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Belül a tűzfalon.

Tűzfal gyanánt van énküröttem 
Szereteted árja, Uram.
A  tűzfalon kívül van a világ,
A  föld, a test, a bűn, a fájdalom . . .
S mindentől óva, védve, rejtve én 
Belül a tűzfalon.

Szereteted lángtengerén 
Szűrődik át, ami engem érhet.
Mérgét veszti a bűn nyila,
Áldássá válnak szenvedések,
Áldássá minden veszteség,
Minden fagyasztó, zord tekintet,
Mert javamra fordítod mindet,
Tudom . . .  És ez elég.

Óh, olyan jó a tűzfalon belül!
Szívemben minden vágy elül . . . 
Tekintetemet Terád emelem,
S bőséggel árad rám a kegyelem.
Amire vágytam, amért útra keltem,
S bolyongtam vakon, búsan és leverten, 
Benned megleltem. —  Áldván áldalak! 
Áldom a rám vigyázó tűzfalat,
Melyen belül csak hála dala zendül 
Benned megbékélt, bűntől ment szívemből.

Bélák Erzsébet.
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„Legyen meg a Te akara
tod, mint a mennyben, 

úgy a földön is.“
A „Fébé“ tagok konferenciáján a Miatyánk 
harmadik kéréséről tartott előadás vázlata.

Máté 6:10.

Amikor a teremtés történetét olva
som, mindig csodálat tölti el szívei 
met, hogy Isten »Legyen világosság« 
szavára lön világosság«, »legyen 
mennyezet a víz között« és »úgy lön«. 
Ha tovább olvassuk a teremtés törté
netét, látjuk, hogy világosság, meny- 
nyezet, víz és fű, — minden Isten 
»legyen« szavára jött létre. És ami
kor minden előállt, és látá Isten, hogy 
jó, monda Isten: »teremtsünk embert 
a mi képünkre«. Az embert nagy, 
felséges hivatásra hívta el, reá bízta, 
hogy »uralkodjék a tenger halain, az 
ég madarain, a barmokon, mind az 
egész földön.«

De nemcsak föld és víz, ember 
és állat engedelmeskedett Istennek, 
hanem Őneki engednek az ég min
den lakói: angyalok, kerubok és a 
szeráfok. »Ezerszer ezeren szolgálának 
néki és tízezerszer tízezerén állának 
előtte« (Dániel 7:10). »És jelenék 
az angyallal mennyei seregek soka
sága, akik Istent dicsérik« (Luk. 
•:í: 13). Zsoltár 103:20. szerint is az 
angyalok teljesítik az Ő rendeletét, 
hallgatván az Ő szavára.

Az ég és annak minden lakója 
azt hirdeti: »Legyen meg a Te aka
ratod«, de Isten Igéjében azt olvas
suk, hogy: »mint a mennyben, úgy 
a földön is.«

A teremtés bizonyítja, hogy a 
föld, a szelek és a vizek engedtek. 
De vájjon az ember, a teremtés ko
ronája, tud-e engedelmeskedni An
nak, aki formálta őt a föld porából?

- Isten az Ő üdvtervének engedel
mes eszközeivé akar minket formálni. 
Ő mindnyájunkat meg akar váltani az 
Ő szent Fia által, és azokat, akik 
már az Övéi, egészen szabadokká, bol

dogokká akarja tenni. Mi énnek az I 
alapfeltétele? Hogy tudjuk igazán, I 
egész szívből mondani: »Legyen meg I 
a Te akaratod«.

Mi ennek az akadálya? — Az en- I 
gedetleiniség, amely Ádátn és Éva bűn- I 
beesése óta létezik. Ettől kezdve a hűn 
|és a Sátán megvetette lábát az emberi 
szívben és végzi romboló munkáját.

Már a kicsiny gyermek magában 
hordja az engedetlenség csíráját. 11a 
nem teljesül az ő akarata, akkor elé
gedetlen, haragos, furfangos, ravasz. 
Ebből a gyermekből lesz aztán a ser
dülő ifjú és leány, aki már magával 
hozza a mérget, s mindig jobban 
megszokja, hogy a maga akaratára 
támaszkodjék és hogy az akarata a 
mennyország. A Miatyáinkat imádkoz- 
zuk, és közben az a vágyunk, hogy 
»legyen meg az én akaratom«.

A megtéréskor imádkozza az em
ber először igazán, hogy »legyen meg 
a Te akaratod«. Különböző kérdések 
állanak az ember előtt, ba megindul 
ezen az új úton: Hogyan tudom meg, 
hogy mi az Űr akarata? Hogyan tu
dok annak engedelmeskedni? Mi an
nak az akadálya?

Az Úr kinyilvánítja szent akaratát 
az Igéjében a Szentlélek és a külső 
körülmények által is az én lelkemben. 
Csak csendes szívvel értjük meg Is
ten Igéjéből az Ő akaratát. Ha feltár
juk szívünket, lelkünket egészen, ak
kor szól hozzánk Isten Szent Lelke, 
mert Ő nem vállal közösséget a bűn
nel. Az Úr útait megtudhatom éle
tem külső körülményei által is, mert 
az Űr útai természetes útak. Soha
sem vezet minket lehetetlen útakon.

Hogyan tudok az Űr akaratának 
engedelmeskedni, és mik az akadá
lyok? — Luther így magyarázza a 
Miatyánk harmadik kérését: Egy hár
mas ellenséges hatalom áll Isten aka
ratával szemben: az ördög, a világ 
lís a test. Az ördög nem, akarja, hogy 
tényleg az Űr akarata legyen a mi 
akaratunk. Mi az ördög akarata? Az
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ember megrontása és kárhozatba ví
vásé. A természeti ember a sötétség 
hatalmának enged. — A második el
lenség a világ. A rajtunk kívül levő 
világ és a bennünk lévő világ. Miért 
kell mindent olyan nagyon komolyan 
venni? Miért kell mindenben az Űr 
akaratának teljesülni? Miért nem egy 
kicsit az Ö akarata és egy kicsit az 
én akaratom is. Legyen meg az Ő 
akarata abban, hogy eljárok közös
ségbe, de azért egy kicsit a világnak 
és a saját éneimnek is engedek, az öl
tözködésben, a frizurámban, stb. A 
harmadik ellenség a saját testünk, 
melynek kívánságai, indulatai ellen
keznek az Úr akaratával. »Legyen meg 
a Te akaratod«, — mondjuk, de köz
ben folyton a saját kívánságainkat, 
kéréseinket visszük az Úr elé, ós ha 
azokat inem teljesíti, akkor zúgoló
dunk, elégedetlenkedünk. Legyen meg 
a Te akaratod, de csak engem ne 
érintőéin, nekem ne kelljen szenved
nem, nélkülöznöm, tűrnöm, inegaláz- 
latnom. De ez nem az, amit az Úr 
vár tőlem. Emberi természet nem ké
pes arra, hogy minden körülmények 
között megnyugodjék az Úr akaratá
ban. De az az Úr, aki a rettenetes 
szenvedések közt is azt tudta mon
dani: »Ne úgy legyen, amint én aka
rom, hanem, amint Te«, annak ha
talma van arra, hogy nekünk erőt 
adjon.

Sokszor csendes, nyugodt pillana- 
; lókban úgy érezzük, hogy mi már el

jutottunk oda, hogy el tudjuk ezt 
mondani, hisz mi már nem teleírt 
lapot teszünk Urunk elé azzal, hogy 

, írja alá, hanem üresét azzal, hogy 
■lírám, Te töltsd ki és írj bele, amit 
Te akarsz«, de ha jönnek a viharok, 
akkor látjuk csak meg, hogy milye^i 
távol vagyunk még attól. Az Úr sok
szor nagy próbák elé állít bennünket, 

i és ezek a próbák döntik el, hogy 
tudjuk-e ezt mondani. Az Úr tudja, 
kinek mire vain szüksége, és a cél, 
a mi átformálásunk érdekében sem

mi fáradtság sem sok Néki. Tekint
sünk bele a saját életünkbe, nézzük 
meg, hogy tudtunk-e csendes, nyu
godt szívvel állni valakinek a beteg
ágya mellett, aki nagyon drága volt 
nekünk! Tudtuk-e ott is, akkor is 
hálatelt szívvel mondani: »Uram, le
gyen meg a Te akaratod«, vagy pe
dig kétségbeesve roskadtunk össze és 
azt mondtuk: »Uram, ez sok, na
gyon sok«. És tudtunk-e csendes 
szívvel állni koporsó mellett? De men
jünk tovább! Nem tapasztaltuk-e so
ha, hogy a nagy próbákat kiálltuk, a 
nagy alkalmakkor tudtuk venni az 
erőt, és a kis próbákon buktunk el? 
Tudunk-e gúnyt, megaláztatást, mel- 
lőztetést, igazságtalanságot eltűrni 
csendes, Isten akaratában megnyugo
dott szívvel? Tudunk-e élve temetni 
szép nagy emlékeket és mindenek 
dacára tovább szeretni és azt mon
dani: »Legyen meg a Te akaratod?«

Azt kérjük mindennapi imánkban: 
»Legyen meg a Te akaratod«. Az 
Úr teljesíti kérésünket, és ha ez be
teljesedik, megvan a jutalmunk. Nem 
könnyű a célt elérni. Két hatalom: 
az Úr és a Sátán küzd egymással. 
A küzdelem nagy, életre-haláíra megy, 
de érdemes végigküzdeni. Ne csüg
gedjünk, ne riadjunk vissza a szen
vedéstől. Az Úr végig tudta küzdeni 
a getsemánéi éjszakát érettünk. A ta
nítványok aludtak, ós Ő küzdött. Ha 
a tanítványai akarunk lenni, akkor 
vegyük fel mi is a harcot, Ő nem 
alszik. Segít minket, velünk van, sze
rető kezét fájó sebeinkre teszi. Ér
demes a küzdelem. Eljutunk oda, 
hogy igazán az Ő akarata lesz a mi 
gondolatunk. És akkor szabadok le
szünk magunktól, a magunk akaratá
tól. Csak az szabad, aki az Űr aka
ratát cselekszi. De aki az Úr akaratát 
oselekszi, az egészen szabad.

Dr. F. M. d. Ft.
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Miért ?
Megrázó szerencsétlenségről hallot

tam; a magokban. Egy magasraingú ka
tonatiszt családjával! kirándult a közeli 
hegyekbe. Gyermekei gondtalanul ját
szadoztak körülötte, míg ő feleségével 
csendesen beszélgetve, élvezte a termé
szet csodálatos békességét. Egyszerre 
velőtrázó sikoltás, s vértől borítottam 
terült el a főidőin a legkisebbik fiúk. 
A közelben sziklát robbantottak, egy 
éles kő halántékon találta a kicsit oly 
erővel, hogy egészen az agyvelőbe ha
tolt. Az előbb még vidáman szaladgáló 
fiúcska holtan feküdt a kétségbeesett 
szülők ölében. Hiába igyekeztek őt 
minden tőlük telhető módon életre 
kelteni, a sötét pillajú, nagy, kék sze
mek örökre lezáródtak. Az asszony 
haját tépte rettenetes fájdalmában s 
úgy kiáltozta: »miért, miért?« A férfi 
elé is ijesztően odameredt a kérdés: 
»miért?«

»Miért?« Kedves lélek, a te életed
ben is — miként az enyémben — 
bizonyára ¡már sokszor felmerült ez 
a kérdés. A gyötrő, hosszú órák né
maságában a megkínzott szívből hány
szor felsikoJt ez a »miért?« Mikor 
egy-egy koporsó mellé állít Isten sze- 
re'tete, vagy az életed legdrágább, leg
kedvesebb vágyait, terveit látod ma
gad előtt romokban; mikor a meg- 
rvemértés, félreismertotés göröngyös 
útjait járod; miikor csalódsz azokban, 
akikben legjobban bíztál. Miért? —- 
ezt hallod, mikor a munkanélküliség 
ínséges napjaiban éhező gyermeked 
sovány kezecskéje kenyérért nyúl 
feléd, s te ¡biztatásnál egyebet nem 
tudsz neki adni. Miért? — eiz a kér
dés szorítja össze szívedet, ha a be
tegség fájdalmas ¡nyilai szögezik át 
testedet! Miért éppen én és miért 
olyan hosszasan!

Miért, miért? Ez a sóhajtás tölti 
be ezt a szegény, bűn és átok alatt 
levő földet!

Ki tud erre a kérdésre feleletet 
adni?

Isten! — A mindem szívet ismerő, ] 
minden sóhajt meghalló, minden 
könnyet meglátó Isten. Az élő Isten. 
Míg embereknél keresed a feleletet; 
míg e világ dolgaiban, 'tudományban, 
bölcseletckben véled megtalálni, ad
dig olyan feleletet, mely szívedet ki
elégíti, megnyugtatja, nem kapsz. De 
fordulj kérdéseddel Istenhez, nem ki
hívóan, nem ökölbeszorított kézzel, 
mintegy kérdőre vonva Öt, hogyan 
mert veled így bánni, hanem aláza
tos, összetört szívvel. Vidd oda a fájó 
»miértedet« Annak a keresztjébe«, aki 
legtöbbször kérdezhette volna s még 
sem kérdezte soha: »miért?« — s 
akkor megkapod a feleletet; — mert 
Isten: »nem szíve szerint veri és szo
morít ja meg az embernek fiát (Jer. 
sir. 3: 33) »Mert ő megsebez, de 
be is kötöz, összezúz, de kezei meg 
is gyógyítanak.« (Jób. 5: 18.)

Igen, Isten felel az ilyen kérdésre. 
Meglátod az okokat, amik Istent arra 
kényszerítették, hogy így bánjon ve
led, s ha megalázikodol az alatt, ami
re Isten így rátette az újját, szívedbe 
csend és békesség költözik. Ha pedig 
nem kapnád meg rögtön a feleletet, 
mint Péter, akinek az Úr azt mondta: 
»Amit én cselekszem, te azt most nem 
érted...« (Ján. 13:7), de életed vi
hartól hányt hajóját Reá bízod, a 
kormányon Neki adod át a helyet 
teljesen, s azt mondod szíved mé
lyéből, minden fájdalom, betegség, 
szenvedés, nehézségek között is: 
»Atyám, ne az én akaratom legyen 
meg, hanem a Tied«, akkor is elcsitul 
telkedben a gyötrő »miért«; — sőt 
eljuthatsz oda, ahova Istennek egy 
drága, megszentelt gyermeke jutott, 
aki a legborzasztóbb szenvedések kö
zepette csodálkozva mondotta: Nem 
értem, hogy kérdezhetik az embe
rek »miért?«
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Bízd minden útad Arra . . .

ViMámlik. Dörög. A vihar iivöltve 
tombol. Fákat csavar ki, tötöket sza
kít le. Zuhogva ömlik az eső a Fel
hőkből alá. A fekete felhők széltében- 
hosszában sötétséget tér ¡esz temek. H e
ves vihar dúl. Az emberek a földekről 
házaikba menekülnek és onnét nézik 
a vihar tom’bolását. Villám cikkázik 
végig az égen. Hatalmas dörgés. Min
den élő összerezzen. Beütött. \  közél- 

| ben levő félszerből füst szálll fel. Ég. 
í A sok gabona bőséges táplálékot nyújt 
la törnek. Az eső megszűnt, de a 
vihar tovább dúl ős a szikrákat a kő
iéiben levő házakra szórja. Meggyul
ladnak vájjon ezek is? — Kérdik szo
rongva. Két szivattyú már egész ©fő
vel működik. Többet most hoznak 
üzembe. Fiatalja, öregje hordja a vi
zet, de minden hiába. A tűz mind 
hatalmasabb lesz. »Ég az istálló, ég 

I az istálló 1« — kiáltják. Innen is lán
gok csapnak fel. A többi épület szá- 

! mára sincs többé mentség. Az egész 
gazdaság lángban áll. A gazda látja, 
miként lesz a lángok martaléka hosz- 

I szú évek szorgalmának gyümölcse, A 
I tűz egy kevés kivételével mindent meg
emésztett. A gazda családjával romok 

| elölt áll. Nincs többé hajlékuk...
A gazda néhány percre elmegy.

1Egy fa mögött áll. Mit keres itt? 
j Atyjához menekül. Atyjához, ki az 

égben van. A szél üvöltése már elült,
, csak a csendes, gyermeki bizalommal 

elmondott ima szavai hallatszanak: 
köszönöm Istenem, hogy tudom,

| hogy a Te kezedben vagyok. Te meg
engedted ezt a tüzet. Legyen meg a 
Te akaratod. Tudom, hogy nem hagysz 
elveszni. Mutasd meg, mit akarsz ne
kem a szerencsétlenséggel mondani, 
köszönöm, hogy veled a sötét jövő
től sémi kell félnem.« —- így tudott 
a gazda a legnagyobb bajban is imád
kozni. És Isten nem hagyta el. Nem
sokára újra volt szép gazdasága és új 
tapasztalata az ö Istenével.

Vájjon te tudnál-o így bízni Isten 
hűségében ?!

Bízd minden útad Arra 
S minden keservedet,
Kinek hűséges karja,
Vezet földet s eget.
Ki felhőknek s a szélnek 
Ülját kirendeli.
Az majd vezérli lépted,
Míg útját megleli.

Engedd őt kormányozni 
Mert ő bölcs fej’delem.
Oly sok jót fog kihozni 
Nem fogy csodád ezen,
Ha majd méltón nevéhez, 
Dicsőséggel teli,
Mindent jól s bölcsen végez,
Mi lelked terheli.

^  G O N D O L A T O K

Talán feszültségek vannak az álta
lad végzett munkában, rejtett félté
kenységet, érzékenvkedést, sugdozáso- 
kat, pletykál, rágalmazásokat tapasz
talsz? Talán bezáródik ezáltal az Is
ten gyermekei között végzett munká
nak az ajtaja előtted — és szenvedsz. 
Ez csak nyereség lehet számodra. 
Mert ezek által mélyebben beléjutni 
a Jézus keresztjével és halálával való 
közösségbe, ez nagyobb nyereség, 
mint megáldott, eredményes munka. 
Ne akarjunk magunkhoz engedni sem
mit, amit nem Ő ad, még lelki állo
mányokat sem! (Fii. 2. Ján. 3:27.)

* * *

Mint ahogy az ember nem úgy 
születik a világra, mint egyedülálló 
lény. hanem mint egy családnak, egy 
nemzetnek, s az egész emberiségnek 
tagja, éppen úgy nem születik újjá 
sem az ember, mint egyedülálló lény, 
hanem mint Isten családjainak, mint 
a Krisztus testének egyik tagja.

Lohmunn János
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„Aki a Felségesnek rejte- 
kében lakozik, a Minden

hatónak árnyékában 
nyugoszik az.“

Zsoll. 91:1.

Szószerint tapasztalták meg a 
Shanghai misszionáriusok ezeket az 
Igéket. Ez év január 28-án kitört a 
kínaiak és japánok között a harc. Go
lyók és gránátok röpködtek s a le
vegő telve volt hangos kiáltással. Az 
emberek ijedten szaladgáltak az utcá
kon, bizonyosat akarva tudni. A vil
lamosok, vonatojk telve voltak mene
külőkkel, azonban ©lőre jutni nem 
tudtak.

V következő napon a japánok meg
támadták a kínaiak egyik városát: 
Tschapeit is heves küzdelem kezdő
dött. Az ágyúk félelmetesen dörög
tek. A missziói ház harmadik eme
letéről tisztán lehetett látni, amint 
egymásután meggyül tak a gyárak, 
nyomdák s félmillió kínai háza ha
muban feküdt. »El a halálból és a 
romlásból!« — ez volt a jelszó. Aki 
tudott menekült. Egyik kínai temp
lom falai között 750 család talált me
nedéket.

Január 31-én nagy veszélybe került 
a missziói ház. Átellanbein volt a ja
pán postaépület. A kínaiak titokban 
megtámadták a japán őrséget s újra 
heves küzdelem keletkezett. Egy órá
ig tartott a harc. a gépfegyverek szü
net nélkül ropogtak. Utána halotti 
csend lett. Másnap megismétlődött a 
támadás, végre is sikerült a kínai tá
madók házát felgyújtani s nem ma
radt más hátra, menekülniük kellett. 
Az útakat elzárták, azonban a misz- 
szionáriusok kérésére nékik egy szűk 
átjárót hagytak. Minden kínai és kül
földi elmenekült, csak a misszioná
riusok maradtak.

Az éjszaka különösen félelmes volt. 
A háztól öt percnyire levő konzulátust 
bombázták.

Benn a missziói házban pedig hő

imák szálltak fel a Seregek Urához,I  
s az imádságot meghallgató Isten je-B 
len volt. Szárnyai alatt védelmet ésB 
pihenőt nyújtott megfáradt gyerms-B 
keinek.

A következő napokon egyenkénti 
jöttek vissza az emberek. Jöttek, hogy I  
megszomorodott szívüket kiöntsék a l  
misszionáriusok előtt. Harc és pusz-l 
tulás nyomai látszottak mindenütt. Ví-| 
ga.sztalásl, erősítést merítettek Isteni 
Igéjéből.

»Az órák azóta rendesen folynak I 
újra« — írja egyik imisszionáriusnő. 
»A nagy rombolás dacára az Ür cso
dálatosan megőrzött bennünket, a 
missziói háznak csupán két ablaka 
törött be. Szívünk tele van bálával az 
Úr iránt, aki ilyen kegyelmes volt 
hozzánk és megszabadított bennünket, 
de hálásak vagyunk mindem imáért, 
amely otthon szállt fel érettünk. Bi
zonyosságot és erőt jelent számunkra 
a nehézségek óráján az, hogy imád
kozó kezek vannak féléméivé éret
tünk.«

Gölte Lima misszio.náriusnö írja 
Lki vauból:

Klinikai munkánk növekedett, újra 
többen keresnek fel bennünket. A leg
utóbbi szombaton (áprilisban) 85 asz- 
szony és gyermek fordult meg a kli
nikán; szép számmal jöttek férfiak is 
a kora reggeli órákban és napnyugta 
után, hogy fájó szemeik számára se
gítséget keressenek.

Hassam Fatrne kisasszony, aki min
dig hűséges segítőtársaim volt, halá
los betegen feküdt, de az Úr kegyel
mesen átsegítette a betegségein és élet
ben tartotta. Most egy időre testvérei
hez utazott el Assuánba. Nélkülözöm 
a segítségét, de örülök annak, hogy 
pihenhet.

Többször volt erős forgószél az 
utóbbi időben, ami a nagy forrósá- 
got egy kevéssé lehűtötte.

Szívünkből köszönjük az értünk 
felszálló imákat.
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Tudakozzátok az Írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Aug. 16. I. Ján. 2:12-17. 11. Kir. 
23:1-6; 11-15; 21-26. Jósiás király ala
pos munkát végez, először pusztít és 
rombol, azután épít és plántál. (Jer. 1: 
10). Elpusztít és lerombol mindent, ami 
a bálványimádáshoz tartozik, azután pe
dig helyreállítja az elfelejtett páska ün
nepet; hadd emlékezzék meg a nép Isten
nek kegyelmes szabadításáról. Isten or
szága munkájának ma is ez a kettős 
eeija, irtani a bűnt, terjeszteni az üi 
ismeretét. De a mi eszközeink, amelyek 
kei a munkát végezzük, ma már mások, 
lelkiebbek, mint az ótestamentomiak, mert 
ma már a kegyelem nagyobb erővel hat, 
mint akkoriban.

Aug. 17. 1. Ján. 2:18-29. 11. Kir. 
24:8-19. Jósiás hűséges munkája nem 
menthette meg Izraelt a pusztulástól, 
mert utódai: Joakház, Joákim és Joákin 
ismét gonoszul cselekedtek az Ur előtt, 
s az Ür már nem halaszthatta tovább 
az Ítéletet. Az ellenség először a temp
lomnak és a királyi palotának kincseit 

I hurcolja el, de aztán a harcra termett 
| férfiakat, sőt magát a királyt is maguk
kal viszik a babilóniaiak s fogságba vetik 
őket. Az Ur hosszútűrő, de a makacs 

\ ellenállás, engedetlenség, bálványimádás 
végre is magára vonja haragját.

Aug. 18. I. Ján. 3:1-12.' 11. Kir. 
i ,25.7-2/. Az utolsó nagy csapás is be- 
. következik. Jeruzsálem, a szent város is 

az ellenség prédájává lesz. Fegyverrel és 
tűzzel rombolja az ellenség. Sedékiás, a- 

■ kit pedig Babilónia királya helyezett a 
s királyi trónra, szintén nem menekülhet. 
a Végig kell néznie fiai megöletését, hogy 

ez legyen az utolsó látvány, amely meg
vakított szemeinek emlékezetében meg
marad. Milyen borzasztó sorsa egy nép- 

- nek, amely évszázadokon keresztül ját- 
_ szott a kegyelemmel, amelyet oly bő 
I mértékben volt alkalma tapasztalni. Mi

lyen tanulság ma is a népek számára, 
s mégis mily kevéssé értik meg! 

i- [ Aug. 19. 1. Ján. 3:13-24. II. Kir. 
T) 25:22-30. Csodálatos az Urnák kegyel- 

me! Bár a büntetést nem kerülhette el 
sem Izrael, sem annak királya, az Ur 
mégsem feledkezik meg arról, hogy ez 

íz az ö népe, s még mielőtt magát a 
j. népet visszasegítné hazájába, már Joákin- 

nal is érezteti szeretetét. Arra indítja 
. a babilóniai király szívét, hogy kiszaba- 

clítfca a fogságból, visszaadjon neki va
lamit az elvesztett királyi méltóságból.

Az Ur, míg egyik kezével sebet üt, a 
másikkal gyógyít. Végére mehetetlen az 
Ö jósága!

Aug. 20. I. Ján. 4:1-10, Zak. 7:4- 
10. Nem a külső yallásos szertartásokban 
gyönyörködik az Ur, hanem a szívből 
fakadó, önkéntes hálaáldozatokban. Hi
ába a böjtölés, a gyászruha, ha a szív
ben nincs igazságszeretet, könyörületes- 
ség, szeretet: S az Ur ma is ugyanaz, 
ma is éppen így gondolkozik a külső 
vallásosságról, ha az keresztyén formá
ban jelenik is meg. S váljon az emberi 
szív is nem ugyanaz-e má is? A Jézus 
megtisztító vérére van szüksége, hogy 
Istennek tetsző áldozattal tudjon áldozni.

Aug. 21. Luk. 10:25-37. Rám, 3: 
21-28. Márk 12:41-44. I. Pét. 2:1-10. 
Milyen világosan állítja itt elénk az 
apostol Istennek üdvtervét! Törvény nél
kül kegyelemből. Nem érdemek, ha
nem hit által. Mindenkinek, mert mind
nyájan vétkeztek. Ingyen megigazulás — 
Jézus váltsága alapján. Eleveelrendelése 
az engesztelő áldozatnak, hogy már 
Krisztus testi megjelenése előtt hatékony 
legyen. Mindezekről beszél az egész Bib
lia. Jól meg lehet érteni, csak alázatos 
szív kell az elfogadására.

Aug. 22. Zsolt. 77. Jer. 29:1-14. 
Szeretetteljes, bíztató szavakat küld az 
Ur Jeremiás által, fogságban levő népé
nek. A büntetést ügyan meg nem kevesb- 
bítheti, 70 esztendőnek kell eltelni, mi
előtt kiszabadítaná őket a fogságból, de 
már előre is felmutatja előttük a bol
dog jövendőt, amikor visszahozza őket 
hazájukba. Visszahozhatja, mert tudja, 
hogy a fogság megpróbáltatásai közt 
megtanulja a zsidó nép, hogy Öt keresse, 
Öt hívja segítségül, pedig az Ur csak 
erre vár, pz a feltétele annak, hogy meg
jelenjék szabadításával. Addig pedig, míg 
ott kell lenniök idegen földön, legyenek 
áldássá azon a helyen is, igyekezzenek 
annak jólétén és imádkozzanak érette, 
így kell Isten gyermekeinek mindenütt 
áldássá válnia, még az ellenség számára 
is.

Aug. 23. I. Ján. 4:11-21. Jer. 30: 
1-5. 7-11, Mindig erőteljesebben hang
zik az Urnák a szabadítasról szóló ígé
rete. Minden igától meg fog szabadulni 
az Ö népe, szolgálhat megint bátran 
Istenének, aki vele lesz és megtartja. 
De jól tudja az Ur, hogy ez a nép 
keménynyakú, makacs nép, amelyet féken
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kell tartani, hogy újra el ne hajoljon Ő- 
tőle, s azért fenyítéket is ígér s nem 
hagyja egészen (büntetés nélkül. Isten sze- 
retete sohasem lágymeleg, a bűn fölött 
szemet hunyó szeretet, hanem erős, gyó
gyító és tisztító szeretet.

Aug. 24. 1. Ján. 5:1-12. Jer. 30: 
12-22. A bűn sebet üt az emberi szíven, 
amelyet csak Isten tud begyógyítani. A 
beteg Izraelnek is Ő ígér gyógyulást, s 
még hatalmasabb gyógyulást ígér már 
az ódestamentomban az emberiségnek, 
mikor E’saiás próféta által elébe rajzol
tatja az eljövendő Messiás képét, akiről 
ez van megírva: «0 megsebesíttetett bű
neinkért . . .  és az ö  sebeivel gyógyulánk 
meg.» (És. 53:5.) Igen, csak az érettünk 
szenvedett Megváltó sebei által gyógyul
nak meg azok a sebek, amelyeket a 
bűn kígyója mart a mi lelkűnkön. (4. 
Móz. 21:9.)

Ang. 25. 1. Ján. 5:13-21. Jer. 31: 
1-14. Milyen szeretet nyilatkozik meg 
ezekben a szavakban! örökkévaló szere
tet, amely megbocsát, felépít, megelé
gít. Hányszor Volt Izrael népe háládatlan 
és hűtelen, ;és ez a szeretet még sem tu
dott kiapadni! S kiterjedt ez az irgalmas 
szeretet az egész emberiségre, nem csak 
Jákobot váltotta meg, hanem megváltott 
mindnyájunkat, mert «úgy szerette Isten 
e világot, hogy az ö  egyszülött Fiát ad
ta, hogy valaki hiszen őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.» (Ján. 
3:16). Hiszel-e te?

Aug. 26. II. Ján. Jer. 31:15-20. Rák- 
hel, Jákob felesége Izrael népének egyik 
ősanyja. A próféta a múltba is tekint, 
mikor képletben látja a népnek ezt az 
ősanyját, akinek eddig is sok sírnivalója 
volt Izrael fiai miatt, de a jövőbe is 
tekint, arra a napra, mikor sok zsidó 
édesanya fog sírni és keseregni gyermeke 
halálán, akit a kegyetlen Heródes meg
ölet. (Máté 2:18) De a múlt vesztesé
geiért vigasztalást is ígér az Ur, a 
megpróbáltatás napja pedig a szabadulás 
napja lesz, mert akkor menekül ki a 
halálos veszedelemből a kis Jézus, hogy, 
majd ha betelik az idők teljessége, halá
lával válthasson meg bennünket.

Aug. 27. III. Ján. Zsolt. 50. Milyen 
balgaság az embertől azt gondolni, hogy 
ő adhat valamit Istennek, amivel ke
gyeit megvásárolhatja. Pedig hányán van
nak, akik így gondolkoznak. Ellenértéké 
nek számítják fel jótékony adományaikat, 
jócselekedeteiket, templombajárásukat, i- 
mádságelmondásaikat, amelyekkel szem
ben elvárhatják Istentől is az ellenszol
gáltatást. Hiszen minden Istené, s Ő 
ad, de csak ingyen. Ingyen adja a

legfőbb j ót, bűnbocsátó kegyelmét isi 
s csak ha ezt elfogadtad, akkor tudsíB 
úgy adni, ahogy Ö ezt szereti —  hálá-K . ¡ j  

ból. I  a
Aug. 28. Luk. 17:11-19. Gál. 5.7« 

24. Ján. 5:1-14. I. Tim. 1:12-17. «Mini 
den jó fa jó gyümölcsöt terem, a romi 
lőtt fa pedig rossz gyümölcsöt terem, I  
(Máté 7:17.) Az emberi szív a magi! 
természeti állapotában romlott fa, mcrtl 
megrontotta a bűn. Mily rettenetesek i "" 
gyümölcsei, amelyek itt fel vannak ro F 
rolva; Ha még meg nem tértél, a te E 
életedből is csak ezek a gyümölcsök é 
származhatnak. De ha a szent Lélek 1 
Jézushoz vezérel, s az Őbenne való hit " 
által megújít, akkor jó fa leszel, s 
hzokat a drága gyümölcsöket teremheted, 
amelyek bizonyára már most is kívánato
sak előtted.

Aug. 29. Zsolt. 80. Jer. 31:2131.
Uj szövetséget ígér az Ur, mert a régit 
megrontotta az egyik szövetséges társ, 
nem az Ur, hanem az ember. Istennek 
joga és hatalma lett volna örökre meg
semmisíteni ezt a hűtlen szövetségestár
sat, de az Ő irgalmassága nagyobb 
mint a haragja: új szövetséget ígér. 
és pedig jobbat, tökéletesebbet a réginél, 
Ezt a szövetséget az Ur Jézus vért 
pecsételi meg minden hívő ember szí- - 
vében.

Aug. 30. Máté 5:1-12. Jer. 33:1-11, 
Minden bűn az Ur ellen való bűn, mert 
az Ö szentséges törvényeibe ütközik. Min
den bűnünkkel ő t sértjük meg, s vár
hatnánk tőle a megtorlást. De lássuk 
meg, mit szól evvel szemben a meg
sértett Isten? (8. vers). Az ember nem 
szerezhet engesztelési a maga bűnéért, , 
nem is teheti azt jóvá, de Isten szeretete 
a bűnbánó ember életében mindent meg
újíthat, a pusztaságot öröm és vigasság 
helyévé változtathatja, mert örökkévaló 
az Ő kegyelme. Ő maga szerzett engesz
telő áldozatot, s aki azt elfogadja, azt 
elfogadja a kegyelmes Isten.

Aug. 31. Máté 5:13-20. Jer. 33:12- 
22. Az Ur felsorolja itt azokat az áldá
sokat, amelyeket megkegyelmezett né
pére ki akar árasztani. Felsorolja az 
anyagi áldást, de főképpen a nagy lelki 
áldást, azt az igaz sarjadékot, akit el 
fog majd küldeni, hogy jogot és igazsá
got szerezzen a földön. S az Ur bevál
totta ígéretét. Az igaz sarj megérkezett 
s Megváltónkká lett. Az új-szövetség 
meg van pecsételve mindörökre, mert ez 
a szövetség felbonthatatlan.
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