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Szentek.

Amikor Pál apostol az efezusbeliekhez írott levelét megírta, azt a 
„Szentek"-nek küldte. Ha ma<( egy faluba, vagy városba egy 
levél érkeznék „A szenteknek“ címzéssel, akkor a posta nagy 

zavarba jönne. A levélhordó is tétován vinné ide-oda a levelet, nem 
tudván, hogy kiket értsen ez alatt.

Az első keresztyének életében ez természetes volt, mert azok 
mint szentek is éltek. Ha ma szentekről hallunk, akkor rögtön valami 
kellemetlen érzés keletkezik a szívünkben és képmutató, szenteskedő 
emberekre gondolunk.

Akiket Pál apostol szenteknek nevezett, nem voltak sem barátok, 
sem valami szerzetnek tagjai, hanem egészen egyszerű napszámosok, 
halászok, háziasszonyok és anyák. Ugyanolyan emberek voltak, mint 
mi. Mégis szenteknek hívták őket. Ez csak egy egyszerű címzés volt, 
mint manapság méltóságosnak, nagyságosnak, tekintetesnek címezik 
az embereket? Nem. Az Újtestamentum emberei az igazságból vannak 
és nem használnak üres szavakat csupán udvariasságból. Ha szentet 
mondanak, akkor szentet is értenek alatta. Vájjon mit jelentett az 
„Szent" az igaz értelemben?

A szentek olyan emberek, akik az Úr kegyelme folytán a bűn 
sötétjéből a bűnbocsánat világosságára jutottak. Felismerték, hogy az 
ő ó-emberük megromlott és csak az Úr Jézus vére által tisztulhatnak 
meg. Szívókét őszinte bűnbánatban átadták az Úr Jézusnak, aki 
mindent újjá tehet és aki minden bűnbánó bűnös számára felkínálja 
Igéjében: ..öltözzétek fel az új embert.“ Tehát a szentek azok, akik 
levetkőzték az Úr Jézus kegyelme folytán az ő régi bűnös életüknek 
minden szennyét és rongyát és fölöltözték a szeretet, a szentség és 
a tisztaság ruháit. Ilyen szentek lehetünk mi is, ha felismertük és 
beismertük bűneinket. A szentek olyan emberek, akik az Úr Jézusba 
Kapaszkodnak és azért küzdenek, hogy el ne ragadja őket az Úrtól 
a Sátán ereje. A szentek olyanok, akiket a  mennyei kertész kiirthatott 
a világ posványából és beleültethetett Isten országának csodálatos 
szépségű kertjébe és azután gyökerüket mélyen bevetették az Úr 
Jézus kegyelmébe, hogy gyümölcsöt teremhessenek. Nemcsak leve
leket, nemcsak virágokat, hanem gyümölcsöt is. ,,A Léleknek gyü
mölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, 
szelídség, mértékletesség.“ Galata 5, 22. Németből.

VL. évfolyam, 16. szám. 
1930. augusztus 15.
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Kinek a hangjára figyelsz?Bibliaórára hívták össze az anyákat 
a gyermekmenhelyen. Únottan, 

kedvetlenül jött be egyik-másik a te
rembe. Az Ige iránt nem volt érdek
lődés a szivükben, annál több az el
fojtott keserűség, nyomorúság sok
sok csalódás fájdalma. Nem beszél
tek bánatukról, magukba fojtották, 
csak néha-néha tört az elő egy-egy 
mély sóhaj és letörölt könny formá
jában. A bibliaórákon az Úr kereste 
mindegyiket, felkínálta nékik kegyel
mét, szeretetét. Ha elfogadnák, bol
dogok lehetnének és szabadok min
den terhűktől, minden gyötrelmüktől.

Egy fiatal anya is ott ült a töb
biek között pár hetes gyermekével. 
Lelkében nagy-nagy küzdelem dúlt. 
Mi lesz a gyermekkel? Hogy fog 
boldogulni, megélni másodmagával ? 
Haza nem mehet, nem viheti haza a 
gyermekét. — „Ha megvalljuk bű
neinket, hű és igaz, hogy megbo 
csássa minden bűneinket“ — hal
lotta. Nem, nem, szólalt meg benne 
egy másik hang: Megvallja, szüleinek 
mindent elmondjon, kik eddig nem 
tudnak nyomorult helyzetéről, nem, 
azt nem tudja megtenni. — „Aki én 
hozzám jön, semmiképen ki nem 
vetem“ — hallotta tovább s olyan 
jól esett felzaklatott szívének, de ő 
tovább alkudozott. Ha valamiképen 
megmenekülhetne a terhétől, hamég 
egyszer szabad lehetne! A gyermek
től szabadulni, ez volt minden gon
dolata s alig-alig hallott már valamit 
a bibliamagyarázatból.

Néhány nap múlva gyermeke ha
lott volt, a fiatal anyát pedig a fog
házba kisérték. Észrevétlenül úgy 
megtömte étellel a kis csecsemőt, 
hogy megfulladt. így akart a teher
től megszabadulni. Amint a börtön 
cellájában egymaga ült, úgy érezte, 
hogy sokkal nagyobb súly van a k i
kén. „Gyilkos, gyilkos“ — hangzott 
fülébe a vádoló szó. Nem volt szí

vének nyugta sem éjjel, sem nappal. 
Eszébe jutott, amit a bibliaórán hal
lott s úgy kívánta, bár akkor hallga
tott volna a figyelmeztető szóra, most 
nem kellene ezt a szégyent is hor
doznia.

Súlyos ítéletet szabtak ki reá, de 
nyugodtan fogadta, mert úgy érezte, 
hogy ennél is sokkal többet érde
melne. Egy idő múlva hosszú levél
ben megírt mindent a szüleinek és 
kérte, hogy bocsássanak meg néki. 
Nemsokára megjött a válasz — szü
lei megbocsátottak néki. Ettől az 
időtől kezdve a fogház bibliaóráinak 
leghűségesebb látogatója lett. Meg
gyötört lelke örömmel fogadta az 
Ür Jézus bűnbocsátó kegyelmének 
drága hírét s mielőtt a büntetés le
telt volna, szíve békességet, nyugal
mat talált Őbenne. A szerető pász
tor hűségesen utána járt eltévedt bá
rányának s amikor az a menhelyen 
kitért előle s annak szavára hallga
tott, aki az emberi lélek elvesztésén 
munkálkodik, elment utána a fogház 
rideg cellájába is. Ő azért jött, hogy 
életet adjon, hogy gyógyítsa a töre
delmes szívüeket, hogy szabadokká 
tegye a lesújtottakat. p. e . d t.

Komoly imádság.Ha az íj nincs jól kifeszitve, a 
nyíl nem jut el a célig. Ha az 

imádságot nem vesszük komolyan, 
hasonlít ez az olyan íjhoz, melynek 
nyila a célpont előtt hull a földre; 
ha azonban komolyan kérsz valamit 
Istentől, akkor imádságod célt ér.

ígéretek.

Isten ígéretei mind tápláló ételek.
Az ördög Ígéretei pedig olyanok, 

mint a csalétkek, melyeket a mada
rász készít a madarak számára, nem 
azért, hogy táplálja, hanem hogy 
megfogja őket.



F é n y s u g á r " 123

Visszatérés.Egy keresztyén nő, aki Edinburg- 
ban dolgozott, egy fiatal leány

nyal találkozott, aki a bűn útjára 
tért. A hölgy kérte, térjen vissza az 
övéihez, mire azt felelte: „Nem, az 
én szüleim nem fogadnak be többet 
engemet.“ A keresztyén nő azonban 
ismerte az anyai szívet. Leült és 
levelet írt a leány anyjának, melyben 
elmondotta, hogy megismerkedett a 
leányával, aki bűnét megbánva, kész 
volna a szülei házába visszatérni. 
Postafordultával megjött a válasz és 
a levél borítékján ez állt: „Sürgős! 
Sürgős 1“ A levélben az állt, hogy a 
leánynak minden meg van bocsátva, 
jöjjön haza. „A pénzt az utazáshoz 
küldjük; jöjj azonnal!“

Szegény bűnös, Isten hozzád így 
szól: „Jöjj azonnal! Te, aki vissza
estél, jöjj azonnal!“

Kinek dolgozol?Egyszer, — beszéli el Spurgeon — 
London egyik legnagyobb rőfös 

árú nagykereskedőjével beszélgettem. 
Amikor az alkalmazottakról volt szó, 
a kereskedő, aki hívő keresztyén, így 
szólt: „Én mindig barátságosan és 
jóindulattal bánok az alkalmazottaim- 
mal, de sajnos soknál teszem azt a 
tapasztalatot, hogy a jelenlétemben 
nagyon szorgalmasan dolgoznak és 
igyekeznek, de ha nem vagyok köz
tük, nagyon hanyagok és gondat
lanok. Ha akarja Spurgeon úr, sze
mélyesen meggyőződhetik erről.“ A 
kereskedő végigvezetett nagy üzletén. 
Mindenütt valósággal lázas buzga
lommal dolgoztak az alkalmazottak. 
Amikor a legfelső emeletre érünk, 
egy kis szobába vezetett a kereskedő. 
„Ez az én megfigyelő állomásom,“ 
mondta s egy nagyon ügyesen szer
kesztett készülékhez vezetett, amelyen 
keresztül, nagyító tükrök segítségével,

minden látható volt, ami az alsó 
emeleteken történik. Mit láttunk? Az 
előbb még szorgalmasan dolgozó 
alkalmazottak nagyrésze tétlenül áll
dogált, beszélgettek, nevetgéltek, 
papírdarabokkal hajigálták egymást. 
Miután egy ideig megfigyeltük őket, 
lementünk újra az alsó helyiségekbe. 
Ahogy észrevették munkaadójukat, 
újra szorgalmasan dolgoztak. A 
búcsúnál igy szólt a kereskedő: „Most 
láthatja uram, mit jelent az, csak 
látszatra dolgozni és emberek tetszé
sét keresni.“ Tanulságos kép volt ez 
számomra és egyúttal nagyon szo
morú is. Vájjon mi is nem keressük-e 
sokszor emberek tetszését és csak 
az ő megelégedésüket munkánk vég
zésénél ?

Mi a fontos?
Egyszer egy hitetlen ember elő

adást tartott s mikor befejezte, fel
szólította a hallgatóit, hogy szólja
nak hozzá. Csak egy öreg, görnyedt, 
ódivatú ruhába öltözött nő állt föl 
s így szólt az előadóhoz: „Uram, 
kérdeznék valamit 1“ — „Jól van asz- 
szonykám, mi legyen az?‘‘ — így 
felelt: „Sok évvel ezelőtt özveggyé 
lettem. Nyolc kis gyermekem volt s 
semmi más vagyonom, mint egy 
Bibliám. Mikor ehhez alkalmazkod
tam s Isten segítségét kértem, ma
gamról s a házamról is tudtam gon
doskodni. Már a sír felé hajlok, de 
boldog vagyok, mert a mennyben 
Jézussal fogok találkozni. Ezt nyer
tem a hitem által. S mit nyert ön a 
nézete által?“ — „Jó asszonyom“, 
mondta az előadó, „nem akarom 
megfosztani a vigaszától.“ . . . — 
„Öh,“ mondta az asszony, „nem erről 
van szó. Azt kérdezem, mit nyert 
ön a nézete által?“ A férfi újra ki
térő választ akart adni, de az össze
gyűltek az asszonynak adtak igazat 
s neki vereséggel kellett távoznia.
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Mit ér az életed?
A „Fébé“ Ev. Diakonissza Nőegylet f. évi 
június 20-22 ig tartott evangelizáló konfe
renciáján elhangzott egyik előadás vázlataKét helyre kell menni, hogy meg

lássuk, mit ér az embernek az 
élet: Az öngyilkosok osztályára, 
azokhoz, akiknek semmit sem ér. 
A napi hetven pengőt kérő szana
tóriumokba, azokhoz, akik halálos 
betegség ellenére annyira ragasz
kodnak az élethez, mintha az ha
tártalanul kívánatos élet lett volna. 
Végzetes tévedés mind a kettő. S 
a tévedés alapja, hogy az ember 
saját önkényes becslése alapján 
dönti el, hogy mit ér az élet.

Életem értékének biztos megál
lapítására egyedül csak Isten jogo
sult. Az ember r agyon kész arra, 
hogy értéket tulajdonítson valami
nek Istentől függetlenül is, Ez az a 
káprázat, amellyel megejtette a Sá
tán a jó és gonosz tudásának fája 
körül őgyelgő első embert. Sokakat 
ez tart fogva ma is s azért nem 
kívánkoznak azután az élet utón, 
amelynek becslője és értékadója 
magaazUr. Idetartoznak az Ézsauk, 
akik eladják elsőszülöttségi jogukat 
egy tál lencséért — tehát az érzéki 
emberek. Ide tartoznak a Jákobok, 
akik eladják a  tiszta lelkiismeretet 
nagyravágyásuk kielégítésére. Mily 
különös, hogy Istenen keresztül, ki 
a legnagyobb nagyravágyást elégít
hetné ki, nem keresik nagyravágyá
suk kielégítését.

Az ember életének értékét 
egyedül Isten állapíthatja meg- E jo
gával csakugyan élt. Hogy mit ér 
Neki az ember, három nagy mű
vében adja tudtunkra. A teremtés
ben, a megváltásban s a  megvál
tás elfogadtatásáért folytatott mun
kájában.

Az ember értékét a teremtésben 
három dolog mutatja. Isten a maga 
képére teremtette az embert. Ez azt 
jelenti, hogy az ember Istent meg

ismerheti. Isten az Ő Lelkét lehelte 
az emberbe. Ez azt jelenti, hogy 
az ember életében isteni erők nyil
vánulhatnak meg. Isten itt e földön 
uralkodásra teremtette az embert. 
Ez azt jelenti, hogy Istennek min
den egyes emberrel céljai vannak. 
Ez a három mozzanat elég volna, 
hogy az ember értékének teljes ké
pét lássuk. Közben azonban tör
tént valami. A bűn folytán az em
ber elvesztette összes teremtésbeli 
értékét. Az uralkodó szolgálatába 
sülyedt a földnek, rabja lett önma
gának. Pedig semmivel sem sü- 
lyesztheti le jobban az ember az 
élete értékét, mint azzal, ha ma
gának él vele.

Az ember Isten számára elve
szett. Meghalt. Nem arról van szó, 
hogy megszűnt létezni. Sokkal 
rosszabbról. A segítség akadállyá 
vált A szolga ellenséggé, az illat 
rothadássá, a dicsőséges arc ke- 
levények kirakodóhelyévé.

A teremtés határain belül nem 
is nyerhette vissza az ember érté
két. Ekkor jött a  megváltás.

A váltság ténye abban áll, hogy 
az elveszett bűnös emberért oda
adta magát a Keresztre az Isten 
egyszülött Fia. Akármint gondolko
dunk is a  megváltás csodájáról, az 
ember benne olyan értékként sze
repel, aminőként még a teremtés
ben sem. Valaminek az értékét két 
dolog adja meg. Az ár, amelyet 
fizetünk érte A bűnös ember meg
mentésénél ez az ó ra  Jézus Krisz
tusnak, az Isten Fiának a  vére. 
Képzelhető-e ennél nagyobb vétel
ár?  Az értéknek másik meghatáro
zója, hogy mire használjuk a  dol
got. A királyi várban őrzött korona 
vásárlási becse ma már sokszoro
san fokozódik azzal, hogy a királyok 
homlokát övezte szá adokon át. A 
Jézus vérével megvásárolt ember
nél is nagy értékbővítés az, hogy 
általa az ember ismét Isten tulaj-



„ F é n y s u g á r “ 125

donávé, orgánumává leend. Szeret
néd úgy-e felvetni a kérdést: a kettő 
közül melyik a  fontosabb, az-e, 
hogy Jézus mit fizetett értem, vagy 
az, hogy általa mivé leszek. „Ne 
azon örüljetek, — mondja Jézus — 
hogy a  lelkek engednek néktek, 
hanem, hogy a  ti neveitek fel van
nak írva a mennyben 1“ Úgy-e lá
tod, hogy mi a  fontosabb?

Erre mutat még valami más is. 
Arról, hogy az ember teremtésében 
isteni vonások érvényesültek, hogy 
az ember Isten munkatársa legyen 
ebben a  világban, hallunk más, régi 
s újabb vallásokban is. De hogy az 
Isten halálra adja egyszülött Fiát a 
bűnében elveszett emberért, ez az 
evangéliumnak olyan tanítása, 
amelynek még a leghalványabb ár
nyalatát sem találjuk sehol.

Hogy Jézus meghalt értem, 
ennél nagyobbat már képzelni sem 
lehet. S mégis van Istennek még 
egy munkája, mely az ember érté
két egész új erővel érezteti. Az a 
személyes munka, — mellyel azon 
fárad, hogy a mindenkiért meg
hozott váltságot mindenki elfogad
hassa. Emberi erőket meghaladó 
nagy dolog ez. Miért ? Azért, mert 
az emberek nem akarnak Isten 
munkatársai lenni ? Óh nem 1 Jé
zus vére arról beszél, hogy én csak 
annyiban vagyok értékes, ameny- 
nyiben Jézus meghalt értem. Ez az, 
amiért a  golgothai váltsóg mun
kája sem hódítja meg az én szi
vemet. Isten Szendéikének, kell 
értem mindent megtenni. Össze 
kell bennem törnie minden öntelt
séget, az én-em trónusának mind 
a négy lábát Rossznak, romlott
nak feltárnia engem önmagam 
előtt, hogy helyet adjak az egyet
len értéknek, amit az Úr ad, a 
Jézus vérének.

S vájjon ki az közülünk, aki 
erre kapható? Mennyi szent erő
feszítést kell a  Szentléleknek el

végeznie, mig elitéljük magunkat 
s megértjük, hogy Jézus meghalt 
értünk ?

A magyar kormány ép kon
ferenciánk napjaiban akarja ke
resztülvinni a boletta-törvényt. 
Minden mázsa búzára 6 Pengőt 
igér rá. Egész Európa figyeli, mi 
lesz majd ebből ? Mennyire hallat
lan dolog e z ! Pedig Isten a maga 
lélekmentő háztartásában már ré
gen bevezetett egy ennél sokkal 
merészebb, hatalmasabb boletta- 
törvényt, mikor az értékvesztette 
emberre ráígérte az aranynál, ezüst
nél drágább vért, a  szeplőtlen Bá
rány makulátlan vérét! Soks-or a 
világ is úgy tesz mintha ráígérne 
egy-egy emberre. Pedig másnap 
már eldob, nem kellesz neki, mert 
— „Drága csak nekem vagy, fiam 1“ 
Drága csak annak vagy, aki min
denét odaadta érted. G. A.

G O N D O L A T O K

West, a nagy festő egyszer azt 
m ondta: „Anyám csókja tett en
gem festővé."

Egy kisleány bekopogtatott taní
tónője ajtajan és mikor szeretettel 
bevezette szobájába, a gyermek 
tanítónője nyaka köré fonta kar
jait és ezt mondta: , Én szeretem 
a tanítónénit 1" — „És miért sze
retsz engemet ?“ — kérdezte a 
tanítónő. — „Mert tudom, hogy a 
tanítónéni is szeret engemet 1‘

Egy vasárnapi iskolai tanító 
megvendégelt egyszer egy kiéhe
zett fiút, azután magával vitte a 
vasárnapi iskolába és ez a fiú 
azután sok más szegény gyerme
ket vezetett oda, hogy azok is kap
janak az életnek kenyeréből.
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A kegyelem hatalma egy 
niasszi nő életében.

es

A következőket írja Noll misz- 
szionárius: Különösen az éb- 

redési időkben láthatjuk, hogy 
Isten törvénye a pogányok szívebe 
is be van írva. Salia, egy niasszi 
asszony, kezdettől fogva nagyon 
szorgalmasan járt a bibliaórákra. 
Egy évvel ezelőtt felébredt benne 
a bűntudat érzése és Isten Lelke 
megmutatta neki, hogy ő elveszett 
bűnös. A tanítóhoz ment taná
csért, mert nem tudta megérteni lelki- 
állapotát. A tanító azt tanácsolta, 
hogy kérje Istent és ő  segítségére 
lesz szomorúságában. Meg fogja 
bocsátani a bűneit, csak imádkoz
zék hozzá. Az asszony hazament 
s megfogadta a tanácsot. Sokat 
imádkozott, a  maga világossága 
szerint.

A niasszi nők nagyon szűk 
látókörüek. Távol élnek minden 
kultúrától, gondolatviláguk csak a 
házra, a földre, a  férjükre,, a  gyer
mekükre terjed ki. Az Úr öröm
üzenetével valami új költözik az 
ő szegényes életükbe. „Isten, a 
megalázottak vigasztalója“ — őket 
is megvigasztalja.

Amikor a  bűntudat mindig job
ban és jobban elhatalmasodott 
ennek az asszonynak a szívében, 
nagyon jó lett volna, ha egy misz- 
szionáriusnővel beszélhetett volna. 
De a  legközelebbi missziói állo
más olyan messze volt onnét s 
olyan veszedelmes volt az út odáig, 
hogy lehetetlen volt odamennie. 
Így Salia egészen magára volt 
utalva. A fiatal tanító tanácsára 
Istenhez menekült imáival s meg
tapasztalta az 50. Zsoltár 15. verse 
ígéretének beteljesülését: „Hívj 
segítségül engem a nyomorúság

idején, és megszabaditlak téged.“ 
Egy nap ujjongva tehetett bizony
ságot arról, hogy Isten megkönyö
rült rajta s ő bűnbocsánatot 
kegyelmet talált.

Ezt a nagy örömöt Salia nem 
tudta magába fojtani. Elment a 
tanítóhoz és kiöntötte előtte a szi
vét. A tanító azt tanácsolta neki, 
hogy adjon hálát Isten kegyelmé
ért és mondja el férjének és roko
nainak is, hogy nyugalom és bé
kesség költözött a szivébe, az Úr 
Jézus Krisztus kegyelme által. És 
Salia bizonyságot tett szóval, az 
életével és hűségesen hordozta 
Isten előtt a környezetét. A férje 
eleinte semmi érdeklődést nem 
mutatott, de a fiatal asszony to- 
vább is szeretettel hordozta, és 
egy év múlva a férjét is meg 
ragadta Isten kegyelme. Reszketés 

félelem fogta el bűnei miatt.es
A tanítóhoz ment, aki biztatta, 
hogy feleségével együtt keresse 
Istent s meg ne nyugodjék addig, 
amíg ő is meg nem bizonyosodik 
bűnei bocsánata és a kegyelem 
felől. Most látta csak meg a férfi, 
hogy kit adott néki Isten feleségé
ben. Nagy küzdelmei voltak, mig 
egyszer éjjel álmában egy férfi 
jelent meg előtte és így szólt: 
„Mit alszol, kelj fel, menj a tanító
hoz és mondd meg, hogy te ke
gyelmet és bűnbocsánatot találtál." 
Felébredt, mintha mégegyszer hal
lotta volna a hangot, amely azt 
m ondta: „Kelj fel 1 ‘ Felugrott, ki
nyitotta az ablakot és kikiáltott a 
sötét éjszakába: „Tanító, Isten 
hozzám is kegyelmes 1“ Szomszé
dai is felébredtek és izgalmukban 
elhívták a tanítót. Elmondták neki 
a nagy eseményt és dicsőítették 
az Urat. Ettől a  naptól kezdve hét 
községben keletkezett ébredés. So
kak számára lehetett áldás Salia. 
159 társával együtt keresztelhették 
meg.
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Tudakozzátok az Írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Aug. 16.Róm. 10:12-21 / Sám. 17 :1-19. 
Milyen nagy sereg volt az Izrael népe és mégis 
megrettennek és igen félnek, mikor egyet
len filiszteusnak a fenyegető beszédét hall
ják. Mi ennek az oka ? Az, hogy ez a nép, 
Istennek választott népe, most ismét olyan 
időt élt, amilyen fájdalom gyakran vissza
visszatért a nép életében, hogy eltávolodott 
az Úrtól s nem állt az ő  vezetése alatt. 
Isten népében csak addig van erő és bá
torság mig teljesen az úrra támaszkodik, s 
Őtőle veszi mindazt, amire szüksége van.

Aug. 17. Luk. 16 : 1 —12. I. Kor. 10: 1— 
13. Máté 13:44—46. Csel. 17:16—34. A 
világ fiai eszesen forgatják a magok földi 
kincseit, s ha nehéz helyzetben vannak, 
ügyesen tudnak magukon segíteni. Isten 
gyermekeinek nem a földiekben való for- 
golódásnak ezt a fajtáját kell a világ gyer
mekeitől megtanulniok, nekik a magok 
földi javaikkal is Isten országának szem
pontjából kell bánniok, azonban ezt kelle
ne olyan eszesen cselekedniük, mint a 
a világ gyermekei a saját dolgaikat. A földi 
javak nem az igazi javak, mert az igazi 
kincs odafönn vár Isten gyermekeire, de a 
földi javakat Isten kezéből véve és helyesen 
forgatva azokkal is építhetik Isten országát, 
s szerezhetnek magoknak halas barátokat, 
akiket javaikból részesítettek.

Aug. 18. Róm. 11:1-10. I.Sám. 17:20- 
37. Dávid csak egy kis básztorfiú és még 
sem retten meg az óriás filiszteustól. Sok
kal jobban megdöbbenti az, hogy ez a po
gány szidalmazni meri a nagy Jehova szent 
nevét, mintsem, hogy emellett még helyet 
engedhetne a félelemnek. Dávid még nem 
ismerte a Miatyánkot, mégis fontos volt 
előtte az, hogy az Úrnak neve megszen
teltessék. Vájjon mi, mikor elmondjuk a 
Miatyánknak ezt a kérését, csak a szá
junkkal mondjuk-é el, vagy pedig igazán 
komolyan gondolunk erre ?

Aug. 19. Róm. 11:11—24. I. Sám. 
17:38—58. Dávidot egyedül az a vágy lel
kesítette, hogy Istennek dicsősége csorbát 
ne szenvedjen. Ezért adhatott neki az Úr 
olyan teljes diadalt az ellenség fölött. Csak 
akik igazán Isten dicsőségét keresik, azok 
tudnak olyan bátran és biztosan indulni 

, el az Ő nevében, azok nem riadnak vissza 
semmi akadálytól, hanem kereszlültörnek 
egészen a győzelemig. S nem kelt nekik 
külső segítség, nem ke.llenek hatalmas 
harci fegyverek, elég az Úrnak szent neve,

amellyel a harcba indulnak, elég Ö maga, 
aki velők jár.

Aug. 20. Róm. 11 :25—36.1. Sám. 18. 
Milyen más a Jonathán szeretete, mint 
a Saul szeretete Dávid iránt. Jonathán 
önzetlenül, minden utógondolat nélkül 
szereti s átadja neki minden királyi díszét. 
Saul csak azért szereti, mert Dávid hasz
not hajt neki, legyőzi az ellenséget. De 
mihelyt észreveszi, hogy ennek a győze
lemnek az a következménye, hogy a nép 
nagyobbra tartja Dávidot, mint őt, azonnal 
feltámad szívében az irigység s helyet 
készit a Sátánnak, hogy azt teljesen el
foglalja a gonosz lélek.

Aug 21. Róm. 12:1—8. 1. Sám. 19. 
Aki egyszer olyan nagy helyet engedett a 
szivében a Sátánnak, mint Saul, annak 
lehetnek pillanatai, vagy talán órái is, 
amikor hajlandónak mutatkozik ismét a 
helyes útra térni, de teljesen mégsem tud 
szabadulni a Sátán kötelékeiből. Fölületes 
megbánás, amely egy embernek a rá
beszélése folytán keletkezik, nem segít a 
megkötözött leiken. Alapos szakítás a 
gonosz lélekkel, mély megalázkodás a 
bűn alatt szükséges ehhez s ez Saulnál 
nem következett be. Mikor a próféták közé 
állt, az is csak ideiglenes hangulat volt 
nála, amelyből hamarosan visszazökkent 
előbbi lelkiállapotába.

Aug. 22. Róm. 12:9—21. 1. Sám. 
20 í l —23. Jonathán a királyfi, Dávid az 
alattvaló, Jonalhén van biztonságban, 
Dávid van veszélyben, mégis milyen alá
zatosan beszél Jonathán Dáviddal, milyen 
szolgálatkészséggel siet segítségére Látszik, 
hogy Jonathán érzi és elismeri azt a lelki 
fölényt, amellyel Dávid rendelkezik, föl
ismeri benne Istennek választott emberét 
s azért hajol meg előtte. Mily sokat tanul
hatnának Jonathántól a mai keresztyének, 
akik sokszor csak az emberi méltóságot, 
előkelő állást, befolyásos pozíciót keresik 
az emberekben, azok előtt hajolnak meg, 
mig sokszor megvetőleg vagy éppen gyűlö
lettel néznek olyanokra,, akik földi tekintet
ben kicsinyek, de az Úr kiválasztott esz
közei, a Szent Leikével megtöltött edények.

Aug. 23. Róm. 13: 1—7. I. Sám. 
20 : 24—42. Hogy elvakithatja az embert a 
gyűlölet 1 Saul a Dávid iránt való gyűlö
letből még a saját fia élete ellen is kész 
törni. S milyen önzetlenné, önfeláldozóvá 
teheti az embert a szeretet I Jonathán még
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annak a veszélynek is kész kitenni magát, 
hogy atyja megölje, csakhogy megment
hesse szeretett barátját. A gyűlölet elvá
lasztja egymástól a sziveket, a szeretet 
összeköti.

Aug. 24. Luk. 1 9 :4 '—48. /. Kor. 
12 -, 1—11, Máté 23:34—39. Csel. 20:17— 
38. A Szent-Lélek ajándékai haszonra 
adatnak, tehát nem azért, hogy valaki avval 
önönmagát építse, hanem, hogy másoknak 
használjon s előmozdítsa a Krisztus egész 
testének építését. Éppen azért vannak a 
Szent-Léleknek különböző ajándékai, mert 
a nagy testnek külünböző szükségletei 
vannak s minden tagnak a maga helyét 
kell betöltenie, a maga feladatát teljesítenie. 
Mily fontos, hogy ezt minden tag felismerje I

Aug. 25. Róm. 13:8—14. I. Sám. 21. 
Isten nagy embereinek is megvannak a 
maguk gyengéi s nehéz körülmények közt 
kitűnik, hogy ők is csak emberek. Bizo
nyára a magát őrültnek tettető s nevet
ségessé tevő Dávidra nem tekinthetünk 
avval a tisztelettel és csodálattal, amellyel 
az óriást legyőző kis pásztorfiúra tekin
tettünk. Hajoljunk meg ehelyett tisztelettel 
Isten Igéje előtt, amely nem elképzelhe
tetlen mesebeli hősöket dilit elénk, hanem 
őszintén bemutatja az embert olyannak 
amilyen. S hajoljunk meg imádattal az Úr 
Jézus előtt, akiben még az Isten Igéjének 
tükrében sem fedezhetünk föl semmi foltot 
vagy szeplőt.

Aug;. 26. Róm. 14:1—12. I. Sám. 22. 
Dávid jellemének sok kedves vonásá
val ismerkedünk meg itt. A bajban és 
nyomorúságban levőket gyűjti maga köré, 
aztán atyja és anyja után vágyakozik s 
ez mind szeretetteljes szívre mutat. Annál 
kegyetlenebbnek látjuk Sault, aki kész egy 
egész papi családot s a papoknak egész 
seregét megöletni, azért, mert egyik közülök 
segítségére volt Dávidnak, elvettelett álla
potában. S Dávid Saultól megmenekült 
Abjathárt is oltalmába veszi.

Aug. 27. Róm. 14:13—23 , 1. Sám. 
23. Mindenből kitűnik, hogy az Úr Dávid
dal van. Föl akarja őt használni s éppen 
azért szól vele és tudatja vele akaratát. 
Aztán győzelmet ad neki az ellenségen, 
majd pedig megszabadítja Saul bosszú
jától, vigasztalást és erősítést küld neki 
Jonathén által s mikor már legközelebb 
jár hozzá a veszély, akkor hirtelen közbe
lép és Saul útját másfelé fordítja. így

tapasztalhatják Isten gyermekei lépésről- 
lépésre az Úr segítségét.

Aug. 28. Róm. 15: 1—13. I. Sám. 24. 
Saulban még föl-föltámad a jobb érzés. 
Mikor Dávid nagylelkűségét látja, ez nem 
hagyja érintetlenül. Sírva fakad és Dávi
dot fiának nevezi. Ha tartósan engedeti 
volna ennek a jobb léleknek, milyen másra 
fordulhatott volna az élete. Még ha csak
ugyan Dávid ül is a királyi székbe, Isten 
végzése szerint, Dávid bizonyára teljesí
tette volna Saul kérését s megkegyelme
zett volna neki és minden maradékának. 
De Saulnál a jobb érzés csak múló han
gulat volt, amely ismét helyet adott a sö
tét gondolatoknak és cselekedeteknek.

Aug. 29. Róm. 15:14—33. I. Sám. 
25: 1-—22. Dávid nem kereste a Nábállal 
való ellenségeskedést. Nemcsak nem bán
totta annak embereit, mikor seregével 
keresztülvonult a földjein, hanem még se
gítségükre és oltalmukra is volt. Méltón 
várhatta tehát, hogv Nébál teljesíteni fogja 
hozzá intézett kérését. Azt azonban még
sem várnánk Dávidtól, hogy a durva Nábál 
visszautasitáséra, mindjárt bosszúéllással 
fog felelni. Bizony Dávid még nem ismerte 
az Úr Jézus parancsait az ellenségekre 
vonatkozólag. (Máté 5 :44—45.) Mi ismer
jük és követjük-e ?

Aug 30. Róm. 16 :1—2, 16—27.1. Sám. 
25:23—44. Milyen sok jót tehet egy okos 
és jóindulatú asszony I Föltartóztathatja a 
férfi haragját s megóvhatja őt olyan meg
gondolatlan tettől, amelyet egész életén át 
bánhatott volna. S mennyivel több jól 
tehet még. egy keresztyén asszony, aki 
ismeri az Úr Jézust s Tőle vehet bölcse- 
séget. alázatosságot, szeretetek Keresztyén 
nők, járjunk az Úr iskolájába 1

Aug. 31. Luk. 1 8 :9 -1 4  1. Kor. 15: 
1—10. Luk. 7:36—50. Róm. 8:33—39. 
Alig van történelmi esemény, amelyről oly 
sok szemtanú,tett volna bizonyságot, mint 
az, hogy az Úr Jézus föltámadt a halál
ból. S mégis mennyien kételkednek benne I 
Bölcsebbeknek képzelik magokat Isten igé
jénél, nem tudnak alázatosak lenni, mint 
Pál apostol, aki épen azért részesült abban 
a kegyelemben, hogy hatalmasan meg
tapasztalta életében az Úr Jézus feltárna- 
dási erőit, mert megtudta magét alázni, el
ismerte a maga kicsinységét, s vallást tett 
róla, hogy mindent Isten kegyelmének 
köszönhet. Vargha Gyutáné,
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