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„Szereti pedig Salamon az Urat. . . kivéve, hogy a 
magas helyeken áldozott és ott tömjénezett.“

I. Kir. 3 : 3.

Szereti pedig Salamon az Urat.“ Szerette, az Ő útaiban járt, en
gedelmeskedett Néki, követte parancsait, Néki áldozott, —  
„kivéve . . . "  És az, hogy magas helyeken áldozott és ott töm

jénezett, elég volt ahhoz, hogy vénségére szégyent hozzon az Úr 
nevére, annak az Úrnak a nevére, aki őt bizalmával, szeretetével 
kitüntette, aki néki olyan sokat, olyan nagy dolgokat Ígért. Elég volt 
ahhoz, hogy késő vénségére bekövetkezzék az, amit Isten Igéje így 
ír m eg: „nem volt már az ő szíve tökéletes az Úrhoz.“ Elég volt 
ahhoz, hogy gonosz dolgot cselekedjék az Úr szeme ejőtt és utálatos 
bálványoknak hódoljon. Elég volt ahhoz, hogy az Úr, aki kétszer 
kijelentette magát néki, gyarló embernek, megharagudjék rá és ezt 
mondja, hogy „elszakasztván elszakasztom tőled az országot.“ És 
hogyan kezdődött? Nem szerelte Salamon az Urat?! De igen, sze
rette, kivéve, hogy . . .

Kedves Olvasóm, bocsáss meg, ha én most egy nem minden
napi és talán kissé kellemetlen kérdéssel fordulok hozzád. De a 
Lélek kényszerít rá, hiszen már olyan sokat hallottál az Úr Jézusról, 
olyan sokszor szól feléd ebből a kis lapból is a hívó, kérő, figyel
meztető szó: „Szereted-e te az Urat? Szereted e teljes szívedből? 
Vagy rólad is azt kell mondani, hogy: „szereti pedig az Urat . . . 
kivéve . . .“ ?

A kérdés komoly, nem térhetsz ki előle. „Szereted-e az Urat?“ 
Gondolkozzál, ne felelj mindjárt . . . Úgy látod, hogy szereted ? De 
újra kérlek, nézz a szívedbe! Szereted e akkor is, ha szenvedned 
kell érte; akkor is, ha valami élvezetről kell lemondanod érte ? 
Szereted-e akkor is, ha olyant tagad meg tőled, ami, vagy aki nélkül 
úgy érzed, nem tudsz élni? Szereted-e akár nap süt életedben, akár 
vihar tombol ? —  És most felelj és én hallgatok 1. . .  „Szeretem az Urat, 
kivéve, ha szenvedést enged meg az életemben. Szeretem, kivéve, 
ha megvon tőlem valamit, aminek mér előre örültem, ha elvesz az
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életemből valakit, akit nagyon szeretek. Szeretem az Urat, kivéve, 
ha tombol a vihar, mert akkor félek tőle“ , stb.

Kedves Olvasóm, tehát szereted az Urat, „kivéve“ ezt és azt. 
Ha ott van az életedben a „kivéve“, ha még te is „magas helyeken 
áldozol“ , akkor te is el fogsz jutni oda, ha ugyan nem vagy mér ott, 
hogy elhajlik a te szíved is az Úrtól, nem lesz már szíved tökéletes az 
Úrhoz, hanem utálatos bálványoknak fogsz hódolni és azok arról az 
egy helyről kiindulva, meghódítják egész szívedet. Vigyázz, míg nem 
késő! Dr.F.M.d.ft.

Jöjjön el a Te országod.
A „Fébé" tagok konferenciáján a Miatyánk második kéréséről tartott előadás vázlata.

Máté 6: 10/a.

A természeti ember nem Isten 
országának a növekedésére 

és érvényesülésére törekszik, ha
nem a saját növekedését és érvé
nyesülését óhajtja. Mikor Isten 
kegyelméből s az Ö Szent-Lelke 
által újjászületik, akkor felszaba
dul az alól, hogy önmagát keresse 
s elkezdi az Úr dolgait keresni. 
S ekkor a Miatyánk is más értel
met nyer előtte. A  második kérést 
megelőzi az első, mert míg meg 
nem értjük azt, hogy Isten nevé
nek meg kell szenteltetnie, addig 
az ő  országának eljövetelét sem 
tudjuk önzetlenül kérni. A  magunk 
boldogságát akarjuk elérni általa, 
nem pedig Isten dicsőségét. Pedig 
Isten országa C3ak ott van, ahol 
az Ő neve megszenteltetik.

Ez a kérés: „Jöjjön el a Te 
országod“ megérteti velünk, hogy 
ez az ország még nincs itt. A világ 
gyermekeiben nem Isten országa 
jut kifejezésre, hanem a Sátán 
országa. Ók még mindent a világ
tól várnak, amelynek fejedelme a 
Sátán. Isten kegyelme megállított 
bennünket ezen az úton s más 
útra fordította lépteinket s akkor 
láttuk meg csak igazán, hogy mi 
mozgatja ezt a világot s miből 
hozott ki bennünket az Úr. Ettől 
kezdve szemben állunk a világgal, 
érezzük, hogy ez nekünk nem

igazi hazánk, hiszen itt csak meg
vetésben részesülünk. S mivel 
nincs mit várnunk a világtól, így 
fohászkodunk: „Jöjjön el a Te 
országod.“ Érezzük, hogy bennünk 
sincs meg egész tisztaságában az 
Isten országa, mert a világ körül
vesz bennünket a maga kísértései
vel és hat reánk. De annál forróbb 
vágy fog el bennünket Isten orszá
gának eljövetele után, mert fáj 
nekünk a világ gonoszsága s fáj 
minden tény. amivel még hozzá
tartozónak, hozzákötöltnek érezzük 
magunkat. S boldogok vagyunk, 
mikor esengő kérésünkre az Ur 
újra meg újra biztosít, hogy el Jog 
jönni az Ö országa.

Mi az Isten országának tartalma, 
lényege ? A z Isten mindenhatósá
gának. örökkévalóságának a té- 
nye-é? Nem, mert hiszen ez meg 
van a világban,, azt nem kell kérni. 
Az egész világ Isten mindenható
ságának a hatalma alatt áll. Isten 
hatalma a pokol mélyére is elér, 
örökkévalósága mindenütt jelen 
van. Isten országának eljövetelét 
Keresztelő János így fejezi ki: 
„Térjetek meg, mert elközelített 
az Isten országa.“ Az Ur Jézus 
jött le a földre s Ővele, Őbenne 
jött el az Isten országa. A z Ur 
Jézus maga ezt így fejezi ki: 
„Isten őrs ága tiköztetek van.“ De
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ugyancsak ó  mondja Pilátus előtt: 
„A z én országom nem e világból 
való.“ Tehát a mennyből hozta, 
de közénk hozta a földre. Aki 
Őhozzá megtér, az benne van az 
Isten országában. Jézus ezt az 
országot úgy hozta el hozzánk, 
hogy megalázta magát, szegénnyé 
lett, mindent odaadott, ami eddig 
a mennyben az övé volt s végre 
odaadta az életét. Jákob hét évig 
szolgált Rákhelért s vele együtt 
gazdagságot is kapott, az Ur Jézus 
30 évig szolgált itt a földön s a 
jutalma a kereszt lett.

Az ország, amelyet így meg
szerzett számunkra, kettős or
szág : A  kegyelem országa és 
a dicsőség országa. Nem érdemei
nek jutalmát nyeri az ember Isten 
országában, mint ahogy azt várja, 
hanem az Ur Jézus érdeméért 
bűnbocsánatot és kegyelmet nyer, 
ha alázatosan és bűnbánattal 
megy elébe. Isten országában csak 
egynek a dicsősége fénylik, az Ur 
Jézusé. Ennek a dicsőségnek fé
nyében minden jóságunk és érde
münk lepereg. Ha Isten Igéje 
átvilágítja szívünket és életünket, 
akkor mindig kisebbekké leszünk, 
meglátjuk semmi érdemünk nincs, 
lelki szegényekké leszünk. S mi
kor legkisebbekké, legbűnöseb- 
bekké leszünk a magunk szemei
ben, akkor hozza legközelebb 
hozzánk az ő  országát az Ur, 
mert akkor a szívünkbe költözik 
az és bennünk van. A  kereszten 
az egyik lator meglátta a maga 
bűnös voltát s az a vágy, hogy 
az Ur Jézus megemlékezzék róla, 
úgy betöltötte a szivét, hogy az 
Ur nagyot Ígérhetett neki: az or
szágát. Nekünk is, a mi nyomorú
ságunk érzetéből kell hangoztatni 

i ezt a kérést: „Jöjjön el a Te 
országod“ , minden Teáltalad és 

| Tebenned jöjjön e l ! Ha Isten or- 
[ szága már ott él a szívekben, |

akkor felelősség van rajtunk azok
kal szemben, akik között élünk. 
Éljünk úgy, hogy életünkkel Istent 
dicsőítsük az emberek közt. Hadd 
lássák meg, hogy vándorok va
gyunk, akik hazájukat nem ezen 
a földön találták meg, hanem a 
mennyei haza felé sietnek. Legyen 
ez valóság a mi életünkben, hogy 
így képmutatás nélkül mondhassuk 
el ezt a kérést. Másik felelősség, 
hogy tegyünk is valamit Isten or
szága eljöveteléért. Kérjünk ehhez 
is kegyelmet. A  pogányok közt 
munkálkodó misszionáriusok egész 
életüket áldozzák oda, hogy Isten 
országa minél teljesebben meg
valósulhasson a földön. Ha nem 
mehetünk is ki a misszióba, az 
Urnák odaadott életünk által min
dig figyelmeztetés gyanánt állíthat
juk oda az emberek elé ezt a 
kérést: „Jöjjön el a Te országod“ . 
Életünk tanítson meg minél többe
ket arra, hogy hittel tudják el
mondani ezt az imádságot. így 
járulhatunk majd mi is teljes biza
lommal az égi Vőlegény elé, kérve 
Ő t: „Jövel, Uram Jézus 1“ S így 
nyerjük el ezt a biztatást: „Imé, 
eljövök hamar 1"

Istennek országa itt van, amióta 
Krisztus testben a földre jött, 
amióta az örökélet beszédét mon
dotta, amióta szent vére folyt a 
Golgothán, amióta feltámadt és 
sírjából kijött, amióta Isten jobb
ján ült, amióta a Szentlélek kitöl
tetett és kitöltetik és Krisztus lakozik 
a mi szívünkben.

Minden pillanatot kárbaveszett- 
nek találok amelyben nem tekintek 
fel Jézusra. Ha a szeretetnek egy 
pillantásával Jézusra tekintek föl, 
helyrehozza minden veszteségemet, 
elűzi minden szomorúságomat, el
riaszt minden sötétséget s túláradó 
örömmel tölti el lelkemet. Sermerev



Otthon.
Milyen kopottnak, komor megszokottnak 
tűnt fel előtte az atyai ház, 
amikor útrakelt. . .
S most, amint előre vigyáz, 
odarepül a szíve minden álma.
Óh, bárcsak ott bocsánatot találna! 
Váyytelt szíve örömdalt énekelt, 
rab-otthonából, hogy magát kitépte.
Azóta fáradt, toskadt lett a lépte. 
Csalódott, kínlódott, epedt sokat.
Gúnyos, kevély, hamis barátokat, 
kőszívű gazdát, kövér disznócsordát 
lát magamögött, hogyha visszanéz.
Szíve oly sebzett, oly nehéz.
Méltatlan immár az Atya nevére,
Ki ellen oly keményen vétkezett.
Nem, nem is várja, hogy mint gyermeket 
ölelje ismét szerető szívére; 
fogadja csak a béresek so rá b a !. . .
Hogy vánszorog a fáradt, sebzett lába, 
pedig ím egyre ismertebb az út, 
s a domboldalban látja már a házat. 
Bűnbánó szeme fájó könnybe fut.
Valaki —  látja. Várja, jő  eléje 
kitárt karokkal . . .  Ő meg térdre roskad* 
s míg bűnvalló igéket mond szája, 
szeretet végtelenje hull le rája, 
tovatűnik az egyedüllét éje:
Van Atyja I Úgy, mint soha m ég !
Hisz most, csupán csak most ismerte meg, 
a lelke szégyentől remeg, —  
hogy akit elhagyott és megvetett,
A z maga a sóvárgott szeretet. . . •
És másnap —  bejárja a drága házat, 
nem, mint börtönt, hanem mint otthonát. 
Mindenből édes, béke lelke árad, 
mindenen öröm fénye ömlik el.
Íme a szépség. Minek is kereste 
a csábító világ zajában messze.
Hálás, meleg szíve most felfigyel.
Hol itt a börtön? Jár-kel szabadon. 
Keményen fogja a kasza nyelét: 
otthon a munka oly édes.
Míg kalászok aranyló ezerét 
boldogan dönti halomba, 
lelke újabb újjongással telik:
Csupa öröm reggeltől-estelig.
Úgy érzi, mintha napsugárruhában, 
fénylő, meleg ruhában járna-kelne: 
ruhája Atyja végtelen kegyelme . .  .
Szíve, mint egy titokzatos harang, 
ezt az egy nevet zúgja, zengi folyton: 
Otthon! . .  . Otthon! .  . .  Otthon! . . .

Bélák Erzsébet.

A szeretet győz.
Egy hívő asszony állan

dóan látogatta a templomot, 
férje azonban soha nem' 
ment vele. Egyszer meg
kérdeztem tőle: „Miért 
mindig egyedül?“ „Óh“, 
—  felelte —  „az én férjem 
azt gondolja, hogy fölös
leges a templomba mennie, 
mert ő úgy is tudja mind
azt, amit a lelkész úr pré
dikál.“ Azt feleltem neki: 
„Ön mégsem egészen ár
tatlan abban, hogy a férje 
nem kiséri el.“

A  következő vasárnap 
ismét templomba akart 
menni az asszony, de mi
előtt a házat elhagyta, be
ment férje szobájába. Az 
íróasztalnál ült és az aktáit 
nézegette. Szónélkül oda
ment hozzá és barátságo
san kezet nyújtott neki. 
Erre a férje felállt s azt 
mondta: „En is veled sze
retnék menni.“ Az asszony 
válaszul a nyakába borult 
és megcsókolta. Azóta 
mindig ott látom őket egy
más mellett ülni a temp
lomban.

Az üdvösségnek és tö
kéletességnek forrása a 
kegyelem; ezt csak az 
alázatos élvezi. Ha mél
tatlanul bánnak velünk, 
ha a körülmények tetszé
sünk ellenére alakulnak, 
alázkodjunk meg Isten 
hatalmas keze alatt, mert 
az alázatosnak még alá
zatosabbnak kell lennie, 
míg teljesen meg nem 
aláztatott. Vannak embe
rek, akik nem engednek; 
de mivel Jézus szereti 
őket, ö  sem enged addig, 
míg a kevélység minden 
részlete el nem tűnt.

Knlh
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„AzÜr csodásán működik...“
A z  Úr Jézus iránti nagy hála-

érzés indít arra, hogy leírjam 
ennek a kedves éneknek az én 
életemben való beteljesülését.

Mint 18 éves fiatal leány egy 
igen súlyos betegségen men
tem keresztül. A  leggondosabb 
ápolás dacára is a baj. amely 
az abban az időben járványos 
úgynevezett spanyolbetegség volt, 
annyira súlyosbodott, hogy orvo
sunk teljesen lemondott rólam, s 
mikor napról-napra a szokásos lá
togatásra jött, szinte csodálkozva 
kérdezte hozzátartozóimtól az aj
tóban : még él ?

Igen, „az Úr csodásán műkö
d ik ...“ még éltem, sőt Ő teljesen 
meg is gyógyított.

Édes jó anyám úgy érezte, 
hogy egy csodálatos imameghall- 
gattatás teljesedett be. hiszen ő 
könyörgött érettem az Úrhoz, hogy 
gyógyítson meg, hozzon vissza 
még egyszer ebbe„ az életbe és 
akkor vegyen az Ő szolgálatába 
engem. Odahelyezett, mintegy oda
ajánlott imáiban az Úrnak még 
akkor, midőn én erről még sem
mit sem tudtam. És az Úr elfoga
dott. meggyógyított, visszahozott.

Felgyógyulásom u'án elküldte 
hozzám az Ö szolgáit, megkaptam 
a mennyegzői meghívót és elmen
tem az első bibliaórára. Ott meg
hallottam az Ó hivó szavát, indul
ni is akartam Hozzá, hogy letéve 
mindent, teljesen át is adjam visz- 
szahozott életemet az Ő kezébe, 
de... de jaj, olyan sok minden 
visszatartott még, annyi mindennel 
meg akart akadályozni a Sátán, 
olyan útvesztőbe akart vinni, ami
kor azután egy feledhetetlen bib
liaóra alkalmával énekeltük a fenti 
éneket. A mellettem ülő testvérem 
éneklés közben aláhúzta az éne
keskönyvemben a második vers

szakból : ......  ki kétkedőn boncol
ja Őt, annak választ nem ád, De 
a hivő előtt az Úr megfejti ön
magát.“

Ekkor nagy megszégvenülés 
fogott el. Megláttam kétkedő hitet
lenségemet, de ugyanakkor meg- 
éreztem az Úr végtelen szeretetét 
is, amellyel lehajolt hozzám, ami
kor elindította az életemet a Vele 
való találkozásra, kitervezte az 
útat, amikor én még semmit sem 
láttam; ő  már akkor is az egészet 
nézte: „Mint titkos bánya mélyi- 
ben formálja terveit. De biztos 
kezzel hozza föl, mi most még 
rejtve itt.“

És azóta is hálás szívvel tehe
tek mindig arról bizonyságot, hogy 
a Néki átadott élet, az ő  általa 
irányított útak, bármily nehezek
nek is látszanak sokszor, de mégis 
állandóan az Ő kegyelmével, az 
Ő áldásaival vannak tele, a leg
sötétebbnek, legsúlyosabbnak lát
szó felhők mögül is kisüt egyszer 
az Ő napja és mi meglátjuk az 
Ő bennünket szerető, bennünket 
vezető szent karját.

Óh hála legyen most is és 
mindenkor Néki és dicséret, dicső
ség az ő  szent nevére!

Az Ür csodásán működik, .
De útja rejtve van,
Tenger takarja lábnyomát,
Szelek szárnyén suhan.
Mint titkos bánya mélyiben 
Formálja terveit,
De biztos kézzel hozza föl 
Mi most még rejtve itt.

Ne félj tehát kicsiny csapat,
Ha rád felleg borul,
Kegyelmet rejt s belőle majd 
Áldás esője hull.
Bízzál az Úrban, rólad Ö 
Meg nem feledkezik,
Sorsod sötétlő árnya közt 
Szent arca rejtezik

Zugor Istvánná.
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^  K Ü L M I S S Z I Ó

Több imát a külmisszióért!
S hunghingból írja egyik misz- 
^  szionáriusnő: „A nyomorú
ság dacára is az Úr sok örömöt 
készít számunkra. S a hordozó 
imákra nagy szükségünk van. 
Nemrégiben ismét a fogházban 
jártam és betekinthettem a bűn és 
sötétség mélységeibe. Egy haldokló 
kisleányt találtam ott, akit a rablók 
elraboltak szüleitől s a szemét ki
szúrták. Most is hallom keserves 
sírását, amint édesanyját hívta. 
Elvittük a missziói házba, de mire 
édesanyja jött, már csak a sírhoz 
vezethettük. Szegény asszony. Be
szélhettünk neki arról, aki még az 
édesanyánál is jobban szeret.

Shunghingnak 400.000 lakosa 
van, akik nagyon szorosan laknak 
egymás mellett. 40 éve hirdetjük 
az Evangéliumot, de ha az ember 
kimegy az utcára, mindig talál 
olyanokat, akik még soha nem 
hallottak a Megváltóról. Jó tudni, 
hogy otthon imádkozva járnak 
velünk együtt az úton, hogy hű
séges magvetők lehessünk és ál
dás lehessen munkánkon. Egyik 
bibliás-asszonyunk mondotta, hogy 
olyan napon, amikor nem tehet 
bizonyságot a Megváltóról, a bol
dogsága nem teljes. Imádkozzunk 
a bibliás-asszonyokért is, hogy az 
Ur kegyelme által sok testvérünk
nek mutathassák meg a békességre 
vezető útat.

Hűséges munkásokra, hűséges 
imádkozókra is szükség van, ak
kor az Úr meghallgatja a kéré
sünket. Akkor jön el az Ő országa, 
amelyben nem lesz sírás, nem 
lesz háború és pusztulás, hanem 
békesség és egység.“

— <5—

*
Egy batak asszonyról

Brinkschmidt misszionáriusnő be
széli el a következőket:

„Kicsiny gyermekkora óta árva 
volt s mielőtt férjhez ment volna, 
bátyjánál lakott. Sokat kellett dol
goznia s az esti kézimunka órá
inkra sem jöhetett et. Ha kirán
dulást rendeztünk, neki mindig 
otthon kellett maradnia. Soha nem 
volt kedvetlen, vagy szomorú 
emiatt, magától értetődőnek tar
totta, hogy ő a munkának él. 
Mikor vigasztaltam, hogy az Úr 
néki is Atyja, ragyogó szemekkel 
válaszolta: „Tudom és bízom Ő 
benne.“

Ismét a falujában jártam s 
hallottam, hogy bátyja férjhez 
adta egy pogány emberhez. Fel
kerestem. Nagy volt az öröme, 
hogy szívét újra kiönthette előttem. 
Intettem, hogy az élete által mu
tassa meg férjének, hogy ő keresz
tyén. „Igen,“ —  felelt az asszony, 
„de néked is segíteni kell.“ Bizto
sítottam arról, hogy imádkozni 
fogok érte, de néki ez nem volt 
elég. „Egy Bibliát kérek tőled, 
hogy férjemmel olvashassam.“ 
Megígértem, hogy küldeni fogok. 
Hazafelé az úton azonban azt 
gondoltam magamban, hogy a 
Bibliában olyan sok hely van, 
amit nem értene meg úgysem, 
inkább egy áhítatokat tartalmazó 
könyvet küldök majd néhány me
leg szó kíséretében. Alighogy kéz
hez kapta, rögtön válaszolt: „Misz- 
szionáriusnő, ez nem elég, nékem 
Biblia kell!“ Nagyon örültem, hogy 
ime ennek az asszonynak a Biblia 
mindennél többet ér.

Vájjon neked kedves olvasóm 
drága-e a Biblia ? Kérd az Urat, 
hogy számodra is a Biblia legyen 
a legkedvesebb könyvi
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Tudakozzátok az írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Aug. 1. Zsolt. 71. II, Tim. 3. Itt a 
földön két hatalom küzd egymással az 
emberi lelkekért: az Űré és a sátáné.
S mennél jobban közeledik a véglegesen 
döntő harc, annál jobban kifejti mind 
a kettő a maga erejét. A mai idők 
rettenetes bűnei, amelyek a Pál apos
tol korában is garázdálkodó bűnöknek 
meghatványozódása, a teljes istentaga
dásnak az egyre terjedő borzasztó szel
leme arra mutatnak, hogy nemsokára 
megjelenik az antikrisztus. De az Ur 
is egyre hatalmasabban munkálkodik 
Szent Lelke által, s figyelmezteti az 
embereket bizónyságtevői által, de a 
szenvedések és üldöztetések által is, a- 
melyekkel az övéit megkeresi, hogy itt 
az utolsó idő a megtérésre. Térjetek 
meg és ne késsetek!

Aug. 2. 11. Kir. 5:1-14. II. Tim. 
4:1-8. 18. Valóban elérkezett az az idő, 
amikor az emberek bedugják füleiket 
az igazság előtt s odafordulnak a me
sékhez. Mert akiket nem tud megejteni 
a teljes istentelenség tana, amelyet hir
det az atheizmus, a bolsevizmus, azt 
megejtik az ördögnek az emberi észre 
és képzelődésre ható meséi: a teozófia, 
a spiritizmus, az okkultizmus. De ez 
ne döbbentse vissza Isten gyermekeit, 
mint hogyha itt már nem is volna ér- 

 demes az emberek megmentésén fára- 
 dozm, mert hiszen úgyis minden hiába

való. Legyünk hivek mindhalálig, har
coljuk meg a nemes harcot, s ha el
nyerjük a koronát, akkor abban ott 

 fog ragyogni mindazoknak a neve, akiket 
még ezekben a sötét időkben is az Úr
hoz vezettünk.

Aug. 3. 11. Kir. 5:15-27. II. Króm. 
26:3-10. 16—21. Uzziás is egyike volt 

 azoknak, akik jól kezdték életöket, de 
rosszul végezték. Eleinte Istent kereste 
s neki óhajtott szolgálni. S mivel ő az 
Urnák szolgált, az Ur is szolgált őneki 
s megáldotta életét és munkáját. De ez 
ahelyett hogy hálára és alázatosságra 

 indította volna Uzziást, felfuvalkodottá 
 tette. Olyan szolgálatot akart végezni, 

amely az Ur határozott parancsa sze- 
rint csak a papokat illette. A maga di- 

 csőségét akarta evvel emelni. De az Ur 
a kevélyeknek ellene áll, Uzziást is utol- 

 érte sujtoló keze.
 Aug. 4. II. Kir. 6:8-23. 11. Kir. 
 18:1-8. 13-16. Ezékiás is azok közé
 a kevésszámi; zsidó királyok közé tarto-
 zott, akikről sok jót jegyezhetett föl a

Szentirás. A bálványokat lerontotta, még 
a tüzes kigyóktól való megszabadulás 
emlékére őrzött érckigyót is, amelyet 
szintén bálvánnyá tett a nép. Egyedül 
az Úrhoz ragaszkodott és Őbenne bízott. 
De hitének próbára is kellett tétetnie. . 
Sénakherib nagy haddal jött ellene, s 
Ezékiás gyöngének bizonyult az ellenál
lásban. Mikor csak az Úrra nézett, ak
kor el tudott szakadni Asszíria pogány 
■királyától, de mikor az ellenség nagy 
haderejére fordult a tekintete, akkor 
megijedt s odaadta az Ur házának kin
cseit az ellenség kezébe. Nem félemlit-e 
meg így bennünket is a világ? S nem 
szolgáltatjuk-e ki neki sokszor az Úrtól 
nyert drága lelki kincseinket?

Aug. 5. II. Kir. 6:24, 25. 7. II. 
Kir. 18:17-25. 28-37, Milyen merészen 
emeli föl szavát ez a Rabsaké! Bizony 
a hitetlenek nemcsak eszesebbek az Isten 
gyermekeinél a magok dolgaiban, ha
nem bátrabbak is. Ez a Rabsaké attól 
sem fél, hogy a másik hatalmas pogány 
országot legyalázza, s attól sem, hogy az 
egy igaz Istent megcsúfolja. S föl meri 
hívni az egész zsidó népet arra, hogy ne 
hallgassanak Ezékiásra, aki pedig nem 
csak földi királyuk, hanem a mennyei 
Királynak szolgája is. Nem igy tesznek-e 
ma is a hitetlenek? S váljon mi nem 
hallgatunk-e sokszor reájok?

Aug. 6. Jónás 1. Dániel 9:15-18.
Dániel imádsága minta-imádság 

lehetne a mi számunkra is. Olyan em
ber szivéből fakadt, aki nemcsak fel
ismerte népének bűneit, mint minden 
nyomorúságának kútforrását, hanem aki 
alázatosan és szeretettel azonosítja ma
gát ezzel a néppel, s nem így szól: 
vétkezted, hanem így: vétkez tünk. Oh, 
tegyünk így mi is! Van rá okunk.

' Aug. 7. Luk. 18:9-14. I. Kor. 15: 
1-10. Luk. 7:36-50. Rám. 8:33-39. A 
sátán folyvást vádolja Isten gyerme
keit Isten előtt (Jób. 1.) s megtalálja 
a maga eszközeit az emberek közt is, 
akik itt a földön is a vádak és rágalmak 
egész özönét tudják' épen az Ur leghí
vebb követőire zúdítani. De tegyük fel 
mi is, ha ilyen fájdalmas tapasztala
taink vannak, ezt a diadalmas kérdést: 
«K icsoda ...?» Kicsoda árthat nekünk, 
ha mi az Űréi vagyunk, kicsoda sza- 
kaszthat el minket Ötőle? Senki, csak a 
Saját bűnünk, de ha azt letettük, s az 
által nem engedjük magunkat az Úrtól 
elszakittatni, akkor senki.



128 F é n y s u g á r

Aug. 8. Zsolt. 72. II. Kir. 19:1. 2, 
5-19. Ezékiást ugyancsak ostromolja az 
ellenség, hogy őt az Úrtól való elsza
kadásra birja; a legszörnyübb fenyege
tésekkel igyekszik benne a hitet meg
rendíteni. De Ezékiás a legjobb utat 
választja: a fenyegető levelet az Ur 
elé terjeszti és hozzá kiált segítségért. 
Tanuljunk tőle és kövessük a példáját, 
ha külső vagy belső ellenség ostromol.

Aug. 9. Jónás 2. II. Kir. 19:20-37. 
Milyen hamar megkapja Ezékiás a fele
letet könyörgésére. Még nincs is ideje 
vagy alkalma emberrel közölni nehéz 
helyzetét, mikor már jön hozzá Ésaiás 
próféta, mint az Ur követe, hogy bizta
tást és bátorítást közöljön vele. Az el
lenséget meg fogja szégyeniteni és ron
tani az Ur s félre fogja tenni az útból 
Ezékiás pedig megkapja a felséges ígé
retet, hogy évről évre nagyobb mérték
ben fogja tapasztalni Isten megsegítő 
kegyelmének áldását. Igen, az Urnák 
buzgó szerelme cselekszi ezt, minden
kivel, aki bajaiban és küzdelmeiben Ö- 
hozzá fordul.

Aug. 10. Jónás 3. II. Kir. 20:1-11. 
Ezékiás csakugyan hűséggel szolgálta az 
Urat, mint ő maga is mondja. De ő- 
előtte még nem lebeghetett ott a ha
lált meggyőző Krisztus alakja, s így 
ne csodálkozzunk azon, hogy a halál 
gondolata nagyobb félelemmel töltötte 
el, mint ahogy ezt egy hivő embertől 
elvárnánk. De az Ur ebben is meghall
gatta gyarló, de őszinte szivü szolgáját, 
s még 15 évvel meghosszabbította földi 
életét. Milyen kegyelem az Úrtól, hogy 
kész lehajolni gyarló gyermekei hitének 
a színvonalára s nem vet reájok nehe
zebb próbát, mint amit épen akkor el 
tudnak viselni.

Aug. 11. Jónás 4. Ésaiás 38:9-21. 
Ésaiás próféta könyvének ez a részlete 
mélyebb bepillantást enged nekünk Ezé
kiás király lelki küzdelmeibe ott a súlyos 
betegágyon. Látjuk, hogy hitbeli álla
pota mennyire nem volt készen arra, 
hogy meghaljon, s megértjük Isten ke
gyelmét, hogy még időt ad neki, amely 
alatt több világosságot nyerhet erre a 
kérdésre vonatkozólag. S egy nagy lec
két máris megtanult Ezékiás, azt, amit a 
17. versben olvasunk. Vontunk-e már 
mi is ilyen tanulságot valamely keserű
ségből?

Aug. 12. 1. Ján. 1. II. Kir. 20:12- 
21. Fájdalommal látjuk, hogy Ezékiás 
az Úrtól nyert kegyelmi időt nem min
denestől használta ki úgy, ahogy kel
lett volna. A babilóniai király követei
nek látogatása alkalmával elragadja

a hiúság és a dicsekvés bűne, föltárja 
a pogányok előtt azokat a kincseket, 
amelyeket el kellett volna rejtenie elö
lök. Az Ur ezért megbünteti, de ő most 
már megalázkodva, csendes szívvel tudja 
fogadni a büntetést. Nem dicsekszünk-e 
mi is néha hitetlenek előtt az Úrtól ka
pott lelki kincseinkkel? (Máté 7:6).

Aug. 13. I. Ján. 2:1-11. Ésaiás 29: 
18-21. Az ó-testamentum telve van az 
Ur Jézusra Vonatkozó próféciákkal, ö 
az Izraelnek ama Szentje, akinek a meg
jelenése hozza le a földre az igazság 
országát, amelyben a siket fülek meg
nyílnak Isten beszéde előtt s a vak 
szemek meglátják Isten dicsőségét, a 
szenvedők pedig örülni fognak s a bűn 
elnyeri a maga büntetését. Az Ur Jézus 
eljött, s ¡mégis, még ma is úgy látjuk, 
hogy ez a prófécia nem teljesedett be 
egészen. De be fog  teljesedni. Az alapot 
megvetette Krisztus ott a keresztfán, a 
Szentlélek folytatja a munkát s az Ur 
újra el fog  jönni, s akkor a föld tel
jesen az igazság országa lesz.

Aug. 14. Márk 7:31-37. II. Kor. 
3:4-9. Ján. 8:31-36. Ap. csel. 16:9-15. 
Milyen súlyos láncokat hordoz az ember, 
mig a tbünnek a terhét viseli! S mégsem 
akarja ezt észrevenni, sőt haragra ger
jed, mikor valaki erre figyelmezteti. 
Hogy fölháborodtak a zsidók, mikor az 
Ur Jézus azt mondta nekik, hogy Ö- 
általa ismerhetik föl az igazságot, a- 
mely majd szabadokká teszi őket. Mit, 
hát ők nem volnának szabadok?! Ök, 
az Ábrahám magva?! Nem mondod-e 
te is: Én, a Luther egyházának vagy a 
Kálvin egyházának hű tagja nem volnék 
szabad?! Nem, kedves testvérem, míg 
Krisztus szabaddá nem tesz a bűntől.

Aug. 15. Zsolt. 73:1-3. II. Kir. 22. 
Milyen felséges példa előttünk Jósiás 
király! Mikor a régóta eltemetett tör
vénykönyv előkerül s ő abból meg
látja, hogy mennyire eltért ő és az 
egész nép Isten törvényétől, akkor bün- 
bánatra indul, s kész önmaga is vissza
térni s népét is visszavezetni az elha
gyott igaz útra. Nálunk nincs eltemetve 
a biblia, olvassuk is, de váljon szi
vünk engedetlensége és keménysége foly
tán nem marad-e előttünk sok minden 
rejtve és érthetetlenül, amit az Ur ne
künk ebben a könyvben mond? Enged
jük, hogy az Ur egészen fölnyithassa a 
szemünket, egészen fölrázzon bennün
ket félálmunkból s nagy lelki ébredést 
adjon először is bibliaolvasó gyermekei 
közt, s ő általuk a világ gyermekei 
közt is.

aso
„Fébé“ Evang. Diakonissza Anyaházi Nyomda. Budapest, VII., Damjanich-utca 28b.


