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I. Mózes 5:21—6:3*

Sok minden van kifejezve ezekben a versekben, ami az emberi 
lelket foglalkoztatja. Az első, ami előttünk á llf hogy Énokh Istennek 
kedves életet élt. Az emberiség két részre vá lt: .az egyik a gyilkos Kain 
leszármazottja, a másik Ábelé, aki engedelmes, kedves életével a kivá
lasztottak úttörője lett. Énokh Ábel csoportjához tartozott. Istennel járt. 
Isten bűnt gyűlölő szent Isten, ő látja, amit ember nem lát, ő a szívet 
nézi. Meglátta Kain és Ábel között a különbséget. Istennel járni annyit 
tesz, mint szüntelen világosságban és engedelmességben járni. Istennel 
sötét, komor, engedetlen szívvel járni nem lehet. Kain sötéten, lehor- 
gasztott fe jje l járt. Isten figyelmeztette, de hiába, önző gondolataival 
járt s így .gyilkossá lett. Vannak emberek, akik nem. engedik magukat 
figyelmeztetni, hanem a maguk gondolataival vannak elfoglalva éjjel 
és nappal, nem Istennel járnak, hanem magukkal és az ördöggel. Szép 
társaság! Aki Istennel jár, az az alázatosság és engedelmesség útján 
jár, az nem áll szóba önmagával és az ördöggel. A  kísértést nem zár
hatjuk ki az életünkből, de hogy megejtsen a kísértő, az tőlem függ. 
Énokh engedelmes volt és így vált számára lehetségessé, hogy Istennel 
járjon. — (Jób felesége azt mondta Jóbnak: Átkozd meg magad és 
halj meg! Igen, én is ezt mondom, átkozd meg magad és halj meg 
önmagad számára és akkor nyugalmad, békességed lesz. Gazdag vagy 
akkor, nem szűkölködöl és megérted ezt: „Én azért jöttem, hogy éietök 
legyen és bővölködjenek.’l

Lehet valaki Isten .gyermeke és mégis engedetlen. Hozzá megy, 
kéri ezt, kéri azt s Isten kegyelme sok mindent megad. Káinnál is mily 
kegyelmes volt! Nem engedi még azt sem, hogy meghaljon, még ad 
neki kegyelmi időt. Ha az engedetlenség útján járunk, hiába mondjuk, 
hogy Isten gyermekei vagyunk, nem használunk senkinek, mert az 
ilyen élet nem vonzó s magunk sem vagyunk boldogok. Járjunk úgy, 
hogy Isten tud, lát mindent, ismeri a legrejtettebb indítóokokat is az 
életünkben s egyszer nyilvánvaló lesz minden. Ha igazán az úrral 
jársz, egyszer majd az úrnál lesz helyed. De lesznek olyanok is, akik
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nek majd ezt mondja: Nem ismerlek titeket. Hiába mondják, hogy 
nagy és hatalmas dolgokat cselekedtek. A z ördög is tud hatalmas dol
gokat cselekedni.

Legyen a mi életünknek halálosan komoly kérdése, hogy az úrral 
járunk-e? Aki az úrral jár, nem tűr meg semmi bűnt az életében és 
iszonyodik a maga és az ellenség társaságától. Bár a mi életünk végén 
is ezt mondhatnánk: Istennel járt és eltűnt, mert Isten magához vette.

* Megboldogult Főnökasiszonyunk egyik áhítata után készült vázlatos jegyzet.

Emlékezés.
Ágyam fölé akasztva függ egy

szerű fekete keretben egy kép, an
nak a képe, akinek Isten után na
gyon sokat köszönhetek; aki drága 
anyai kezével olyan jól értett ah
hoz, hogy letörölje a fájdalom, 
vagy csüggedés könnyét a szemem
ről s új reménységgel indítson 
útra a mennyei haza felé. A  drága 
szív már ott porlad az egyszerű 
sírhant alatt, de Isten felhasználta 
arra, hogy holta után is tudjon né
kem segíteni.

Nagyon nehéz szívvel feküdtem 
egy este ágyamban. Sötét szobám
ba csak egy üvegajtón keresztül 
hatolt be némi világosság. Kétség
beejtő gondolatok, mély csüggedés 
tépték vadul szívemet; úgy érez
tem, hogy ebből a rettentő állapot
ból nincs, nincs menekvés. Tekin
tetem hirtelenül a képre esett, me
lyen a beszűrődő fényben egy ke
reszt rajzát láttam. S a kép be
szélni kezdett nékem a Keresztről. 
Rég elhangzott szavak csendültek 
fel szívemben. Magam előtt lát
tam, milyen szívesen, örömmel, 
csodálatos erővel hordta a keresz
tet az a drága lény, aki a kis kép
ről olyan biztatóan mosolyog felém.

Mert ő szerette a Keresztet egész 
szívével s óh, hogy vágyott arra, 
hogy én és mindannyian úgy tud
juk szeretni.! Csodálatos melegség, 
erő áradt belőle mindig, valahány
szor a Kereszt titkairól, az ott 
megjelentett kegyelemről, az „El- 
végeztetettről” tehetett bizonysá
got. A  visszafojtott könnyek lassan 
megeredtek a szememből, a vihar 
elült, lélekben egész nyomorúsá
gommal odaborultam ,a Kereszt alá. 
Olyan jó volt onnan megvigasztalt, 
megerősödött, megtisztított, lecsen
desedett szívvel felállani! Szinte 
ott éreztem fejemen puha kezét, 
amellyel olyan mindent elfelejtő 
szeretettel tudta megsimogatni té
kozló gyermekét.

Másnap este, mikor lefeküdtem, 
újra kerestem a képen a keresztet, 
de csak az üvegajtó rámájának 
odavetődött árnyékát láttam.

„A z igaznak emlékezete áldott.” 
Áldást, szeretetet árasztott, míg 
itt élt közöttünk, áldottak a nyo
mok, melyeket maga után hagyott. 
Áldást, erőt jelentenek számunkra 
most is értünk felszálló imái az úr 
trónja előtt. N. M. d. t.
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Az igazi szeretet nemcsak akkor 
szeret, ha őt viszont szeretik, ha
nem szeret minden körülmények 
között; ha megbántják, ha rágal
mazzák, ha nehéz helyzetbe kerül,

ha gyűlölik, —  változatlanul sze
ret.

*

i)ki bizonyságtevő életet akar élni, 
annak szeretnie kell a világosságot.
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n̂ s bocsásd meg a mi vét- 
keinket, miképpen mi is 

W megbocsátunk azoknak,
e akik ellenünk vétkeztek.*m
pj Máté 6.12.

\ Az úr Jézus e kérést is a tanít
ványok ajkára adja, ami azt mu
tálja, hogy a tanítványok, a hívő 
keresztyének is bűnös emberek (I. 
Ján. 1 :8, I. kor. 3 :3, II. kor. 
12:21). Azt írja  Luther: „Napon
ként sokat vétkezvén büntetésnél 
egyebet nemi érdemiünk.” „Napon
ként botlunk, minthogy a világban 
az emberek között élünk . . .  Ezen
felül ott van a hátunk mögött az 
ördög, aki szünet nélkül zaklat.” 
(I. Pét. 5:8.)

Ha az egyes hívő keresztyén bű
nös, akkor természetszerűleg a hí
vők közösségének „közösségi”  élete 
sem tökéletes. „És bocsásd meg a 
mi vétkeinket!”

A kér. ember „sokképpen vét
kezik” (Jak. 3:2). Lényegileg 
minién bűn Isten elleni vétkezés, 
akkor is, midőn önmagunk vagy 
mások ellen vétkezünk (II. Sám. 
12:9, 13). A  bűn forrása az ember 

1 szíve (Mt. 12:33— 35, Mk. 7:20—  
23). És nvináen bűn adósság, me- 

; lyet letagadni nem lehet és lefizet
ni nem tudunk, ezért az Istennel 
való közösséget lehetetlenné teszi 
és így halált hoz.

A bűn csak bűnbocsánat útján 
távolítható el, és így az Istennel 
való közösség csak bűnbocsánat út
ján állítható helyre. Ha valaki ke
resztyén akar maradni, bocsánatra 

i van szüksége. „H a Isten szünteíe- 
: nül meg nem bocsát, elvesztünk” 

(Luther).
Ha minden bűn Isten elleni bűn, 

i akkor csak Isten adhat érvényes 
I bocsánatot (Ézs. 43:25, Mk. 2:7), 
I  ha mindjárt emberek, lelkészek és 
1 nem lelkészek útján adja is azt.

Isten kész megbocsátani (Je- 
rem. 31:34). „Ezért adta Igéjét, a 
szentségeket, az egyházat, a közös
séget, a bűnbocsánatot elsajátító 
hiterőt. Emberek sokszor megta
gadják a bocsánatot, ami által be 
sokszor veszélybe, romlásba döntik 
azt, akinek nem tudtak megbocsá
tani ! Isten ellenben mindenkor 
kész megbocsátani, ő a tékozló fiú 
édesatyja (Luk. 15:20).

Isten minden bűnt megbocsát 
(Zsolt. 103:3, Mk. 3:28), bármi
lyen nagy vagy bármilyen kicsiny 
legyen is az, kivéve a Szentlélek el
leni bűnt, amelyet az követ el, aki 
tudatosan, szándékosan, konokul, 
megkeményedett szívvel „az igaz
ság megismerésére való eljutás 
után” is bűnözik (Mk. 3:29, Zsid. 
10:26— 27).

Isten teljes bocsánatot nyújt, 
szinte elfelejti, háta mögé veti a 
bűnt (Ézs. 38:17, Jer. 31:34). Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy a 
bűn földi-testi következményét- 
büntetését is okvetlenül elengedi 
(II. Sám. 12:13— 14). Ezen bünte
tés alázatos elfogadása teljessé te
szi a bocsánatot. Mint mikor a 
gyermek édesatyjának fenyítő ke
zét megcsókolja s utána odahajt
hatja bánatos szívét atyja szívé
r e . ..

Isten bocsánatot a Jézus Krisz
tusban nyújt (efez. 4:32), az ő  ér
deméért, nevezetesen a haláláért 
(efez. 1:7), hiszen „vérontás nél
kül nincsen bűnbocsánat” (Zsid. 
9:22). „Ez az én vérem, az új szö
vetségnek vére, amely sokakért ki- 
ontatik bűnöknek bocsánatára” 
(Mt. 26:28). Valóban az ú r Jézus 
Krisztus a kegyelem, az élet, az út 
és az üdvösség (Luther).

A  bűnbocsánat feltételei: megté- 
rés-bűnbánat (Csel. 2:38), bűnval
lomás (Zsolt. 32:5, I. Ján. 1:9), 
bocsánatkérés (Luk. 18:13, 17:3—  
4), az Úr iránti szeretet (Luk. 7:
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47), a bocsánatot elfogadó hit 
(Luk. 7:50), az emberek bűneinek 
megbocsátása (Mt. 6:14— 15).

Az ember bocsánatadása az Is
tentől nyert bocsánat jele is, nem
csak ennek feltétele, azaz, aki em
bertársának megbocsát, az nem
csak lehetővé teszi, hogy Isten neki 
is megbocsásson, hanem bizonyítja 
azt is, hogy Isten már megbocsá
tott neki (Mt. 18:32— 33).

Bűnbocsánat nélkül testvéri kö
zösségi élet lehetetlen. Azért a hívő 
közösség élje a bocsánat életét.

Zulauf Henrik
* A  Fébé tagjai számára 1932 júniu

sában Béthelben rendezett konferencián 
tartott előadás rövid vázlata.

A szeretet hatalma.
Egy ügyvéd írja le a következő

ket:
Egy gyilkos szüleinek írtam, 

mert .arra gondoltam, jó  lenne, ha 
meglátogatnák a fiúkat, fé l óra 
hosszat beszélhetnének vele az iro
dámban. Rajtam kívül senki sem 
lesz jelen. S a derék öreg emberek 
eljöttek. Hajlottan, gondterhelten 
ültek itt s á fiukra vártak. Meny
nyire fájhatott a szívük amiatt, 
hogy nagyreményű fiukat, aki hat 
héttel ezelőtt dacosan hagyta el a 
szülői házat, most mint rablógyil
kost látják viszont, mennyi szé
gyent kellett ezért elszenvedniük. 
Kinyílik az ajtó. Egy fogházőr ve
zeti be az elítéltet a szobámba s 
rögtön el is tűnik. Mikor F. meg
látta a szüleit, felkiáltott, görcsö
sen zokogott s annyira reszketett, 
hogy azt hittem, összeesik. Gyor
san egy széket vittem neki s han
gosan sírva zuhant reá. A z anyja 
felállt, a fia széke mellé tette az 
övét s ráült. Bal karját a fia  nya
ka köré fonta, a keblére vonta s 
jobb kezével simogatta azt a kezet,

amely elkövette a gyilkosságot. S I  
az apa, .az öreg, becsületes hivatal- I  
nők, a fia másik oldalára vitte a 1 
székét, megfogta a bal kezét s szin
tén simogatta. Nem szóltak egy 
szót sem a mélyresülyedt fiúnak, 
aki megtörte a szívüket, nem tét- i 
tek szemrehányást, csak becézget- ] 
ték. S az államügyész úr ? —  ő sem/ 
szólt egy szót sem. De a szeme 
könnyes lett. S lélekben mélyen 
kalapot emelt ez egyszerű emberek 
előtt, akik anélkül, hogy egy szót 
is szóltak volna, prédikáltak neki 
erről az Igéről: „A szeretet soha 
el nem fogy, nem gerjed haragra.”
I. Kor. 13:5, 8. Azután a fiú sú
gott valamit, de az anyja elhárí
totta a kérését. —  „M it mondott? 
Tudnom kell!”  „Van egy képünk, 
amelyen minden gyermekünk lát
ható. A zt mondta, hogy meg kell 
semmisíteni azt a képet, mert ő 
nem méltó már arra, hogy a mi 
fiunk legyen. S én azt mondtam, 
hogy te a mi kedves fiunk vagy és 
maradsz.” Szemrehányás és semmi 
ezen a világon nem lett volna ké
pes arra, hogy úgy összetörje en
nek a fiatal embernek a szívét, 
mint szüleinek a nagy szeretete.

A  szobám újra megürült, de ben
nem még sokáig hullámzott az át
élt jelenet benyomása. Csak annak 
a szeretetnek van ilyen nagy hatal
ma, amely az Üdvözítő szeretetén 
alapszik. Ezek az egyszerű szülők 
főnemesi származásúak lehettek. 
F.-né másnap levelet küldött ne
kem azzal a kéréssel, hogy adjam 
át a fiának. Leírtam a levelet s 
megőriztem a másolatot, mert ér
tékes a tartalma s megerősíti azt, 
amit gondoltam. F. szülei Isten 
gyermekei voltak. —  A  levél így 
hangzott:

Kedves Fiam!
Isten segítségével jól hazaértünk. 

Hogy mennyire fá jt nekünk a vi
szontlátás, azt nem kell, hogy
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nondjuk; de a hűséges Isten, aki
it ek a szívére helyezünk Téged, se
gít hordozni. Ú jra azt kérjük Tő
led : úgy, ahogy vagy, vesd magad 

Jaz irgalmas mennyei Atya lábai 
elé. Ő ad erőt ahhoz, hogy elhor
dozd, amit megérdemeltél s a bör
tön falai mögött is szabaddá tehet 
a bűntől, vétektől. S maradj Nála, 
a hűséges üdvözítőnél, akkor még 
ezt az időt is áldássá teszi a szá
modra. S gondolj reánk is imáid
ban, mint ahogy mi is könyörgünk 
érted. A  testvéreid üdvözölnek, va
lamint T. keresztapád is.

Habár szomorú, de Istenben 
megvigasztalt szívvel küldjük szü
lői üdvözletünket. . . ”

Gondolatok
megboldogult Főnökasszonyunk 

áhítataiból.

A  fa ága sokáig zöld, ha ki is 
vágják, de tulajdonképpen nem él, 
mert nincs az élettel már össze
kötve. A  keresztyén egy percig 
sem élhet az ú r nélkül, mert amint 
megszakad a kapcsolat, nem él 
többé.

Az ember a mindennapi életben 
könnyen vétkezik, könnyen követ 
el engedetlenséget s csak utána 
bántja már, amikor elkövette. Pe
dig az volna a természetes, hogy 
a bűn már előre bántsa, mielőtt el
követte volna.

Az ördögnek engedünk, ha bűnt 
követünk el és ezzel hozzátartozan- 
dóságunkat áruljuk el.

Az úr olyan tökéletes áldozatot 
hozott értünk, hogy az a jelent és 
jövőt illetőleg is biztosít arról, 
hogy nem kell bűnt elkövetnünk. 
Szégyen reánk nézve, ha vétkezünk. 
Az úr áldozata örök érvényű.

A  bűnt gyűlölni, ez legye» jelleg
zetes jellemvonásunk. Ezt á be
nyomást szerezze mindenki rólímk. 
Ne az bántson minket, ami az énün
ket sérti, hanem a bűn.

Amikor valaki eltávolodik az űr
től, amikor kivonja magát a fegye
lem alól, akkor a világ mindig von
zóbb lesz a számára.

Mindnyájan követhetjük testünk 
kívánságait és választhatjuk az 
engedelmesség útját. Az előbbinél 
nincs nyugalmunk, de aki az enge
delmesség útján jár, annak az arca 
sugárzik az örömtől. A  természeti 
ember mindig élvezni akar, nem 
meghalni és szolgálni. Oda vonzó
dik, ahol élvezhet. A  test és a Lé
lek útja előttünk mindig szabadon 
áll. Az egyik földi előnyöket ígér, 
a másikon lelkiek várnak reánk. 
Szakasszátok el magatokat a világ
tól!

Az az út, amelyen az úrral já 
runk magányos, de mindig egyenes.

Az engedelmesség nagy jelentő
ségű az ember életében. E nélkül 
célt érni nem lehet, nyugalomhoz, 
békességhez jutni nem lehet.

Jó nektek ez.
Úgy érezem, hogy néha sok 
A szenvedés, m it hordozok,
Nem több —  így biztat Istenem, —  
M int mennyit Ő szánt énnekem,

így hát ha versz, ha, gyógyítasz, 
Tudom, Tőled jön mindig az, 
Fájdalmam Téged is sebez 
S így szólsz azért: „Jó néktek ez!”

Karbe Anna után németből 
Vargha Gguláné.

ca o
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Pauer Irma misszionáriusnő 
1914. febr. 27-én, Edfuból 

(Afrika) írt leveléből.

Látogatásokra indultunk egyik 
nap s célunk volt elsősorban azokat 
a házakat felkeresni, ahonnét a 
szombat esti órákra jártak el hoz
zánk gyermekek. Miután nagyon 
nehéz tőlük megtudni a lakóhelyü
ket, az egyik gyermeket magunk
hoz vettük s ő több házat megmu
tatott nekünk. Ezeknek a látogatá
soknak meg van a nehézsége. Ha 
valamelyik utcában észrevesznek 
bennünket a gyermekek, akkor 
csakhamar mindig jobban növekvő 
csapat vesz körül bennünket s nagy 
lármával követnek minket. Egyik 
a másik hangját akarja túlharsog
ni s érdekes hangzavar támad. 
Hiábavaló minden szó, hogy jó 
lenne, ha visszamaradnának, mind
egyik talál valami ellenvetést és 
mindnyájan velünk akarnak jönni. 
Végre bent ültünk az egyik házban. 
Hallgatóságunk nagyon vegyes és 
legnagyobb részt gyermekekből 
állt. Beszélgetésünk eleinte csak 
külső dolgokra szorítkozott, míg az 
egyik gyermek, egészen, magától, 
egy nálunk tanult ének elmondá
sába kezdett. A  többiek is folytat
ták és csakhamar egyik éneket a 
másik után énekeltük együtt. Nem
sokára a tudományunk végére ju
tottunk, de az nem volt baj, jó 
kezdet volt ahhoz, hogy össze
jövetelt tartsunk. A  nagyok termé
szetesen nagy tetszéssel hallgatták 
a kicsik énekét és a hangjuktól is 
jobban el voltak ragadtatva, mint 
ezt az európai anyáknál tapasztal 
ni lehet. így  került, sor a legfonto
sabbra, ami tulajdonképpen min
den látogatásunknak a célja, a 
bibliamagyarázatra.

Európában, ahol az ember a ma
ga hazájában él és munkálkodik,

nagyon kevés fogalmunk van arról, 
mit jelent az, ha idegen földön, 
idegen viszonyok és emberek közé 
kerül valaki, szívében azzal az égő 
vággyal, hogy ezeket az embereket 
is elsegítse arra az útra, ahol ők is 
megtalálják örömüket, békességü
ket, üdvösségüket, de nem tehet 
mást, mint vár, szeret és imádko
zik, anélkül, hogy szólni tudna, 
mert ajkait a nehéz idegen nyelv 
fogva tartja. Olyan nagyon hosz- 
szúnak tűnik fel ez az idő, míg 
végre eljön az a nap, amikor az 
ember első alkalommal egy kis se
reg előtt megszólalhat. A  szíve te
le van tűzzel és mégis nagyon, ke
vés az, ami ebből az ajkakra jön. 
De meg volt a kezdet és mélyen 
bent a szívben forró hála és imá
dat száll az ú r felé. Könnyű volna 
hangosan ujjongani és közben 
mindig mélyebb lesz a vágy: esz
köz lenni a Mester kezében e kö
zött a nép között is!

Azután egy másik házba men
tünk. Itt csak három fiatal asz- 
szonyka ült előttünk. Nagyon las
san és nehezen fogták fel azt, ami
ről Götte kisasszony beszélt. Az 
élet vizét kínálta fel nékik, óh, bol
dogító szolgálat itt, a mohamedán 
világban is a Mester megbízásából 
elmondani, hogy jöjjetek, vegyétek 
az élet vizét ingyen! Mi lesz akkor, 
ha sok emberi lélek előtt nyilván
valóvá lesz a szomjúsága és jönnek 
és meríteni fognak?! Kérjük az 
Urat, hogy tartson bennünket min
dig a forrásnál, hogy készletünk 
soha ki ne apadjon és soha állott 
vizet ne adjunk embertársainknak.

' yO  *
Minden fájdalom, minden szo

morúság a másiknak az életét rö
vidíti meg. El tudod-e gondolni, 
hogy egy olyan ember, aki telve 
van Szentlélekkel, barátságtalan 
legyen ?
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Tudakozzátok az írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Szept. 16. Máté 11:16— 30. Esdr. 1. 
2:64, 65. Figyeljük meg, hogy Isten nem 
csak az Ő gyermekeit tudja felhasználni 
akaratának véghezvitelére, hanem fel 
tudja indítani az Őt nem ismerőket és 
tőle távol állókat is, mint pl. a pogány 
perzsa királyt arra, hogy az ö  gondola
tait keresztülvigyék és hogy segítségé
re legyenek az Ő népének. Mert Ő úr 
mindenekfelett és Őneki engedelmeskedik 
a menny és a föld. De az Ő gyermekeitől, 
természetesen nem kényszerből való en
gedelmességet vár, hanem hálából és sze
rétéiből fakadó, önkéntes engedelmessé
get.

Szept. 17. Máté 13:24— 30. Zsolt. 75. 
Isten gyermekei számára nagy lelki meg
nyugvás az, hogy Isten igaz bíró. Ha 
bántják és üldözik őket a világ gyerme
kei, sőt sokszor félreértik még keresz
tyén testvérek is, mily jó  megpihenni ab
ban a tudatban, hogy Isten a szíveket 
vizsgálja és mindent tud, s majd egykor 
minden napfényre fog  jönni, ami most 
még sokak előtt nem világos. Csak ke
vélység ne legyen a szívünkben; legyünk 
alázatosak s ne feledjük, hogy kegyelem
ből élünk.

Szept. 18. Luk. 14:1— 11. E f. 4:1— 6. 
Máté 12:1— 8, Zsid. 4:9— 13. Igazi sze- 
retetet gyakorolni nem lehet szenvedés 
nélkül. A  legnagyobb szeretet, Isten sze- 
retete, úgy lett nyilvánvalóvá, hogy Jé
zus Isten Fia, magára vállalta a kereszt
halál rettenetes szenvedését. Az igazi 
szeretet mindig önmegtagadással, önfel
áldozással jár. Jól mondja tehát az apos
tol: „elszenvedvén egymást szeretetben” . 
De ennek a szeretetnek megvan a maga 
forrása is, amelyből meríthetjük: az Úr 
szenvedése, s megvan a maga gyümölcse 
is: Isten gyermekeinek egysége, amely 
álta meggyőzik a világot. (Ján. 17:21.)

Szept. 19. Zsolt. 89:1— 19. Esdr. 3. A  
fogságból hazatért népnek első dolga, 
mielőtt még a templomépítésbe fogna, az, 
hogy hálaáldozatokkal áldozzák az Úr
nak. Elsősorban a köztük és Istenük közt 
levő lelki kapcsot igyekeznek megerősí
teni avval, hogy beállítják az Úr által 
rendelt áldozatot és ünnepek sorrendjét, 
s nem csak földi értelemben, hanem lel
kileg is erős fundamentumra állítják föl 
az oltárt. Bizony követendő példa a mai 

> keresztyénség számára is! Hányszor 
: emelnek ma díszes templomokat, kezde

ményeznek vallásos intézményeket, anél
kül, hogy számításba vennék, megvan-e 
hozzá az igazi lelki fundamentum: az 
Úrba vetett hit, s az őneki való szolgálat 
teljes készsége.

Szept. 20. Máté 13:44— 52. Esdv. 4:1— 
5, 24; 5:1— 5. Az ellenség sokszor igyek
szik belekapcsolódni Isten népének a 
munkájába s nem azért, mert Isten pa
rancsolja, mint Czirusznak, hogy segít
sen, hanem azért, hogy magának abból 
hasznot húzzon. Jaj a hívő seregnek, ha 
ebbe belemegy! Elveszíti az áldást, ha 
hitetlenekkel húzza a felemás igát. Ha 
visszautasítja a beleavatkozást, akkor 
persze magára vonja a hitetlenek harag
já t s ez egy ideig megakadályozhatja a 
munkában. De ez csak ideig, óráig tart
hat s Isten mindenkor tud kivezető utat 
készíteni, mert az Ő munkájának végbe 
kell mennie az ellenség minden gondolata 
dacára is.

Szept. 21. Máté 15:1— 20. Esdr. 6:1— 
7; 14— 22. ,,Ha az Űr nem építi a házat, 
hiába dolgoznak azon annak építői” , 
mondja a zsoltáríró. (Zsolt. 127:1.) De 
ha az Úr építi, akkor áldás van a mun
kán, mint ahogy ez a jeruzsálemi temp
lom építésénél is meglátszik. Minden az 
Űr akarata szerint megy; a papok és a 
leviták megtisztítják magukat, hogy 
méltó szolgái lehessenek az Úrnak, s a 
kivülvalók is elkülönítik magukat a világ 
gyermekeinek tisztátalanságától s az 
Urat keresik. Ez az Istennek tetsző szol
gálat, amelyet megáldhat.

Szept. 22. Máté 16:13— 28. Esdr. 7:1; 
6; 10— 28. Esdrás munkája eredményé
nek az a titka, amit a 10. versben olvas
nak. Ezért adhatja meg neki az Űr azt, 
hogy Artaxerxes király teljesen pártfo
gásába veszi s mindenképen egyengeti 
számára az utat, hogy Istenének paran
csolatját teljesíthette. S Esdrás nem is 
háládatlan ezért a segítségért. Buzgó 
szívvel ad hálát az Úrnak, aki ilyen nemes 
cselekedetre tudta indítani a pogány ki
rály szívét. Isten irgalmasságát látja ab
ban s a kegyelem* által megerősítve 
örömmel fog a munkába,

Szept. 23. Máté 18:1— 14. Neh. 1. Míg 
a templom újjáépítésének munkáját Esd- 
rásra, a papra bízza az Űr, addig Jeru
zsálem kőfalainak helyreállítására más 
eszközt választ ki magának. Nehémiás 
ez, aki mint Artaxerxes király pohámo-



ka szolgál a babilóniai fogságban. Nehé- 
miást is lelkileg készíti el először az Üt 
erre a munkára. Mélységes fájdalmat és 
bűnbánatot ébreszt a szívében a zsidó 
nép bűnei felett. Önmagát is azonosítva 
az egész néppel, bűnbocsánatért és ke
gyelemért esdekel Nehémiás. Mindig ez 
az útja a megelevenedésnek. Óh, bár Is
ten gyermekei itt Magyarországon is 
mély alázattal tudnának keseregni né
pünk bűnei fölött, hogy az Úr reájuk 
bízhatná a  felébresztés munkáját!

Szept. 24. Máté 18:15— 22. I I .  Krón. 
1:7— 12. Salamont az ő kívánságaiban 
sem önzés, sem nagyravágyás, sem gyű
lölet nem vezette. Azt kérte Istentől, 
amivel másoknak szolgálhat, ezért volt 
kérése kedves Isten előtt. Ilyen indulat 
tölti-e el a te szívedet, mikor imádko
zol? Nem magad körül forognak-e az 
imádságaid? S nem azért van-e olyan 
sok meg nem hallgatott imádságod? 
Gondolkozzál ezen, és imádkozzál más
képen !

Szept. 25. Máté 22:34— 46. I. Kor.
1:4— 9. Márk 10:17— 27. Jak. 2:10— 17. 
Istennél minden lehetséges, még az is, 
hogy a bűnös ember megtérjen, pedig ez 
a legnagyobb csoda. A  büszke alázatossá 
válhat, a  hazug igazzá, a keményszívű 
szeretetteljessé, a gazdag lemondhat a 
vagyonáról, az előkelő az állásáról. —  
Istennél mind ez lehetséges. De csakis 
Istennél, mert aki ezt emberi erővel 
akarná véghezvinni akár önmagán, akár 
máson, az kudarcot vallana. De, mint 
ahogy egyik evangéliumi ének mondja: 
„Van erő, van, csodás erő van Jézusunk 
vérében.”

Szept. 26. Zsolt. 22. Neh. 2. Nehémiás 
milyen bizonyos abban, hogy Istennek ke
gyelme nyugszik rajta. Ez a bizonyosság 
ad neki bizalmat arra, hogy szívének ké
rését előadja a királynak, az ad neki böl- 
cseséget, hagy mindent jó l intézzen el, 
határozottságot, hogy honfitársait fel
szólítsa a  munkára, bátorságot, hogy az 
ellenséggel szembeszálljon. Isten rajtunk 
nyugvó kegyelmének tudata fölkészít 
bennünket a  hitnek harcára s teljes lelki 
nyugalmat ad a harc közepette.

Szept. 27. Máté 18:23— 35. Neh. 4:1—  
22. Milyen metsző gúnnyal támad az el
lenség Nehémiásrá' és munkatársaira! 
De milyen bátor hittel állanak meg azok 
a gúnyolódások között! Egyik kezükben 
a vakolókanál, amellyel dolgoznak, a má
sikban a fegyver, amellyel mindenkor ké
szek az ellenséget fogadni, ha az közele
dik s szívükben és ajkukon a  legbiztosabb 
fegyver: az imádság. ¡3 ha erre volna 
szükség, hogy egyesült erővel harcolja

nak, ott van a jeltadó trombita, amely 
egybehívja őket. De akkor is abban a 
tudatban: A  mi Istenünk hadakozik 
érettünk!

Szept. 28. Máté 25:1— 13. Aggeus 2:
1— 10; 21—23. A  jeruzsálemi templom 
újraépítésének ígéretét már Nehémiás 
előtt is megadta az Űr Zorobábelnek, a 
királyi sarjnak és Jósuának, a papnak. 
Felséges ígéreteket tesz itt az Úr. Az eget 
és a  földet kész megindítani, hogy nyil
vánvalóvá tegye a maga hatalmát és di
csőségét. Övé az ezüst és az arany, s 
Ő annak adja, akinek akarja. S kinek 
adná, ha nem azoknak, akik az Ő Szent 
Lelkének ajándékát is készek elfogadni. 
Isten ma is ezt a sorrendet tartja meg. 
Mennél többet el tudsz fogadni az Ő lelki 
ajándékaiból, annál többre számíthatsz 
anyagi segítségben is, persze nem a ma
gad önző céljaira, hanem az Ő orszá
gának építésére.

Szept. 29. Máté 25:14— 30. Neh. 6:15, 
16; 7:4, 66, 8. Isten munkájának szem- 
mellátható eredménye még az ellenséget 
is lefegyverzi, s ha meg nem tér is, de 
legalább megfélemledik. Isten népe pe
dig örül nagy örvendezéssel. Igaz, hogy 
az örömet sírás előzi meg, mert mennél 
hatalmasabban megmutatkozik Isten ke
gyelme, gyermekei annál jobban érzik ér- 
demetien voltukat, s törnek össze még ki 
nem szolgáltatott bűneik alatt. Ez Isten 
szerint való bánat (II .  Kor. 7:10), amely 
nagy örömnek lesz kútforrásává. Isten 
Magyarországon is elsősorban az ő  gyer
mekeit szeretné átvinni ilyen nagy ösz- 
szetörettetésen, hogy aztán jöhessen 
utána a nagy öröm.

Szept. 30. Máté 25:31— 46. Neh. 9:1— 
3; 6; 9; 26— 38. Izrael népének bűnbá
nata nem csak olyan általános bűnbánat, 
amelyet sokszor hallunk ma is hangoz
tatni: „Hiszen minden ember bűnös.” 
Fölismerik és fölemelik határozott mó' 
dón a  z egyes bűnöket s mindegyik alatt 
megalázzák magukat. Ilyen bűnbánatot 
és bűnvallást kíván ma is az Úr az ö 
gyermekeitől, s ez avval is jön, hogy 
egymás előtt is meg kell magukat aláz
tok: „ime, azt és ezt vétettem ellened, 
bocsáss meg.”  S ez mindig a nehezebb 
oldala a dolognak. Mikor fog  az bekövet
kezni nálunk? Milyen nagy kő volna ak
kor elhengerítve a magát köztünk is 
megdicsőíteni akaró feltámadott Jézus 
útja elől!

Vargha Gyuláné

*

A  kitartó, hűséges zörgetés föl
tétlenül eredményre vezet.
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