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Ismeretlen Istennek.
Ap. csel. 17 : 23.

A görögök szentélyeiben ott találta Pál apostol az „ismeretlen 
Istennek“ szánt oltárt, annak az Istennek az oltárát, akit ők 
„nem ismerve tiszteltek.“

Ha Pál apostol ma élne és végigjárná a mi szentélyeinket, bele
tekintene szívünk legmélyére, vájjon ott milyen oltárt találna és az 
oltárnál kinek áldoznak? „Keresztyén vagy, mondod, Mert Krisztus 
neve rajtad . . — mondja egy szép egyházi énekünk; de a lelked 
mélyén nem vagy-e hitetlenebb, mint az a mohamedán, vagy az a 
pogány, aki felett olyan magasan képzeled magadat? Hinni, — az 
még nem elég, de miben és kiben hiszel? — A sorsban, a végzet
ben, a szerencsében ? Embertársaidban, vagy talán magadban ? Kinek 
állítottál oltárt a szívedben, ki az az ismeretlen Isten, aki úr és király 
a szívedben? Nekem nem felelsz rá, velem elhitetheted, hogy nálad, 
benned minden rendben van, még talán önmagadat is megcsalhatod, 
de el fog jönni az a nap, amikor Isten felelősségre von és akkor egy 
pillanat alatt le fog dőlni az ismeretlen Istennek állított oltár és neked 
akkor kell majd meglátnod, hogy nincs a szívedben egyéb, mint 
romhalmaz, szétfoszlott remény, meghiúsult ábránd és te ott állsz 
egyedül, kifosztva, csalódottan, mert az „ismeretlen Isten“ — nem tud 
rajtad segíteni. Ma még nem látod, ki az az ismeretlen Isten, ma 
még nem tudod hol keresd, pedig most is ott van, — ott építi a 
szívedben, lassan, de biztos alapokra az oltárát. A hiúság, a kapzsi
ság, az önzés, a pénz szeretete, a nagyravágyás, magad szeretete, 
— mind egy-egy követ rak hozzá és egyszer csak meg fogod látni, 
hogy ott áll a szívedben a nagy, a szép kész oltár és rajta arany- 
betűkkel a név: „én“. És te hódolsz neki, talán először akaratlan, ön
tudatlan hódolattal. Majd rabigájába hajt és te nem tudsz szabadulni. 
Hódolsz neki éjjel és nappal: a gyönyörökben, az élvezetekben, a 
munkádban és pihenésedben és nem tudsz többé szabadulni tőle. 
De van szabadulás Istennél az Úr Jézus Krisztus által: kérd Őt még 
mi és Ő lerontja szívedben a bálvány oltárt és te boldogan épít
heted az új oltárt tiszta, szent kövekből az Úr tiszteletére.

Dr. F. M. d. ff.
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A keresztyén érett kora.*

Ef. 4 :1 1 - 1 6 .

A milyen kedves látvány egy 
csecsemő a maga tehetetlen

ségében, gyámoltalanságában, ép
pen olyan elszomorító, megdöb
bentő, ha ugyanaz a gyermek 
3—4 éves korában még nem tud 
járni, nem tud beszélni, testileg és 
szellemileg nem fejlődik. Így van 
ez az újjászületett keresztyén lélek
nél is, annak is fejlődnie, növekednie 
kell, mert különben torzképpé lesz, 
amely nem vonz, hanem taszít. A 
keresztyén léleknek el kell érnie 
a maga érett korát.

Érett keresztyénnek lenni nem 
annyit tesz, mint okvetlenül vezető 
munkásnak lenni. Pál apostol sze
rint is Isten csak ném elyeket adott 
apostolokul, prófétákul, evangélis
tákul, pásztorokul és tanítókul. De 
amellett hangsúlyozza Pál, hogy 
érettségre mindnyájunknak el kell 
jutnunk és pedig úgy, hogy az 
Isten Fiában való hitnek és az Ő 
megismerésének egységére jutunk. 
Mennél jobban megismeri tehát 
valaki Krisztust, annál közelebb 
jut az érettséghez.

Ismerni egy embert nem annyit 
tesz, mint találkozni vele az utcán 
és néhány közönyös szót váltani 
vele. Ez még nem igazi ismerés. 
Sőt az sem; ha valakivel egyszer- 
kétszer valamely társaságban talál
kozunk. Nagyon találó az a magyar 
közmondás: „Lakva ismeri meg 
az ember egymást.“ Akik egy 
födél alatt laknak, egymást a min
dennapi életben figyelhetik meg, 
azok tudják egymást igazán meg
ismerni. A mindennapi életben 
tűnik ki igazán az embernek a 
mivolta. Itt dől el, hogy lehet-e,

*A „Fébé“-Egyesület tagjainak Klotild- 
ligeten jún. 17— 19-i konferenciáján elmon
dott egyik előadásnak vázlata.

érdemes-e vele szorosabb össze
köttetésbe lépni, hasznunkra vagy 
kárunkra lenne-e ez?

így kell Krisztussal együtt lak
nunk, Vele folytonosan érintkez
nünk, külső és „belső dolgainkat 
Elébe tárnunk, Őt mindenbe be
avatnunk. így fogjuk Őt mindig 
jobban megismerni, így látjuk meg 
mindig jobban, mennyire szüksé
günk van Őreá. így lesz előttünk 
mindig világosabbá, hogy nekünk 
alá kell szállanunk, Neki pedig 
növekednie kell. S amint Krisztus 
növekedik bennünk, olyan mérték
ben fejlődik keresztyén életünk s 
jutunk el érett férfiúságra, a Krisz
tus teljességével ékeskedő kornak 
mértékére.

A keresztyén érettségnek ismer
tető jelei: 1.) A hitben való szilárd
ság, amelyet nem tántoríthatnak 
meg különböző tévtanok, emberi 
okoskodások. 2.) Az „én“-nel való 
teljes leszámolás, mikor már sem
mit sem keresünk a magunk szá
mára, semmi jót sem találunk ma' 
gunkban, hanem mindent az Úr 
oltárára teszünk s mindenért Őneki 
adjuk a dicsőséget. 3.) Az igaz
ságnak és szeretetnek teljes össze- | 
egyeztetése, ami abból áll, hogy 
gyűlöljük a bűnt. de szeretjük a 
bűnöst. 4.) A Krisztusban levők 
egységének minél teljesebb felis
merése. tiszteletben tartása s az 
arra való törekvés, hogy ez gyakor
latilag is érvényesüljön. 5.) Az 
Isten gyermekei legdicsőbb remény
ségének ápolása, annak a remény
ségnek, amely az Úr„ újra való el
jövetelére s az Ő dicsőséges 
uralmára itt a földön vonatkozik. 
Az érett keresztyénnek sohasem 
szabad elfelejtenie, hogy: „Legye
tek készen, mert nem tudjátok, 
mely órában jő el a ti Uratok.“

Vargha Gyuléné.
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Gonosz játék.
N éhány évvel ezelőtt egy híres 

állatszelidítő előadást tartott, 
egy nagyvárosi színházban. Bámu
latos vakmerőséggel és önuralom
mal mutatta be mutatványait a leg
vadabb állatokkal: oroszlánnal, 
tigrissel, leopárddal s hiénával. 
Utoljára hagyta a legszebb jelene
tet a 12 méter hosszú óriáskígyó
val. Ezt a kígyót akkor kapta, ami
kor az még csak néhány napos 
volt, 25 év óta nap-nap után fog
lalkozott vele és így azt lehetett 
gondolni, hogy az már teljesen 
az ő hatalmában van és teljesen 
szelíd.

A függöny felgördül. A szín
pad egy indiai tájat ábrázol. Nem
sokára sziszegés hallatszik s egy 
hatalmas kígyó tekeredik ki a bo
zótból. A színpad közepén meg
áll. fejét felemeli, szemei fényle
nek. Égy férfi jön elő a bozót 
másik oldaláról s szembe kerül
nek egymással. Tekintetük talál
kozik. A kígyó fejét leereszti, a 
férfi győzött. Parancsára a kígyó 
különböző mozdulatokat tesz: kö
zeledik hozzá és lassan kezd köré 
csavarodni. Magasabbra és maga
sabbra tekerednek a gyűrűk és 
végül egészen elborítják a férfit és 
fölötte magasan emelkedik fel a 
kígvó feje. A publikum kitörő öröm
mel és nagy tetszésnyilvánítással 
fogadja a jelenetet. De mi az? 
Rettenetes halálhörgés hallatszik. 
Az állatszelidítő halálhörgése volt. 
A kígyó megölte.j Hallani lehetett, 
amint a kigyó rettenetes erővel 
törte össze a csontjait. A kígyó, 
amely 25 évig engedelmeskedett 
urának, úrrá lett felette és meg
ölte. — Ezt teszi velünk is a bűn.

Egy ifjú így szólt: Amikor gyer
mek voltam, játszottam a bűnnel. 
De csakhamar óriássá növekedett 
a bűnöm és most ez az óriás, „a

bűn“ játszik velem. A bűnnel ját
szani annyit jelent, mint egy kigyó- 
tojással játszani, amelyből minden 
percben kibújhat a mérges kígyó 
és halálosan megmarhatja azt, aki 
játszik vele. A bűnnel játszani 
annyit jelent, mint játszani a kár
hozattal, mert a bűn az ember 
megrontója.

Ha még nem vett körül a bűn 
téged, kedves lélek, ha Isten ke
gyelme még megőrizhetett téged, 
akkor fogadd el a figyelmeztetést. 
Keresd az Urat, Ő megadja, amire 
neked szükséged van. De ha már 
játszol a bűnnel, akkor menekülj 
előle, mintha óriáskígyó volna. 
Gondolj arra, hogy a kígyó lassan
ként óriásivá növekedik és te a 
bűn útjára térsz. Ha már a bűn 
rabja vagy, és azt kell, hogy 
mondd: Késő van, már óriássá 
lett bennem a bűn, akkor halld 
meg a kegyelmi üzenetet: „Ahol 
megnövekedik a bűn, ott a kegye
lem sokkal inkább bővölködik. 
Róma 5 :20 .

Sokan találták már meg a Sza
badítok iszákosok s az érzéki él
vezetek rabjai is, akik mélyen a 
bűn mocsarában voltak és akiket 
senki sem tudott megszabadítani. 
Az Úr Jézus kihozta őket a sötét 
mélységből. Számodra is van sza
badulás, jöjj az Úr Jézushoz, a 
Szabadítóhoz, alázd meg magadat 
Isten és emberek előtt, ismerd be 
bűneidet és ^szabad leszel, szol
gálhatsz az Úrnak és dicsőítheted 
az Ő nagy kegyelmét.

„Ez az én emberem.“

A falu legtekintélyesebb embere 
szívbajjal került vissza a harc

térről. Soká kezeltette magát. Több 
orvos vizsgálta, mind azt mondta, 
hogy vigyázzon magára. De ő 
ezekre nem szívesen hallgatott,
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mert szeretett volna sok pénzt, 
nagy tiszteletet és dicsőséget sze
rezni. Végre talált egy orvosra, aki 
mást mondott. Hosszas megfigye
lés után megállapította, hogy a szí
vének semmi baja sincs. Verje ki 
nyugodtan a fejéből azt a gondo
latot, hogy beteg. Még évekig 
élhet és dolgozhat. Erre a beteg 
így szólt ma.gában: „Ez az én 
emberem 1“ És megfogadta min
denben új orvosa tanácsát. Pihe
nés nélkül állandóan dolgozott. 
De egy napon, nem sokkal azután, 
ágynak esett és nem kelt többé 
fel. Az orvosi vélemény dacára, 
meghalt szívbajban.

Sokan azt mondják, hogy a 
bűn csak képzelődés. „Mindnyá
jan bűnösök vagyunk“ — meg
állapítják ugyanolyan nyugalom
mal, mint azt, hogy „mindenki 
ideges.“ De azt, hogy a bűn gyó
gyíthatatlan, rettenetes betegség, 
azt a legkevesebben ismerik el. 
Szívesen hallgatnak az olyan em
berre, aki azt mondja: „nem kell 
ezt olyan komolyan venni.“ — 
„Nem jó az ilyen dolgokkal sokat 
foglalkozni, mert még megbolondul 
az ember.“ Aki a bűnt bűnnek 
tartja, azt fanatikusnak nevezik, 
vagy álszentnek. Legszívesebben 
olyanhoz fordulnak tanácsért, aki 
nem beszél a bűnről, ellenben a 
világ bűnösségéről és mások rosz- 
szaságáról szívesen hallanak, csak 
nem a maguk bűnéről. Jaj annak, 
aki erről beszél! És így élnek to
vább, rettenetes öncsalások közt. 
Vájjon ki akar ahhoz az orvos
hoz menni, aki a bűnt határozot
tan megállapítja és megvesztegetni 
magát semmi, által nem hagyja? 
Ki akar az Úr Jézushoz menni? 
Ő nemcsak felfedi a bűnt, hanem 
meg is gyógyít. Ő megbocsát an
nak is, aki halálos betege a bűn
nek és bocsánatért hozzá menekül.

A szabadság kulcsa.

Schiller a csüggedés egy kétség-  
beesett órájában a következő- 

két írta Körnernek, a szabad- 
ság atyjának: „Jól laktam a foly- 
tonos bukdácsolással.“ Az ilyen  
küzdelemnek a vége legjobb eset- 
ben az önerő teljes csődje és a j  
beismerés : „Nem a jót cselekszem,  
melyet akarok, hanem a gonoszt  
cselekszem, amelyet nem akarok.“  
Róma 7:19 ., vagy ahogy Goethei 
mondja: „Két lélek lakik bennem !“  
Ki oldja meg ezt a belső harcot?  
Igaz az, amit Schiller egyszer így 
fejez k i: „Szabadság csak az ál
mok világában van?“ Nem! Van 
Valaki, aki a zárakat meg tudja 
nyitni és a bilincseket széjjel töri. 
Az 0  kulcsa előtt minden börtön 
megnyílik. „Kérded, hogy ki az? 
Jézus Krisztus az 1“ És a kulcs a 
kereszt.

Holnap megtérek!

E
gy vásáros asszony, aki már 

igen sokat hallott az Úr Jézus
ról s akit a Lélek állandóan haj
tott, hogy rakja le bűnei terhét, adja 
át a szivét az Úr Jézusnak, de 
aki ezt a lépést napról-napra ha
logatta, egy alkalommal kocsiján 
hazafelé tartott a vásárból, útköz
ben, míg a gondolatai a vásár 
eredményeit és a jövő terveit ren
dezgették, hirtelen hatalmas vihar 
keletkezett. Irtózatos szélvihar, 
mennydörgés, villámlás és akkora 
jégdarabok kopogtak a kocsin, 
mint egy tyúktojás. Az gsszony a 
lovak közé vágott, hogy mielőbb 
födél alá kerüljön, de egy útkanya- 
rodóban oldalba kapta a szél és 
kocsistól-lovastól beledöntötte az 
árokba.

Ott feküdt a kocsi alatt. Tagjait 
mozdítani se bírta, a villámok a 
körülötte levő fákba csapkodtak, 
azt hitte, itt az utolsó órája. Rémület
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szorította össze a szívét: A bűneim! 
Még mindig nem adtam át magam 
az Urnák! Rémületében fel akart 
sikoltani: Uram irgalmazz, egészen 
a tied vagyok! — de egy pilla
natig habozott s ezalatt felülkere- 
dett benne a kereskedői ösztön, 
amelyik jól meggondolja, mielőtt 
kimond valamit, hogy megmarad
jon az alkuvás lehetősége. S ez 
egy pillanat után már csak így 
kiáltott fe l: Uram irgalmazz, hol
nap megtérek!

Az Ur irgalmas volt hozzá, ép
ségben, egészségben került haza. 
De másnap éppen nem volt alkalma 
elmenni a lelkészhez, azután meg 
ez jött közbe, az jött közbe, úgy 
hogy a holnap, mint a halál és az 
öregasszony meséjében, mindig 
holnap maradt. Három hónap múlva 
hirtelen szivszélhűdés érte a vásár
ban úgy, hogy az Ur sok hívása és 
szerető sürgetése ellenére is a ke
gyelem elfogadása nélkül kellett 
odaállnia az Örökkévaló színe elé.

Bemehetett.
E gy kis főherceg nagyon nevelet- 

len és illetlen volt és bünte
tésből nem volt szabad bemennie 
az édesatyja szobájába. Mind
ketten szomorúak voltak, az apa 
is és a fia is. Este kopogtak az 
ajtón és a „tessék“-re csak egy 
kicsit nyílt ki az ajtó és a hercegnő 
szelíden azt kérdezte : „Szabad be
mennem?“ „Tevagyaz, — miért kér
dezed, hogy szabad-e bejönnöd? 
Hisz neked mindig szabad!“ „Igen,“ 
— felelte a hercegnő, — „de nem 
vagyok egyedül. Terhet viszek a 
hátamon. Szabad a terhemmel 
együtt bemennem?“ A hátán a 
teher a kis szégyenlős és ijedt 
herceg volt, aki az atya bocsá
natát az anyja útján akarta meg
szerezni. És az ajtó tágra kinyílt. 

Megérted-e a példázatot?

___K Ü L M I S S Z 1 Ó

Egy kínai vak leány bizony
ságtétele keresztelésekor.

Changsha, Hunan. Vak leányok intézelc.

Isten nagy kegyelméből ma itt 
állhatok és bizonyságot teszek. 

Nagy örömmel elmondom, hogy 
hogyan határoztam el magam arra, 
hogy az Ur Jézust kövessem. Hála 
legyen Istennek, hogy Ő engem 
ide, a vakok intézetébe vezetett. 
Különben nem érhettem volna meg 
ezt az örömnapot.

Szüleim már nagyon régen 
meghaltak. Testvéreim nem voltak, 
csak az öreg nagyanyám élt, aki 
nem sokat törődött velem. Botor- 
kálás közben gyakran beleestem 
a vízbe és nem volt, aki kihúzzon 
onnét. De Isten segített, rajtam. Ki 
tudtam jönni és az Ő kegyelme 
volt, hogy életben maradtam. Hat 
évvel ezelőtt hozott egy kisasszony 
a vakok intézetébe. Dacára annak, 
hogy mindennap hallottam Isten 
Igéjét, nem értettem belőle semmit 
sem. Érdekeltek ugyan a történe
tek Jézus életéből, de úgy hall
gattam azokat, mint más elbeszé
léseket. Három évvel ezelőtt Wohl- 
leberné misszionáriusnő három na
pon keresztül előadásokat tartott 
itt. Isten Szentlelke megkezdte 
ekkor a munkáját az én szívem
ben, úgyhogy kezdtek a szemeim 
megnyílni és megláttam, hogy bű
nös vagyok, de nem akartam min
den bűnömet beismerni és ezért 
csak kicsiny bűneimet hoztam a 
világosságra. Annakidején nagy 
buzgóság volt a szívemben, de 
mert bizonyos bűneimet rejtegettem, 
lassanként megint meglanyhultam. 
Egy bibliai mondás jutott annak
idején sokszor az eszembe: „Imé 
eljövök hamar!“ Ahányszor arra
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gondoltam, hogy az Úr hamar el
jön, félni kezdtem attól, hogy 0  
jön és megfizet nekem az én cse
lekedeteim szerint. Az utolsó év
ben végre elhatároztam, hogy kö
vetni fogom az Úr Jézust és be
ismertem bűneimet Isten és embe
rek előtt. Ha most az Úr Jézus 
eljövetelére gondolok, nagyon örü
lök, mert tudom, hogy Ő azért jön, 
hogy engem magához vegyen. Ha 
Isten nem vett volna engem már 
kicsiny koromban a gondjaiba, 
nem jutottam volna ide a vakok 
intézetébe és most is nyomorog
nék. így teljesedett be rajtam Isten 
Igéje: „Nem hagylak titeket árvá
kul, eljövök tihozzátok.“ János 14, 
18. — S az én szívem tele van 
Isten iránti hálával.

A Changsa-i vakok iskolája  
híreiből:

Forstmeier Anna misszionárius
nő írja : A mi kis Helénánkat két- 
napi súlyos betegség után az Úr 
haza vitte. Csak három hónapig 
volt nálunk. Mint egy kis virág 
szétnyitja szirmait a napsugár ha
tása alatt, úgy nyílt fel ennek a 
gyermeknek a szíve az Úr Jézus 
világossága előtk Az Úr elvégez
hette benne az Ö munkáját.

Iskolánkban megint 9 leányka 
volt, aki a keresztségre készült. 
Sokat imádkoztunk az Úrhoz, hogy 
mutassa meg nekünk, hogy mind 
a kilencet megkeresztelhetjük-e. 
Az Úr kegyelmes volt ezekhez a 
1 lányokhoz és nagy igyekezet vo,lt 
bennök. Életüket rendezték az Úr 
előtt és látszott rajtuk, hogy ko
molyan veszik az Úr Jézus köve
tését, úgyhogy meg is keresztel
hettük mind a kilencet Trinitatis 
ünnepén a mi kis kápolnánkban. 
Nagy örömünnep volt ez a mi 
számunkra.

fl „FéDé“ eif. Diakonissza Anyaház
Budapest, VIII., József-utca 4. III. e. 
16. sz. alatt közép- és főiskolás 
diáklányok részére internátust tart 
fenn. Az internátus a tudomány- 
egyetem és a klinikák közvetlen 
közelében van és könnyen meg
közelíthetők innen különböző kö
zépiskolák is. Internátusunkban, 
melyet diakonissza testvéreink ve
zetnek, meleg családi otthont nyúj
tunk a fővárosba felkerült diák
lányok számára. Gyengébb szer
vezetű diáklányok részére, magán- 
oktatással is, ajánljuk a hűvösvölgyi 
erdő közvetlen közelében fekvő 
anyaházunkban fenntartott inter- 
nátusunkat.

Ugyancsak Hűvösvölgyben, Hi- 
degkúti-út 123/a. sz. alatt üdülők 
és pihenők részére pensiónk van, 
ahol egész éven át fogadunk ven
dégeket teljes ellátással és idősebb 
egyéneket állandó tartózkodásra is.

Klotildligeti telepünkön gyer- 
meknyaraltatással is foglalkozunk.

Érdeklődni lehet I., Hidegkúti-út 
123/a. Telefon : Aut. 645—73.

G2SO

Anyaházunk nyomdája, könyv-, 
papír, írószer kereskedése Buda
pest. VlL, Damjanich-utca 25/a. sz. 
alatt van. (Telefon: J. 412—30.) 
Ugyanitt történik az anyaház kéz
műipari termékeinek (kézifestés, 
bőrmunkák, faégetés, kötött-, szö
vöttáruk stb.) árusítása is.

OOJO

Kéthetenként jelenik meg „Kis 
Harang“ című gyermeklapunk, elő
fizetési díja egész évre 1'20P. Meg
rendelhetők: Hidegkúti-út 123/a.
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Tudakozzátok az írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Szept. 1. Zsolt. 42. I. Sdm. 26. Dévid 
jól tudja azt, hogy Istennek büntető keze 
előbb-utóbb utoléri azt, aki megkeményíti 
magát a bűneiben, mint Saul s éppen azért 
nem akarja siettetni ezt az ítéletet. Ne legyen 
ő az eszköz, akit az Ür ennek véghezvitelére 
felhasznál. így válhatik Saulra nézve ke
gyelmi idővé ez a halasztás. S mutatkozik 
is rajta ismét valami fölületes bűnbánat, 
amely mutatja, hogy az Úr keze megérint
hette a szívét, de fájdalom, Saul most sem 
engedi mélyebbre hatolni ezt a kezet, hogy 
az teljes gyógyulást hozhatna.

Szept. 2. Zsolt. 43. I. Sóm. 27. Mily 
szomorú dolog, hogy Dávidnak menekülnie 
kell a saját hazájából, hogy idegen tarto
mányban keressen oltalmat Saul üldözése 
ellen. Ez a ferde helyzet le is téríti őt az 
igazság és őszinteség útjáról, úgy hogy 
Ákhás azt hiszi, hogy Dávid már 
egészen ez ő embere. Pedig Dávid itt is 
arra gondol, hogy a filiszteusok földjén a 
saját népének ellenségeit pusztítsa, s Izrael 
számára hódítson. így válik a helytelenül 
felfogott hazaszeretet ma is sok szeretet- 
lenségnek és igazságtalanságnak forrásává. 
Ebben a nehéz kérdésben is csak a Krisz
tus Lelke tud bennünket eligazítani.
'  Szept. 3. Zsolt. 44:1-15. I. Sdm. 28. 
Mikor az isteni kegyelemmel játékot űző 
s a bűnhöz ragaszkodó ember végül azt 
tapasztalja, hogy Isten teljesen elfordult 
tőle s még bajában sem siet segítségére, 
akkor ahoz fordul, aki mindig kész szóba 
állni az őt hívó emberrel: a Sátánhoz. A 
halottidézés Istennek legszigorúbb tilalma 
alatt áll, ezzel csak a Sétán csalogatja a 
bűnös emberi szívet. S hányán fordulnak 
ma is ehhez a gonosz játékhoz s vesztik el 
vele leiköket 1

Szept. 4. Zsolt. 44 : 16—27. I. Sdm. 
29. Ákhás bizik Dávidban de a filiszteusok 
vezérei gyanakszanak reá Isten embere 
sohasem lehet igazén a maga helyén a 
hitetlenek táborában. Azok érzik, hogy nem 
közülök való s bizalmatlanok iránta s ő 
maga is érzi, hogy vagy nyíltan fel kell 
ellenök lépnie, vagy alakoskodni kell. A 
helyzet mindenképen ferde és veszedelmes 
s Dévid nem tud benne igazán helytállni. 
Isten gyermeke ne keveredjék össze a világ 
gyermekeivel.

Szept. 5. Zsolt. 45. 1. Sám. 30: 1—25. 
Dávid hiába menekült a filiszteusok tarto
mányába, ott sincs biztonságban, úgy hogy

igen nagy szorultságba jut. De bajában az 
Úrhoz fordul s megerősíti magét Istenben. 
Boldogok, akik ha gyengeségből megbotla
nak és nehéz helyzetbe jutnak is, oda tud
nak fordulni az Úrhoz, s az Úr helyreállít
hatja őket. Dávidnak nem egy tévedését, 
hibás lépését is latjuk, de azt is látjuk, 
hogy szíve sohasem szakadt el az Űrtől, 
s az Úr mindig újra munkálkodhat a lel
kében és életében.

Szept. 6. Zsolt. 47. I. Sám. 31. A lejtőn 
nem lehet megállani, míg az ember le nem 
jut a mélységbe. Saul megindult a lejtőn, 
s nem tudott megállani, míg a kétségbe
esés az öngyilkosság szörnyű bűnébe nem 
kergette. Isten sokáig kereste, hordozta, 
figyelmeztette, fenyítette Sault, de mikor 
mindez hiábavalónak bizonyult, akkor le
vette róla a kezét. S Isten kezéből kisza
kadni, ez a kárhozat. Óh engedd, hogy 
Isten keze tartson, szorosan tartson 1 Ó így 
akarja, akard te is I

Szept. 7. Márk 7 : 3 1 -3 7 . II Kor 3 : 4-9. 
Ján  8 :3 1 —36. Csel. l 6 :9 — 15. Az emberi 
lélek vágyik a szabadságra, de a Krisztus 
Lelke által meg nem világított lélek hely
telen úton keresi a szabadságot. Minden 
tehertől és köteléktől szabad akarna lenni, 
csak a bűntől nem, pedig ez a legsúlyo
sabb teher, a legszívósabb kötelék. Krisz
tus azért jött, hogy a bűntől szabadítson 
meg bennünket. Boldog ember az. aki ezt 
fölismeri s átadja magát a nagy Szabadi- 
tónak. Szabad vagy-e te mór ?

Szept. 8. Zsolt. 47. II. Sdm. 1. A bol
dogtalan Saul bűnös vége mást is bűnbe 
ránt. Saul gondolatban és szándékban el
végezte az öngyilkosságot, de keze erőtlen 
volt annak véghezvitelére. S még most sem 
arra gondolt, hogy Isten mentő keze utón 
nyúljon, hanem a bűnös cselekedetre, aző 
életének elvételére, mást szólít föl. S a sze
rencsétlen ifjú meghajlik Saul emberi te
kintélye előtt és engedelmeskedik, bűnbe 
keverve ezzel magát, melyért lakolnia kell. 
Nem olyan-e a bűn, mint a mesebeli hétfejű 
sárkány, melynek ha egy fejét levágják, 
másik nő helyette ?

Szept. 9. Zsolt. 48. II. Sdm 2 . 1— 16. 
Dávid elfelejti mindazt a sérelmet, amelyet 
Saul őrajta ejtett és nem kivan bosszút 
állani, sőt megáldja azokat, akik Sault 
tisztességgel eltemették. Bizony megérde
melte volna Dávid, hogy az egész Izrael 
egy szívvel-lélekkel mellé álljon, de az Úr
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jónak látja őt még egy próbaidőn keresz
tülvinni s megengedi, hogy a nép egy ré
sze ellenkirájyt állítson föl Isbóset szemé
lyében. Az Úr meg akarja tanítani Dávidot 
a teljes alázatosságra és hosszútűrésre. 
Erre Dávidnak is szüksége volt s mind
nyájunknak is szüksége van.

Szept. 10. Zsolt. 49. II. Sdm. 2 : 17—32. 
A nemzet kettéválásának szomorú követ
kezménye a testvérharc. Nem csak a külső 
ellenség pusztítja már Izrael népét, hanem 
zsidó öldökli a zsidót. A fiatal Asáelnek 
meg kell halnia Abner keze által, hogy 
ezután ez a bűn is újabb bűnöket von
jon maga után. S mily szomorú, hogy Isten 
gyermekei lelki harcokat is folytatnak egy
más ellen s ártanak evvel önmagoknak, 
egymásnak és az Úr. ügyének 1

Szept. 11. Zsolt. 50. II. Sdm. 3 :  1—21. 
Milyen állhatatlan és megbízhatatlan az 
emberi szív, azt látjuk Abner p 'Idájából, 
aki először Saul házanépe mellé áll és 
Isbósetet teszi királlyá, de elég egy szó, 
amely ál'al sértve érzi magát, hogy hátat 
fordítson Isbósetnek és Dávid mellé álljon. 
Dávidon pedig beteljesedik, az, hogy: 
„Mikor jóakarattal van az Úr valakihez, 
még annak ellenségeit is jóakaróivá teszi!“ 
(Péld. 16:7.)

Szept. 12. Z olt. 5 1 :1 — 11. II. Sdm. 
3 : 22—39. Asael halálát bátyja Joáb, nem 
hagyja bosszúiéban. Abnernek is erősza
kos halállal kell meghalnia Joáb keze ál
tal. De a szomorú lánco'atnak itt még nincs 
vége, mert Abner halála miatt pedig Dávid 
hívja Isten ítéletét a Joáb fejére. Mily nagy 
szüksége volt az emberiségnek az Úr Jézus 
parancsára: Szeressétek ellenségeiteket 
stb. . . (Máté 5 : 44.) s még inkább az Úr 
Jézus példájára, aki így imádkozott gyil
kosaiért a kereszten : „Atyám, bocsásd meg 
nekik, mert nem tudják mit cselekesznek." 
(Luk. 23 :34.)

Szept 13. Zsolt. 51 : 1 2 -21 . II. Sdm. 4. 
Rékáb és Bahana nem is tudnak mást kép
zelni, mint hogy ők nagy jutalmat nyernek 
Dávidtól, ha ellenségét, Isbósetet megölik. 
De Dávid az őrajta esett sérelemért most 
sem akar bosszút állni s Rékábék tettét 
az egykori király emléke iránt való kegye
letsértés bűnének látja, amely halált érde
mel. A maga igazságát nem védi Dávid, 
de a más igazságáért mindig kész helyt 
álni.

Szept. 14. Luk. 10:23 37. Róm. 3:21-28. 
Márk 12 : 41—44. I. Pét. 2 : 1—10. Az a kő, 
amely egykor Isten állal vettetett, vagyis

az Úr Jézus Krisztus, milyen különböző 
feladatot teljesíthet az ember életében 
aszerint, hogy ez milyen álláspontot foglal 
el vele szemben. Ha elfogadja, akkor szeg
letkővé vélik számára, amelyre fölépílheti 
lelki üdvösségének épületét, ha pedig el
utasítja, akkor botrénkozás köve lesz szá
mára, amelyen összezúzza magét. Milyen 
könnyű volna a választás s mégis hány 
ember elhibázza 1 Hány ember marad a 
sötétségben, ahelyett hogy Isten hivó sza
vára kijönne az Ő csodálatos világosságéra!

Szept. 15 Zsolt. 52. II. Sdm 5. Dávid* 
életének az a titka : az Úr, a Seregek Istene 
vala ő vele. Dávid öntudatosan járt az Úr 
útain. Harcosai előtt megkérdezte : Uram, 
mi a Te akeratod ? Ezért adhatott neki ez 
Úr győzelmet ellenségei felett. Ha pedig 
engedett a kisértésnek s elmulasztotta az 
Úrhoz való fordulóst, akkor elbukott, mert 
az Úr az övéit sokszor még mélyebben 
engedi esni, ha Őróla megfeledkeznek, mint 
a hitetleneket. Tanuljunk tehát Dávid 
példájából, győzelmeiből és bukásaiból is.

Vargha Gyuláné

^  G O N D O L A T O K

Mindig belső lelki nagyságról s 
a hitnek nagyságáról tesz bizony
ságot, ha Isten prófétái böjtölésü
ket és tusakodásaikat nem hordoz
zák az arcukon s ha legmélysége
sebb kiáltásaikat nem hallja a nép, 
csak egyedül az Isten.

A mennyeknek és örökkévaló
ságnak országa sohasem volt a tá
madó, hanem a történelem és az 
emberiség fejlődése folyamán min
dig ő volt a megtámadott. De mikor 
az ellenséges világ támadásai ellen 
védekezett, mindig az ellenségnek 
kellett elpusztulnia.

Az Istennek való teljes odaadás 
s az ebben való kitartás ügyön 
szolgáivá tesz bennünket a szaba
dító Istennek, de egyúttal úrrá tesz 
bennünket minden dolgok felett.

K ro ek e r : Das lebendige Wort.

„Fébé" Evang. Diakonissza Anyaházi Nyomda. Budapest, Vll.. Damjanich-utca 28b.
Felelős : Fekete Géza.


