 
meg.

„Ne folytassam?“ kérdezte N. űr.
„Nem, apám“, felelte, „én most 

nem a mi igazságunkról szeretnék 
hallani, amely más kell, hogy legyen, 
mint a farizeusoké és írástudóké. 
Elolvasnád nekem a 103. zsoltárt, 
ahol az van megírva: „Amilyen 
könyörülő az Atya a fiákhoz, olyan 
könyörülő az Ur az Őt félőkiránt ?“

„Megpróbálom megkeresni ezt 
a helyet“. Hosszas lapozgatás után 
olvassa: „Amilyen könyörülő az 
Atya . . .“ Itt megáll. „Kedvesem, 
ha Isten téged éppen úgy szeret,
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mint ahogyan én, ha ő  a mi Atyánk, 
— oh miért is voltam olyan hálát
lan és nem törődtem Vele soha?“ 
Hangja remegett a belső felindu
lástól. A beteg ragyogó mosollyal 
az arcán nézett reá és halkan sut
togta : „Mint az Atya . . Ez volt 
az a szó, amire mindkettőjüknek 
szüksége volt.

^  K 0  L M I S S Z I-Ó ~

Első szolgálat.
Söhlke Mária misszionáriusnő Bukobából. 
IV 4ilyen nagy nyomorúságban él 

a haya-nép Bukobában. Itt az 
asszony rabszolgája a férfinak. 
Pénzért vásárolja meg az apósától, 
azt tehet vele, amit akar. A mi 
haya-keresztyéneink is még min
dig a pogány erkölcsökben élnek. 
Az esküvő után a fiatal asszony a 
viskó legsötétebb zugában él, nem 
szabad semmit sem csinálnia, csak 
eszik és várja első gyermekét.

Egy ilyen fiatalasszonyhoz hív
tak a múltkor. Az első gyermeke 
koraszülött volt. Ebből arra követ
keztettek, hogy gonosz szellem lakik 
benne, amelyet csak ütésekkel 
lehet kiűzni belőle. A szülés ideje 
alatt addig ütötték a szegény anyát, 
mig a gyermek holtan jött a világra 
és ő maga is súlyosan megbete
gedett. Ebben az állapotában hív
tak minket hozzá. Hosszú út után 
a viskóhoz értünk, ahol egy nagy 
kiabáló tömeg állott. Mikor a beteg 
után érdeklődtünk, azt hallottuk, 
hogy a beteg „a vízben van“, hogy 
„megtisztítsák“ a gonosz szellem
től. egy órányira hurcolták és a 
folyó vizébe fektették. Kértük, hogy 
hozzák haza a szegény asszonyt 
és mi is eléje mentünk. A hord
ágyon levő beteg asszonnyal már 
útközben találkoztunk. Két félénk, 
nagy fekete szem tekintett reánk. 
Fekete hajához még hozzátapadt 
az iszap. A kendők, amelyekbe 
belecsavarták, vizesek voltak. Egész

teste felpuffadl volt és szíve alig 
vert. A fájdalmaktól vonaglott és 
részvétlenül nézett maga elé. Apja 
és a férje — európai fogalmak sze
rint egy kis, züllött kinézésű, pisz
kos fiú, — mellette maradhattak 
és kérőn tekintettek ránk. Minden 
segítséget tőlem vártak most, ami
kor gyógyeljárásukkal a beteget már 
a sír szélére juttatták. Orvosságot 
adtam s az apát utasításokkal lát
tuk el. Azután lassan követtük a 
hordágyat s még éppen jókor ér
keztünk a viskóhoz, hogy megaka
dályozzuk, hogy a beteget a hord
ágyról leszállítva, gyalog küldjék 
be a házba. A tömeg legnagyobb 
botránkozására néhány férfit kény
szerítettem, hogy vigyék be a sze
gény beteget. Ez hallatlan merény
let volt a haya-erkölcsök ellen. 
Most már biztosan meg fog halni 
az asszony, mert nem maga lépte 
át a küszöböt.

A viskóban a beteget úgy fek
tettem, hogy a tűzhely füstje ne 
csapódjék az arcába s hogy a tető 
sérülésén keresztül egy kis napsu
garat is kaphasson. Amennyi ta
karó és kendő csak volt, mind rá
teltük a reszkető, jéghideg asszony
ra. Mohón itta meg a forró narancs
levet, amelyet egy banánlevél se
gítségével a szájába öntöttünk. 
Vájjon mióta nem ivott? Fűből 
puha fekhelyet készítettünk neki. 
Milyen szívesen enyhítettük volna 
jobban fájdalmait és mutattunk 
volna neki több szeretetett A kór
házunk még nincsen készen, saj
nos, oda nem vihettük. Pedig ez 
volna az egyetlen lehetőség a gyó
gyulásra. Nehéz szívvel hagytuk ott 
értelmetlen, fanatikus rokonai közt.

Mikor a legközelebb megláto
gattuk, értesültünk róla, hogy a 
szegény kis asszony meghalt. Váj
jon az a haya-keresztvén, akinek 
a házában a rokonok ilyen pogány 
dolgot vittek véghez, tanult-e ebből 
a szomorú esetből valamit?
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Tudakozzátok az írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Júl. 16. Csel. 26:15-32. Péld. 24.
Az emberi szív hajlandó az irigységre, ha 
azt látja, hogy másnak jobban megy a 
dolga, mint őneki. Különösen nehéz neki 
azt elviselni, ha olyanok, akiket megánál 
rosszabbaknak lát, szerencsésebbek, mint 
ő. Ez az irigység még a hívő ember szí
vét is elfogja. De Isten igéje óv ettől az 
irigységtől, nemcsak azért, mert az bűn, 
hanem azért is, mert oktalanság, hiszen a 
gonoszokat előbb-ulóbb utoléri a büntetés, 
nem lesz jó végük, míg az igazaknak fe
jére, ha minden bűnnel, az irigység bűné
vel is szakítanak, áldás száll.

Júl. 17. Csel. 27: 1-15. Péld. 25. A 
példabeszédek írója alázatosságra is int, 
nemcsak Istennel szemben, hanem feljebb
valóinkkal szemben is. A királyok, kor
mányzók és más fejedelmek azért van
nak az országok élére ültetve, hogy nagy 
feladataikat hűségesen elvégezve, tisztelet
ben részesüljenek alattvalóiktól. Tűrést és 
szelídséget is hirdet bölcs Salamon, ezek
kel sokkat többet érünk el, mintha erő
szakkal akarjuk kivívni a magunk igazsá
gát. Mértékletességre is tanít, mert a sok 
a mézből is megárt.

Júl. 18. Csel. 27:16-32. Péld. 26. A 
bölcs ember el szokta ismerni a maga 

i tudatlanságát, tehetetlenségét, mert hiszen 
6 sem magától bölcs, mert bölcsességét az 
Úrtól kapja. A bolond ember szokta ma
gát bölcsnek tartani s evvel még jobban 
tetézi és elárulja bolondságát. Hogy az 
ilyen bolond emberrel hogy bánjunk, arra 
nem lehet általános szabályt felállítani, 
hanem ehhez esetrő'-esetre az Úrtól kell 
venni a bölcsességet (4. és 5. v.). Isten 
igéjében gyakran találunk ilyen, egymás
nak ellentmondani látszó helyekre, de ez 
csak azt mutatja, hogy a biblia nem rideg 
szabályoknak a gyűjteménye, hanem az 

, élet könyve, mely a dolgokat minden ol
dalukról megmutatja, úgy, amint azok 
vannak.

Júl. 19. Csel. 27 :33-44. Péld. 27. A 
szeretetről általában véve igen helytelen 
fogalmuk van az embereknek. Szép sza
vakban, hízelgésben, csókolódzásban kere
sik a szeretetek Pedig a szeretetnek sok
szor dorgálnia és feddnie is kell, sebeket is 
kell ejtenie, hogy azokon keresztül jöjjön 
meg a gyógyulás. Természetesen itt is két 
oldala van a dolognak, mert mint ahogy 
a kellő időben adott sebek is javára szol

gálnak az embernek, úgy a tiszta lélekből 
fakadt édes szavak is gyógyítók és neve
lők, megvidámítják és fölemelik a szívet.

Júl. 20. Luk. 5: 1-11. I. Pét. 3:8-15. 
Luk. 9: 18-26. Csel. 5 :34-42 . Az új- 
testamentomi író is szelídségre, türelemre, 
megbocsátásra int bennünket. Inkább szen
vedjünk, mintsem hogy a gonoszt gonosz- 
szál akarjuk viszonozni. Mily nagy példa 
áll máryerre nézve mi előttünk a keresz
ten szenvedő és ellenségeiért imádkozó 
Úr Jézus Krisztusban 1 S mily nagy erő 
fakad számunkra is a csendes és alázatos 
tűrésre az ő  kereszthalélából 1 Akinek a 
Megváltó élő reménységet adott a szívébe, 
az erről bizonyságot tud tenni szelíd sza
vaival és türelmes, alázatos életével.

Júl. 21. Csel. 28 :1 -16 . Péld. 28. Eb
ben a fejezetben különösképpen megszív
lelendő igazságok vannak kifejezve, mint 
pl. a 4. és 5. versben, s még inkább a 
13. versben. ,Fölfedted-e te már minden 
bűnödet az Úr előtt s azokat, amelyekkel 
embertársaid ellen vétkeztél, ő előttük? 
Tapaszlaltad-e már, hogy a megbánt és 
megvallott bűn nyoméban békesség és 
áldás fakad ? Félelemben jársz-e Isten 
előtt vagy pedig büszke és kemény szív
vel ? (14. y.). Nem vagy-e rabja a pénz
nek, nem vagy-e személyvélogató ? (20., 
21. v.). Az Úrba veted-e bizalmadat vagy 
pedig saját magadba? (25., 26. v.). Mind 
oly kérdések, amelyek önvizsgálatra in
dítanak. «

Júl. 22. Csel. 28:17-31. Péld. 29. Mi
lyen komoly igazság rejlik az 1. versben 1 
A nyakas embernek előbb-utóbb össze 
kell törnie, ha itt a földi életben nem 
akar, akkor majd odaát Isten itélőszéke 
előtt. Isten a kevélyeket megalázza, az 
alázatosaknak pedig kegyelmet ád. Az Úr 
kész minden embernek lelki világosságot 
adni bűneinek felismerésére, csak el kell 
azt fogadni. Azért küldte régi időkben a 
prófétákat, hogy mennyei látásaikban fel
ismerjék s a néppel közöljék az Ő akaratát. 
S azért adta nekünk szent igéjét, hogy abból 
ismerjük meg törvényeit és kövessük azokat.

Júl. 23. Róm. 1: 1—17. Péld. 30. Ayur, 
a Példabeszédek eme fejezetének írója, tu
datlannak vallja magát, de amellett bölcs 
beszédeket szól, mert Isten bölcsességéből 
veszi mondanivalóját. Tudja, hogy Isten 
beszédéhez sem hozzátenni, sem belőle 
elvenni nem szabad. Jól felismeri az embe
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rek bűneit, s úgy látszik az állatok életét is 
jól megfigyeli, mert találó példákat tud ab
ból előhozni az emberek tanulságára. Bár 
tanulna belőlük mindenki I

Jűl. 24. Róm. 1 :18-32 . Péld. 31. A 
Biblia itt megragadó képet rajzol a derék 
asszonyról. Nem hiábavalóságokban, cif- 
rálkodásban, léha mulatságokban folyik az 
élete, hanem szorgalmas, hasznos munká
ban, amelyet istenfélelemben, gondosság
gal és örömmel végez. Ajkéról nem haszon
talan, semmitmondó beszédek, vagy éppen 
élnok, fondorkodó szavak hangzanak el, 
hanem bölcs tanítások, amelyek a kedves
ség szavával vannak fűszerezve. Az ilyen 
asszony Isten dicsőségére neveli föl gyer
mekeit, s jutalmát megnyeri férje és gyer
mekei szeretetében. Legnagyobb jutalma 
azonban az Úrban való békesség, a Vele 
való összeköttetés. Óh, bár sok ilyen asz- 
szony volna a mi magyar hazánkban is 1 

Jűl. 25. Róm. 2 :1 —16. I. Sám. 1. 
Annában elevenedik meg előttünk egy iga
zán derék asszonynak a képe. Szerető 
feleség, és mikor Isten gyermekkel aján
dékozza meg, hűséges és jó anya, aki míg 
gyermekét szoptatja, nem mozdul el ha
zulról, hogy minél hívebben eleget tehes
sen anyai kötelességének. De jelkének leg- 
uralkodóbb érzése mégis az Ür iránt való 
szeretet. Hozzá fordul buzgó könyörgéssel, 
hogy gyermeket kérjen tőle, s mikor azt 
megkapja, hálából egészen az Úrnak ál
dozza ; legyen az Ö szolgálatára szentelve.

Júl. 26. Róm. 2: 17—29. I. Sám. 2: 1- 
17. Anna szivének hálója a legfelségesebb 
hóladalbsn tör magának utat, amelyben 
szinte új-Jestamentomi világossággal szólal 
meg az Úrnak ismerete és a benne való 
bizalom. Annál szomorúbb ellentétet ké
pez evvel a megragadó képpel szemben az 
Éli két fiának alakja. A főpap fiai, a temp
lom mellett nevekedtek fel és mégis a bűn
nek szolgái Ez is bizonyítja, hogy a hitet 
nem lehet sem örökölni, sem nevelés által 
megnyerni. Istentől kell elfogadni, ö  előtte 
megnyitott szívvel.

Jul. 27. Máté 5 :2 0 —26. Róm. 6 :3 — 
11. Máté 21: 28-32. Csel. 8 :2 6 -8 3 , Tud
nunk kell, hogy a mi ó-emberünk Ö vele 
megfeszíltetett, vagyis olyan biztos hittel 
ragadni meg ezt a nagy igazságot, hogy 
az tudássá, életté váljék bennünk. Aki 
tudja, hogy az ő ó-embere megfeszíltetett, 
meghalt, az nem fog úgy bánni vele, mint 
egy élővel, aki parancsolhat neki, ural- 
kodhatik rajta s akinek ő engedni kény
telen. Nem, az ilyen ember minden közös
séget megtagad az ő bűnös énjével s él 
Istennek az úr Jézus Krisztusban. Isme- 
red-e ezt az életet ?

Jul. 28. Róm. 3: 1-20. I. Sám. 2:18- 
36. Éli példájában látjuk, hogy milyen 
nagy bűn az, ha a bűnnel szemben élné- 
zők, engedékenyek vagyunk. Kényelem
szeretet, gyávaság, emberfélelem ez, amely 
meghozza a maga súlyos következményeit 
Élit nagyon komolyan meginti az Úr, de 
ez az intés mindnyájunknak szól, akikre 
az Úr gyermekek nevelését bízta. Nem 
elég gyöngéd, nyájas szavakkal figyelmez
tetni a gyermekeket bűneikre, hanem ahol 
szükséges, szigorral és eréllyel is föl kell 
lépni. A kis Sámuel jellemének megfeleli 
a gyöngéd, szelíd bánásmód, de Éli fiai
nak másra lett volna szükségük.

Jul. 29. Róm. 3 :21 -31 . I. Sám. 3. A j 
kis Sámuel korán megtanulta a gyermek
nek legfőbb kötelességét, az engedelmes
séget. Engedelmes följ ebbval ójának, akit I 
atyja gyanánt szeret és tisztel s evvel egy
idejűleg engedelmes Istennek, aki a földi 
szülőkkel és följebbvalókkal képviseltet 
magát a földön, hogy engedelmességre 
tanítsa a gyermekeket és az alárendelte
ket. És Sámuel nemcsak engedelmes, ha
nem igazszivű és őszinte is ; bár tudja, 
hogy Élinek fájdalmat fog okozni a teljes 
igazság megmondósával, mégsem fertőzi 
meg ajakát hazugsággal. Tanulhatnának 
tőle sokan, akik ólszeretetből leplezgelik 
az igazságot, különösen betegek, haldoklók 
előtt, akiknek pedig a teljes igazság meg- 
tudása éppen lelkök megmentésére szol
gálhatna.

Jul. 30. Róm. 4: 1—13. I. Sám. 4. Ez 
az eset is bizonyítja, hogy valamely külső 
szertartás, amelyhez Isten munkáját köt- t 
jük, magában véve nem elegendő. Hiába 
vitték az izraeliták a maguk táborába az 
Isten ládáját, amelyben Isten jelenlétének 
a hite fűződött, az úr mégsem adott nekik 
g\ özeimet, mert bűn volt közöttük, és pe
dig éppen a főpap fiainak bűnei. A bün
tetés nemcsak a két legnagyobb bűnösl 
sújtja, hanem az egész népet s a gyenge- 
szivű atyát is. Isten nagyon komolyan 
veszi a bűnt.

Jul. 31. Róm. 4: 14—25. 1. Sám. 5. A 
pogónyok is hiába örvendeztek azon, hogy 
birtokukba kerítették az Isten ládáját, meri 
az ő reájuk sem hozott áldást. Azt hitték, 
hogy a zsidók Istenének hatalmát igénybe 
vehetik és összeegyeztethetik azt a maguk 
bálvónyisteneinek tiszteletével. De ez bo
tor, pogány gondolkozás, amelyet az Úr 
megszégyenít. Aki nem tud alázatos, hivő 
lélekkel közeledni az igaz, élő Istenhez, 
annak számára Ő félelmes, haragvó Istenné 
lesz, akitől szabadulni óhajt a hitetlen.
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