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Szemelvények Luther életéből.

9. Luther, a kereszthordozó.
(Folytatás)

Luther nemcsak a saját testi 
betegségének a keresztjét hor

dozta, hanem különösen a családi 
élete mindenféle más keresztet is 
helyezett vállaira.

Egy alkalommal hűséges hit
vese halálos beteg volt, ami Luthert 
mély szomorúsággal töltötte el. 
Ekkor nem ugyan önmagára, ha
nem gyermekeire való tekintettel 
könyörgött az,Úrhoz a nagybeteg 
életéért, és az Úr meg is hallgatta őt.

Hogy milyen fájdalmat okozott 
néki kicsiny leánykájának elhalá
lozása, az kitűnik Justus Jónáshoz 
intézett leveléből is : „Jóllehet 
feleségemmel együtt örvendezve 
kellene Istennek hálát adnunk, 
amiért leányunk ilyen boldogan 
elköltözött, mégis olyan nagy a 
szeretet hatalma, hogy ezt csak 
sóhajtozva és zokogva tudjuk 
megtenni.“

Ugyancsak mélyen lesújtotta 
Luthert szülőinek a halála. Éppen 
Koburgban tartózkodott, mikor 
édesatyja halálának a hírét vette. 
A hír hallatára keservesen sírt. 
Még aznap írt Melanchtonnak és 
közölte vele a szomorú hírt. E 
levélben többek között ez is olvas
ható : „Jogos és méltányos, hogy 
ilyen atyát, amilyen ő volt, aki 
által az irgalmasság Istene enge- 
met teremtett, akinek verejtéke 
által táplált és azzá tett, ami va
gyok, megsirassak. Csak annak 
örülök, hogy még megérhette ezt 
az időt és megláthatta az Igazság 
fényét. Áldassék az Úr szent neve 
minden tettében 1“

Luther házában saját gyermekei 
mellett több árva gyermek is nevel
kedett. Éppen ezek miatt és ezek

között is különösen két közeli 
rokon gyermek miatt sok keserű
sége volt Luthernek. Egyszer kitört 
belőle a panasz, — azt gondolom, 
minden idők szülőinek panasza 
ez : . Jóllehet gyakran követnek el 
sok mindenféle csínyt és bűnt, 
mégsem szerzek róla tudomást, 
hanem eltitkolják előttem. És úgy 
van, amint a közmondás tartja: 
ami rossz a saját házunkban 
történik, azt mi magunk tudjuk 
meg legutoljára; ha az emberek 
már széltében-hosszában beszélik, 
értesülünk róla.“ És máskor így 
panaszkodott: „A szülők legna
gyobb szívfájdalma és legnehezebb 
keresztje gyermekeik gonoszsága, 
aminek folytán megöregednek, sőt 
a sírba is szállnak és keseregnek: 
Oh én fiam, óh én leányom!“

Mikor Wittenbergben kitört a 
pestis és mindenki, aki csak tehette, 
elmenekült, Luther hűségesen meg
maradt a helyén. A saját házába 
is beköltözött ez a rettenetes vész. 
„Házamból szinte kórház lett . . • 
Kívül küzdelem, belül erős félelem 
uralkodik. Krisztus Urunk meglá
togat bennünket. A Sátán dühön
géseivel szemben egyetlen viga
szunk az, hogy mienk az Ige, 
amellyel megmenthetjük a lelkeket, 
ha a testet elnyeli is az ördög. 
Azért imádkozzál Te is és imád
kozzanak a  testvérek is érettünk, 
hogy az Úr hatalmas kezét elbír
juk és a Sátán csalárdságát és 
hatalmát legyőzzük, akár élve, 
akár halva."

Azt gondolom, hogy Luther 
legnehezebb keresztje egyrészt a 
keresztyénség elvilágiasodásának a 
megtapasztalása volt. „Az a ke
resztyének legnagyobb fájdalma, 
hogy látniok kell, mikép gyalázzák 
és szentségtelenítik meg az embe
rek Istennek nevét. A pokol gyöt
relmét érzik emiatt. Sokkal inkább 
elviselnék örömmel az üldözést
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és a megkínoztatást.“ Másrészt 
nagyon fájlalta azt, hogy a keresz
tyének általában nem nagyon vá
gyakoznak az Evangélium után. 
Ez keserű csalódást jelentett a 
számára, mert kezdetben éppen 
ennek az ellenkezőjéről volt meg
győződve.

Nem csoda, ha Luthert közben 
halálvágy fogta el. „Óh drága 
gyermekeim, aki meg tud halni, 
haljon meg hamarl Semmi jót nem 
remélhetünk e világban. Ha tud
nám, hogy gyermekeimnek meg 
kell látniok mindazt a nyomorú
ságot, amely e világra jön, azt 
kívánnám, hogy gyermekeimmel és 
minden keresztyénnel együtt minél 
előbb meghaljak. Olyan gonosz 
idők jönnek még reánk, hogy min
den zugban azt kiáltják majd az 
emberek: „Óh Istenem, jöjj az ítélet 
napjával 1“

Ami csodálatosan nagy volt 
Lutherben, és ami olyan erőssé tette 
őt, hogy a legnehezebb terhet is 
elbírta, az semmi egyéb nem volt, 
mint hogy állandóan az Igére 
támaszkodott, egész valója abban 
gyökerezett; és hogy a gyermek 
absolut, teljes, megingathatatlan 
hitével és bizodalmával felfelé, az 
ég felé tudott tekinteni. Minden
nap várta az Urat. Mindennap 
találkozott az Orral. Mindennap 
Benne rejtőzött el, mint a gyermek 
édesanyja biztos ölében. így az 
élet valamennyi hulláma elszágul
dott — felette, de őt el nem sodor
hatta, legfeljebb megtisztította, meg
acélozta, méltóbbá tette arra a 
névre, melyet viselt: Luther mint 
kereszthordozó is igazán k eresz 
tyén volt. Z. H

1 Sok keresztyén először cselek
szik s azután imádkozik: ez bal
gaság. Olyan, mintha egy művész 
a hangverseny után hangolná a 
hangszerét.

A zörgetőnek megnyittatik.

Egy hetet Antwerpenben töltöttem.
A város határában egy kapu

cinus kolostor állott, melyben híres 
Rubens és wan Dick képek voltak, 
melyeket szerettem volna megnézni. 
A kolostorhoz mentem, de a kaput 
zárva találtam A kapu felett egy 
„kopogtató“ lógott. Megdöngettem 
a kaput, de nem jött ki senki. 
Újra és újra dörömböltem, de 
hiába. Már-már abba akartam 
hagyni a dörömbölést, de eszembe 
jutott, hogy milyen nagy távolságot 
tettem meg, míg ide jutottam és 
hogy ezt nem egykönnyen tudom 
újból megtenni és ezért elhatá
roztam, hogy várok addig, amíg 
kijönnek Talán már harmincszor, 
vagy ötvenszer is dörömböltem, 
amikor megcsikordult a zárban a 
kulcs. Egy öreg szerzetes jött és 
óvatosan dugta ki fejét.

„Úgy látszik itt a kolostorban 
nincs sürgős dolguk“ — mondtam 
kissé türelmetlenül — „azt sem 
tudom, hogy hányszor kopogtam 
már.“ „Igen.“ — felelt a szerzetes 
— „egész idő alatt hallottuk, de 
haszontalan gyerekek is szoktak 
tréfát űzni velünk, kopognak az 
ajtón és továbbszaladnak. Ezért 
nem törődünk vele, ha kopogást 
hallunk. De ha tovább tart, akkor 
azt mondjuk: „úgy látszik tényleg 
be akar valaki jönni“ — és akkor 
nyitunk 1“

„Igen hasznos az igaznak buz- 
góságos könyörgése.“ Jak. 5:16.

Úgy lássák Isten képét a te 
lelkedben, mint tükörben. Akár
merre fordul, Istent lássák benne. 
Ha a tükröt ég felé fordítjuk, ak
kor az eget látjuk benne, ha föld 
felé, akkor a földet. Aki felé for
dítod a te lelkedet, annak a képét 
fogják látni lelkedben.

Arndt János
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A kis Liziről, aki úgy vá
gyott rá, hogy anyja legyen.

A boroszlói Bethánia-kórházban 
történt, a gyermekosztályon. 

Egy este, a látogató-óra végével, 
az ápolótestvér egyik sarokban 
keservesen sírva talált egy kis 
gyermeket. „Hát nekem, hát ne
kem“, zokogott a gyermek, „miért 
nincsen édesanyám ? Néni, azt 
akarom, hogy nekem is legyen 
anyám, és jöjjön el és vigyen en
gem haza. Kérlek, kérlek, kedves 
néni, hozz nekem is édesanyát 1“ 

Lizi volt ez a síró gyermek, 
egy négyéves kis leány, akit két 
évvel ezelőtt hoztak be a kórházba, 
nagyon nyomorult és szánandó 
állapotban, s aki akkor még sem 
járni, sem beszélni nem tudott. A 
jó ápolás alatt a gyermek magá
hoz tért és szépen fejlődött, bár 
lábacskái görbék és kissé sánták 
maradtak is. Vasárnap délutánon
ként bejöttek az édesanyák a kór
házba, hogy meglátogassák beteg 
gyermekeiket, s ha valamelyik 
gyermek meggyógyult, akkor bol
dogan ment haza az édesanyjával. 
De Lizihez senki sem jött. S most 
a kis gyermekszívben nagy vágy 
és mélységes fájdalom ébredt föl 
egy édesanya után. Semmi mással 
nem lehetett megvigasztalni. Na
pokon keresztül siránkozott, s az 
ápolótestvér nem tudta, mit csinál
jon vele. Mikor egyszer úgy pró
bált segíteni a bajon, hogy azt 
mondta a vezető-testvérre: hiszen 
ez a te anyád, — a gyermek a 
fejét rázta és így felelt: ,Ez nem 
anya, ez csak .egy néni!“ A test
vérek sajnálták a gyermeket s 
eszökbe jutott nekik a Waiteberg- 
ben levő gyermekotthon*, s hogy 
a kis leányt megvigasztalják, azt 
mondták neki, hogy majd eljön az 
édesanyja s elviszi ebbe az ott
honba. Lizi arca ragyogott, s telve

"*T.—
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boldogsággal, alig várta ezt a na
pot. Egy napon Frida testvér, a 
wartebergi otthon vezetője bejött 
a kórházba, hogy az ott nehány 
hét óta betegen fekvő Zsófia test
vért meglátogassa. Frida testvér 
semmit sem tudott a kis Liziről, s 
nagy volt a meglepetése, mikor az 
ajtó egyszerre csak kinyílt s azon 
egy kis leány lépett be, örvende
tes ujjongással: „Anyám, kedves 
anyám ; hát itt vagy és haza vi
szel?“ Karocskáit a testvér nyaka 
köré fonta és szorosan átölelte. 
Sziklaszilárdan meg volt győződve, 
hogy megtalálta az édesanyját. — 
Odaült Frida testvér ölébe, mint a 
kis madár a fészekbe, hangosan 
nevetett és beszélgetett, úgy hogy 
az ápolótestvér nem győzött eléggé 
bámulni a rendesen olyan csendes 
és félénk gyermeken. Mit tehetett 
Frida testvér? Aznap ugyan még 
nem vihette magával a kis leányt, 
de megígérte, hogy másnap reggel 
érte jön. S Lizi teljes bizalommal 
engedte magát ismét fölvezettetni 
a gyermekosztályra, de ott minden 
betegágy mellett megállt s elbe
szélte nagy örömét: „Az édes
anyám eljött és holnap hazavisz.“ 
Reggel énekelve találták az ágyacs- 
kájában: „Kaptam egy anyuskát, 
kaptam egy anyuskát.“

Frida testvér beszélte el később: 
Sohasem fogom elfelejteni azt az 
utazást. Szívet megindító volt, hogy 
hogy örült az a gyermek. Az az 
aggodalmam, hogy talán félni fog 
az utcai zajtól, vagy tőlem, aki tel
jesen idegen voltam előtte, hiába-

* Tiele-Winkler Éva, miechowitzi dia- 
konissza-főnöknő, mélyen megindulva a 
sok nyomorban, elhagyoltságban levő gyer
mek sorsán, „otthon az otthontalanoknak“ 
név alatt sokfelé alapított ilyen otthonokat 
gyermekek számára. Ezek közül a legelső 
Wartebergben volt Sziléziában. Egy hívő 
keresztyén, egy boroszlói nagykereskedő, 
ajándékozta ezt a szép nagy épületet erre 
a célra.
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valónak bizonyult,,mert újra meg 
újra fölkiáltott: „Édesanyám, oh 
beh szép e z !“ Az utasok a villa
moson mind örültek vele együtt. 
S mikor Wartebergbe érkeztünk, 
s ott az uzsonnánál ülő gyermekek 
felém tárták a karjaikat — néni, 
néni! akkor Lizi vékony hangocs
káján egész erélyességgel közbe
szólt: ..Nem néni, hanem az én 
anyám 1“ S most már boldog gyer
meke az otthonnak A Megváltó 
kielégítette a gyermekszív vágya
kozását. ^

Hogy hívták az irgalmas 
samaritánust ?

Oberlin lelkész életéből mond
ják el a következő történetet:

Amikor még Oberlin theológus 
volt, egy hideg téli estén el

tévedt egy nagy erdőben. Úgy el
fáradt, hogy kénytelen volt leülni 
a hóba. Képtelen volt tovább 
menni és érezte, hogy a halált 
megelőző álom közeledik. Nem 
tudott mást tenni, minthogy Isten
nek ajánlotta lelkét és elaludt. 
Egyszerre csak arra ébredt, hogy 
valaki rázza, bort tölt az ajkai 
közé és kocsijára emelve elviszi 
a szomszédos faluba. Meg akarta 
jutalmazni a barátságos idegent, 
de az nem fogadott el semmit 
sem. „Úgy mondd meg legalább 
a nevedet“ — kérte Oberlin, — 
„hogy hálásan emlékezhessem 
meg rólad imáim'ban,“ Az idegen 
ezt is megtagadta és így szólt: 
„Úgy látom, lelkész az úr. Tessék 
nekem megmondani, hogy hívták 
az irgalmas samaritánust.“ Ober
lin adós maradt a válasszal, mert 
a samaritánus neve nincs meg
jelölve a Bibliában. „Akkor“ — 
szólt az idegen — „engedje meg, 
hogy én is elhallgassam az enyé
met.“ Ezt mondva gyorsan el
hajtott.

G O N D O L A T O K

A mi Istenünk a sötétben is 
közel van hozzánk és látja, hogy 
mit teszünk. Tersteegen.

Nincs jobb gyógyszer saját fáj
dalmunk elhordozására, mintha má
sok szenvedéseit hordozni segítjük.

A szenvedések közt is tudnak 
örülni azok az emberek, akiknek 
a számára a láthatatlan dolgok 
valósággá váltak, mert tudják: ez 
mind csak átmenet, iskola, az igazi 
hazába vezető út.

Ha látsz egy embert, ki min
den keresztjének ellenére is nyu
godt, boldog és megvígasztalódott 
marad, bensőleg bőjtöl, s mégis 
megkent fővel és megmosott arccal 
jár, akkor egész biztos, hogy igazi 
keresztyént látsz. Hackewitz L.

A Miatyánk magyarázatát, amit 
Dr. Luther Márton írt, olaszra is 
lefordították. Olaszországban egy 
katholikus pap, aki nem tudta, hogy 
az Luthertől való, miután elolvasta, 
mélyen megindulva mondta: „Ál
dottak a kezek, melyek e könyvet 
írták, boldog szemek, amelyek ol
vassák és boldog szívek, akik így 
imádkoznak.“ Caspari.

Phidias görög szobrász egy Isten 
szobrot készített. De amikor fel akar
ták állítani, a templomban észrevet
ték, hogy a szoborba a saját nevét 
véste bele. A görögök elhatározták, 
hogy a szobrot nem fogják Isten gya
nánt tisztelni, mert az alkotója meg- 
szentségtelenítette. Aki, a mi üdvös
ségünkbe, ha még oly elrejtve és még 
oly kicsiny mértékben emberi érde
met akar belevegyíteni, megrabol 
minket a kegyelemtől, amely előtt 
térdreborulunk és amely által gaz
dagok és erősek leszünk.
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K Ü L M I S S Z I Ó  

Tudósítás Kínából.

Schlitzkus Margit Kínából haza
tért misszionáriusnő beszéli a 

következőket: „Sokan mondják 
azt, hogy most, amikor olyan nagy 
a szükség, nyomorúság itthon, nem 
lehet külmisszióról beszélni. Ilyen
kor eszembe jut Izrael népe, ami
kor dacára az ellenség gúnyoló
dásának, ostromának, Jeruzsálemet 
fáradhatatlanul építette. S Jeruzsá
lem felépült. — így építünk mi is 
Kínában élő kövekből, a szegelet- 
kő pedig a Krisztus. Az 1911-iki 
lázadás óta Kínának nincs nyu
galma, néha úgy tetszik, mintha 
kitörni készülő vulkán volna. A 
misszionáriusoknak sok ellenségük 
van. Először is a katonák. Több
ször volt már a város telve velük. 
Egyik alkalommal három hónapig 
nem tudtunk kimenni az utcára. 
Házunk előli is katonák voltak s 
el akarták foglalni a missziói há
zat. Térdre borultunk az Úr előtt. 
Egyesek, akik máskor soha han
gosan nem imádkoztak, most forró 
imában könyörögtek az Úrhoz. 
Eközben Wipperfeld misszionárius 
kiment a katonákhoz, akik durván 
kiáltozták: „Külföldiek, ha be nem 
engedtek, halál fiai vagytok!“ A 
misszionárius ingét kigombolva, 
nyugodtan felelte: „Tessék, kezd
jétek el rajtam!“ A katonák meg
hökkentek a bátor fellépésen s 
elmentek. Az Úr meghallgatta ké
résüket.

Egyik reggel arra ébredtünk, 
hogy a várost megszállták a rab
lók. Hétezren voltak. Heves küz
delem indult meg. Három nap és 
három éjjel voltunk bezárva. A 
golyók a házunk felett szakadat
lanul süvítettek. De éreztük, hogy 
otthon imádkoznak értünk. S a

rablók negyedik nap elhagyták a 
várost.

Kisebb ellenségeink is vannak. 
Egyik külállomásunkon örömmel 
hirdettük az Igét. Sok dolgunk volt 
egész nap s mikor este fáradtan 
pihenni tértünk, szobánk tele volt 
patkányokkal. Botot kellett egész 
éjjel magam mellett tartanom. Nap- 
ról-napra imádkoztunk s egy hét 
múlva a patkányok mind eltűntek 
s később sem jöttek vissza.

Legnagyobb ellenségünk a bol- 
sevizmus. Kínában az Igét már 
100 év óta hirdeti az evangélikus 
misszió. Csak lassan, lépésről- 
lépésre haladhattak s mindig csak 
egészen kevesen voltak azok, akik 
szívüket életüket letették az úr ke
zébe. A bolsevizmus pedig alig 
három év alatt az egész országban 
elterjedt s különösen az ifjúságot 
vonja magához. A kínai lány, aki 
évszázadokon keresztül egészen 
el volt zárva, most több szabad
ságot vesz magának, mint egy 
európai. — A hosszú haj hama
rosan bubi frizurára változott, a 
ruha megrövidült s az orosz- 
országi rettenetes szellem mind
jobban uralkodásra jutott. Ezért 
olyan nagyon fontos elvinni az 
üzenetet arról, aki valóban sza
baddá tud tenni. Most van itt az 
ideje annak, hogy élő köveket 
építsünk Isten országában, amíg 
nem késő. Ezért kérjük az „Urat, 
hogy küldjön munkásokat az Ő ara
tásába.“

Mennél sötétebb és titokzato
sabb az út, annál dicsőségesebb 
a cél, annál mélyebbek Istennek 
békességgondolatai. Isten a sötét
ben is tud áldani, ott is, ahol mi 
semmit sem látunk, semmit sem 
érzünk, ahol úgy látszik, hogy  
minden elveszett.

Hackewilz L.

i
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Tudakozzátok az írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Jul. 1. I. Kir. 2:1-4, 10-12, Zsid.8. 
Az az idő, mikor a kőtáblákra írott tör
vény volt érvényes, elmúlt s eljött az 
idő, amikor Isten az emberi szív hus- 
tábláira irta be a maga törvényét. Jézus 
Krisztus hozta el ezt az időt, aki a tör
vényt teljesen betöltötte s ig*y a törvény 
helyett a maga élő személyiségét állí
totta oda törvényül, nem csak a zsidó 
nép, hanem az egész emberiség szá
mára. Az ó-testamentomi papi szolgálat 
is csak árnykép Volt, Jézus Krisztus a 
valóság, Őáltala és őbenne tanuljuk meg 
lélekben és igazságban imádni az Istent.

Jul. 2. !. Kir. 3:1-15. Zsolt. 1. A 
zsoltáriró boldognak mondja azt az em
bert, aki az Ur törvényében gyönyör
ködik. Egy másik zsoltárban pedig igy 
szól: «Gyönyörködjél az Úrban.» (Zsolt. 
37:4). Mennyire világossá lesz ez előt
tünk, ujtestamentomi emberek előtt, akik 
tudjuk, hogy a mi törvényünk az Ur, s 
ha őt szeretjük, ha az Övéi vagyunk és 
őbenne maradunk, akkor termünk sok 
gyümölcsöt. (Ján. 15:5). Gyümölcster
mésünk nem a mi munkánk, hanem az 
Űré, azért lehet jó szerencsés. Az Ur 
csak azt áldhatja meg, ami Öbelőle fa
kad. Emberi munkát elfuj az idő szele, 
de ami az Úrtól van, az megmarad.

Jul. 3. Máté 5:20-26. Rom. 6:3-11. 
Máté 21:28-32. Csel. 8:26-38. Mily so
kan büszkélkednek az ő emberi erényeik
ben, világi méltóságaikban, vallásos buz- 
góságukban, tudományukban, műveltsé
gűkben, és még sok másban, amelyek 
által magokat «elsők»-nek érzik. Az ilye
nek megvetik azokat, akik ezekben a 
dolgokban náloknál hátrább állnak, s 
akiknek szerintük nincs részük az Isten 
országában. De Jézus máskép gondolko
zik. Az «idősebb fiú» mindig az atyai 
háznál maradt, de szivének büszkesége 
és keménysége mégis távol tartotta az 
atyai szívtől. A messze földről hazaér
kező, lerongyolódott, megtört, tékozló 
fiú pedig megtalálta helyét atyja kebe
lén. (Luk. 15:11-32.) Vigyázz, téged is 
megelőzhetnek a vámszedők és parázna 
nők!

Jul. 4. Zsolt. 47. Zsolt. 48:1-4; 10- 
15. Zsid. 9:1-15. Mikor Krisztus kile
helte lelkét a keresztfán, a templom 
kárpitja kettéhasadt (Máté 27:50, 51.) 
annak jeléül, hogy a szentek szentjébe, 
Isten szive elé, szabad az ut minden 
hivő lélek számára. Krisztus nemcsak

mennyei főpap volt, hanem mennyei Bá
rány is, az örök időkre és mindenki 
számára érvényes áldozat. Fogadd el ezt 
hittel, s nemcsak bünbocsánatot nyersz, 
hanem szabadulást is a bűn hatalmából, 
sőt a holt cselekedetektől is, vagyis min
dentől, amit nem Isten Lelke munkál 
benned.

Jul. 5. 1. Kir. 4:21-34. Zsid. 9:16- 
28. A borjuk és bakok vére jelkép volt, 
amelyeknek kiontása nélkül azonban nem 
volt bünbocsánat még ideig-óráig sem. 
Jézus drága, kiontott vére szerez csak 
bűnbocsánatot, de ez végérvényes, örökre 
szóló bűnbocsánat. Testileg csak egyszer 
ontatott ki, de lelkileg folyvást hat ereje 
által, amelyet hittel ragadhatunk meg. 
Higyj a Jézus Krisztus vérének erejében, 
vedd ezt hit által mindig igénybe kisér
téseid, küzdelmeid, szenvedéseid között 
s amit hittel elfogadsz, azt tapasztalni 
is fogod. Jézus vérének ereje megóv a 
kisértésekben, megerősít a küzdelemben, 
megvigasztal a szenvedésben.

Jul. 6. I. Kir. 5:1-12. Zsid. 10:1-18. 
A mennyei Atya emberi testet alkotott 
tott szent Fia számára, hogy ebben a 
testben jöhessen el közénk s mint ember 
hordozhassa bűneinket és büntetésünket. 
S a Fiú nem ellenkezett az Atyával, 
hanem engedelmeskedett. Kész volt min
denben az Atya akaratát cselekedni, tel
jesen egy volt Ővele. Ezért tehetett bi
zonyságot a Szent-Lélek arról, hogy ez 
az áldozat tökéletes áldozat, amely ál
tal a megszenteltek örökre tökéletesekké 
tétetnek, nem a magok érdeméből, hanem 
Isten kegyelméből. így munkálkodott Is
tennek három személye egy akarattal a 
mi üdvösségünkön, s folytatja ma is 
ezt a munkát.

Jul. 7. 1. Kir. 6:1; 8:1-11. Zsid. 10: 
19-31. Jézus váltsághalála te érted is 
történt, kedves olvasóm. Odajárultál-e 
már hozzá hittel, bünbánattal? S ha meg
nyerted a bünbocsánatot és a kegyelmet, 
hű maradtál-e Megváltódhoz? Ha gyarló
ságból, vagy hűtclenségből vétkeztél, újra 
odamenekülhetsz a vér alá, az újra meg
tisztít és elfedez. Csak ne ragaszkodjál 
a bűnhöz, ne vétkezzél szándékosan, mert 
akkor Ítélet vár rád.

Jul. 8. 1. Kir. 8:12-30. Zsid. 10: 
32-39. A szenvedések arra valók, hogy 
közelebb vonjanak bennünket az Úrhoz. 
Azért nem kíméli meg Isten az ö  gyer
mekeit a szenvedésektől. Különösen ne
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velő erejök van az Űrért hordott szen
vedéseknek, ezek tanítanak meg az Úr
ban bízni, elszakadni mindentől a mi 
földi s egyedül az Urban gyönyörködjni. 
Aki az ilyen szenvedésekben kitart, nem 
hátrál meg, hanem mindvégig kitart a 
hitben, abban az Ur is gyönyörködik.

Jul. 9. I. Kir. 8:54-60. És. 62:6-12. 
Isten minden gyermekének ilyen önző
nek kellene lennie, akit Isten odaállíthat 
egy-egy őrhelyre, hogy ott imádságával 
és bizonyságtételével gátat vessen a sá
tán munkájának s (előbbre vigye Isten or
szágát. Minden hivő imádság, minden 
bátor bizonyságtétel egyengeti az útat 
mások felébredéséhez és megtéréséhez, 
megmozgatja a hitetlenség köveit és fel
mutatja az emberek előtt Isten hadsere
gének zászlaját, az Ur Jézus keresztjét.

Jul. 10. Máté 9:35-38. Róni. 6:19- 
23. Márk. 4:26-29. 1. Tim. 6:6-12. Az 
Ur Jézus fáradhatatlan volt a munkában, 
mindenütt, mindenkor és minden mó
don megkereste a szétszóródott lelke
ket. S bár ezek bűnösök voltak, nem 
vetette meg őket, hanem könyöríiletes- 
ségre indult rajtok. Öli, bár tanulnánk 
tőle! S bár ne szűnnénk meg imádkozni, 
hogy az Ur sok munkást küldjön ki ga
bonájának aratásába!

Jul. 11. Zsolt. 51. Zsid. 11:1-12. 
Hit nélkül nem érthetjük meg és nem 
tehetjük magunkéivá a láthatatlan dolgo
kat. A hit az az elfogadó szerv, amely 
által Isten kegyelme, bünbocsánata, uj- 
jászülő és megszentelő ereje beleárad 
a mi bűnös, sötét, nyomorúságos éle
tünkbe és megújítja, széppé és boldoggá 
teszi azt. A Biblia minden hithősétől ta
nulhatunk valamit s részeseivé lehetünk, 
hitünk mértéke szerint, azoknak a ke
gyelmi ajándékoknak, amelyekben egy- 
egy Ábel, Énokh, Noé és Ábrahám része
sültek.

Jul. 12. 1. Kir. 9:1-9. Zsid. 11: 
13-30. A hit az elérendő dicső célra 
néz és nem retten meg az útnak nehézsé
geitől, fáradalmaitól, veszélyeitől. A hit 
engedelmesség által lesz élővé, s az 
engedelmes lélek mindent Isten kezéből 
fogad, a parancsolatokat éppen úgy, mint 
a tiltásokat. S Isten kezéből tudja fo
gadni az Ígéreteket is, még ha azoknak 
beteljesedése emberi szemek előtt le
hetetlennek látszik is. Isten előtt nincs 
lehetetlenség. i

Jul. 13. 1. Kir. 11:1, 2, 4-13. Zsid. 
11:32-40. Csodálatos bátorságot és ki
tartást ád a hit az emberi léleknek a 
szenvedésekben. Tele van ilyen példák
kal a Biblia, az egyháztörténelem és a 
mai kor is. S bár a világ nem méltó 
az ilyen küzdő és szenvedő bizonyság
tevőkre, mégis a világ az, amelyért Is
ten gyermekei szenvednek, mint ahogy 
Krisztus is a világért szenvedett, mert 
«úgy szerette Isten a világot, hogy az 
Ö egyszülött Fiát adta» érette szenve
désbe, halálba. Szeressük mii is a világot, 
nem a világ szellemét, hogy ezt a ma
gunkévá tegyük (1. Ján. 2:15), hanem a 
világban élő, boldogtalan emberi lel
keket.

Jul. 14. I. Kir. 11:14; 26-43. Zsid. 
12:1-13. Nem kell, hogy önmagunkból 
mártírokat csináljunk, megjönnek a szen
vedések, ha igazán hű gyermekei va
gyunk Istennek, anélkül, hogy m~ ke
resnénk azokat. De ha Isten adja ránk, 
akkor támaszkodhatunk az Ígéretre, hogy 
keresztül is segit bennünket rajtok, s 
Juogy a szenvedések meghozzák a magok 
áldott gyümölcseit. Ne kerüljük el hát 
őket, mert aki az Űrért való szenvedést 
szándékosan elkerüli, az elveszíti isten- 
fiúságát és korccsá lesz.

Jul. 15. 1. Kir. 12:1-19. Zsid. 12: 
14-29. Mennyivel nagyobb felelősség van 
rajtunk űj-testamentomi hivőkön, mint 
volt az ó-testmentomiakon! Ők csak Mó
zest, a szolgát hallhatták és láthatták, 
mi magát Jézust, a Fiút. Ök csak a földi 
Sionhoz és Jeruzsálemhez járulhattak, mi 
a mennyeihez. Előttünk megjelent Is
tennek kegyelme és szeretete, a maga 
legcsodálatosabb fényében és erejében 
ott a Golgothán, vigyázzunk, hogy ha
ragjával ne kelljen találkoznunk, mint 
megemésztő tűzzel!

Jul. 16. I. Kir. 12:20-33. Jer. 23: 
16-29. Hamis próféták mindenkor vol
tak, ma is vannak. Ezeket nem az Ur 
küldötte, s nem az ő  üzenete volt, a- 
mit mondottak. Ezeknek igehirdetése 
álomba ringatja a lelkiismeretet, önelé
gültséggel tölti meg a szivet. Az igazi 
próféták igehirdetése fölráz, megsebez, 
összetör, mielőtt gyógyítana és fölemel
ne. Bűnbánat és megalázkodás nélkül 
nincs megújulás.

Vargha Gyuíéné.
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