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MIÉRT?
Oh, hányszor lör elő a szívünkből fájdalmasan, panaszosan 

ez a kérdés: „Uram, miért vezetsz ilyen nehéz úton, miért vonod 
meg tőlem, ami után annyira vágyom, miért vetted el tőlem, akit a 
legjobban szerettem, miért fektetsz betegágyra, mikor olyan nagy 
szükség van a dolgozó kezekre, miért, miért ?“

„Az Úr semmit sem von meg anélkül, hogy helyette valami 
jobbat ne adna.“ Akitől olyan sokszor hallottam ezeket a drága 
szavakat, már nincs itt közöttünk, hazatért Urához, ő már megtalálta 

| a legjobbat, az övé örökre, de azok az áldások, amelyek túláradó 
életéből fakadtak, itt maradtak és termik gyümölcsüket sok-sok lélek
ben tovább. Az én szívemben újra és újra felhangzik ez a pár szó 

| és segít abban, hogy hálát tudjak adni a nehéz útakérl.
Emberi természetünk lázad minden ellen, ami fáj. Szeretnénk 

követni az Urat, de az árat megadni sokszor olyan nehéz. Miért? 
Mert engedjük, hogy az ördög eltakarja előlünk a golgothai keresztet, 
nem gondolunk arra, hogy: „Aki az ő  tulajdon Fiának nem kedve
zett, hanem Öt mindnyájunkért oda adta, mimódon ne ajándékozna 

IVele együtt mindent minékünk.“ Róma 8 :32 . „Az Isten szeretet.“ 
l.Ján. 4 :16 . Életünket hűséges kezébe vette s a nehézségek, próbák 

1 csak azt bizonyítják, hogy meghallgatott bennünket, mikor arra kértük, 
hogy vezessen mindenáron a célhoz, Vele akarunk járni, akármibe 
kerül is. A nagy szenvedések s a mindennapi élet apró-cseprő nehéz
ségei egyaránt arra valók, hogy kiolvadjon életünkből a salak, hogy 
mindig jobban elszakadjunk a régitől és szorosabban kapcsolódjunk 
Hozzá, hogy: „Mindenekben ö  legyen az első“ Kolossé 1:18., mert 

|ami számunkra ez a legjobb. S . M .d . t .

Hagyd a sóhajt, a bús panaszt.
Ne zúgolódj tehát,
Terhed nehéz, de vedd föl azt,
S vidd harcon, vészen át.

Ne félj, az Úr mindég veled, 
Ha minden elhagyott.
S feléd sötét felhők felett,
Az égi cél ragyog. (Angolból Vargha Gyuláné.)

Vil. évfolyam, Ifi. szánt. 
1931. augusztus 15.

r  \
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Az erőtelen ember és az 
erős Isten.*

Az embernek nem az az igazi 
baja, hogy erőtelen, hanem 

az, hogy ezt az erőtlenséget nem 
akarja elismerni; erősnek képzeli 
magát, s a maga erejében akarja 
az életét irányítani. Azok az erők, 
amelyekre az ember támaszkodik, 
különbözők. Erőforrásnak véli az 
ember a maga eszét, tudását, testi 
erejét, jóságát, műveltségét, jó er
kölcseit, vallásosságát. Mindezek 
azonban bizonytalan, zavaros, ki
apadó erőforrások, mert magából 
az emberből táplálkoznak, az em
ber pedig véges és bűnös lény. 
Isten úgy az ő  Igéjével, mint az 
ember életében bekövetkező csa
lódásokkal, kudarcokkal, megszé- 
gyenülésekkel reámutat ezeknek a 
forrásoknak a hiábavalóságára. 
Összetöri az ember képzelt erőit, 
hogy eljuttassa erőtelenségének a 
tudatára. Igen, az ember erőtelen, 
és pedig erőtelen a jóra. Mert 
mindaz, amit a maga erejéből cse 
lekszik, még ha az jó szándékból 
történik is, vagy jónak látszik is, 
úgy össze van keverve, úgy át 
van itatva a bűnnek a mérgével, 
hogy jó eredményt nem érhet el. 
Az emberi természet romlott fa, 
amely jó gyümölcsöt, az örökké
valóságban is számottevő, értékes 
gyümölcsöt nem hozhat.

Az első lépés az igazi erőfor
rás felé a saját erőtelenségünk el
ismerése. Akkor nyúlhat belé Isten 
életünkbe és töltheti meg azt az 
ő  erejével. Istennek ereje ujjá- 
szüli az embert, új teremtéssé te
szi, aki ezentúl egészen más vilá
gításban látja Istent, önönmagét, 
a világot, a bűnt, az életet, a ha
lált. Meglátja, hogy sajátmagában 
nincsen semmi jó, nem bízhatik a

* A Fébé egyesület evangélizáló kon
ferenciáján elmondott beszéd vázlata.
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maga érdemében, csak kegyelem
ből élhet, mert ha bűnbocsánatot 
nem nyer, el kell vesznie. De van 
számára bűnbocsánat, mert Krisz
tus megszerezte azt, mikor az ő 
bűneit is felvitte a keresztfára. Ha 
ezt meglátja és elfogadja, akkor 
ettől fogva számára Krisztus az 
erőforrás, amelyből erőt merít a 
hitre, a bűn fölött való győze
lemre, a  megszentelt életre. Isten
nek ereje nyilatkozik meg az ő 
erőtelenségében. S a hívő ember 
ebben az erőtelenségben mindvé
gig marad. Nem egy csapásra 
kapja az összes erőt, hogy az 
mindenestől az övé legyen, s min
dig arra támaszkodhassék. Ez arra 
vezetne, hogy azt ismét a maga 
erejének képzelje és abban dicse
kedjék. Nem, a hívő ember napról- 
napra, percről-percre kapja az erőt, 
ha megmarad a hitben és a ke
gyelemben. Mindig annyit és min
dig arra, a mennyire és amire 
szüksége van. Ez folytonos függés
ben tartja őt, az erőtelen embert 
az erős Istentől. S ez az igazi 
keresztyén élet, ez a boldog élet.

Vargha Gyuláné.

Beck Tóbiás, a tübingeni theoló- 
gia tanára, nem sokkal a halála előtt 
ezt a kijelentést tette barátainak kö
rében. „A tudománynak, történelem
nek, természetnek és művészetnek 
minden ágába belétekintettem s hiá
bavalóságot, balgaságot s tarthatat
lanságot fedeztem fel azokban. Csak 
a Szentírás nyújtott nekem igazságot 
és valóságot s ezért semmi által sem 
hagyom magamat elcsábítani és el
kápráztatni. Az az örökkévalóság szá
mára nemesíti és készíti fel az em
bert.“

B ű n b o csá n a t nélkül élő  em b er  
hasonlatos a h h o z, aki nyugodtan  
alszik, m íg a feje fölött é g  a ház.
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»Várok rád.“

órán hazajössz estére ? — kér- 
, az anya fiától, egy szód

derek ifjútól, aki meglehetősen kúr
ián azt válaszolta hogy nem tudja. 

..Van valami különös terved? “ 

..Korcsmába megyek."
Igen a korcsma. Az anya tudta 

hogy akkor nagyon későn kerül’ 
haza Gyakran tett már így és ilyen-

seges hittel imádkozott érte.
hgy este, amikor az előző éi- 

szaka is sokáig fenn volt, hogy a 
hara várjon, különösképpen kérte 
hogy ne maradjon el sokáig S a  
hu meg is Ígérte, hogy sietni fog. 
Mar oly sokszor tett hasonló Ígé
retet es amikor kívül volt az ajtón 
mindenről elfeledkezett. Az édes 
anyja megegyszer kérlelte •

nem Ml - ÍŐjÍ ma korán haza, nem jól erzem magam és olyan
egyedül vagyok. Itt várok rád, ínig 
meg nem jössz.“ g

..Korán itthon leszek“, felelte,
kai in h K lm J° , erz,e r ,magad’ sok'Kal jobb lesz, ha lefekszel.“

..Nem, itt várok rád.“
J ó ,  akkor korán jövök.“
rajt néki, hogy az édes anyja

° U ml" ’ de nem J’ulott eszébe 
Jgy otthon maradt volna mel-

Alig tett néhány lépést az ut- 
an. egy régi barátjával találko-
em akL fSZinkázba hívta. Eleinte 

■em akait vele menni, de azután 
mégis engedett a hívásnak.

- P iaiato k b an  folyton
t o k T á T  8« v1ail ha" ° l la :S- d' , Mlkor azonban az 
loadas megkezclőtíött, az minden 

figyelmet lekötötte és minden 
egyébről megfeledkezett. Ezekután 

,k°n.nyű volt barátainak őt 
magukkal vinni és hajnali két
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agyütt vidám hangú-óráig voltak 
latban.

k ö z íl? tí° r' f  íiataIember lakásuk 
u  i u er ’ eszrevetfe, hogv az 

ablakban még ég a lámpa Egy.
szerre eszébe jutottak édesanya 
szavai: „It várok rád.“ Lehetséges 
volna az, hogy még mindig ott ül 
es varja ot ? Belépett, igen, ott volt 
es vart a fiára. A fia azonban nem

a kszrnh - ' í f ‘nÍ magáAés egyenesen a szobájába ment. De a lelkiisme-
rete nem hagyta nyugodni. Figyelni
kezdett. Sokáig hallgafódzotí, de
semmi neszt sem hallott. Bement
? ^ í f r ST j r  szobájába. De nem 
talalta ott. Csendesen belépett a 
masilí szobába, ahol megígérte,
h  ^ffVanni f?g reá- A lámpa égett es olt ült a karosszékben.
• -jAnvám !“ mondta. „Anyám!“

|go” íbbaena f'alalembar ki8sé h»"-
Zavartan ijedjen lépett köze- 

ífjVi * 3 ’pnj m akart hinni a valóság
a i  P,!dl̂  Val? vo,f> ~  édesanyja 

S ? V h?8y hálószobájának kü- 
szobet lepte volna át, az örökké- 
valóságnak küszöbén lépett át. 
“ í  ™ar, n.eia Yolt ift a földön. A
ÍL n ín  118 u keze.ben e§y darabka papiros volt, melyen ezt olvasta-
£ « « "•  a mennyországban várok

A következő napok a gyötre
lem napjai voltak számára. Bará-
i8™ ne— nerAS,ék, fel és ennek na- gyon örült. Azonban annyira egye-

ul erezte magát hogy egy napon 
mégis visszatért közéjük. Termé
szetesen nagy örömmel fogadták 
Leik, szemei elölt azonban úi,a és 

J megjelent az a papirszelet 
berf ta í' íJH^h0!* édesanyja kezé-
mlnm« Öf - ^ U Ugy ,Ünt fel néki, mintha a fulebe súgná: „Fiam, a
mennyországban várok rád.“
m«kkyueste ? szokottnál is vidá
mabb hangulatban volt együtt a 
társaság. Ekkor a fiatalember hir
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(e'.en felállt és így szólt: „Barátaim, 
én haza megvek!“

„Haza? Mi jut eszedbe? Még 
csak V ili van!“ — „Nem tesz 
semmit, én megyek. Anyám vér 
reám I" — „Anyád meghalt!“ 

„Igen, de vár reám a menny
ben és ilyen élet után nem mehe
tek oda.“

Barátai gúnyolták, de nem hall
gatott reájuk, egy magasabb hata
lom kényszerítette tovább. — Sok 
nehézséggel találkozott útjában, 
sokszor volt erős a kísértés, de 
semmi nem tudta többé kitörölni 
leikéből édesanyja utolsó szavait : 
„Fiam, a mennyországban várok 
rád.“

Milyen nagy különbség!
p g y  hívő ember azért panasz- 

'' kodott egyik lelkészismerősé
nek, hogy mennyit kell néki szen
vednie. A lelkész ezt kérdezte 
tőle: „Az arcodba is köpött már 
valaki?" „Azt még eddig nem 
tették mer?“, volt a felelet. „Talán 
megütöttek m ár?“ „Nem!“ „Vagv 
töviskoszorút tettek a fejedre?“ 
Erre az utolsó kérdésre már nem 
felelt, hanem szégyenkezve hajtotta 
le a fejét. Akkor a lelkész így 
szólt hozzá: „Látod, a te Meste
reddel és az én Mesteremmel így 
bántak el ¿s a tanítványai elme
nekültek, Őt pedig hagyták, hogy 
az istentelen emberek kezébe ke
rüljön. De száját nem nyitotta föl.“ 

A lelkész szavai használtak, 
többet nem panaszkodott, hanem 
megtanult mindenért hálát adni.

Nyitva lesz-e az ajtó?
p g y  fiatalember bement egy sír- 

boltba, amelyen javítási mun
kálatokat végeztek. Közben elaludt, 
a munkások nem vették észre és

rázárták a sírboltot. Amikor föléb
redt, fölült és belebámult az átha
tolhatatlan sötétségbe. Lassanként 
eszmélt csak rá, hogy mi történt 
vele, hogy be van zárva a sír
boltba. Gyufát gyújtott, a sírbolt 
ajtajáhoztapogatódzolt és kétségbe
esetten látta, hogy az zárva van. 
Utolsó erejét megfeszítve, igyeke
zett jelt adni, de a kripta kőfalain 
keresztül a hangok nem hatoltak. 
Mit tegyen? Körülötte sötétség és 
kétségbeesés. Hogy el ne aludjon, 
ide-oda járkált, de a fáradtság erőt 
vett rajta, homlokáról csörgött a 
verejték és érezte, hogy nem sok 
ereje van. De mi az?  Lépéseket 
hall közeledni. Az ajtó kinyílik 
és világosság áramlik be. A kö
vetkező percben az őt kereső atyja 
karjaiban pihent.

A sírbolt ajtaja kinyílt. De van 
egy másik ajtó, ami soha nem 
fog megnyílni előttünk. A Biblia 
is szól ilyen bezárt ajtóról, amely 
nem nyílik meg többé. (Máté 
25:10-13. Lukács 13:24-27.) Na
ponta körülbelül 86.400 ember megy 
keresztül a halál kapuján. Minden 
másodpercben meghal egy ember, 
tehát egy percben hatvanszor- 
halvan, vagyis egy nap alatt 
86.400. Mindegyik a maga helyére 
kerül: a lator a paradicsomba, a 
gazdag ember az örök gyötrelembe. 
Gondolj rá, hogy a halál pillana
tában örökre elzáródik számodra 
az ajtó, a kegyelmi idő lejárt, 
akkor már nem mehetsz az örök 
boldogság helyére, ha életedben 
a kárhozat felé vivő úton jártál.

Veszély idején.
\7oIney francia tudós, ki isten- 

’  tagadó s szabadgondolkodó 
volt, 1797-ben Északamerikában 
tanulményútat tett s eközben a 
széles Ontario tavon mentek ke
resztül s a hajón kb. 20-an lehet-
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Tudakozzátok az Írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához. r

Aug. 17 Luk. 1 :2 6 -3 8 .  Ezek. 22. 
Borzalmas kepei tár itt elénk a próféta 
Jeruzsálem lakóinak akkori állapotéról. El 
vannak merülve a tiszlátalanságnak, er- 
kolcstelensegnek fertőjébe, vérontás, bál
ványimádás napirenden vannak s mindez 
Ml ' ™e'* , e f e d e z t e k  Urukról. Istenük
ről es hatat fordítottak neki. Tekintheti-e
„ 6 1 ü-i ,U.r. g é b n e k , mint salaknak, 
amelyből kiégett minden nemes érc, a hit 
a szeretet, a tisztaság? S  mi lehet a salak 
sorsa . Tűzbe vettetik és megolvasztatik.
“  a bűneiben megkeményedett lélek sorsa is.
p , l is. Luk. 1 :3 9 -5 6 .  Ezek. 24.
példázatokban mutatja be az Ur Jeruzsá
lem romlását. Az Ur sok kegyelmi aján
déka dacara, amelyekkel megtöltötte, nem 
ment e róla a bűnnek rozsdája, azért tűz 

kf !1. megtisztíttatnia. S Ezékielnek 
csodajelul kell szolgálnia, amely által 
megmutatja, hogy az Ur elveszi Jeruzsálem 
szépségét es erősségét, s a népnek még 
siralma sem szabad a veszteséget, míg 
meg nem értik és el nem fogadják, hogy 
bűneik miatt van rajtok ez a csapás.

I _ A U? . . , 9' Luk 1 :5 7 -8 0 .  Ezek. 33 : 
L- Minden ember elsősorban a maga 
■ ~.n.eeLl Jak°L de Isién igazsága bizonyára 
különbségét tesz azok között, akikhez el
jutott, s azok közt, akikhez nem jutott el 
az Evangélium üzenete. Súlyosabb a fele- 
■osseg rajtunk keresztyén népek tagjain, 
mint a sötétségben élő pogányokon. De 

a felelősség azokon, akik 
crallokul vannak á'litva a nép közé, s 
™ n k a  reáj°L bízottakat figyelmezfet- 
mok kell a veszélyre, amelyben a lelkök 
mog es amelyben elpusztul, ha meg nem 
érnék. Ilyen őrállók a lelkipásztorok, a 
amiok, az evangéliumi munkák vezetői, 

i yen őrállónak kell lennie minden ke
rt® # " családfőnek a maga házi körében. < 
Uralok, vigyáztok-e, fújjátok-e a kürtöt? < 
az Úr 1 nem’ ö e keket rejlalok kéri meg '

M ,^ug,2 0 -  Luk 2 :1 - 1 4 .  Ezek. 33 : 2 1 -  
» k ' i 1 ̂ en szomorú dolog, mikor az 1 
emberek az igehirdető beszédében csak a r 
«  pen csengő szavakat, a szónoki forrná- r 
, keresik. olyan az nekik, mint valami r 
szerelmeskedő ének, amely csiklandozza 1 
? 'ul5k® \ «le nem ér el a szívókig, a lelki- t 

pmerelőkig. De ja j azoknak az igehirdetők- e
Skítii • csakékes beszédekkel akarják t, 
| elégíteni a nyájat, de nem gondozzák azt, I n

hanem engedik, hogy szétszóródjék és lé- 
velyegjen. Az Úr megkeresi és összegyűjti 
a maga juhait, de nem hagyja büntetlenül 
sem az engedetlen juhokat, sem a hűtlen 
pásztorokat.

Aug 21. Luk. 2 :1 5 - 2 1 .  Ezek. 34: 
n -  J  r. A z  , ! g prt egyetlenegy Pásztor, a 
Uavid Fia elérkezett, mikor betelt az idők 
teljessége. Mily boldog, aki az ő  nyájéhoz 

A jo Pásztor felségesen gondos- 
kodik juhairól. Jo legelőre, friss forrásvízre 

t vPPet,' oket' a gyöngéket, betegeket ápolja 
védelmezi. Nem engedi, hogy az ellenség 
tabora jelzavarja az Ő juhainak vizét, hogy 

; okét erőszakosan szétszórja és zsákmányul 
ejtse. Szeretelenek napja süt reájok és 
kegyelmének esője teszi életüket gyü- 
mo csózové. Hozzá tartozol-e már az Ö 

' nyájához ?

i , Aug. 22. Luk. 2 :2 2 —40. Ezek 35-
L  36 > g y ja büntetlenül,

a hitetlenek bántják és nyomorgatjék 
az O népét. Ideig-óráig megengedi azért, 
hogy népét ez alfa! megpróbálja és meg
tisztítsa de ha ezt a célt elérte, akkor véget 
vet a bántalmazásoknak, a bántalmazó! 
megbünteti, a meggyötrődet pedig meg
vigasztalja es fölépíti. Istennek népe, viseld 
csendesen és türelemmel a bántalmazáso
kat. így éri el veled célját az Úr s hozza 
el read a megvígasztaltalásnak idejét.

Aug. 23. Márk 7 :3 1 —37 II Kor 3- 
j —9- Jön. 8 :3 1 - 3 6 .  Csel. 1 6 :9 -1 5 .  Min
den ember szolgája valakinek, vagy a 
bűnnek, vagy az Úr Jézusnak. Csak az a 
különbség, hogy a bűn szolgasága szégyen
letes szolgaság, amelyet az ember még el- 
ismerm sem akar, mert tudja, hogy akkor 
igyekeznie kellene, hogy szabaduljon tőle, 
holott az ellenség, a Sátán erőszakkal tartja 
a bún rabságában. Krisztus szolgái szabad 
emberek, akik föl vannak szabadítva a bűn 
szolgalatéból s önként és örömmel szolgál
nak igazi Uruknak, a Jézus Krisztusnak.
1 e kinek szolgálsz ?

tfi 4 UgM24 Luk- 2 - 41—52. Ezek. 36:
10 Jö. Nem a mi érdemünk az, ha bű
neinket megbánva megtérünk s Isten gyer
mekelve leszünk. Isten az. aki könyörül 
rajtunk, uj szívet ád. Szendéikét adja, 
hogy kepesek legyünk parancsolatait be- 
toltem es útain járni. Ne elbizakodottan 
emeljük hat föl fejünket, ha már tapasz
tattuk magunkon Isten kegyelmét, hanem 
mely alazatossággal és hűséges engedel-
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mességgel maradjunk meg ebben a kegye
lemben. Jézus a t  igazi szőlőlő, amelybe 
beoltatlunk, maradjunk meg Őbenne.

Aug. 25. Luk. 3 :1 —9. Ezek. 37. A 
megszáradt tetemekbe, a megcsontosodolt 
formákba, az élettelen lömegekbe csak 
Isten Lelke tud új életet önteni. S az Úr 
várja a prófétákat, az ő  Lelke által áthatott 
bizonyságtevőket, hogy azoknak igehirde
tésén, imádságán, munkáján, életén ke
resztül beléönthesse a Lelkét a megszá
radt tetemekbe. A mi magyar népünknek 
is így kell megújulnia, igehirdetőknek, 
imádkozóknak, _ bizonyságfevőknek serge, 
vár reálok az Ur, hogy általatok kiáraszt
hassa Szendéikét erre az egész népre 1 
Halljátok-e a megbizatást, vállaljátok-é a 
nagy feladatot ?

Aug. 26. Luk. 3 :10—22. Ezék. 38. Min
den harc és hadakozás itt a földön asze
rint dől el, amint az Úr akarja. Ha Ő 
megengedi, hogy az a nép legyen vesztes, 
amelyiket ő  a maga népének ismer, úgy 
bizonyéra erre a megaláztatásra van szük
sége az Ő népének. S így van ez a lel
kiekben is. Sokszor úgy látszik, mintha a 
hitetlenek győzedelmeskednének, de ha 
Isten gyermekeit megtudja alázni ez a 
lecke, ekkor a végső diadal az övék lesz.

Aug 27. Luk. 4 :1 —13. Ezék. 39. Gőg 
és Mágog neve a Biblia legutolsó köny
vében a Jelenések könyvében mint azok
nak a népeknek neve szerepel, akiket az 
ezeréves birodalom alatt megkötözött Sá
tán még felszabadulása után is össze tud 
gyűjteni háborúra az Úr és annak népe 
ellen. (Jel. 20 :8 .) Az Úr ellen mindvégig 
hadakozó, a kárhozat örvényébe rohanó 
lelkeknek összesége van ebbe a névbe 
belefoglalva. De ha eljő a végítélet, akkor 
ezek véglegesen megsemmisíltetnek, Isten
nek népe pedig uralkodni fog. Az Úr többé 
nem rejti el előlök országát, hanem kiönti 
reájok Szendéikét.

Aug. 28. Luk. 4 : 14—30. Ezék. 40 : 1- 
27, Izrael népe már huszonötödik éve síny
lődik a babiloni fogságban. Jeruzsálem 
falai fölégelve, a templom lerombolva. Mi
lyen reménytelen, kétségbeejtő állapot I De 
Isten szerető szíve a jövőbe tekint s már

gondoskodik a szent város helyreállításá
ról. Ezékiel prófétát engedi először belé- 
tekinteni szeretetteljes terveibe. Látásokban 
elviszi őt Izrael földjére s ott megmutatja 
neki azokat. Megjelenik a próféta szemei 
előtt egy férfiú, aki az Úr által reábízott 
pontossággal mér ki mindent úgy., amint 
majd formáltatnia kell. Igen : „az Úr cso
dásán működik, de útja rejtve van.“ Ez 
legyen a mi bizodalmunk is.

Aug. 29. Luk. 4 :3 1 —44. Ezék. 40: 
28—49. A látomás az újra építendő temp
lom minden részletét föltárja s Ezékiel 
szemei előtt fettűnnek a régen megszakadt 
istentiszteletnek egyes pontjai; az éneke
sek, a papok, a magok hivatásának telje
sítésében, az áldozati állatok megölésében, 
elkészítésében, megégetésében. Óh, milyen 
öröm tölthette el a próféta szívét arra a 
gondolatra, hogy mindez újra helyre fog 
állíttatni, s Izrael népe még a maga hazá
jában és templomában fogja dicsérni Is
tenét ?

Aug. 30. Luk. 10: 23—27. Róm. 3 : 
2 1 -2 8 . Márk. 12 :4 1 -4 4 .  I. Pét. 2 :1 - 1 0 )  
A törvény uralma megszűnt. Jézus Krisz
tusban megjelent a kegyelem napja. Nem 
cselekedeteink által igazulunk meg, mert 
azokkal sohasem tehetünk eleget Isten 
igazságénak és szentségének, hanem in
gyen kegyelemből a Krisztus Jézusban 
való váltság által. Mi lehet a mi tenni
valónk ? A hit. Higyj az Úr Jézus Krisz
tusban és üdvözölsz. Más út nincs, de ez 
egy út biztos.

Aug. 31. Luk 5:1 — 11. Ezék. 41. Isten 
háza minden részletének ez a pontos meg
mérése nem ébreszti-e föl bennünk azt a 
gondolatat, Ihogy Isten országában min
dennek rendesen és pontosan kell folynia. 
Isten nem a zűrzavarnak,. hanem a rend
nek Istene, s oda fenn Őnála bizonyára 
a legteljesebb mértékben fogjuk ezt tapasz
talni. De már itt a földi életben is levon
hatjuk ebből a tanulságot. Mennyi felüle
tesség, pontatlanság, rendetlenség, szer
telenség van sokszor Isten gyermekeinek 
életében is, úgy magánéletükben, mint 
hivatalos, egyházi és közösségi élelökben 
is. Nem kellene ennek így lennie.

Vargha Gyulóné.
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