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Kegyelem és békesség.

Pál apostol minden levelét evvel kezdi: „Kegyelem és békesség 
néklek“. Jól tudja az apostol, hogy erre van szüksége akár az 
egyeseknek, Timótheusnak vagy Titusnak, akár a  gyülekezetek

nek, Rómában, Korinthusban vagy bárhol. Kegyelem és békesség, 
erre van szükségünk nekünk is.

A kegyelemnek kell elől járnia. Kegyelemre van szükségünk, 
mert bűnösök vagyunk. Bűneinket sem letagadni, sem jóvá tenni 
nem lehet. Nem képzelődés, nem ráfogás, hogy bűnösök vagyunk, 
hanem szomorú és megdönthetetlen igazság. Erről beszél Isten Igéje, 
erről beszél a  Szentlélek, s erről beszél a  saját lelkiismeretünk, ba 
felébreszthette az Ige és a Lélek. Bűnösök vagyunk, meg kell lát
nunk, el kell ismernünk. S ha bűnösök vagyunk, büntetést érdem
iünk. De nem kerülhetnők-e el a büntetést, ha bűneinket jóvá ten
nék? Hiába próbáljuk, nem lehet. A bűn egyes hajtásait talán lenye- 
segefjük, de a gyökeret kiirtani nem tudjuk, s az új hajtásokat ereszt. 
A büntetés elkerülhetetlen. S a büntetésnek halálosnak kell lennie, 
mert a bűn is halá los: lázadás a szentséges Isten ellen. Nem segít
het rajtunk más, csak a  kegyelem. Kegyelmet kell nyernünk. S nye
rünk is, ha ott és úgy fogadjuk el, ahol és ahogyan Isten elkészí
tette számunkra. A Golgothán, a kereszt alatt, a Jézus vérében. Ezt 
kell elfogadnod bűnbánaltal, alázatosan. Elfogadtad-e m ár?

Ha a kegyelmet elfogadtad, aztán jön a békesség. Békesség 
Istennel, békesség önmagaddal, a lelkiismereteddel. Kegyelem nél
kül nincs békesség, de a megnyert kegyelem drága és elmaradhatat
lan gyümölcse a békesség. Pál apostol jól tudta ezt, mert saját magán 
tapasztalta. Ezt a tapasztalatot kívánja mindenkinek, akihez leveleit 
intézi, ezt kívánja neked is, aki e sorokat olvasod.

Kegyelem és békesség n éked !
V argha Gyuláné.
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Június 5-ére.
A vonat lassan halad keresztül 

a vadregényes, erdőkkel borí
tott, dombos tájon. A tavasz üde 
zöldje borít mindent. A pázsit tele
szórva ezernyi kis vadvirággal. Jó 
volna leszállni, virágot gyűjteni 
bokrétába. Barátságos templomok 
intenek felém kétoldalról és a júh- 
nyáj kolompja hív csalogatóan, Jó 
volna megállni és élvezni a termé
szet szépségét, hallgatni a madár
dalt, kakukszót . . .  De a vonat 
megy tovább a kitűzött cél felé, 
hol lassabban, hol gyorsabban, 
maga mögött hagyva vadvirágos 
rétet és puszta bércet, városi zajt 
és a falu csendjét.

*
Egy másik vonatra gondolok, 

éltem vonatára, mely szintén visz 
tovább, — hol lassabban, hol gyor
sabban, hol fájdalmak, hol örömök 
közt. — egy a  fontos, a  c é l  f e l é !

Óh, hányszor csalogatott az élet 
szépsége megállásra! Őh, hányszor 
szerettem volna megállítani a vo
natot ! M egállj! Ne menj tovább, 
csak egy kicsit hagyj megállani, 
oly szép itt, oly jó  itt ; „Építsünk 
három hajlékot!“ — Rég eltemetett 
boldog órák emléke ébred. Kedves 
szavak hangzanak újra lelkemben. 
Ügy szerettem volna megállni, de 
a vonat ment tovább. A szép, de
rült, vidám képek közt fájdalmas 
emlékek is kelnek. Súlyos szenve
dések képe, betegágy, halálos é j
szaka. Óh, hogy hajtottam volna 
a vonatot tovább! Tovább, ne állj 
meg! Menjünk, menjünk keresztül 
ezen ! Vidd a beteget tovább, ne 
állj meg a halál országában, menj 
oda, ahol az élet illatja leng, nem 
a halál lehellete! De a vonat, mely 
a napsütötte tájon kérlelhetetlen 
egyenletességgel haladt keresztül, 
megállt és egy utast, aki nekem 
olyan nagyon drága volt, letett. Egy

s u g á r

koporsót vittek ki, és én menteni 
utána gépiesen, hisz mindig, min
denhova vele mehettem, azzal, aki 
benne feküdt. Egy fekete kocsi aj
taja megnyílt, majd újra lezárult a 
koporsó mögött. És én nem me
hettem — Kedves Anyámmal. Az 
élet vonata sípolt, indulnom kellett. 
Óh, hogy szerettem volna ott ma
radni ! De a  vonat nem várt, ment 
ugyanúgy tovább . . .  Csak egy hely 
lett üres mellettem, egy arc, egy 
szerető arc már nem mosolyog 
felém, egy csodálatosan a  lelkembe 
látó szempár nem kérdezte már, 
hogy mi fáj, és egy szerető, légy 
kéz nem simogatta meg többé fá
radt fejemet . . . Valaki elment az 
életemből, aki mindig megértett, 
bánatban, öröm ben; aki mindig 
szeretett, az Úrtól vett, magát nem 
kereső, tiszta szeretettel. . . Valaki 
elment a halál vonatján messzire, 
az örökélet országába, ahol a  nap 
soha nem megy le, és én ott ma
radtam.

Szememet behunyom. Lelki sze
mem előtt gyorsan tűnnek tova a 
képek, és egy fehér márvány sír
emléknél állok meg, fehér keretben 
fehér százszorszép, fehér kereszt 
és a  fehér márványlapon a felírás;

„ P A U E R  I R M A
diakonissza főnöknő 

1879-1929.
Ama nemes harcot megharcoltam... 
eltétetett nékem az igazság koro
nája.“

Az élet vonatján megyek tovább, 
meg nem állva, szívemben egy fájó, 
szent emlékkel. Sokszor borította el 
azóta felhő előttem a tájat, sokszor 
viharokon keresztül vitt a vonat, de 
megy tovább, a fényes cél — az 
Úr felé, és „A c é l  közel.“ — „E 
mennyből jövő fénynél, reád te
kintve bizton indulok.“

Dr. F. M. d. ff.
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A gabonaszem dicsősége.*

Ha a földbe esett gabonamag el 
nem hal, csak egymaga marad; 

ha pedig elhal, sok gyümölcsöt te
rem. (János 12, 24.) Új élet csak 
olt fakadhat, ahol a régi halálba ada
tott. Ahol a régi én még él, ott új 
élet nem lehet. Ha szívünket még 
régi gondolatok, vágyak, hajlamok, 
érzések, indulatok töltik be, ott újak
nak, az Úrtól valóknak nem lehet 
helyök. Szeretnék azt, hogy az Úr 
élete legyen nyilvánvalóvá az éle
tünkben, de ez csak azon az áron 
lehetséges, ha a régit a halálba ad
juk. Mi lenne a gabonamaggal, ha 
féltené magát és nem lenne hajlandó 
a fekete földbe menni? Egymaga 
maradna, nem származnék új élet 
belőle, nem lenne gazdag az élete. 
És mi lesz belőlünk, ha nem adjuk 
halálba a régi életünket? Nem sza
badulunk meg tőle soha, újra és 
újra a régi bűnök, a régi szokások, 
a régi megkötözöttségek vesznek erőt 
rajtunk és soha nem lesz részünk a 
Krisztusban való élet örömeiben, 
békességében. Magunkban fogunk 
járni, egyedül leszünk, mert meg
romlott énünk elválaszt bennün
ket keresztyén testvéreinktől is. Éle
tünk nyomán nem fakadhat új élet, 
nem ébrednek fel a lelkek, bennün
ket látva, a bűnnek álmából. El
hibázott, eltévesztett lesz akkor az 
életünk. Mert az Úr arra hivott el 
minket, hogy a réginek meghaljunk 
és Önéki éljünk.

Az Úr is halálba adta az Ö éle
tét, miattam és miattad, érettem és 
éretted, azért, hogy új életet szerez
zen a számomra és a te számodra. 
Nem kfméjte és nem féltette Önma
gát. Az Űr meghalt és minden el
végeztetett. Megszabadított önma
gunktól. S az Úr fel is támadott,

‘Gondolatok megboldogult Főnökasz- 
síonyunk egy évekkel ezelőtt tartott biblia- 

I magyarázata nyomán.

új életet szerzett, boldog, szabad 
életet. Legyőzte a bűnt és halált és 
győzedelmes életet kínál fel mind
nyájunknak. Elfogadtad már? Ha 
nem, fogadd el most 1 Hidd el, hogy 
Krisztussal együtt te is megfeszíttet- 
tél, s azután azt is, hogy élsz Ő általa. 
A gabonamag példája is erről be
szél nékünk. A gabonamag dicső
sége az, hogy elhal azért, hogy sok 
gyümölcsöt teremjen. Legyen kívá
natos számunkra a gabonamag di
csősége! /Tegyük magunkévá egé
szen az Úrnak halálát, hogy levet
vén régi életünket, gazdag, gyümöl
csöző életet éljünk az Ő dicsőségére!

Egy asszony átka.

Ha egy különös történetet akar 
hallani, — így szólt a napok

ban egy úr egyik ismerőséhez — , 
úgy lépjen érintkezésbe amaz öreg 
emberrel ott, aki el fogja Önnek 
mondani a saját történetét. Ezzel egy 
szomorú arcú aggastyánra mutatott, 
aki a fák árnyékában álló pádon ült. 
Ismerőse leült az aggastyán mellé 
és így szólt: „Azt hallottam, hogy 
az ön  élettörténete egészen különös 
történet, és hogy nem szokott abból 
titkot csinálni.“

Az aggastyán egy pillanatig rá
nézett az idegenre, ölbe tette resz
kető kezét és ezt mondta; „Igen, 
különös történet 1 Én gyilkos és haj
dani kártyás vagyok! De ne ijedjen 
meg tőlem, mert nem szándékosan 
gyilkoltam. Tiz évvel ezelőtt még egy 
igen látogatott korcsma tulajdonosa 
voltam. Ebben a korcsmában külön 
játékterem volt, amelyben sokat ját
szottak. A szombatról - vasárnapra 
virradó éjszakában szoktam legtöbb 
pénzt keresni. A korcsmában sok 
mindenféle történt, ami nem volt 
kedvem szerint való; ezt gondol
hatja. De én azt hittem, hogy egy 
korcsmárosnak mindent el kell tűr
nie és ő nem is oka annak, ha az
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emberek kártyáznak, hiszen senki 
se kényszeríti őket reá, épúgy nem, 
mint ahogyan a méregital fogyasz
tására sem kényszeríti őket senki. 
Egy ideig megfigyeltem egy embert, 
aki különösen sokat járt hozzám; 
rendesen kártyáztunk együtt. Eleinte 
merészen játszott és sok pénzt ve
szített ; később elővigyázatosabb lett. 
Úgy láttam, — később erről meg is 
győződtem —, hogy ez az ember 
azért kártyázott, hogy ilyen módon 
az életfenntartáshoz szükséges pénzt 
megszerezze. Hónapokon keresztül 
rendszeresen járt a házamba; gyak
ran nyert egy keveset, legtöbbször 
azonban sokat veszített.

Egyik este megjelent nálam, nyil
ván ittas állapotban, azonban látszó
lag nyugodtan viselkedett. Leült, 
zsebéből elővett egy kis pénzteker
cset, maga elé tette és így szólt: „Ez 
a tekercs tartalmazza boldogságomat, 
becsületemet és életemet, vagy nye
rek ma éjjel, vagy veszítek. Kezdjé
tek ell Készen vagyok.“

Néhányan leültek és egy ideig 
játszottak, de hamarosan abbahagy
ták és megfigyelték ezt a különös 
fiatalembert, aki mellettem ült. Ját
szott, hogy nyerjen; de a szerencse 
ellene volt, mert veszített, nyert és 
újra veszített. Végre két óra múlva, 
láthatólag nagy izgalom és félelem 
közepette, elvesztette az utolsó ara
nyát is. Összeharapott ajakkal és 
halálsápadtan hátradőlt székében, 
reám vetett egy tekintetet és igy szólt: 
„Pénzem, becsületem és boldogsá
gom — mindez elment ezen az asz
talon, hogy soha többé vissza ne 
térjen. Azt mondtam az előbb, hogy 
életem tapad ehhez az utolsó pénz
hez, és így is van. Mondja meg fele
ségemnek, sokkal messzebb mentem 
el, semhogy visszatértemet várhatná.“

Még mielőtt megakadályozhattuk 
volna, szíven lőtte magát — és ha
lott volt.

Rövid idő múlva jött a felesége,

egy szép, sápadt, feldúlt arcú ni 
egy gondterhelt jelenség, akinek lí 
nyéből valami fenség áradt. Miutái 
meggyőződött arról, hogy férje meg 
halt, ezt kérdezte: „Hol van enne! 
a rettenetes helynek a tulajdonosa?

Reám mutattak. Hozzám lépett 
egy ujjával reám mutatott és olya 
hangon, hogy az még most is fülem 
ben cseng, így szólt: „Lelketlen 
nyomorult, kőszívű ember! Elvont 
tőlem férjemet és a romlásba taszl 
tóttá. Engem özveggyé, gyermekei 
met árvákká tette! Maga gyilkos,é 
Isten átka legyen rajta!“ Egy rétté 
netes kiáltással ájultan esett férji 
holttestére.

Ez az eset beteggé tett. Heteke 
keresztül ideglázban feküdtem; Iái 
álmaimban mindig amaz átkot ha [ 
lottam. Miután meggyógyultam, e 
égettem vendéglőm címtábláját, be 
zártam nyomorult boltomat és kézi 
tem utazgatni. Azt reméltem, hog I 
megszabadulhatok az asszony átkií 
tói, de hiába. Azt hiszem, örökli 
rajtam marad, és érzem, én öltéi 
meg a férjét. Gazdag vagyok, ezéi 
azonnal reá akartam venni az özve 
gyet, hogy egy meghatározott éi 
járadékot fogadjon el tőlem; de min 
den segítséget elutasított és két kézi 
munkájával akarta magát fenntartan 
Én azonban nem nyugodtam ebt 
bele, mert meg akartam nyugodn 
Egy bizonyos összeget határozta 
meg az ő háztartásához; ezt a pém 
édes atyja útján kapja meg és ai 
hiszi, hogy egyenesen őtőle kapji 
így a gyermekei jó nevelésben rí 
szesülhetnek. Több százezer pengi 
kitevő vagyonomat reá hagytam ; a 
édesatyja máris kezelésbe vette azt.

Az aggastyán borzalmas történe 
tét ezen szavakkal fejezte b e : „Éle 
tem legnagyobb részét kártyabarlar 
gok felkeresésével töltöm el. Itt fel 
keresem azokat a fiatalemberekéi 
akik legjobb úton vannak arra, hog 
a pokolba jussanak, és figyelmezte
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tem őket a nagy veszélyre. Hála az 
Úrnak, nem egy esetben sikerült 
egyiknek-másiknak a megmentése.

És most, fiatal barátom, emlé
kezzék erre a történetre, és hadd 
álljon ez, mint állandó figyelmeztető 
tábla maga és a kártyaasztal között 1 
Vigyázzon, hogy a méreg leikébe 
ne hatoljon 1“

A fiatalember kalapját mélyen a 
szemébe nyomva, szó nélkül odébb 
állt. Jaj annak, aki bűnt követ el, 
jaj annak, aki a bűnt eltűri! Csak 
teljes megtérés, csak teljes bűnbánat, 
csak az Úr Jézus Krisztus drága 
vérének ereje által szabadulhat meg 
az ember ilyen átoktól, hogy még 
örvendezve vallhatja:
Igaz, igen sok a vétkem, de én szívemből

[bánom ;
Uram, légy kegyelmes nékem, véred legyen

[véltségom.
Ha te felvész irgalmadba, noha sokszor

[vétkezem ;
Még sem jutok kárhozatba, megbocsát jó

[Istenem.

Közel a vesztőhelyhez.

Egy szegény svájci földmívesnek 
sok fájdalmat okozott az egyik 

fia. Már kis gyermek korában egy 
tojást lopott a közeli szomszédjuk
tól. Csak egy to jást! gondolják so
kan, és ezt gondolta akkor a fiú is. 
De azért ez mégis csak lopás volt. 
És gonosz tetteinek ez volt a  kez
dete. Nemsokára egy láncot lopott. 
Azután édesapjától lopott el 20 
tallért. Amikor ezért az atyja meg
büntette, bosszúból felgyújtotta é j
szaka a házat. Nagyanyja meghalt 
a lángokban, és igy gyilkossá is 
lett. Letartóztatták és halálra Ítél
ték. És még csak 20 éves volt.

Amikor a vesztőhelyre vitték, az 
előtt a ház előtt kellett elmennie, 
ahonnan legelőször a tojást ellopta. 
Felsóhajtott és ezt mondta a lelkész
nek, aki mellette v o lt:,,15 évvel ez
előtt nem gondoltam arra, hogy 
olyan közel van ehhez a házhoz 
a vesztőhely“.

^  K Ü L M 1 S S Z I Ó

Szumáirai hírek.Gräber Ida misszionáriusnő a kö
vetkezőket írja a szumátrai nők 

között végzett munkájáról:
Nagyon kevés asszony tud olvasni 

és írni. Csak a legutóbbi években 
kezdik a leányokat is iskolába kül
deni. Külön leányiskolát Butarban 
csak tavaly nyithattunk. Ez az egyet
len leányiskola az egész batak siva
tagon. Ennek a káros hatása látszik 
meg a keresztyénségükön is. Embe
rek, akik soha nem jártak iskolába, 
nehezen fogják föl a dolgokat. Mi
lyen sok fáradságba és imádságba 
kerül, hogy egy áhítaton csak egy- 
egy mondatot is megértsenek ezek 
az asszonyok. Keresztyénségükbe is 
beleviszik a régi szokásaikat. Félnek 
a halottak szellemeitől s különösen 
a betegágyra viszik el a babonáikat.

A kis kormos viskókban piszkos 
rongyokba csavarva feküsznek a be
tegek. Ápolásban egyáltalán nem 
részesülnek. A diétát a beteg maga 
szabja meg. Barátaik és rokonaik 
egyszerre 20—40-en körülülik fekvő
helyüket. így azután alvásról egyál
talán nem lehet szó. Ha mégis a 
fáradtságtól elnyomja őket az álom, 
akkor a jó barátaik felrázzák őket, 
hogy tudják az emberek, hogy még 
élnek.

Érdekes, hogy hogyan magyaráz
zák az emberek a megbetegedésüket. 
Rövid idővel ezelőtt egy faluba hív
tak. Egy fiatal asszonynak 3 nappal 
ezelőtt gyermeke született. Néhány 
óra múlva az anya le akart menni, de 
a küszöbön találkozott az ördöggel.

Elesett, fázni és reszketni kezdett, 
magas lázat kapott és elvesztette az 
eszméletét. Ha a láz alábbhagyott, 
megpróbált az asszony felkelni, de 
akkor mindjárt megjelent a Sibolis 
(ördög) és a betegség visszatért. Az
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asszonyt a tűznél ülve találtam, a 
feje fölött egy bambuszaidon egy 
papírdarab lógott, amelyre különböző 
mondások voltak írva, amelyek a 
gonosz szellemet elűzik. Ugyanezt a 
célt szolgálta a ház tetején égő tűz 
is. Altatószerrel és kininnel meggyó
gyítottam az asszonyt. Utasításomra 
eltávolították a papírdarabot.

Onnét a másik faluba mentem. 
Itt is ült egy asszony a tűz mellett, 
akinek 3 héttel azelőtt született gyer
meke. Állapota reménytelen volt, mert 
a batak datu (kuruzsló) már „ered
ményesen" kezelte. Feje fölött egy 
zászló lógott különböző figurákkal és 
mondásokkal, a gonosz szellemek 
távoltartására. Az asszonynak súlyos 
szív- és vesebaja volt, és az egész 
teste meg volt dagadva. A lábai egé
szen formátlanok voltak. A datu el
érte a kezelésével, hogy mindkét láb 
tele lett sebekkel és rettenetes látványt 
nyújtott. Az asszonyon már nem le
hetett segíteni.

A legnagyobb nehézséget az öre
gek okozzák a betegházakban. Ök 
uralkodnak az egész ház és család 
fölött. A fiatal asszonynak semmibe 
sincs beleszólása. Nagy küzdelmeim 
vannak mindig, ha valami egészség- 
ügyi intézkedést keresztül akarok 
vinni. Nagy fölénnyel mondják min
dig: „Lehet, hogy nálatok így van, 
de nálunk nem így van 1“ Hangosan 
morogva húzódnak be végül egy 
sarokba, ha nem engedek abból, 
amit elrendeltem. Sok nyomorúság 
van még a falvakban. Ezért olyan 
fontos, hogy az asszonyokkal foglal
kozzunk, hogy azután ők világíthas
sanak honfitársaik között.

Harcolni, vagy tűrni.

Az egyik indiai gyülekezet kis 
kápolnájába betört egy vad 

pogány horda és felszólították az 
Isten Igéje köré összegyűlt kis csa

patot, hogy adják oda Bibliájukat.
Amikor senki nem engedelmes

kedett a felszólításnak, akkor szét
rombolták a  kápolnát és a romokat 
felgyújtották.

Egy fiatal keresztyén indiánus 
így szólt: „Nem harcolunk Isten 
házáért? Hagyjuk őket büntetlenül 
továbbállni?“

„Jézus nem harcolt, Ö meghalt!“ 
— mondta egy idős férfi. — „Hal
junk meg inkább, de fegyverhez 
ne nyúljunk.“

És így is történt. Az ellenség 
elvonult és várta, hogy majd a 
keresztyének jelentést tesznek, de 
ez nem történt meg. A keresztyé
nek minden támadást szótlanul 
tűrtek.

Egyik azok közül, akik akkor 
a kápolnát szétrombolták, így szólt 
később : „Attól a naptól kezdve 
féltem Isten Leikétől. Ha vadászni 
mentem a hegyekbe, akkor Isten 
Lelke kergetett és nem volt soha
sem nyugtom. Félelmem folyton 
fokozódott, míg ki nem szolgáltat
tam magam Istennek.“ Egyik nap, 
amikor a  misszionárius néhány új 
keresztyénnel kápolnának való he
lyet keresett, megszólalt ez a  férfi: 
„Tudod-e, hogy az én kezem gyúj
totta fel a kápolnát? Én voltam a 
tettes, és azóta nem volt nyugtom 
egészén addig, míg ezt az Igét 
nem hallottam : Jézus Krisztus
nak, az ő Fiának vére megtisztít 
minket minden bűntől. — Ez vette 
el a félelmemet és adott nekem 
békességet.“

G O N D O L A T O K  ^

A  nagy görög  filozófusról, P lató
ról beszélik , hogy  n apon ta hálát 
adott a z  isten ekn ek azért, hog y  ő  
em ber, hogy  görög, hogy  athén i s 
hogy o lyan  id őben  született, hogy  
S okrates lehetett a  tanítója. Egy p o 
gán y  szégyen itsen  m eg bennünket ?
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Tudakozzátok az Írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Jun. 1. Zsolt. 80. Eszter 6, 7. Hiába 
látszik úgy, talán hosszú ideig, mintha az 
ellenségnek , sikerülne elpusztítania Isten 
népét, az Űr kellő időben belényúl az 
eseményekbe s nem engedi végbemenni 
a gonosz szándékot. Ahasvérus királynak 
még idejében eszébe juttatja az Úr azt a 
szabadulást, melyet valamikor Mérdokeus 
hűsége által nyert s azt a mulasztást, 
amely Márdokeussel szemben történt. S 
mert minden igazságtalanságnak helyre 
kell hozatnia, a gonosz Hámánnak vesz
nie kell. Mérdokeusnak pedig tisztességet 
nyernie mindenki szemei előtt. Isten útai 
sokszor nagyon csodálatosak a mi emberi 
szemeink előtt, de annál inkább indíthat
nak bennünket az ő  imádására és dicsőí
tésére.

Jun. 2. Zsolt. 81. Eszter 8. Isten gond
viselő kegyelme nemcsak Márdokeusra 
terjed ki, hanem az egész zsidó népre. 
Eszternek csakugyan azért kellett a király
néi székbe jutnia, hogy abban a maga 
népének megmentését munkálja. „Hogy 
tudnám nézni azt a nyomorúságot, mely 
érné az én nemzetségemet, és hogy tud
nám nézni az én atyámfiainak veszedel
mét?“ kérdi a hűséges Eszter. Óh, bár 
így gondolkoznának mindazok, akiket Isten 
kegyelme magas polcra, hatalmi állásba 
ültetett, ahelyett hogy ezt a kiváltságot 
saját önző céljaikra használnák föl, meg
feledkezve sokaknak nyomorúságáról, ame
lyet módjukban állna enyhíteni ! Istennek 
Szent Lelke viheti ezt csak véghez az 
olyanoknak szívében, akik engednek a 
Léleknek.

Jun. 3. Zsolt. 82. Eszter 9 : 1— 18 Az 
ótestamentomi zsidó nép még nem ismeri 
azt a törvényt, amelyet az Úr Jézus hozott 
a földre: „Szeressétek ellenségeiteket, áld
játok azokat, akik titeket átkoznak, jól 
tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek és 
imádkozzatok azokért, akik háborgatnak 
és kergetnek titeket.“ (Máté 5 : 4 4 )  Nekik 
még az a természetes, hogy bosszút állja
nak ellenségeiken. Ők még testi fegyve
rekkel küzdöttek, mi már a Lélek fegyve
rével, az Igével küzdhetünk. Forgassuk 
ezt, de csakis ezt I

Jun. 4. Zsolt. 83. Eszter 9 :2 0 —10:3 . 
A zsidó nép a halálból való szabadulás
nak ezt a napját,éppen úgy, mint egykor 
az egyiptomi rabszolgaságból való szaba
dulás napját, hála ünneppé avatta. Fájda
lom, ma is akadnak a keresztyének közt

is, akik gyűlölik a zsidókat s szeretnék 
ezt az ünnepet inkább ellenök fordítani, 
mint egykor Hémán. De ez az érzület 
méltatlan Isten gyermekeihez. A mi hálánk 
Úrunk és Megváltónk iránt, aki Szabadi
tónkká lett, az legyen, hogy minden ember
társunkat szeressük s igyekezzünk elve
zetni őket az Úr ismeretére. S legyenek 
belefoglalva ebbe a szeretetbe a zsidók is.

Jun. 5. Zsolt 84. III. Móz. 1. A zsidó 
istentiszteletnek legfontosabb része volt a 
különféle áldozatok bemutatása, Isten ren
deleté szerint. Kifejezője volt ez annak a 
szükségérzetnek, amely a bűnös emberi 
lélekben él, hogy valami módon kiengesz
telje maga iránt, a bűnéért reá haragvó 
Istent. Ez a szükségérzet ma is benne van 
az emberi szívben s megnyilatkozik a po- 
gányok vallásos szertartásaiban is. Csak 
a keresztyének érzik magokat fölmentve 
alóla, mert Jézus Krisztusnak örökérvényű 
tökéletes áldozata elvégezte az engeszte- 
lést s azt csak el kell fogadniok hit által. 
Az áldozatul leölt állatok vére jelzi tulaj
donképen az áldozat értékét. A tűznek 
füstje, mely fölfelé hatol, annak jelképe, 
hogy az Úr elfogadja az áldozatot.

Jun. 6. Zsolt. 25. 111. Móz. 2. A be
mutatott áldozat nem mindig állat volt, 
lehetett a föld terményeiből készült étel- 
áldozat is. De ennek is, mint az állat
áldozatnak, tisztának, hibátlannak kellett 
lennie. Lisztléngból, finom olajból kellett 
készülnie, kovász nélkül, mert a kovász, 
amely erjedést okoz, a tisztátalanság jel
képe volt a zsidóknál. Sónak ellenben ok
vetlenül lenni kellett benne, mert a sóban 
megóvó, épen tartó erő van, jeléül az Isten 
és ember között kötött szövetségnek.

Jun. 7. Luk. 16 : 19—31. I. Jón . 4 : 16- 
21. Máté 13: 31—35. Csel. 4 :3 2 —35. Isten
nek sok dicsőséges tulajdonsága van, min
dentudó, mindenható, bölcs, szent, stb. De 
lényének központja a szere'et. Nemcsak 
szeretet van benne, hanem Ő maga a sze
retet. Olyan ez a szeretet, mint egy foly
vást égő, világító tűztenger, amelyhez ha 
odajárul az emberi szív lángra gyullad tőle, 
a szeretet lángjára. Akiben nincs igazi 
szeretet Isten iránt és embertársai iránt, az 
még nem jutott érintkezésbe evvel a nagy 
isteni szeretettel. Próbáld meg ezen maga
dat, hogy Isten szeretete ég-e mér a szí
vedben : szereted-e embertársaidat tiszta, 
igaz, önzetlen szeretettel ?
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Jun. 8. Zsolt. 86. III. Móz. 3. Az ál
dozatnak a bűnért való engesztelésen kívül 
még más értelme is volt: hálaáldozat is 
lehetett az, amelyet Isten jóságáért és sze- 
retetéért való köszönet gyanánt mutatott 
be a hívő zsidó. Lehetett ez szarvasmarha, 
juhféle vagy kecskeféle, de mindenesetre 
épnek kellett lennie. A kövérje és a vére, 
tehát a legértékesebb részei voltak a leg
fontosabbak. Kövéret és vért nem is volt 
szabad a zsidónak ennie, mert az mindig 
az Úré volt. Vájjon a keresztyének oda 
tudják-e így áldozni legértékesebbjöket az 
Úrnak?

Jun. 9. Zsolt 87, III. Móz. 4. Hogy az 
Úr mennyire komolyan veszi a bűnt, meg
látszik abból, hogy nemcsak a tudatosan 
elkövetett bűnökért kíván engesztelő áldo
zatot, hanem a tévedésből elkövetett bű
nökért is, Hiszen az embernek tulajdonké
pen nemcsak a cselekedetei bűnösek, ha
nem lelkének egész állapota úgy, hogy 
vannak nyilvánvaló és titkos bűnei, sőt 
olyan bűnei is, amelyeknek maga sincs 
tudatában. Ezért az egész, megromlott em
beri természetért kellett az Úr Jézusnak 
engesztelést szereznie a keresztfán s min
den egyes emberi lelket teljesen át kell 
alakítania a Szent-Léleknek az újjászüle
tés által, hogy a bűn alapelve helyeit a 
kegyelem alapelve uralkodhassék benne, 
s ebből fakadjanak az életnek külső meg
nyilvánulásai is.

Jun. 10. Zsolt, 88. III. Mdz. 5. Itt rész
letezve vannak bizonyos, tévedésből vagy 
tudatlanságból elkövetett bűnök s látjuk, 
hogy az Úr számon tart olyan, kicsinynek 
látszó bűnöket is. amelyeket ma a keresz- 
tzének föl sem vesznek. Pl. ha valaki a 
más által kiejtett káromló szavakat elhall
gatja és nem feddi meg, vagy elhirtelen- 
kedve esküszik valamire, vagy tudatlanul 
érint meg valamit, ami megfertőztetheti. 
Milyen könnyen szemet hunynak sokszor 
a keresztyének ilyen bűnök fölött s köve
tik el azokat ők maguk is. Ne felejtsük, 
hogy Isten nemcsak „jó Isten“, amint szok
ták Őt nevezni, hanem „szent Isten“ is,

Jun. 11. Zsolt. 89: 1-29. Móz. 9. Milyen 
nagy nap lehetett az Áronra nézve, mikor 
mint a zsidó nép első főpapja először vitte 
az egész nép bűneiért való áldozatot az 
Úr elé. De előbb a saját bűneiért kellett 
áldozatot bemutatni, mert főpapi tiszte nem 
tette őt bűntelenné, éppen úgy bűnös volt, 
mint minden ember. S mivel ilyen nagy fel
adatra volt elhíva, annál fontosabb volt a 
maga megtisztítása. Abűn nélkül való Főpap 
csak Jézus Krisztusban jelent meg, azért 
nem kellett az ő  áldozatát újra meg újra

s u g á r

megismételni, mindörökre elég volt az ő 
egyszeri áldozata.

Jun. 12. Zsolt. 8 9 :2 0  38. Móz. 10. Az 
Úr csak azt az áldozatot veszi kedvesen, 
amelyhez Ő adja a tüzet onnan felülről. 
Emberi munka által gerjesztett tűz nem 
kedves Ő előtte. Ilyen idegen tüzet vittek 
Nádob és Abihu a szenthelyre s lakolniok 
kellett ezért a merényletért. Még gyászolni 
sem volt szabad őket, mer. hiszen az Dr 
szentsége és igazsága jelent meg az Ítélet
ben. Komoly figyelmeztetés ez mindazok
nak, akik idegen tűzzel, a saját gondola
taikkal, akaratukkal, cselekedeteikkel for
golódnak az Isten országa munkájában s 
nem onnan felülről veszik a bölcseséget, 
az erőt, a kegyelmi ajándékokat.

Jun. 13. Zsolt. 89:39-53. III. Móz. 
14:1-32. A legborzasztóbb betegségek 
egyike a bélpoklosság : ragályos, undorító, 
halálos. A legnagyobb ritkaságok közé 
tartozik, ha valaki meggyógyul belőle. Azért 
kellett az ilyennek különösképen való há- 
laáldozatol mutatni be az Úrnak s a pap 
által a nép előtt is tisztának nyilvánittatnia. 
A bélpoklosság a legtalálóbb hasonlata a 
bűnnek. De hála érte Isten kegyelmének, 
van Orvos, aki a lelki bélpoklosságot, a 
bűnt, teljesen meggyógyítja mindenkin, aki 
őhozzá fordul.

Jun. 14. Luk. 14 : 16-24.1. Ján. 3 :13-18. 
Máté 9 :9 -13 . Róm. 10: 1-15. Idegen tüzet 
visz Isten oltárához mindenki, aki a saját 
cselekedetei által akar megigazulni. Isten 
kegyelemből adja nekünk a megigazulást, 
s nekünk azt csak el kell fogadnunk, hit 
által. A hitnek gyümölcsei azután a jó 
cselekedetek, amelyek közé tartozik a 
szájjal való bizonyságtétel is, de hozzá
tartozik az életnek minden körülményei 
között való magatartásunk is. A szájjal 
való bizonyságtétel azért fontos, mert ez 
által juthat el Isten örvendetes üzenete 
másokhoz is. A protestáns egyházak isten
tiszteletének azért legfontosabb része az 
igehirdetés.

Jun. 15. Zsolt. 90. III. Móz. 16. A fő
papnak minden esztendőben egyszer en
gesztelést kellett szereznie az egész Izrael 
bűneiért, a magáéit is beleértve. Jelképes 
cselekedetek kisérték ezt az engesztelést. 
A bűnbak, amelyre reárakta a bűnöket s 
azután kiküldte a táboron kívül a pusztá
ba s mely aztán az Úr Jézusban ugv vélt 
valósággá, hogy Ő vette magára a mi bű
neinket s fölvitte a gyalázat fájára. A ki
ontott vér, amely az oltárra hintetett, az 
ő  szent vérének a jelképe. „Menjünk ki 
Őhozzá a táboron kívül, az ő  gyalázatját 
hordozván“, mondja a zsidókhoz irt levél 
13. részének 13. verse. Vargha Gyuléné,
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