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A  keresztyén nevelés tízparancsolata.

1. Életed legyen példa a gyermekek előtt! De 
ne csak akkor, ha azok látnak és hallanak téged, 
hanem, ha nem látnak és nem hallanak is.

2. Ha a gyermekeidnél valami nincs rendben, 
legelőször saját magadat, cselekedeteidet, magavise- 
letedet, életedet, vizsgáld meg 1

3. Ha találsz magadban hibákat, bűnöket, ren
detlenségeket, akkor előbb magad javulj meg s csak 
aztán próbáld gyermekeidet megjavítani 1

4. Gondolj mindig arra, hogy környezeted nem 
más, mint a lényed visszatükröződése!

5. Ha Je magad naponként megengeded az Úr
nak, hogy 0  vezessen, a gyermekeid is engedni fog
ják, hogy te vezesd őket.

6. Minél engedelmesebb vagy az Úrral szem
ben te, annál engedelmesebbek lesznek veled szem
ben a gyermekeid. Azért kért az Úrtól az ifjú Sala
mon király is engedelmes szívet*, hogy népét ítélni 
és kormányozni tudja.

7. Minden választófalat, amely közéd és az Úr 
közé emelkedhetik, a gyermekeid nevelése sínyli meg.

8. De példakép lenni a gyermekek előtt meleg 
szeretet nélkül olyan, mintha hold lennél, amely vilá
gít ugyan, de semmi meleget sem ad.

9. Példakép lenni a gyermekek iránti meleg szív
beli szeretettel olyan, mintha nap lennél, amely suga
raival mindent beragyog.

10. Ti atyák, ne bosszantsátok a ti gyermekei
teket, hogy kétségbe ne essenek. (Kolossá 3:21.)

A  „Christliche Hausfreund“-ból

* Luther bibliafordítása szerint. (I. Kir. 3 : 9.)
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A kereső Isten*

Mit kell keresni? Azt, ami el
veszett, ami nincs a helyén. 

Ilyen az ember. Isten az embert a 
maga képére teremtette, az 0  vele 
való közösségbe helyezte, s az 
ember a bűn által abból kiesett, 
elveszett, nincs a maga helyén. 
Isten keresi, mint ahogy azt az Ur 
Jézus az elveszett bárányról és az 
elveszett drakhmáról szóló példá
zatokban elibünk állítja. De nem
csak azt kell keresni, ami öntudat
lanul, akaratlanul elveszett, hanem 
azt is, ami, vagy aki szándékosan, 
öntudatosan elrejtőzik. Ez az em
ber esete. Mikor a paradicsomkert
ben az első bűn megtörtént, föl
ébredt az emberben a lelkiismeret 
szava, az ember érezte, hogy többé 
nem állhat meg szemtől-szembe a 
szent Istennel, nem bírja ki Annak 
lángtekintetét és azért elrejtőzött 
előle. De Isten nem hagyja az 
embert a maga rejtekhelyén., Föl
hangzik a kérdés: „Hol vagy 
Ádám ?“ és Adómnak elő kell 
jönnie, megszégyenülve, remegve, 
hogy Isten reámutathasson a bű
nére, annak súlyos következmé
nyeire, de egyúttal reámutathasson 
Arra is, Aki majd eljön, hogy a 
kígyónak fejére rátaposson s az 
embert megszabadítsa a bűn ural
ma alól.

így rejtőzik el az, ember ma is 
a szent Isten elől. Érzi, hogy föl
emelt fejjel nem tud megállni előtte, 
lelkiismerete vádolja s azért futni 
akar előle. Elhiteti magával, hogy 
elrejtőzhetik előle. — Elrejtőzik a 
maga jóságába, érdemeibe, elrej
tőzik abba. amit a világ nyújt neki, 
valóságos védőfalat épít maga közt 
és Isten között a munkából, a földi 
javakból,az élvezetekből. De hiába! 
Elrejtőzhetünk-e Isten elől? Nem azt

* A Fébé-egyesiiiet evangelizáló kon
ferenciáján elmondoit beszéd vázlata.

kell-e mondanunk a zsoltáríróval: 
„Hová menjek a te lelked elől és 
a te orcád elől hová fussak?“ Bi
zony sehová, mert Isten mindenütt 
jelen van, a mennyben és a föl
dön, a szárazon és a tengeren, a 
nappalban és az éjszakában. (Zsolt. 
139:7— 12.) Lángtekintete keres 
bennünket, mert számadása van 
velünk. Ennek a számadásnak, a 
bűnünkkel való leszámolásnak meg 
kell történnie, vagy itt, vagy az 
örökkévalóságban. Itt most a ke
gyelem ideje van. Ha kijövünk 
rejtekhelyünkből, ha odaállunk 
Isten elé, bevalljuk bűnünket, s 
Arra tekintünk, Aki csakugyan el
jött, Aki meggyőzte kereszthalála 
által a bűnt, a Sátánt s elfogadjuk 
Őt Megváltónknak, akkor bűnbo
csánatot és kegyelmet nyerünk, 
levétetik a bűn terhe. De ha bű
neinket átvisszük az örökkévaló
ságba, ott már csak ezt fogjuk 
hallani: „Távozzatok tőlem, átko
zottak !“

Óh hallja meg mindenki a ke
reső Isten szavát: „Hol vagy?“ 
s álljon elébe s szóljon hozzá 
ugyancsak a 139. Zsoltár szavai
val : „Vizsgálj meg engem, óh Is
ten, és ismerd meg szívemet! Pró
bálj meg engem, és ismerd meg 
gondolataimat! És lásd meg, ha 
van-e nálam a gonoszságnak vala
milyen útja? és vezérelj.engem az 
örökkévalóság útján!“

S Isten ezt megteszi.
Vargha Gy aláné.

Egy hibát, amelyet az ember 
maga is gyakran elkövet, valami 
szenvedélyt, amelytől az ember 
maga sem szabad, szivesen elnéz 
az ember másnak is — önmaga 
iránti könyörületből.

(Kolb Imanuel, 1784— 1859.)
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Egy németországi diako
nissza főnöknő tapaszta

lataiból.
Ú g y  anya jött be egyik nap sú- 

lyosan beteg gyermekével a 
sebészeti klinikára, ahol testvéreink 
működtek. Kedves, ragyogó szemű 
gyermek volt. Szegény anya ! Mint 

áldozati bárány feküdt a gyér- 
mek az operációs asztalon. A z  or
vos megvizsgálta a törékeny gyer
mektestet és közben az anyán lát
szott, hogy mennyire fáj neki a 
vizsgálat. Legszívesebben ál an- 
dóan szívére szorította volna drága 
gyermekét. De csendben maradt és 
uralkodott érzelmein. Arca olyan 
mozdulatlan volt, hogy a szemlélő 
szinte azt gondolhatta, hogy az 
orvos nagyobb lelki harcon megy 
át, amikor így szól: „Csakugyan 
úgy van, ahogy féltem. Rendelle
nes eset és teljesen reménytelen. 
Nyolc napnál tovább nem halaszt- 
natjuk az operációt, mert túlságo
san legyengül a gyermek a fájdal
maktól, de ahogy a jelek mutat
ják, az operáció sikerében sem 
merek bízni, a gyermek valószínű
leg nemsokára meg fog halni.“

Az anya arca még sápadtabb 
-lett, de megtartotta nyugalmát. Az 
orvos ilyen hősiesen feenvedni 
még nem látott senkit sem.

Az anya bement a szobába, 
ahol egyetlen drága gyermeke már 
újra ágyacskájában feküdt. Letér
delt az ágy elé és arcát a gyér- 
mek̂  párnájába temette, hogy az 
ne lássa, a lecsurgó könnyeit.

Az Ür kezéből vette gyermekét, 
mint az Ur szeretetének csodála
tos zálogát és most készen kell 
lennie gyermekét az Ür karjaiba 
helyezni.

De jaj, egy hosszú élet drága 
gyermeke nélkül! Olyan üres lett 
egyszerre számára minden. „Uram, 
adj erőt, hogy meg tudjak hajlani

a te akaratod előtt! És adj erőt 
hogy könnyűvé tudjam tenni kicsi
kém számára az. utolsó utat.“ Még 
sokat akart az Urnák mondani, de 
egyszerre fölélénkült a drága ar
cocska, a vizsgálat alatti altatásnál 
lezárult szemek 'újra megnyíltak s 
a beszédes, nevető ajkak meg
mozdultak: „Anyus 1 De ez a rö
vid néhány másodperc elég volt 
ahhoz, hogy az anya elkészüljön 
utolsó nehéz anyai feladatára. Gyor
san letörölte utolsó könnyeit s nagy 
harcok árán kivívott mosollyal for
dult gyermeke felé.

„Anyus, mi volt velem? Alud-
tam’ n le inem Úgy’ mint máskor.“ 
— „Oh, ha tudnád drága kicsim,
iogy mit fogok neked mesélni. 
Valami olyan gyönyörűt. Mit szól
nál hozzá, ha most nyáron egy
szerre karácsony lenne ?“ — „Le
het az anyuskám?“ — „Nem." De 
ennél még sokkal szebbet fogsz 
látni Egy nagy meglepetést tarto
gatok számodra! — „Mondd 
gyorsan, anyus!“

Az anya egy pillanatig megállt. 
Nem haladja ez meg az ő gyenge 
erőit ? Nem, ő nincs egyedül. 
Van egy segítő társa s az nem 
hagyja el. „Anyukám, mondd gyor
s a  hallatszott a türelmetlen 
hangocska.

„Képzeld, kicsikém, az Űr Jé
zus izente, hogy mehetsz hozzá a 
mennyországba. Ugy-e, tudod, hogy 
ott mindig olyan szép, mintha 
mindig karácsony lenne, csak még 
sokkal szebb “

„Anyukám, akkor én látni fo
gom az Ür ^Jézust és az angyalo
kat, ugy-e?“

„Igen, • szivecském, talán már 
nyolc nap múlva.“

„Jaj, anyukám, ha én most föl
ébrednék és te azt mondanád, 
hogy ez csak ólom volt, az bor
zasztó lenne. De ugy-e, anyukám, 
ez igaz, amit most mondtál?“
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A kis gyermek nem vette észre, 
hogyhogy reszket édesanyja hangja, 
amikor így felelt: „Ez igaz gyer
mekem.“

Az anya nem csalódott, az ő 
gyermeke otthonos volt a menny
ben. Sikerült gyermekét úgy nevel
nie, hogy nem tudott a maga szá
mára szebbet elképzelni, mint az 
Ür Jézushoz menni.

„Anyukám, már csak hétszer 
alszom, — vagy tatán nyolcszor? 
Azután ott fenn leszek a menny
országban. Jaj, be jó lesz.“

A z anya szíve görcsösen össze
szorult és a gyermek vidám kaca
gása betöltötte a szobát.

Éppen akkor léptem be a szo
bába, — mondja a diakonissza 
főnöknő — és magamban ezt gon
doltam : „Vidám gyermek, ő sem 
tudja, hogy milyen közel áll a ha
lálhoz.“ Amikor a gyermek meg
látott, fölkiáltott? „Tudod már mi 
az újság? Nekem,szabad az Ur 
Jézushoz menni!“ És újra fölhang
zott a boldog gyermekkacaj és én 
hallgattam. A  gyermekkacagás s 
az anya sápadt arca a csodálato
san hősies kifejezéssel annyira 
megindított, hogy szólni sem tud
tam. Ki kellett mennem a szobá
ból. Milyen boldogok és erősek a 
keresztyének. Oh, csak meg lehetne 
menteni ennek az anyának a gyer
mekét. „Anyukám, ugy-e, te velem 
jössz? — hallatszott ki az ajtón 
a gyermek vidám kérdezősködése. 
Óh, hogy félt a z , anya ettől a kér- 
dezősködéstől. Óh, csak mondha
tott volna erre a kérdésre igent. 
„Egy kicsit később, szivecském.“ 
Megpróbált mosolyogni. „Hisz 
éppen ez a szép, hogy te majd 
elém jössz a kapuba és azután 
majd mindent megmutatsz ne 
kém..“

És az anya többé nem ment 
el beteg gyermeke ágyától. A gyer
mek újra és újra a mennyország

ról akart hallani és az anya be
szélt. A z Ür erőt adott neki.

„Anyukám, most?“ ez volt az 
utolsó kérdése a drága ajkaknak. 
— „Igen, gyermekem, az Ür mind
járt itt lesz“ — felelte halkan, fáj
dalmasan az anya.

Amikor este drága, kicsiny gyer
mekét belehelyezte a kis kopor
sóba, a fehér arcocskán a meny- 
nyei öröm első sugára volt még 
látható. Az anya fölött összecsap
tak a fájdalom hullámai, de meg
indult bátran, csendesen magáno
sán az úton. Ő tudta, hogy ki 
megy vele addig a kapuig, ame
lyen keresztül gyermeke már be
léphetett.

Kitői tanulták a gyermekek?

Egy földbirtokos hallotta, amint 
két kis fia nagyon csúnya ká

romkodással illette egymást. Meg
verte mindkettőt és szigorúan fi
gyelmeztette őket, hogy károm
kodni nem szabad, mert az nagy 
bűn. A  fiúk elvonultak az istállóba, 
hogy fájdalmukat együtt sírják ki. 
A z apa halkan utánuk ment és 
beszélgetésükből valami olyant hal
lott meg, ami egész további életére 
nagy kihatással volt. A  kisebbik 
igy szólt a nagyobbiknak: „Laci, 
ez azért nagy igazságtalanság volt, 
hogy apa minket megvert, amikor 
ő is ugyanúgy káromkodik." Isten 
fölhasználta az együgyü gyermek 
szavait arra, hogy az apa meglássa 
igazságtalanságát és saját bűnös 
szívét. És amint mindig mélyebben 
és mélyebben beletekintett bűnös 
szívébe, megalázkodott és eljutott 
a golgothai kereszthez. Ott új éle
tet kezdett és gyermekei számára 
most már valóban, példakép le
hetett.

^  0
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A  példa.

Gladestone mondta egyszer na
gyon találóan, hogy a figyel

meztetések sokszor megkeményí
tenek, a példák ellenben Ielkesíte- 
nek.tKit’ nem indít meg Chrisosto- 
mus példája, amikor a római csá
szár előtt áll.

Amikor száműzetéssel fenye
gették, ha a keresztyén vallást el 
nem hagyja, így válaszolt: „Az 
egész világ az én Atyámnak a 
háza, tehát nem száműzhetsz en- 
gem.“

„Megöletlek“ — mondta a 
császár.

„Nem teheted“ , válaszolta a 
bátorlelkü férfi, „mert az én éle
tem el van rejtve a Krisztussal az 
Istenben."

„Elveszem minden kincsedet.“ 
„Nem lehet“ , felelte, „nékem 

nincsenek kincseim. A z én kin
csem a mennyben van, ahol az 
én szívem is van.“

„Elűzlek a barátaidtól.“
„Nem úgy,“ válaszolta Chrisos- 

tomus. „Egy barátom van a menny
ben, akitől nem tudsz elválasztani. 
Nincs semmi, amiben árthatnál 
nékem.“

Ilyen hit hitet ébreszt. De hol 
van ilyen hit? Ott, ahol naponként 
Isten kezéből fogadnak mindent 
és ahol minden cselekedettel Istent 
szolgálják. Csak itt ismerik Isten 
jóságát, hűségét és hatalmát. Pró
báld meg és az eredmény nem 
fog elmaradni.

Segítség a szükség idején.

Mindenütt vannak olyan embe
rek. akik hívő keresztyének

nek mondják magukat, hogy ezáltal 
Isten gyermekeit a saját céljaikra 
kihasználják. így tett egy férfi N.- 
ben. A  keresztyén közösség tagjai

támogatták, hogy nagy szükségében 
segítségére legyenek. Egy napon 
felkereste az egyik nagyon komoly 
keresztyén férfit és nagyobb össze
get kért tőle kölcsön. A z illető nem 
tudta kérését elutasítani és több 
váltót írt néki alá. Nem sokkal 
ezután meghallotta, hogy az, aki
nek a váltókat adta, nem megbíz
ható, de már késő volt.

Egy idő múlva lejárt az első 
váltó és azt be kellett váltania. 
Azután jött a második. A  harmadik 
váltónál már nem tudott fizetni és 
ez az eddigieknél nagyobb összeg
ről szólt. Pénze nem volt és nem 
is tudta, hogy honnan szerezzen. 
Másnap délig okvetlenül,szüksége 
lett volna a pénzre. Az Úrra bízta 
ügyét. „Te tudod Uram, hogyan 
jutottam ehhez az adóssághoz. 
Nem könnyelműségből csináltam, 
de kötelességemnek tartottam, hogy 
a testvéremnek segítségére legyek. 
Te érted tettem, amit tettem. Kér
lek, segíts ki ,most ebből a nehéz 
helyzetből! Én bízom tebenned!“

Másnap reggel újra az Ür ke
zébe tett le mindent és azután 
megnyugodva látott munkájához.

Amikor a délelőtt folyamán 
hazafelé indult, leányával talál
kozott, aki nagyon rövidlátó volt. 
„Apám, sok pénzt találtam 1“ — 
mondta a leány. „Sok pénzt talál
tál?“ — kérdezte az atya, anélkül, 
hogy fizetési kötelezettségére gon
dolt volna. „Hogyan?"

A  leány azután elmondta, hogy 
bevásárlásai voltak a városban és 
amikor a postaépület elé ért, ott 
egy pénztárcát talált a földön. Na
gyon sok pénz volt benne. Alig, 
hogy felemelte a földről, egy férfi 
közeledett arra, akinek feldúlt arcá
ból arra következtetett, hogy a pénzt 
ő veszíthette el. Hamarosan kitűnt, 
hogy a férfi a leánynál levő pénz
tárcát keresi, melyet a postáról ki
jövet elveszített. A  leány örömmé
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adta át a megtalált pénzt s mikor 
a férfi megszámolta és egy fillér 
sem hiányzott belőle, e felett való 
örömében a nála levő összes apró
pénzt a leány kosarába öntötte.

„Nézd apám, itt a pénz!“ Az 
apa megszámolta az összeget s ez 
éppen elég volt arra, hogy a váltót 
kifizethe.sse.

Az Ür így gondoskodott gyer
mekéről s az, aki az elveszett 
pénzt visszakapta, nem is sejtette, 
hogy Isten kezében eszköz volt 
akkor, amikor az indíttatásnak en
gedett s az aprópénzzel a becsü
letes megtalálót megajándékozta.

„Először ezeket vezesd 
az Úrhoz.'

k u l m i s s z i ó  ^

Használj ki minden időt.
Indiában, az egyik missziói kór- 

azban feküdt egy bélpoklos 
asszony Már nagyon közel volt 
a halálhoz. Az orvos morfiumot 
akart neki adni, hogy fájdalmait 
enyhítse. De ő tiltakozott ellene. 
„Mielőtt idejöttem volna,“ mon
dotta, „ópiummal éltem, mert nem 
tudtam erőt venni a fájdalmak el- 
viseléséhez. A z ópium kábulttá 
tett. Mikor idehoztak a kórházba, 
nem tudtam megérteni, miért ké
szítettek ilyen szép helyet egy nyo
morult bélpoklos számára. Egy idő 
muJva a gondolataim tisztábbak 
ettek. Megértettem, hogy ezt a 
kórházat azért építették, mert az 
Ur Jézus szereti a bélpoklosokat 
es azt akarja, hogy ők is a mennybe 
jussanak. Azóta mindig többet sze
retnék hallani Őróla. Megfogad
tam, hogy nem veszek be sem
mit, ami az elmémet tompítaná és 
álmossa tenne. Minden napra 
szükségem van, hogy az Úr Jé- 
zusrólminéltöbbet megtudjak, Nem
sokára Őhozzá megyek, hogv szem- 
től-szembe láthassam.. Őt. És ad
dig tudni szeretnék Őróla annyit 
amennyit csak lehet.

p  Casalis beszéli el abból az 
L , ‘ időből, mikor a Jó Remény
ség Fokán utazott keresztül: Egy 
viharos éjszakán mély álomba 
merültem. Azt álmodtam, hogy 
egy férfi áll az ágyam mellett, rög
tön felismertem Dániel prófétát s 
örömmel kiáltottam: „Dániel!“ A 
férfi mosolygott karjaiba vett s 
sebes, szárnyalással a mennybe 
vitt. Ütünk számtalan termen vitt 
keresztül, miket a Mennyei Atya 
ragyogó csillagokkal szórt tele. Min
dig magasabbra mentünk. Végre 
egy palota kapujához értünk, amely 
ezer napnál is szebben ragyogott 
A palotából angyali ének hangzott 
ki s közben-közben : „Hallelujah 1“ 
Elragadtatva kiáltottam fe l : „Ez az 
én Megváltóm lakóhelye! Ide sze
retnék bemenni; imádni akarom 
Ot s beléolvadni az örökké Öt 
dicséiő karba.“ — „M ég n e!“ fe 
,elJe a próféta s egyik kaputól a 
másikig vitt. A  mennyei paloták 
legszebb termeibe engedett bepil
lantást ; de nem mehettem be. S 
egyszerre éreztem, hogy a kísé
rőmmel a földre sietünk, a munka 
és fájdalom hazájába. Egy vad, 
ismeretlen vidéket pillantoltam meg 
s középen egy szép kis szalma
fedelű kunyhó állt s ennek belse
jében saját magamat ismertem fel. 
A kunyhó mellett egy kápolnát 
láttam, ahol több száz néger gyü
lekezett össze ; emellett több iskola- 
épület volt, amelyben egy nagy 
sereg néger gyermek Isten dicső
ségéről szóló énekeket gyakorolt. 
Dániel próféta a négerekre muta
tott s így szólt hozzám : „Először 
ezeket vezesd az Úrhoz ! S aztán 
újra eljövök, hogy elvigyelek, mert 
a te Megváltódnak a palotájában 
készíttetett hely a számodra, ha 
hű maradsz hozzá.“ — Erre föl
ébredtem.
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Tudakozzátok az írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Szept. I. Luk. 5: 12-26. Ezék. 42. A 
templom megmérése be van fejezve s a 
mérést végző férfiú megismerteti Ezékiellel 
annak minden részletét. Fontosak a szent 
kamarák, amelyekben az Űrhöz közeledni 
akaró papoknak megszentelt ruhákba kell 
oltözniök, amelyeket ismét levetnek, mikor 
onnan kijönnek s a néphez közelednek. 
l\épe ez annak, hogy Istenhez mi is csak 
USl - ..ö^p^helünk, ha tiszta, megszentelt 
ruhát öltünk magunkra. Ezt a ruhát magunk 
nem készíthetjük el, a Jézus érdeme az, 
melyet hit által magunkra öltünk.

Szept. 2. Luk. 5 :27-39. Préd. 1. 
oaIámon király sok mindent végigpróbált 
oldi életében és arra a fájdalmas tapasz
talatra jutott, hogy minden hiábavalóság 
es hogy semmi új sincs a nap alatt. Ha 
az emoer csak azokkal a dolgokkal fog- 
ia kozik, amelyeket testi szemeivel lát és 
üleivel hall, akkor végre is odajut, hogy 
mindez csak a léleknek gyötrelme, még 
akkor is, ha a bölcseség és tudomány 
utján kutatjuk őket. Valahol máshol kell 
keresni a lélek boldogságát és békes
ségét. De hol?

Szept. 3. Luk. 6 : 1-19. Préd. 2. Sala
mon megpróbálja a világi gyönyörűségek 
evezetében találni meg a boldogságot, 
vegigélvez mindent, ami szemnek és száj
nak kívánatos és kedves, de belecsömörlik. 
nelátja, hogy az élvezeteknél mégis többet 
er a tudomány és a bölcseség. De azért 
M ?6/ 1 1 1 ológíti ki, mert a bölcsnek is meg 
kell halnia, éppen úgy, mint a bolondnak 
s ludja^utódai nem fogják é elpazarolni 
azt, amit ő bölcseségével gyűjtött. A  földi 
elet múlandóságának tudata itt is csak 
megkeseríti a lelket. Miért éltünk, ha a 
sírnál mindennek vége van ? 1

Szept 4. Luk. 6 :20-36. Préd. 3. 
Pe hát vajion a szorgalmas munka is 
nabsvaló é ? Salamon úgy látja, hogy az
1S i l ?i nnak m®8 a munkát is,
amelyből az embernek semmi haszna. De 
ímerl . Mert itt is csak a földi eredményeket 
mérlegeli Dolgozik az ember is, dolgozik az 
oktalan állat is, s mindkettőnek egy a vége, 
mind a kettő meghal. S olt van a nagy bizony
talanság, vájjon az embernek a lelke más- 
hová jut-é, mint az oktalan állaté ? A 
Prédikátor lelke vergődik s egyelőre nem

más megoldást, mint nem törődni ezek- 
• i ?, „kérdésekkel, hanem gondolkodás 

nélkül örülni annak, ami van. Vájjon ez 
elvezet-é a lélek Dékességéhez ?

Szept. 5. Luk. 6 :37-49. Préd 4. Az
,.e,r . n?.m élhet teljesen önmagának. 

Körül kell néznie másokon is s óh jaj 
hogy megzavarja ez a lélek békességét. 
A sok nyomor, igazságtalanság, amit maga 
korul lat, mennyire reánehezedik a lelkére 
Salamonéi annyira nyomja, hogy nem az 
életet látja kívánatosnak, hanem a halált 
pedig a halált úgy képzeli, mint minden
nek a végét. Így természetes, hogy lelkének 
??,,? u?usulata, amit egy hitetlen német 
kot o a XIX. században is így fejezeti ki • 
..Aludni jó, meghalni jobb, no persze a 
legjobb volna sohasem születni." De ez a 
gondolkodás sem vezet más eredményre: 
hz is hiábavalóság és lelki gyötrelem !

Szept. 6 Luk. 17 : 11-19. Gál. 5 :1 6 -  
' - ‘ 4 I- Tim, 1 : 12-17. Hogy 

ki jár lelek szerint, vagy test szerint, ezt 
eleiének gyümölcseiből lehet meglátni. 
Vannak a testi élet gyümölcsei közt olya
nom is, amelyeket el lehet leplezni, titok
ban cselekedni, de amelyek mégis kihatnak 
az egész szellemre, amely ebből az életből 
kiarad. S Isten szeme mindent lát, a leg- 
elrejtettebb gyökereket is. ő  látja a Lélek 
szerint járóknak gondolatait és érzéseit is 
s örvendez azoknak. Örömet, vagy bánatot 
szerzel-e te az Űrnak ?

Szept. 7. Luk. 7:1 — 17. Préd. 5. A 
prédikátor minden nyughatatlansága és 
tepelodése mellett is féli Istent. Tudja, 
hogy Isten a szívekbe lát s őt megcsalni 
nem lehet. Felszólal az ellen, hogy az 
emberek mégis úgy élnek, mintha nem 
volna fö.öltük valaki, aki őkel megítéli. 
Ha napjainkban végignézünk közéletünkön 
és társadalmi életünkön, nekünk is volna 
okunk elkeseredni, mint a prédikátornak, de 
tekintsünk a legfelje.bbvalóra, az Úrra s 
bízzuk 0  reá, hogy Ö mindeneket a maga 
igazsága szerint ítéljen meg s bízzunk 
Őbenne, hogy 0  nemcsak igazságos, ha
nem irgalmas és kegyelmes is.

Szept. 8. Luk. 7: 18-35. Préd. 6 : 1 —
7, 7 :1 —8 A prédikátor lelke mintha 
egészen elborulna : jobb a siralmas ház, 
mint a lakodalmas, jobb a szomorúság, 
mint a nevetés, jobb a halál, mint a szü
letés. Szivének keserűségéből fakadnak 
ezek a szavak, de van bennök sok böl
cseség is. Az újtestamentom egyik írója 
Pál apostol, a kereszt fényében már látja, 
hogy van Isten szerint való szomorúság, 
amely üdvösségre vezet, (II. Kor. 7: 10.) 
és hogy van halál, amely az életre visz.
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(Kol. 3 :3 ) A prédikátor leikébe a Krisztus 
világosságéból hatolt be nehány előreve
tett sugár.

Szept. 9. Luk. 7:36—50. Préd. 8:1— 
17. Az Úr által adott világosság az is, 
hogy „az istenfélőknek lesz jó dolguk, 
akik az Ő orcáját félik, a hitetlennek pe
dig nem lesz jó dolga.“ S azt is jól latja 
a prédikátor, hogy a földön sokan vannak, 
akik az igazságnak köntösében járnak, 
pedig Isten szemei előtt gonoszok és sokan 
vannak, akiket az emberek gonoszaknak 
látnak, de akikben az Űr fel tudja fedezni 
a jónak magvát. Csak azt nem latja a 
prédikátor, hogy Kten a maga igazsága 
szerint fog mindezekkel eljárni s nem az 
evés-¡vasban kell vigasztalást keresni a 
földi hiábavalóságok felelt, hanem az Úrban.

Szept. 10. Luk. 8 :1 — 15, Préd. 9. 
Mennyire látjuk az ótestamentomi írónál 
annak a hiányát, hogy nincs neki biztos 
reménysége a halál után való életről. 
Nála minden a sírnál végződik, azért 
olyan érthetetlen előtte, hogy itt a földön 
egyenlő sorsa van a jónak és a gonosznak. 
S mindazáltal is érzi, hogy az ember élete 
és minden cselekedete Isten kezében van 
s jó dolog, ha a mi cselekedeteink ked
vesek Isten előtt.

Szept. lt. Luk. 8:16-25. Préd. 10. 11. 
A prédikátor sok tapasztalatot szerzett élete 
folyamán és hasznos tanácsokat tud adni. 
Vegyük csak szivünkre a 10. rész 5-7 ver
seinek intését, vagy a 11. rész 4. versének 
bölcs megállapítását. Hány ember élete 
lesz meddő, gyümölcstelen, azért mert min
dig a veszedelmekre, akadályokra néz, fél 
és kétségeskedik, s elmulasztja emiatt azt 
a munkát, amelyet Isten rábízott. S mi, az 
újtestamenlum gyermekei, eléggé hálásak 
vagyunk-e azért, hogy reánk a maga tel
jességében ragyog már a világ világossága, 
az Úr Jézus Krisztus arculata, s érezzük-e, 
hogy édes ez a világosság és jó a mi sze
meinkkel néznünk a napot?

Szept. 12. Luk. 8:26-39. Préd. 12. A 
prédikátor könyvének végén mintha na
gyobb erővel törnének elő a világosság
nak sugarai. Meglátja a könyv Írója minden 
tanulásnak, okoskodásnak, bölcseségnek 
az igazi végcélját. „A  dolognak summája 
e z : az Istent féljed és az Ő parancsolatait 
megtartsad, mert ez az embernek fődolga."

gén, ez a fődolga ifjúnak, öregnek egy
aránt. S ezt megcselekedni csak akkor 
tudjuk, ha Krisztus él bennünk, s az Ö 
Lelke vezet bennünket. S ha ö  él ben
nünk, ha az övéi vagyunk, akkor nem kell 
félnünk az ítélettől.

Szept. 13. Máté 6 : 24-34. Gál. 5: 25- 
6:10. Ján. 11:1-11. II. Thess. 3:6-13. 
Akiben Istennek Lelke él és hat, annak 
külső élete is rendben van. Nemcsak Is
tennel szemben szelíd és alázatos, hanem 
az emberekkel szemben is. Meg tudja ér
teni ezt a kettős törvényt, hogy hajlandó
nak kell lennie mások terhét hordozni és 
azért senkitől sem kívánni, hogy az ő 
terhét hordozza, hanem azt nyugodt és 
csendes szívvel hordozni. így vet a keresz
tyén ember, nem a testnek, hanem a lé
leknek, s aratja a lélek gyümölcseit.

Szept. 14. Luk. 8 : 40-56. V. Móz. 1: 
1-25. A negyven esztendei vándorlás a 
pusztában, amelyet az Úr büntetésül mért 
a zúgolódó népre, ime véget ért, ott van 
Izrael népe közvetlenül az ígéret földének 
határánál. 8 Mózes összegyűjti a népet, 
hogy még egyszer emlékezetébe idézze, 
mindazt, amit az Úr kegyelme vele ezalatt 
a negyven esztendő alatt cselekedett, s 
hogy ismét elébe tárja a törvényt is, amely 
szerint kell neki élnie. Sok ingadozás közt 
élte le a nép ezt a negyven esztendőt, hol 
elhajolt az Úrtól, hol visszafordult hozzá, 
s most az Ígéret földére való belépés előtt 
szeretné Mózes megerősitni őket a hitben 
és engedelmességben.

Szept. 15. Luk. 9:1-17. V. Móz. 1: 
26 46. A  bűnök kezdete a pusztában az 
volt, mikor a nép kishitűn ellenállt az Úr 
azon óhajának, hogy vonuljon be Kanaán 
földére, s fogtálja el azt. Nem úgy tesz-é 
a mai nemzedék a mennyei Kanaánba 
való belépéssel is ? Bár sokan vannak 
akik oda mór bementek, s Isten országá
nak szépségeit és áldásait ismerik, s azok
ról bizonyságot tesznek, mégis hány lelket 
tart vissza a gyáva félelem, hogy ha Isten
hez tér, sokról kell lemondania, sok ve
széllyel kell megküzdenie, s igy inkább 
választja a pusztában való vándorlást, s 
ott marad, mig nyomorultul el nem pusz
tul. Oh, balga és hitetlen nemzetség I — 
mondja az Úr Jézus.

Vargha Gyuláné.
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