
THÁBOR HEGYÉNÉL.
Együtt vagyunk hát újra mind — ahányan, 
Thábor hegyére hí fel hű Urunk;
Hívó szava szivünkbe csendült lágyan,
S a hegyre föl örömmel indulunk.
Feledni vágyunk mindent, ami földi,
Megnyílt egekbe hadd nézzen szemünk,
S e tiszta vágy szivünket úgy betölti,
Hogy az, mi lent van, mind, mind ködbe tűnt.

Öt vágyunk látni, drága Mesterünket,
Hallgatni hangját, lesni szent szavát,
Az Ö szerelme kössön össze minket,
Egész valónkat Lelke hassa át.
Hajlékot itt épitni úgy szeretnénk,
Hol küzködés, gond, mind lecsendesül.
Hogy mindent, ami bánt, itt elfelednénk,
S ne látnánk mást, csak Jézust egyedül.

S Te im, leszállasz, hű Urunk mihozzánk, 
Dicsőséged előttünk megjelen.
Többet tudsz adni, mint mi kérni tudnánk, 
S érezzük, hogy kegyelmed végtelen.
S mig így lehajlasz boldog gyermekidhez, 
Szivünk örömmel színig megtelik.
Áldást reánk pazar kezekkel hintesz,
S mi itt maradnánk éltünk végéig.

De nem lehet. Nem így gonoltad ezt el, 
Nem így akarsz minket megáldani,
Ha szembenéztünk Véled s a kereszttel 
A völgybe kell megint leszállani.
Nem látni kell csak, hordni kell kereszted, 
Míg itt a földön járjuk útaink,
A földi élet az csupán a kezdet,
A cél felénk onnét a mennyből int.

Thábor hegyére csak pihenni jöttünk,
Erőt merítni harcainkra itt,
A  küzdő pálya ott van még előttünk,
És győzni rajta Lelked megtanít.
Hadd üljünk hát le csendbe, lábaidnál,
Míg Lelkedtől új lángra gyuladunk,
S megyünk a harcba, mely reánk még itt vár,—
A mennybe’ lesz majd örök szombatunk.

A Fébé egyesület tagjainak konferenciájára irta:
Vargha Gyuláné.

VII. évfolyam, 13. szóm.' 
1931. július 1.
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Lépések a győzelem felé 
vezető úton.

Thimme L. könyvéből.

Mit tesz szüntelenül imádkozni?
Azt, hogy a mindenütt jelen

való, szent, szerető és segítő Isten 
számára bensőleg nyitva lenni, 
hogy Ő nemcsak egész életünket, 
hanem minden egyes pillanatun
kat betöltse.

Mit tesz szüntelenül imádkozni? 
Azt, hogy a virágzó tavaszi kerten, 
a fénylő nyári pompán, a csillogó 
havas tájon keresztülmenni és ben
sőleg így szólni: „Óh, Isten, milyen 
nagy vagy, óh, Atyám, milyen jó 
vagy T e l“

Azt jelenti, hogy az éjszaka 
borzalmaiban, a háború zajában, 
a sivatag forróságában, a vizek 
zúgásában járni és bensőleg így 
szólni: „Atyám, Te megtartod 
gyermekedet.“

Azt jelenti, hogy ellenségeske
dést, rágalmazást, nehézségeket, 
haragot, ezerféle kellemetlenséget 
tapasztalni és bensőleg ezt mon
dani: „Atyám, ezt Tőled foga
dom el.“

Azt jelenti, a világ kísértéseit 
hallani, csábításait látni és Isten
hez fordulni és így szólni: „Velem 
vagy, Istenem!“

Szüntelenül imádkozni azt teszi, 
hogy a mindennapi élet számtalan 
eseményét közvetlenül Istennel vo
natkozásba hozni, minden örömöt 
hálaadással, minden fájdalmat vi
gasztalással, minden gondot imává 
átalakítani. A dolgokat nem köz
vetlenül, hanem mindig Istenen 
keresztül közelíteni engedni. Azt 
jelenti, hogy egy tervet se csinál
junk Isten nélkül, semmihez se 
kezdjünk, mielőtt Istent megkér
deznénk és Hozzá tekintsünk fel 
mindig segítségért! Igen, azt teszi, 
hogy ne gondoljunk ki egy gyors, 
vagy forró, vagy merész gondola
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tot se anélkül, hogy előbb Isten 
elé ne tártuk volna.

Azt teszi: élni úgy, mint Jézus 
élt, aki tényleg szüntelenül imád
kozott. (János 11. rész, 4 1—42)

Ez a szüntelenül imádkozás 
nekünk még mást is jelent. Mert 
azt teszi: minden hibával, mulasz
tással, bűnnel az Atyához menni 
és Tőle bocsánatot kérni.

Szüntelenül imádkozni azt je
lenti : Isten világosságában élni, 
ami mindent átvilágít. — Isten 
szeretetében élni, ami mindent be- 
aranyóz. — Isten kegyelmében 
élni, ami mindent könnyűvé tesz. 
Isten csendjében élni — ami min
dent fölfed.

Imádkozol-e te szüntelenül? 
Ha ezt nem teszed, akkor ne cso
dálkozzál, ha nem tudsz győzni. 
Csak a szüntelen imádkozás hozza 
Istent úgy az életünkbe, hogy Ő 
mindenben mindent munkálhasson. 
Mert. ha Ö nem munkálkodik, úgy 
minden erőlködés puszta tökélet
lenség és kudarc marad.

Hogy minden tökéletlenségnek 
és kontárságnak vége legyen, ta
nulj meg szüntelenül imádkozni. 
Bizonyára ezt nem tanulhatod meg 
egy nap alatt. De gyakorold ma
gadat pbben a nemes művészet
ben! Életedben mindent Istenre 
vonatkoztass! Vigy mindent Meg
váltód elé, amit gondolsz és érzel. 
Kerülj mindent, ami megzavarná 
szívbeli összeköttetésedet Istennel 1 
Istennel való összeköttetésed min
den megszakítása után a leggyor
sabban térj vissza Hozzá és végül 
kívánságaidnak és imáidnak nap
pal és éjjel az legyen a legforróbb 
célja, hogy azokhoz tartozhassál, 
akik az ö  házában laknak, ,„akik 
dicsőítenek Téged örökké!“ Úgy te 
is megtanulod mindenkor Őt di
csőíteni és — győzni fogsz.
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Ha az ember mindig tudná...

A z  utcán ide-oda száguldoznak 
az autók, kocsik, biciklik. A 

gyárakból tódulnak ki a munká-
\a ifS S*e n̂e  ̂ haza vacsorázni. 
Mintha az egész város talpon volna.

Barátommal sétáltam az utcán. 
Néhány kis fiú játszott nem mesz- 
sze tőlünk. Vidáman kergetőztek. 
Az egyik közülök a lábaim közé 
szaladt, majd elestem rajta. Meg
fogtam a gyereket a gallérjánál 
fogva és keményen megráztam. 
„Haszontalan fickó, nem tudod ki
nyitni a szemedet I Ez nem játszó
tér ! Pusztulj innét azonnal és menj 
az utómbólII Egy sápadt arc és 
két szomorú szem néz rám rémül
ten, de csak egy pillanatig. Azután 
elengedem a gallérját és eltűnik az 
utca forgatagában. Barátom fej
csóválva mondja: „Mi lesz az 
ilyen gyerekekből I Semmire sin
csenek tekintettel. Naplopó nép- 

Azután mi is eltűnünk az 
áradatban, amely a szoros utcán 
kígyózik.

Nemsokára elfelejtettem ezt a 
mindennapos eseményt és való
színűleg soha többé nem is gon
doltam volna rá, ha nem kerül 
egy könyv a kezembe, amelyben 
az író egy szerencsétlen emberi

. eL ,!.r ame*y a fogházban 
végződött. A könyvben szereplő 
szegény ember leírja nyomorúsá
gos gyermekkorát. Miközben a 
könyvet olvastam, egyszerre csak 
gyorsabban kezdett dobogni a szí
vem A következőket mondta a 
fogoly örömtelen, nagyvárosi ifjú 
eveiről: „En mindig pórul jártam, 
bármihez kezdtem, nem sikerült. 
Mindig én voltam a bűnbak és ha 
egy gyermekcsínynél a többiek el
szöktek, mind.ig én voltam az, akit 
rajtacsíptek. És amikor szomorú 
gyermekkoromban egyszer végre 
nekem is alkalmam volt az utcán

játszani és ugrálni más fiúkkal, 
és örültem, hogy résztvehetek örö
mükben, játékukban, akkor bizo
nyos, hogy úgy végződött, hogy 
egy úr jól megrázott, vagy meg
vert, mert játék közt hozzáértem. 
Ilyenkor még botütést is kaptam. 
Így azután korán megérlelődött 
bennem a meggyőződés, hogy en
gem csak verni és lökni lehet. 
Csoda így, hogy ez lett belőlem ?“ 

Egyszerre fekete lett a szemem 
előtt minden. Lelki szemeim előtt 
láttam az ijedt, sápadt, szomorú 
szemű fiút, akit néhány héttel előbb 
félrelöktem az utómból. „Ha az 
ember mindig tudná ... “ ezt mondja 
a lelkem. Ha az ember mindig 
tudná, hogy egy meggondolatlan 
kézmozdulat, egy elhirtelenkedett 
szó, egy vaktában szélnek eresz
tett gyanúsítás, egy meg nem fon
tolt ítélkezés, amit csak úgy oda
vetve kiejtettünk, mit tud véghez
vinni, mennyi nyomorúságot, meny
nyi kínlódást, mennyi szívettépő 
zokogást szerezni. Ha az ember 
mindig tudná, akkor nem merne 
többé emberek közé menni.

Igen, ha az ember mindig tudná, 
ezt mondja a lelkem. Olyan köny- 
nyelműen, olyan közömbösen me
gyünk az emberek közt és úgy 
kánunk velők, sőt gyakran úgy 
lökjük félre őket, mint hogyha 
káposztafejek volnának, ahelyett, 
hogy meggondolnánk, hogy egy 
emberi lélek sokkal finomabb és 
érzékenyebb valami, mint a leg
finomabb, a legérzékenyebb gépe
zet. Az embernek lelke van s a 
lelket sokkal gyorsabban és ala
posabban tönkre lehet tenni, mint 
a legfinomabb óraszerkezet haj
szálvékony rugóját.

A nagybátyám asztalán egy fi
nom óra állott, amely egy egész 
évig járt egyfolytában. Üvegbura 
borította. Gyermekkoromban meg
kérdeztem: „Bácsi kérem, miért
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van e fölöif az óra fölött egy 
üveg házikó.“ — „Azért kis fiam, 
mert ehhez az órához egy por
szemnek sem szabad jutnia. Egyet
len porszemecske, és az óra meg
áll.“ Akármilyen finom ez az óra, 
mégis sokkal finomabb annak az 
embernek a lelke, akivel utadban 
összetalálkozol. Hogyan vállalod 
a felelősséget azért, hogy a por
szemecske te miattad jut be annak 
az emberi léleknek a belső szer
kezetébe és akadályozza meg azt 
a lelket az előrehaladásában.

Ha erre a nagy felelősségre 
gondolunk, akkor önkéntelenül is 
felmerül a lelkűnkben a kérdés, 
ki mer akkor még emberekkel 
érintkezni?

Csak egy felelet van erre a kér
désre : Csak az, akinek a szívét 
az Úr Jézus újjá formálhatta és 
aki, ha az emberek között jár is, 
az Ur kezét fogja.

Nézz rám barátságosan!
E gy súlyosan beteg kisfiú feküdt 

a kórházban. Egyszer amikor 
nagyon szenvedett, odalépett a 
testvér az ágyához és azt kérdezte: 
„Mit tehetek érted kis fiam ?“ — 
„Nézz rám barátságosan“ , mondta 
a kis beteg. Hányán, akikkel éle
tünkben találkozunk, akikkel egy 
házban lakunk, egy hivatalban 
vagyunk, lennének hálásak érte, 
hogy ha egy barátságos mosolyt 
kapnának tőlünk. Sokszor még a 
barátságos mosoly sem kell, csak 
egy résztvevő szó, egy érdeklődő 
tekintet. Egy kis leányka megláto
gatott egy szegény özvegyasszonyt. 
Amikor hazament, így szólt az édes
anyjának : „Édesanyám, én nem 
tudom, miért örül az a szegény 
asszony, ha én őt meglátogatom. 
Azt mondja, hogy úgy megvigasz

talom. Pedig én nem is mondok 
neki semmit, amivel megvigasztal
hatnám. Csak ha elkezd sírni, akkor 
a karjaimat a nyaka köré fonom 
és én is vele sírok.“

„De fiú!“
p g y  tekintélyes államhivatalnok a 

következőket mondta : „Anyám 
sohasem szólt hozzám hevesen, 
vagy gorombán. Kényeztetni sem 
szokott, de mindig volt számomra 
egy nyájas tekintete és ha rám 
nézett, mindig azt mondta: „Ked
ves fiam . Egyik nap nagyon ne
veletlen voltam. Az anyám belépett 
a szobába és lassan csak ennyit 
mondott: „De fiúi“ Többet nem 
szólt. De nekem ez a legkeményebb 
dorgálásnál is jobban fájt és éle
temben először nélkülöztem a „ked
ves fiam“ megszólítást. Milyen sok
szor mentett meg későbbi életem
ben ez a „de fiúi“ nagy bűnöktől. 
Olyan sokszor visszhangzik a lel
kemben édesanyámnak ez a két 
szava és gyakran kérdezem ma
gamtól : vájjon a szidalmaknak az 
árja is ilyen hatással lett volna 
rám? Azt már régen elfelejtettem 
volna, de evvel a két szóval meg
jelent előttem édesanyám szomorú 
arca és így lett áldásommá ez a 
két szó.“

Lélek, m en j a  Golgothára,
Ülj le a kereszt alatt,
M íg m eghat Jé z u s  halá la  
S  b en n ed  bűnbánat fakad.
M ert ha érintetlen hagy,
K ő n él is kem én yeb b  vag y.

(Németből.)

c fc i)
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Egy szabó.

N em olyan szabóról akarok be- 
szélni, aki mint szabó valami 

nagy hírre tett szert, se nem olyan
ról, aki később otthagyva a sza
bómesterséget, magasabb pályára 
lépett és híres emberré vált, mert 
ilyenek is voltak. Nem. az én 
szabóm egészen egyszerű szabó, 
aki azonban egyszer egy könnyet 
hullatott és ennek nagyon neve
zetes következménye lett. Hogy 
történt ez?

Nos. egy napon, még a 18. 
században, ott ült ez a szabó a 
műhelyében, Sziléziában. Amint 
ott ül és varr, kopognak s belép 
egy zsidó, egy finom egyetemi 
hallgató, aki ruhát akar méretni 
magának. No jó, az én szabóm 
köszön neki és mértéket vesz. De 
amint végignéz ezen a derék, 
szépnövésű fiatalemberen, ilyen 
gondolatok fordulnak meg v az 
agyában: „Oh, ebben a szép 
testben nincsen a léleknek igazi 
vigasztalása és öröme s boldog 
reménysége életre és halálra." S 
a jámbor szabó, hogy, hogynem, 
oyan különösen érzi magát, úgy 
ellágyul s mire észrevenné, egy 
könny szökik a szemébe s köny- 
nyeken keresztül tekint fel az 
ifjúra s úgy veszi róla a mértéket.

„No mester, mi az?" kérdi az 
ifjú. „Ne vegye rossz néven, uram.“ 
szól a szabó, „úgy sajnálom, hogy 
nem volt olyan szerencsés, hogy 
keresztyén legyen.“

A fiatalember eltávozott, de ezt 
a könnyet magával vite, követte 
az mindenüvé és folyvást a szeme 
elölt lebegett. EgyUjtestamentomot 
vásárolt, ezt olvasta és tanulmá
nyozta s aztán megfért és meg- 
keresztelkedett. Haliéba ment és 
orvosi pályára lépett. S hogy ez 
a Fromman Immánuel (mert ezt 
a nevet nyerte a keresztségben.)

körülbelül 20 iratot adott ki, hogy 
népének fiait a keresztyénségre 
vezesse s hogy ezek az iratok 
Európában, Ázsiában és Afrikában 
elterjedtek ennek a megindítója 
az a könnycsepp volt, amellyel a 
szabó ilyen szent munkát végzett.

Annak a szabónak a neve 
nem ismeretes itt a földön, de 
mint ahogy a könnye itt ragyogott, 
úgy ragyog a neve fönn az égben. 
Es ez elég. Rocholl után.

Hol a mennyország.
E gy lelkész egyik vasárnap a 

mennyországról beszélt. Hétfőn 
reggel a gyülekezetének egyik leg
gazdagabb embere találkozott vele 
s így szólt: „Tisztelendő úr, nagyon 
szép prédikációt tartott a menny
országról, csak azt nem mondta 
meg nekünk, hogy tulajdonképpen 
hol is van.“ — „Úgy“ , felelte a 
lelkész, „azt rögtön megmondom. 
Arra fölfelé egy házban lakik a 
gyülekezetünknek egy tagja, egy 
asszony két gyermekével. A szo- 
bácskájukban két ágy áll: az egyik
ben ő, a másikban a két gyermeke 
fekszik; mindannyian betegek, a 
kályha fűtetlen, mivel nincs szenük 
s ennivalójuk sincs: a nyomorú
ságuk a tetőfokot érte el. Azt taná
csolom önnek, vásároljon a szá
mukra mindent, amire szükségük 
van, küldje el az ajándékát s az
tán menjen el a szegény asszony
hoz s mondj« neki: mindezt az 
Úrnak, a mi Üdvözítőnknek nevé
ben tettem, — aztán vegye elő a 
Bibliáját, olvassa el a 23. zsoltárt 
s imádkozzék az asszonnyal s a 
gyermekeivel; s ha még akkor sem 
fogja tudni, bogy hol a mennyor
szág, kifizetem a számláját.“ De 
nem volt arra szükség, hogy a lel
kész ezt megtegye. A gazdag em
ber követte a tanácsot s egy bol
dog tapasztalatot élt meg.
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Beteg pogány gyermekek.
A  wiesbadeni ev. mohamedán-misszió 

munkájából.

A ssuanból, a kórházi munkáról 
írja egyik misszionáriusnő: A 

kis N. ismét nálunk feküdt egy 
ideig. Eleinte csak bejárt hozzánk 
naponként, de később két hétre 
egészen bejött hozzánk. Fáj az 
ember szíve, ha látja, hogy sorvad 
ez a gyermek és nem tud rajta 
segíteni. Alattomos sorvadás ez, 
amely csak egészen rövid ideje, 
hogy a tüdőn észlelhető. Eleinte a 
belek voltak betegek, s még min
dig reméltük a gyógyulást. Az 
anyja és a nagyanyja sokat voltak 
benn nála, mig nálunk feküdt, 
sokat hallották Isten Igéjét, mind- 
azáltal elvitték tőlünk egy este a 
kis leányt, hogy valami varázsló
hoz hurcolják, aki megállapítsa, 
hogy a „rih“, vagyis betegség-szel
lem van-e benne. Azóta megint 
otthon fekszik; amennyiszer csak 
lehet meglátogatjuk, de milyen 
nyomorúságosán kevés az, amit 
az ember ilyen esetben tehet Mi
kor legutóbb ott voltam, megré
mültem a piszoktól és lármától, 
ami a szűk helyiségben uralko
dott. A beteg gyermek egy pokró
con feküdt a piszkos padlón, na
pok óta mosdatlanul, fésületlenül, 
durva pamuttakarókba burkolva. 
Úgy szeretne hozzánk jönni, de 
az anyja és a nagyanyja nem 
eresztik. Ragyogó szemmel beszél 
arról hogy ha egészséges lesz, el
jön velünk Németországba. Nem 
tudja, hogy nemsokára sokkal na
gyobb útra kell indulnia. A jó 
Pásztor ölébe akarja venni ezt a 
báránykát és hazavinni.

Abuhorból is van egy kis be
tegünk. Ez a helység különösen a 
szívünkön fekszik, mert Sámuelnek 
a szülőfaluja. Ez a beteg egy 14 
éves leány, aki eleinte nagyon

vad és félénk volt, minden kőtől 
zésnél iszonyúan kiabált, de nemi 
sokára egészen bizalmassá vált, s 
most már bátran legyőzi nagy fej- 
sebeinek tisztítása előtt való félel
mét. A sebek hosszúra húzódott 
középfülgyuladás következményei. 
Az operációnál, amelyet a missziói 
orvosnő, a kormány-orvos bevo
násával végzett, kitűnt, hogy a 
halántékcsontok is meg vannak 
már támadva és részben elpusz
tulva. Ilyen eseteket Németország
ban nem is látunk. De az itteni 
lakosság ellenálló ereje még min
dig nincs megtörve. Adja Isten, 
hogy ez a gyermek meggyógyul
jon ! Olyan kedves kis lány. Ezen
kívül jelenleg még két hasonló 
korú leány van itt, jeléül annak, 
hogy leszámoltak a régi szokással, 
amely szerint ilyen nagyobb leá
nyoknak már nem szabad elhagyni 
a házat. Általában véve, az itteni 
szokások értelmében, beteg leá
nyaink már férjhez menésre valók 
és jó családokból származnak, 
Hozzátarlozóik azt mondják, hogy 
szeretnék őket férjhez adni, de 
hadd nyerjék először teljesen visz- 
sza az egészségüket. Milyen nagy 
felelősség van rajtunk ezekkel a 
fiatal lelkekkel szemben, akik még 
minden befolyásra olyan fogéko
nyak. S imádkozókra van szüksé
günk, akik szívükön hordják a 
mohamedán ifjúságot!

Mily sokat mondhat nekünk ez 
a kis tudósítás a mohamedán vi
lágban végzett munka szükséges 
voltáról! Mikor ezért a munkáért 
imádkozunk, ne felejtsük, hogy a 
wiesbadeni misszió anyagi nehéz
ségekkel is küzd s imádságainka 
kísérjék szeretetteljes adományaink 
is Ha keveset tudunk is adni, ad
junk, mert sok kis adománybó 
lesz a nagy adomány.
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Tudakozzátok az Írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Jul. 1. Zsolt. 103:1-12 . IV. Móz. 11: 
30—12 : 16. A  zúgolódó és elégedetlenkedő 
népnek meg kell látnia azt is. hogy Isten
nek van hatalma nekik a pusztaságban is 
húst előteremteni, de azt is, hogy az ilyen, 
erőszakkal kicsikart adományon nincs ál
dás. Isten néha meghallgat botor kéréseket 
is, ha valaki nagy erőszakkal döngeti velők 
a menny kapuját, de éppen kérésök meg- 
hallgallalásában kell meglátniok az erő- 
szakoskodóknak kívánságaik helytelen vo l
tát. Büntetéssel sújtja Isten azokat is, akik 
azö általa vezetőknek állított szolgái ellen 
lázadoznak, mint ahogy tette azt Miriám. 
A vezetők személyében az Úrnak akaralát 
kell tisztelnünk, aki őket arra a helvre 
állította.

Jul. 2. Zsolt. 103:13-22. IV. Móz. 
13:1—3 17— 34. A  Kanaán megkémlelé- 
sére kiküldött férfiaknak nem volt elég 
biztatás az, hogy azt a földet igazán gaz
dag, bőfermö földnek látták, sót nem volt 
elég biztatás még az a tudat sem. hogy 
az Ur maga Ígérte meg. hogy ezt a földet 
nekik adja. Mindezek fölébe kerekedett a 
gyávaság, amely fölébredt bennök, mikor 
meglátlak annak a földnek a hatalmas 
lermetü lakóit. Mint hogyha annak, aki 
ez Ur Ígéretére és segítségére támaszkodik, 
lélnie kellene az emberek erejétől I Hiába 
csendesíti őket Káleb, készek megtagadni 
az engedelmességet Mózesnek, ha az azt 
kívánná, hogy induljanak a föld elfoglalá
sára. Ilyen a gyáva emberi szív I

Jul. 3. Zsolt. 104 :1 -18 . IV. Móz. 
14:1-25. A rossz példa ragadós. A  kö
vetek félelme átszáll az egész népre s 
jajgatva tiltakoznak a Kanaánba való be
vonulás ellen. Hajlandók volnának inkább 
visszatérni Egyiptomba, a szolgaság hazá
jába, mintha elfelejtették volna annak min
den nyomorúságát. Csoda-e, ha az Ür 
haragja fölgerjed ellenök ? Egy Mózes 
hitére és szeretetére volt szükség, hogy 
szembeálljon evvel a fölgerjedi haraggal 
és enyhíteni próbálja azt. S az ilyen kö
nyörgés elől az Úr nem zárja el a fülét, 
szentségét 0  ugyan meg nem tagadhatja 
8 8 Büntetést el nem engedheti, de korlá
tozza annak erejét. Nem pusztul el az 
egész nép, de az ellenszegülők nem látják 
meg óz ígéret földjét. A  hű Káleb azonban 
külön Ígéretet is kap.

Jul. 4. Zsolt. 104:19-35. IV. Móz. 
34:26 — 45. A  fő bűnösöknek, a rossz híre
ket elterjesztett kémeknek azonnal meg kell 
halniok. Csak Józsué és Káleb nem tartoz

tak a hitetlenekhez s azok megmenekülnek. 
A  nép húsz éven felüli tagjainak negyven 
esztendeig kell a pusztában bujdosniok s 
ott halniok meg. anélkül, hogy az Ígéret 
földére bejutottak volna. A z  Ígéret földje 
a jövendő nemzedéké, a mostani gyerme
keké, azok fognak belémenni negyven év 
múlva. Hiába sír most már a nép az el
vesztett áldás miatt, az Úr kimondott Íté
letén változtatni nem lehet. Hány nemze
dék nem jutott be azóta az Ígéret földére, 
hitetlensége m iatt! Vájjon a magyar nép 
mai nemzedéke bejut-é? Vagy itt is a 
jövő nemzedéké az Ígéret?Jul. 5 Luk. 5 :1 -1 1 .  I. Pét. 3 :8 -1 5 . 
Luk. 9: 18—26. Csel. 5 :3 4 — 42. Gamáliel, 
a bölcs törvénytudó, nagyon okos tanácsot 
adott, hogy nem jó lesz a tanítványokat 
bántalmazni, mert hátha csakugyan Isten 
küldöttei. Ügy látszik, volt neki elég vilá
gossága arra, hogy legelőbb is megsejtse 
az iguzságol. De vájjon elindult-e ennek 
az igazságnak a határozott megkeresésére, 
mint ahogy azt olvassuk más két előkelő 
férfiről. NiKodémusról és arimathiai József
ről ? Gamálielről nincs ez följegvezve a 
Bibliában. S vájjon használ-e valakinek a 
meglátott, de be nem fogadott és nem 
követett igazság ?

Jul. 6. Zsolt. 105: 1— 15. IV. Móz 15 : 
1— 16. „A z  Úr előtt olyan legyen a jöve
vény, mint ti.“ Milyen széles alapokra 
fektető itt az Úr az embertárs iránt való 
szeretetek Ne legyetek szűkkeblüek, ne 
közösítsétek ki magatok közül azt, aki 
közétek akar tartozni. De természetesen, 
az a jövevény is legyen kész a nektek 
adott törvényeket és rendszabályokat meg
tartani, mert ezzel mutatja meg, hogy eggyé 
akar forrni veletek lélekben is. A  zsidó 
népnek adott törvénynek látszik ez, de 
tanulhatnak belőle a keresztyének is.Jul. 7. Zsolt. 105:16—36. IV. Móz. 
15:17— 41. A  legkeményebb parancsola
tok mögött is olt látjuk az Úr szeretetét, 
amellyel menteni akar mindent, ami ment
hető. Tisztázni kell a vétkeknél azt, hogy 
nem tévedésből, tudatlanságból történtek-e, 
mert kemény büntetést csak a tudatosan, 
szándékosan vétkezőkre kell szabni. Az 
ünnepnap megsértését szigorúan bünteti 
az Úr, de ha meggondoljuk azt, mennyi 
áldás származik az egész emberiségre az 
Úr napjának hűséges megszenteltetéséből. 
akkor azt kell látnunk, hogy a jövendő 
nemzedékek egész sorozata számára volt 
kegyelem az, hogy az Úr olyan szigorúan
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vette ezt a parancsot. S az Úr Jézus 
nekünk mélyebb belétekinlést is nyújtott 
ennek a parancsolatnak a lelki értelmébe.Jul. 8. Zsolt. 105:37— 45. IV. Móz. 
16:1—24. Milyen kemény és durva fel
lépésre képesek Isten népe közt is azok, 
akik nem hajoltak meg engedelmesen és 
alázatosan Isten rendelkezése előtt, mikor 
vezetőt állított az élökre, hanem a magok 
személyét akarják előtérbe tolni 1 Igazság
talan vád, durva rágalom tör ki az ilyenek
nek a szívéből Isten választott embere ellen. 
De aki érzi a maga elhivatottságét, az nem 
ijed meg az ellenség támadásától. ítéljen 
az Ür! Mózes biztos abban, hogy az Ür 
ő mellé áll, s neki nincs mitől félnie. De 
szeretettel gondoskodik arról is, hogy a nép 
közül se érjen egy ártatlant se semmi baj.Jul. 9. Zsolt. 106 :1 -1 2 , IV. Móz. 
16 :25—50. Mózes hite nem szégyenül 
meg, az Ür igazolja mindenki szemeláttára 
és sújtó keze rettenetesen ránehezedik a 
lázadókra. De milyen gonosz és makacs 
az emberi szív 1 A z  Isten igazságszolgál
tatásának ez a szemmellátható bizonyítéka 
sem győzi meg a népet Mózes ártatlan
ságáról, hanem ellene támad annak, akit 
az Úr maga igazolt. Ez is mutatja, mily 
nehéz helyzetök van azoknak, akiket az 
Úr vezető szerepre hívott el, mert ezeknek 
mindig az emberek irigységével, engedet
lenségével kell megküzdeniök. De az Úr 
helyt áll az Ö hű szolgáiért.

Jul. 10. Zsolt. 106: 13-33. ÍV. Móz. 
17: 1— 18:7. Mózest állította az Úr Izrael 
vezetőjének, a törvény hirdetésére s a tör
vény betöltése fölött való őrködésre. De a 
bizonyság sátorának (az akkori templom
nak) felügyeletére s az abban végzendő 
is'entiszteletek vezetésére külön vezetőt 
akart kijelölni, a papok közül, egy főpapot. 
Választása Áronra, Mózes testvérére esett, 
de, hogy a nép előtt látható,, bizonysága 
is legyen annak, hogy ez az Ö választása, 
azért rendelte el a vesszők beadását s 
vitte véghez azt a csodát, hogy az Áron 
vesszeje egy éjszaka kivirágzott és gyü
mölcsöt hozott. így hajolt le az Ür kegyel
mesen népének tudatlanságához és gyen
geségéhez. S nem még nagyobb kegyelem 
volt-e, hogy az egész emberiséghez úgy 
lehajolt a Krisztus által, hogy az Ige 
testié lett s a tanítványok így szólhattak 
róla: „amit hallottunk, amit szemeinkkel 
láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel 
illettünk, az életnek igéjéről.“ (I. Ján. 1:1.)

Jul. 11. Zsolt. 106:37-45  ÍV. Móz. 
20- Mennyire mutatja az ember gyarló
ságát az, hogy még Istennek legnagyobb 
hivatott szolgái sem tudnak mindig fedd-

hetetlsnül megállni az Úr előtt. Mózes 
hite is meg-meginog, látva és hallva Izrael 
népének újra meg újra megnyilatkozó 
elégedetlenségét olyan nyomorúságok fö
lött, amelyeken ő nem tudott segíteni, 
Kétségbeesetten borul arcra ahelyett, hogy 
bizonyságot, tenne a nép előtt Isten hatal
máról. A z  Ür maga tesz bizonyságot ma
gáról, de Mózesnek el kell viselnie kis
hitűségének következményeit. Nem ö lesz 
a nép vezetője az Ígéret földére.

Jul. 12 Máté 5 : 20— 26. Rom. 6:3—11. 
Máté 21 :2 8 —32. Csel. 8 :2 6 — 38. Krisztus 
azonosította magát velünk bűnösökkel sa 
mi ó-emberünket vitte fel testében a ke
resztfára. Ez az elvégzett tény hit állal 
lesz valósággá minden egyes ember éle
tében, aki ezt elfogadja. Ha hiszünk a 
megfeszített Krisztusban, akkor végbemegy 
lelkűnkben az újjászületés folyamata, hogy 
ugyanis a bűnös óember meghal s az 
új ember megszületik és él. Titokteljes 
lelki folyamat ez, de aki nem okoskodik 
fölötte emberi bölcseséggel, hanem elfo
gadja gyermeki hittel, az tapasztalni fogja, 
hogy Isten Szentlelke valóban véghezvitte 
lelkében ezt a csodát.

Jul. 13. II. Kor. 1 : 1 -11 . IV. Móz. 21 
A  Jézus Krisztusra mutató ótestamentomi 
képek egyik legmegragadóbbikaazérckigyó, 
Mint ahogy a mérges kígyók megmarlák 
a pusztában az elégedetlenkedő zsidó 
népet, úgy marja meg az ember lelkét a 
bűn kígyója. S mint ahogy, aki hittel 
föltekintett az érckígyóra és meggyógyult 
a kígyómarásból, úgy gyógyul meg a bűn 
halált okozó marásából, aki hittel föltekinl 
a keresztfán felemeltetett Megváltóra. (Ján. 
3:14, 15) S aki így meggyógyult, az 
örömmel mehet tovább a maga útján. 
Mint ahogy a megszabadult Izrael előtt 
elhullottak az ellenségek s övé lett az 
Ígéret földe, úgy győzedelmeskedik a hívó 
lélek is a lelki ellenségen s hatol bz 
mind mélyebben az Isten országába.

Jul. 14. II. Kor. 1: 12 -24  IV. Móz. 
22:1-20. Jellemző, hogy maga Bálák nem érzi 
magát hivatva arra, hogy Izráel népét 
megátkozza. Nyilván érzi.,hogy neki semmi 
összeköttetése sincs az Úrral s átka nem 
lenne foganatos, mert ennek keresztülvite
léhez Istenre van szükség. Ezért fordul 
Bálámhoz, a prófétához. De éppen ezért, 
mert Bálámnak van összeköttetése azúrral, 
azt a parancsot nyeri, hogy az úr választott 
népét nem szabad megátkozni. A  parancs 
mindjárt első alkalommal, nagyon világos. 
Miért nem elégszik meg vele Bálám? Miért 
kérdezi másodszor is az Urat ? Bálámnak 
ez az ingadozás, tétovázás a bűne.
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