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Uram, mikor . . . ?
(Máté 25:31-46.)

Akik a jobb oldalon állnak, azokról a Megváltó jobban tudja, 
hogy mikor, mit cselekedtek Őérette, mint ők maguk. Akik bal
oldalon állnak, azok pedig jobban akarják tudni, mint a Meg

váltó, hogy ők olyasmit nem cselekedtek,
így lesz ez az ítélet napján és így kell ennek lennie most is. 

Vizsgáld csak meg magad! Mire emlékezel? Arra é, hogy mi mindent 
cselekedtél az Úrért, mennyit dolgoztál az Isten országában, a betegek, 
a szenvedők, a szegények, a foglyok között, — vagy pedig arra, hogy 
mennyi ilyen alkalmat mulasztottál el, hányszor voltál hűtelen az el- 
hivatásodhoz ? Ha az előbbire emlékezel, a magad cselekedeteire, 
akkor jaj neked! — Oda fogsz kerülni a baloldalra, ahol a Megváltó 
eszedbe juttatja mindazt, amit nem cselekedtél meg. Ha csak az 
utóbbira emlékezel, a hűtlenségedre, a hiányaidra, a nyomorúságodra 
s alázatos szívvel .állasz Megváltód előtt minden napon, — akkor 
legyen bizalmad Őbenne! Ő tud mindent, s amit te tudsz, azt be
borítja szentséges Vérével s néked csak azt mutatja meg, amit ő  tud, 
amire Ő emlékezik.

De hogyan juthat el az ember oda, hogy ne emlékezzék a 
„maga“ cselekedeteire? Egyszerű. Ha szabad lesz önmagától egé
szen. „Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek“ . Mit jelent ez? Azt, 
hogy mindent, amit tettem, azt az Úr tette általam. Tehát nem az 
enyém. Az enyém csak az, amit elmulasztottam, ami bűn, ami rossz. 
Az Ür kezében csak eszköz vagyok. S az eszköznek nincs emléke
zete. Vájjon melyik kalapács tudja, hogy hányszor sújtott az üllőre? 
De a Mester tudja és megbecsüli a maga szerszámait.

Szinte lehetetlen és mégis lehetséges. — De ez is csak Ő általa. 
Ha Ö lesz bennünk mindenné s mi csak azt keressük, ami az Övé.

Vájjon melyik oldalon fogsz majd állani s mire felelsz így a 
Megváltónak: „Uram, mikor?“

F. Z.
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A keresztyén ember minde
nek szolgája a szeretetben.*

A keresztyén ember mindenek 
ura lehet a hitben: érzelmei

nek, indulatainak, a benne lakozó 
bűnnek. De a keresztyén szolga is.

Hogy lehet valaki egy személy
ben úr és szolga, még pedig min
denek szolgája? Mi módon lehet
séges ez? — A szeretetben.

Mit jelent az szolga, szolgálni? 
Valakinek alárendelve lenni, an
nak akaratát, parancsét teljesí
teni. A jó szolga megszűnik maga 
akarni. Feladja saját terveit, gon
dolatait, akarata beleolvad urának 
akaratába és csak urának él.

Szeretetben szolgálni ? Szívünk 
egész melegével, minden érzésével 
körülvenni azt, akinek szolgálatá
ban állunk. De hát szeretheti egy 
szolga az urát? És lehet az a mi 
életünk célja, hogy szolgáljunk, 
mégpedig szeretetben szolgáljunk, 
— nem bérért?

Az emberi természet lázadozik, 
természetes ösztönénél fogva igyek
szik kiszabadulni a szolgaságból. 
De vájjon azok az emberek, akik 
szabadoknak képzelik magokat, 
igazán szabadok ? Az egyik a 
kártya szolgája, a másik a dohány
zásé, harmadik az ivásé, stb. Te 
is szolga vagy, csak az a kérdés, 
hogy kinek, vagy minek a szol
gája. Mindenképpen szolga vagy, 
vagy a világé, bűneidé, vagy az 
Ür Jézusé.

Mindenek szolgája a szeretet
ben. Mit jelent az, hogy mindenek? 
Azt, hogy mindenkié, akitől ezért 
jutalmat kapunk? Vagy aki szeret 
minket? Nem. Ez azt jelenti, hogy 
az Úrnak és azoknak, akikhez Ő 
küld minket. Mindeneknek, aki

*A „Fébé“ Ev. Diakonissza Nőegylet 
evangélizáló konferenciéján tartott egyik 
előadás rövid vázlata. — Mull számunkban 
„A kér. ember mindenek ura a hitben“ című 
cikknél e megjegyzés tévedésből kimaradt.

nyomorult, gyámoltalan, aki szere- 
tetre szorul.

Mindeneknek szolgája a szere
tetben, ez azt jelenti: nem akarni 
többé semmi mást, mint szeretni, 
szerelni és szeretni. De honnét 
vesszük azt a szeretetet, ami al
kalmassá tesz minket arra, hogv 
szolgák legyünk? Mi a szolgálat? 
Ki az, aki megtanít minket szol
gálni? Ki a szolga és mi a szolga 
bére? Honnét vehetjük a szerete
tet?, A szeretet örök forrásából: 
az Úr Jézusból. Mi a szolgálat? 
A szolgálat különböző lehet. Lehet 
egy mosoly, egy pohár víz nyúj
tása, de kívánhatja a szolgálat azt 
is, hogy mindent és mindenkit, eki 
nekünk kedves, odaadjunk. És kí
vánhatja az életünket is.

Ki az, aki megtanít minket a 
szolgálatra? Az, Aki mindenek 
szolgája, volt. Az, aki azt mondta, 
hogy „Én nem azért jöttem, hogy 
nékem szolgáljanak, hanem azért, 
hogy én szolgáljak.“ ő  is szolgált 
nekünk. Lejött a királyi trónjáról 
és szolgált mindenkinek: a vakok
nak, gutaütötteknek, bélpoklosok- 
nak, vámszedőknek, bukott nőnek, 
de szolgált a farizeusoknak is, 
de nemcsak ne,kik, hanem neked 
és nekem is. Úgy szolgált, hogy 
megalázta magát a keresztfának 
haláláig., az életét adta érted és 
értem. Úgy szeretett téged, meg 
engem, hogy meghalt értünk.

Ki lehet a szolga? Azt már 
tudjuk, hogy mindnyájan szolgák 
vagyunk. Csak az a kérdés, hogy 
kinek a szolgái akarunk lenni.

Mi a szolga bére? Az, hogy 
szabad szolgálnia. És az Úr Jézus 
szolgája lehetsz. Megtapasztalha
tod majd, hogy milyen gyönyörűség 
az Úrnak szolgálni. Polgára lehetsz 
annak az országnak, melynek Ura 
a Királyok Királya és majd oda
fent vár reád a pálma és korona.

Dr F. M. d. fi.
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Azért legyetek készen ti i s !
Máté 24:44.

Mária szorgalmas, rendes, a mun
kájában hűséges leány volt. 

„Jó leány“— mondták mindnyájan, 
akik vele érintkeztek: özvegy édes
atyja, akinek a háztartását látta 
el; kis testvérei, akiket gondozott; 
a szomszédok, akikkel mindig ba
rátságos volt; az úrnője, akinél 
dolgozott közben.

Egy napon megbetegedett. Soha
sem gondolt arra, hogy ez is le
hetséges s a betegség soká tartott. 
Egyik hét elmúlt a másik után. 
Egy nap meglátogatta a falu lel
késze. Komolyan ránézett Máriára 
és így szólt: „Mária, szívesen men
nél haza, ha a Megváltó érted 
jönne?“ — Mária fehér lett, mint 
a fal. Ezután beszélt neki tovább 
a lelkész, csodálatosan szép laká
sokról, az Úr Jézus szeretetéről és 
könyörületességéről. Mária hall
gatta a szép szavakat, de közben 
úgy érezte, mintha egy vas marok 
szorítaná össze a szívét. Amikor 
a lelkész elment, akkor az atyjára, 
a testvéreire, a házra, a kertre, a 
malacokra és a baromfira gondolt, 
— nem, nem akar a lelkészre és 
azokra a dolgokra gondolni, amik
ről ő beszélt.

Néhány nap múlva megint meg
látogatta a lelkész. Felolvasott neki 
egy bibliai történetet. Vájjon miért? 
Hisz még jól emlékezett rá az is
kolából, de nem foglalkozott vele. 
Gondolatai közben megint messze 
jártak: a háztartás, a kert és a 
gazdasági udvar.

Milyen különösen hangzott a 
lelkész hangja. Mint hogyha halotti 
beszédet mondott volna. Egy pil
lanatig mégis odahallgatott Mária. 
„Azok pedig, akik készen valának, 
bemenének a menyegzőbe és az 
ajtó bezáraték.“ Készen voltak? 
Mire készen? S akkor látta, hogy

a lelkész letérdelt és imádkozott. 
Ekkor megremegett a beteg szíve. 
Összekulcsolta kezeit. Igen, olyan 
jó imádkozni. — ő  is akart imád
kozni. És hallotta a lelkész hang
ját: „Add, hogy ez a lélek is ké
szen legyen, amikor a Te szent 
Fiad érte jön, hogy magához hívja 
őt. És tudjon boldogan Vele menni.“

A beteg sápadtan, csendesen 
feküdt az ágyon. Amikor a lelkész 
a kezét felé nyújtotta, tele volt a 
szeme könnyel: „Mária, kérni fo
gom Istent, hogy ne szólítson 
előbb el, mielőtt örömmel nem 
tudsz hozzámenni. De Máriám, 
kedves gyermekem, talán rövid a 
le időd m ár?!“

Mária fejét a fal felé fordította 
és sírt. A lelkész elment. Sokáig 
mozdulatlanul feküdt Mária az 
ágyon. Valami különös képet lá
tott a fehér falon. Mintha az egész 
élete megjelent volna ott előtte. 
Dolgok, amelyeket rég elfelejtett. 
Képek, amelyek már eszébe sem 
jutottak és közben mindig hallotta, 
amint egy hang ezt mondta: „Az 
ajtó bezáraték! Bezáraték örökre 1“ 
Jaj, ő nem volt készen. Kész volt 
dolgozni, enni, aludni, de nem volt 
kész az Urat örömmel várni. Az 
Úr Jézus olyan idegen volt neki.

Öccse, Karcsi lépett be az aj
tón. „Karcsi, gyere ide, imádkoz
zál.“ — Karcsi tágra nyitotta a 
szemét. — „Mit csináljak? Imád
kozzam ? Minek?“ — A beteg bó
lintott : „Igen, Karcsi, imádkozzál 1“ 
— „Nem tudok," — volt a rövid 
felelet. Ekkor a haldokló megint 
fal felé fordult, „ő nem tud sem
mit, — nem tud a Megváltóról. 
Miért nem mondtam én neki sem
mit a Megváltóról?“ Megint egy 
árnyék futott végig a fehér falon. 
A beteg hangosan felnyögött: „A- 
zok, akik készen valának ...“ — 
Uram Isten 1 — „Az ajtó bezára
ték.“ — Sokáig feküdt így. Egy
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kis szőke fiú sza'adt be az ajlón 
s egy kis virégbokrétát téve a be
teg ágyára, így szólt: „Ezt neked 
szedtem.“ — A lelkészék kis Fri- 
cije volt. — „Azt mondta az édes 
apám, hogy te nemsokára meg 
fogsz halni, s azt gondoltam, hogy 
biztosan szeretnél egy szép kis 
bokrétát vinni az Úr Jézusnak." 
„Az Úr Jézusnak — én? ő t én 
valószínűleg nem fogom megta
lálni“ — felelte szomorúan Mária. 
„Nem találod meg? Dehogy is nem, 
hisz ő  hív téged és az angyalok 
karjaikban visznek az Ő ölébe." 
„Engem nem“, — mondta szomo
rúan a beteg. „Dehogy is nem“ — 
mondta elégedetlenül a kis fiú. 
„Az én szép születésnapi énekem
ben minden benne van. Nem is
mered? Majd elénekelem neked! 
Akarod?“ És összetett kézzel kezdte 
a kis fiú az éneket:

Mert a Jézusé vagyok,
Arcom egyre úgy ragyog,
Szívem örvend pásztorának.
Lelkem hívó szent szavának.
Ismer engem és szeret,
Néven szólít, úgy vezet.

Az egész éneket elénekelte, az 
ő tiszta, csengő hangocskájával. 
„Miért sírsz?“ — kérdezte csodál
kozva, — „nem örülsz neki?“ A 
beteg nem felelt, csak még keser
vesebben sírt. „Azok. akik ké
szen valának.“ Oh, úgy félt a ha
láltól. Úgy félt a sötét, hideg sírtól.

Frici csendesen, ijedten osont 
ki a szobából. A beteg újra csen
desen feküdt, de ott csengett a 
fülében:

Hogy ne volna így nekem 
Boldog teljes életem ?
S majd ha véget ér ez élet, 
Angyalokkal égbe térek,
Hol hű pásztorom fogad,
És örök hajlékot ad.

„Igen, ha én is az ő  báránya 
volnék — nékem nem volt soha 
időm az ő  száméra. Úgy szerettem

dolgozni, de imádkozni ? Óh, csak 
tudnék imádkozni! Édes Istenein, 
adj még időt arra, hogy megtanul
jak imádkozni!“

*

Tél lett — és azután újra tavasz. 
„Meddig kell még a szegény leány
nak kínlódnia“ — mondták az 
emberek.

Az orvos a fejét rázta: „Cso
dálatos 1 Nem hittem volna, hogy 
megérje a tavaszt. Szívós termé
szet 1“

Mária csendesen, békével fe
küdt. Nem panaszkodott. Arca 
mindig sápadtabb lett, de szemei 
mindig jobban ragyogtak.

Május végén, egy verőfényes 
napon a lelkész kis fia egy kosár 
gyöngyvirágot hozott neki. Mária 
mosolygott, annyira gyenge volt, 
hogy alig tudott beszélni, de a kis 
fiút szorosan odavonta magához.

„Fricikém, nemsokára a jó Pász
tor karjaiba megyek el innen. Meg 
fogom neki mondani, hogy virágot 
hoztál az Ő számára — és éne
keltél nékem az Ő szeretetéről.“

Aznep este meghalt. A lelkész 
ott ült az ágya mellett Mária öreg 
édesatyjával s a testvérei ott álltak 
körülötte.

„Akik pedig készen valának“ — 
suttogta a haldokló — „én készen 
vagyok — Megváltóm — az ajtó 
nyitva áll — ki van tárva — oh — 
milyen — dicsőség — —“

*
„Jó, hogy kiszenvedett, hiszen 

annyit kellett szenvednie, pedig 
olyan jó leány volt“ — mondták 
az emberek.

„Jó, hogy időt nyert és elké
szülhetett“ — mondta a lelkész.

Mennyi időnk van még miné- 
künk, nekem és tenéked?

Németből.
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Ne tudja a te balkezed.

Egy hívő lelkész éhezőket, nyo
morékakat, szenvedőket aján

lott a gyülekezet figyelmébe, hogy 
ki-ki tegyen értük annyit, amennyit 
tud. Egy okoskodó ember, aki 
vallásellenes okokból mindenáron 
lehetetlenné akarta tenni a lelkészt, 
felállt és azt mondta :

— Meg tudná-e nékem mon
dani, Lelkész úr, hogy Ön saját 
maga mennyit tett ezekért a sze
gényekért? Én is ugyanannyit 
akarok adni.

Az ember magában így okos
kodott. Vagy nem áldozott a pap 
maga semmit, ami papoknál sok
szor előfordul s akkor most sem
miről se tud számot adni és a 
gyülekezet előtt lehetetlenné válik. 
Vagy pedig, ha tényleg áldozott, 
akkor most kénytelen szerényte
lenül elősorolni őket s így is visz- 
szatetszést kelt majd a gyülekezet 
előtt.

A lelkész azonban nyugodtan 
ránézett az emberre és annyit 
mondott:

— Nézze, kedves Barátom, 
hogy én mit tettem ezekért a sze
gényekért, azt még a balkezem 
se tudja, hogyan tudná akkor a 
fejem. De ha ön tényleg ugyan
annyit akar adni, akkor kérdezze 
meg magukat az illető szegényeket, 
azoknak talán jobb az emlékezetük.

A kisértő kérdező megszégye- 
nülten ült vissza a helyére.

 G O N D cTTa TO K

A kipróbált és a kegyelem tá
laién nyugvó hit sohasem igyek
szik a maga hitbeli álláspontját 
másokra átruházni, nem kívánja 
másoktól, hogy azok az ő ismerete 
szerint éljenek, mig a kegyelem 
oda nem nevelte és erre képessé 
nem tette őket. Mert semmi sem

u g á r“

ellenszenvesebb előttük, mint azok 
a másolatok, amelyekkel Isten or
szágában találkozunk s amelyek 
kívülről a kegyesség látszatát mu
tatják, de belülről megtagadják 
annak erejét. Inkább azt óhajtják, 
hegy mindenki a már megnyert 
ismeret szerint éljen s hű legyen 
abban, amire nézve az Űrtől vilá
gosságot nyert s ne akarjon más
nak látszani, mint ami valóban.

A legdrágább hitbeli tapaszta
latokat nagyon gyakran nyomban 
követik a hit legnehezebb próbái.

Ha állandóan a győzelem tala
ján akarunk maradni, akkor állan
dóan ítélet alatt kell hagynunk azt, 
amit Isten elitéit.

A legmélyebben járó lelkek 
szenvedésének útja rendszerint 
nem a világban, hanem keresztyén 
testvéreik közt kezdődik.

Isten gyermekeinek mindig 
könnyebb volt a világ gyűlöletével, 
mint a világ barátságával szemben 
megállani.

Kröcher Jakab:
„A hit növekedése.“

A hit sohasem keresi maga a 
feladatait és szolgálatait, de nem 
késik cselekedni, mihelyt észre
veszi, hogy Isten hívja el azokra.

A  tapasztalatainkról szóló bi
zonyságtételben mindig csodálatos 
erő rejlik.

Soha senki lelkileg meg nem 
érett az ítéletre anélkül, hogy az 
itéletrevivő úton ne hallotta volna 
Isten intő szavát.

Kröcker Jakab : 
„ A hit harcéi
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Egy afrikai nő érzékeny 
lelkiismerete.

Baela Róbert lelkész írja a kö
vetkezőket :

Obloban egy 60-éves nő kere
sett fel késő este. Tudtomon kívül 
sokat kellett rám várnia. Valami 
nyomta a szívét, amit el akart 
mondani, mert másnap úrvacsorái 
istentisztelet volt. — Remegve és 
könnyes szemmel kezdte: „Kedves 
lelkész úr, én holnap, sajnos, nem 
járulhatok az Úr asztalához, bár 
nagy szomorúságomban szüksé
gem lenne erre. Magam vagyok 
az oka. Két hónap előtt halt meg 
pogány hitü anyám. Ebből az 
alkalomból pogány rokonaim és 
ismerőseim látogattak meg, hogy 
részvétüket nyilvánítsák. Közben 
pogány dalokat énekeltek és tán
coltak hozzá. (Rhylhmikus mozgá
sok, hasonlítanak az európai tán
cokhoz örömük, gyászuk kifeje
zője.) Egyik ének úgy meghatott, 
hogy hirtelen közéjük álltam és ve
lük táncoltam." — „Hogy tudtál te, 
öreg asszony, aki keresztyén vagy, 
pogány rokonaiddal táncolni?'— 
kérdeztem. Nehéz belső küzdel
mem volt és sajnos, mégis az 
ellenség győzött. Egy benső hang 
azt m ondta: ezek az emberek 
azért jöttek, hogy részvétüket ki
fejezzék, velük kell, hogy táncolj 
köszönetképpen, ha nem teszed 
meg, megharagszanak rád. Fel 
akartam állni, de egy másik hang
nak engedelmeskedve, amely azt 
mondta: „Keresztyén vagy és nem 
szabad táncolnod!' ülve marad
tam. Ahogy este keresztyén isme
rőseim elmentek, újból hallottam a 
gonosz hangját, amely ezt mondta: 
most már nem látnak keresztyén 
testvéreid, most már táncolhatsz,

s u g á r "

hogy tetszésüket megnyerjed. Az 
ének hangzott tovább és én tán
colni kezdtem. Rögtön megszólalt 
bennem a másik hang, hatalmasan 
és büntetőén: Keresztyén akarsz 
lenni és mégis a pogányokkal tán
colsz ! Egy hónap előtt éltél az Úr 
vacsorájával és ez a gyümölcse? 
Azt gondolod, a keresztyének nem 
láttak, hát Isten sem látott ? Azóta 
lelkiismeretem nem hagy nyugodni 
és nem merek az úrvacsorához 
járulni. Érzem, hogy nem közeled
hetem a szent asztalhoz én sze
gény bűnös." — Mélyen meghatott 
ez a vallomás és megpróbáltam őt 
vigasztalni: Mivel te ezt a tettedet 
igazán megbántad és kérted Istent, 
bocsássa ezt meg neked, légy meg
győződve róla, hogy Isten megbo
csátott neked. Ezt a bűnt a jövő
ben nem szabad újra elkövetned. 
De ha érzed a szükségét annak, 
hogy az Úr asztalához járulj, akkor 
eljöhetsz. Megváltónk így szól: Jöj
jetek én hozzám mindnyájan, akik 
megfáradtatok és megterheltettetek 
és én megnyugosztlak titeket. — 
Az öreg asszony megköszönt min
dent és azt mondta, majd gondol
kozik erről és az elhatározását hol
nap megmondja. Az asszony más
nap reggel, még mielőtt felkeltem 
volna, már ott ült az ajtóm előtt. 
Azt mondta, sajnos, még nem nyu
godott meg, ezért nem mer úrva
csorát venni., „Jól van" — felel
tem — „az Úr bocsásson meg ne
ked és adjon neked békességet.“ 
Ez az asszony az Ur Jézus gon
dolatai szerinti úrvacsacsorázó le
hetett volna, mert megbánta és 
bevallotta bűnét, de nem vett úr
vacsorát, mert nem tudott egészen 
hinni az Úr megbocsátó kegyel
mében. Mert ha valaki szomjúho- 
zik, jöjjön énhozzám és igyékl 
Boldogok, akik éhezik és szomjú- 
hozzák az igazságot, mert ők 
megelégíttetnek!
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Tudakozzátok az Írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Aug. 1. II. Kor. 12:11-21. Ezék. 8. Az 
Ur látásokban mutatja meg a prófétának, 
Hogy mennyire elfordult Őtőle Izrael népe 
és milyen utálatos bűnökbe esett. Izrael 
fiainak a belső lelki világa hasonlatos 
ahhoz a helyiséghez, amelynek falai telve 
vannak utálatos csúszó-mászó állatoknak 
és barmoknak képeivel. S mint ahogy a 
látás szerint ezeket sötétben imádják, úgy 
képzeli el a bűnös emberi lélek is, hogy 
belsejének sötét képei el vannak rejtve 
Isten előtt. De az Úr szemei áthatnak a 
sötétségen, ő  tudja, hogy kinek-kinek mi
lyen képek vannak bevésve lelke mélyébe.

Aug. 2. Luk. 16: 1-12. I. Kor. 10: 1-13. 
Máté 13:44-46. Csel. 17 : 16-34 Fajdalom, 
hogy Isten igéje kénytelen a hamis sáfárt 
is példa gyanánt állítani a tanítványok elé. 
A hamis sáfárt, természetesen, az ő ha
misságában nem követhetjük, de abban 
igen, hogy a maga dolgaiban eszesebb, 
találékonyabb, mint Isten gyermekei a sa
ját dolgaikban, vagyis az Ür dolgaiban, 
amelyek rájuk vannak bízva. Nem hívek 
még azon a kévésén sem, ami itt a földi 
éleiben reájuk bízatott s hogy bízhassa 
akkor teájuk az Úr azokat a nagyobb fel
adatokat, amelyek majd odafönn válnak 
teájuk? Bizony csak a hű_ szolgáknak 
mondhatja majd egykor az Úr ez t: „Ke
vesen voltál hű, sokra bizlak ezután“.
(Máté 25:21.)

Aug 3. 11. Kor. 13. Ezék. 9. Isten 
gyermekei azok, akik bűneiket megbánva 
megtértek s Krisztus keresztjében bűnbo- 
csánatot találtak, el vannak pecsételve, 
láthatatlan pecséttel, amelyet csak Isten 
szeme lát. A Szent-Lélek pecsétje ez, 
mely megkülönbözteti a hívőket a hitet
lenektől. S a nagy leszámolás napján az 
elpecsételtetteknek nem kell félniök az 
ítélettől, őrzi őket a pecsét. Még nincs itt 
ez Ítélet, még a kegyelem ideje van. Be- 
töltötted-e már a föltételt, amely alatt meg
nyerheted a Szent-Lélek pecsétjét? Krisz
tusé vagy-e már bűnbánat és hit által ? 

Aug. 4. Gál. 1. Ezék. 10. A próféta 
mei előtt ugyanaz a látomás jelenik 

meg, amelyről már szólt könyvének első 
fejezetében. Isten a maga dicsőségét fejezi 
h a látomásban. Mivel Istent magát földi 
szem nem láthatja, a négyarcú Kérubok 
s az azok mellett levő, szemekkel ellátott 

rekek képében mutatja meg dicsőségét 
kiél előtt. A Kérubokat s a kerekeket 

Lelke mozgatja s a Kérubok közt 
tó tűz az ő  Lelkének tüze. Ebből a

tűzből kell az Úr szolgájának a városra 
szórnia. A lűz lehel megelevenítő tűz azok 
számára,akik hisznek és megemésztő tűz 
az Ítélet alá megéretlek számára.

Aug. 5. Gál. 2. Ezék. 11. Legnagyobb 
felelősség azokon van, akik gonosz beszé
deikkel sokakat eltántoritottak és a bűn 
útjára vezettek és még dicsekesznek is 
gonosz cselekedeteikkel. Ezekre kimondja 
az Űr az Ítéletet. De akik nem tartoz
nak ezek közé, azok felett őrködik az Úr, 
hogy ha ideig óráig nehéz útakon kell is 
jérniok s szenvedniük a hitetlenek közt, 
egybe fognak gyűjtetni, mert az Úr új szi
vet és új lelket ad nékik. Az új s z ív  Ígé
rete ma is szól mindenkinek, aki azt el
fogadja. Jézus keresztje alatt találod meg 
az új szivet. Menj oda bűneiddel s fogadd 
el az új, tiszta szivet.

Aug. 6. Gál. 3:1-14. Ezék. 12. Izra.el 
népéhez nemcsak beszéd által szólt az Úr, 
hanem szemmel látható jelek által is. 
Maga Ezékiel próféta is ilyen csodajel 
volt. Az ő kivonulásának Jeruzsálemből, 
minden részleteivel, ezt kellett példáznia, 
hogy igy kell majd onnan kivonulnia a 
népnek, élén a királlyal, hogy fogságba 
hurcoltassék. A bűnös nép azonban azt 
hitte, hogy ez a jövendölés csak sokkal 
később fog bekövetkezni; mindenki elhi
tette magával, hogy ez nem neki szól, 
hanem egy későbbi nemzedéknek. De az 
Úr hangsúlyozza, hogy a beteljesülés ha
mar eljön. így vagyunk az Úr Jézus vissza- 
jövetelének varasával is. Megnyugtatjuk 
magunkat, hogy az még messze van, pedig 
nem tudjuk nem holnap lesz-e ?

Aug. 7. Gál. 3; 15-29. Ezék. 13. Az 
Úr nem tűrheti az olyan prófétákat, akik 
a saját bölcseségükből, nem pedig az 0  
Lelke indításából prédikálnak. Akármilyen 
szépen beszélnek az ilyenek, ez a szépség 
csak külső máz, amely lepattog, hogy meg- 
láttassék a belső üresség. Az ilyenek sze
retnek mindig békességet prédikálni, hogy 
a lelkeket elaltassák és azok bele ne jut
hassanak a bűnbánatra ébredt s z ív  har
cába. Mert hiszen, hogy ide juttathassák 
a lelkeket, ahhoz az kellene, hogy előbb 
ők menjenek át az újjászületés lüzén, 
mert csak akkor szólhatna általuk az Ür.

Aug. 8. Gál. 4:1-16. Ezék. 14. Mily 
borzasztó az, hogy az emberek a legkü
lönbözőbb bálványokat rejtegetik a szivük
ben : pénzt, testi élvezeteket, hirnevet, ha
talmat, amelyeken csüggnek és elébe helye
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zik őket Istennek. S ezekkel a bálványok
kal a szivükben mennek Isten szolgáihoz, 
hogy azoktól helybenhagyást nyerjenek 
bűnös életükre. Isten maga felel meg az 
ilyeneknek, úgy hogy ledönti a bálványai
kat s a prófétát is megbünteti, ha az meg
téveszteni engedi magát altatok. Isten min
denkitől sajátmagálól kéri számon bűneit. 
A megtérésnek személyesnek kell lennie. 
Még a Noéhoz, Dánielhez és Jóbhoz ha
sonló kegyes emberek közbenjárása sem 
használhat nekünK. Egyedüli közbenjárónk 
Jézus Krisztus, akinek keresztjéhez szemé
lyes bűnbánattal és hittel kell járulnunk.

Aug. 9. Luk, 19 41-48. 1. Kor. 12:1-11. 
Máté 23:34-39. Csel. 20: 17-38. A kegyel
mi ajándékokban és a szolgálatokban kü
lönbség van, de ugyanaz az Úr, ugyanaz 
a Lélek. Mily jó ezt tudnunk. Mert ha nem 
tudnánk, akkor, talán az, aki több kegyelmi 
ajándékot és nagyobb szolgálatot kapott, 
lenézné azt, akinek kevesebb jutott osz
tályrészül és az, aki kevesebbet kapott 
irigyelné azt, aki többet kapott. De igy, aki 
alázatosan elismeri azt. hogy minden az 
Úrtól van és semmi sem az ő érdeme, az 
meg tud maradni ebben az alázatosságban 
és hálaadó szívvel végzi a maga feladatát 
ott és úgy, ahol és ahogy azt az Úr adja.

.Aug. 10. Gál. 4: 17-31. Ezek. 17. Aki 
az Úrral való szövetséget megszegi, az nem 
szabadulhat meg. így szegte meg Izrael 
népe és annak királyai újra meg újra azt 
a szövetséget, amelyet az Úr kötött vele, 
az ószövetséget, mig szét nem szóratott 
mindenfelé. De az Úr újszövetséget kötött 
a földnek minden népével, Ő maga plán
tált el egy gyönge ágat, egy vesszőszálat 
az Isai törzsökéből (És. 11:1), hogy az 
magas és terebélyes fává növekedjék s 
annak árnyékában találjanak enyhelyet a 
fáradt lelkek. A Go'gotán köttetett meg az 
újszövetség, meg ne szegjük, legyünk hozzá 
hívek 1

Aug. 11. Gál 5: 1 —12. Ezek. 18. Mi
lyen hatalmasan szól itt az Úr arról, hogy 
minden lélek önmagáért felelős. Nem örö
kölhetjük apáink igazságát, sem nem lehe
tünk felelősek az ő bűneikért, minden 
embernek magának kell számolnia a maga 
életéért. Bűnösnek érzed magad? Valid be 
bűnödet Istennek és térj meg s minden 
bűnöd megbocsáttatik. Igaznak vallód ma
gadat ? Vigyázz, mert ha a magad igaz
ságára támaszkodó!, elbukol és igazságod 
nem számíttatik be néked. Bűnös vagy, de 
nem kell elveszett bűnösnek maradnod. 
Lehetsz megkegyelmezett bűnös. Isten ke
gyelme ki van tárva előtted a Jézus Krisz
tusban, ragadd meg ezt a kegyelmet.

Aug. 12> Gál. 5:13 — 26. Ezek 19. Hiába 
neveli gyermekét az ember erőssé, mint az 
oroszlán. Még ha királyi sarj is az, mini 
azok, akikről ez a példázat szól. Isten 
haragja által földre vettetik, mert Isten a 
kevélyeknek ellene áll. Mindnyájunknak 
meg kell hajolnunk a „Júda nemzetségé
ből való oroszlán“ előtt, aki „megöletett 
Báránnyá“ lett érettünk (Jel. 5 : 5—6 ), hogy 
megváltson bennünket bűneinkből. így lett 
erős oroszlánná, akinek „adatott minden 
hatalom mennyen és földön.“ (Máté 28:18.)

Aug. i3. Gál. 6 Ezek. 20 :1—26. Az 
Űr megkívánja tőlünk, hogy aszerint a vilá
gosság szerint járjunk, amelyet nyertünk 
tőle. Izrael népe megkapta az Űr törvé
nyeinek és parancsolatainak világos ki
jelentését, de mivel nem engedelmeskedetl 
nekik, az Úr elvetette ezt a népet. Nekünk 
nem törvény, hanem evangélium adatott, 
amely ugyan még világosabban elénk állítja 
Isten akaratát, mint a törvény, de amely 
egyúttal reámutat arra az erőforrásra is, 
amelyből meríthetünk, hogy a törvényt 
betölthessük. Elfogadjuk-e az evangélium 
világosságát és abban járunk e ?

Aug 14 Luk. 1 : 1—12. Ezek. 20 : 27— 
44. Aki Isten törvényének nem engedel
meskedik, az csak ítéletet várhat. így súj
tott le az ítélet Izrael népére. De ha a 
keresztyének nem engednek az evangé
liumnak, rájuk még súlyosabb ítélet vér. 
Csak azok menekülnek meg közülök, akik 
elfogadják a kegyelmet. S ha Izrael meg
tér, ő is kegyelmet nyer s újra fölemeltetik.

Aug. 15. Luk. 1 : 13—25. Ezek. 21. Nagy 
háborúkkal, ellenség fegyvere által is meg
mutatta haragját az Űr, hű'.elen, engedetlen 
népe ellen. S a mi magyar népünk meny
nyire nem tudta meglátni a nagy világ
háborúban szenvedett veszteségei okául 
sem a maga bűneit. Istennel szemben való 
engedetlenségét, hűtlenségét. Mások bűneit 
látni s azok miatt átkozódni tudunk, de 
hát a mi bűneink, a mi bűneink? II

Aug. 16. Luk. 18:9—14. I. Kor. 15: 
1-10. Luk. 7 :3 6 -5 0 . Róm. 8 :35-39. 
Pál apostol azért tudta a teljes evangéliu
mot hirdetni másoknak, mert ő maga teljes 
egészében elfogadta az evangéliumot és 
aszerint élt. Tudta, hogy Isten kegyelme 
által lett azzá, a mi, tudta, hogy él nem ő, 
hanem él őbenne a Krisztus, mert ő a vi
lágnak megfeszíttetett s a világ ő neki. 
Csak azok, akik ilyen hitbeli állásponton 
vannak s ez valósul meg az életükben, 
tudják úgy tárni az evangéliumot mások 
elé, hogy azok is odavonassanak az éret
tük meghalt és feltámadott Krisztushoz.
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