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Kegyelemből, hit által!Róm. 4.

Nyári délután van. Kinn ülök a templom kertjében és felfelé nézek, 
a bárányfelhős égre. A learatott gabona behordásának az ideje 
van, de már egy-egy cséplőgép is megkezdte munkáját. A  malom 

zaja is idehallatszik. A  föld lármája tompán elhat idáig, a sok küz- 
ködés, fáradság távoli nesze. De ilyenkor a munka mámora még 
magasabbra felcsap, s valami diadalmas öntudat árad ki a verejtékező 
ember lényéből: „Dolgoztam, és íme az eredmény: a kenyér, az élet, 
a.bőségi Ki vagyok é n !“

„Annak, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdoníttatik kegye
lemből, hanem tartozás szerint“ — mondja a Római levél

Fecskék repülnek a levegőben, könnyű halk suhanással. Ezek 
nem vetnek, nem aratnak, s mégis a mennyei Atya eltartja őket. 
Ezek kegyelemből élnek I Boldog teremtmények 1 Átvonul lelkemen a 
nagy ellentét. Ismét a Római levél igazságaira gondolok. Újra fel
tekintek a szép bárányfelhős égre. Onnan csend, nyugalom, derű, 
békesség árad le felém. Itt lenn küzködés, panasz, és békétlenség 
lármája morajlik, mert az ember maga akar és cselekszik s a kegye
lem Istenétől csak a saját munkája jutalmát várja. Nem így teszünk-e 
vájjon a lelki életben is ?

Kegyelemből élni, hit által 1 Óh, milyen felséges lehetőség ez 1 
Megszűnhet minden erőlködés, küzködés, s mienk lehet a menny 
békéje csendje, a szombati nyugalom. De hogyan? „Megigazulunk 
ingyen, az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban való váltság által 1“ 
Semmit sem tehetsz üdvösségedért, félre kell tenned egészen a saját 
jócselekedeteidet; ezek mind hiábavaló erőlködések. A z Úr Jézus 
már mindent megtett érted és helyetted, és ez az, amely örök érvé
nyű számodra, ha kérve, bizalommal kinyújtod érte hited karjait. 
Megkapod ingyen kegyelemből, fáradság nélkül, a Krisztusért mind
azt, ami a földön békességedre, a mennyben üdvösségedre szolgál 1 

Ábrahám hitt Istennek s a hit tulajdoníttatott neki igazságul. El 
tudod-e hinni te is, hogy amit Isten ígért, azt ő  mind megcselekedheti ?
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Hiszek Istenben, aki

megszentel*I. Kor. 6: 11.
Az eddig elhangzott két előa

dásban szó volt Istenről, aki a vi
lágmindenséget teremtette, fenn
tartja és kormányozza, tisztán az 
Ő nagy irgalmasságából, ¡amiért 
hálával és engedelmességgel tar
tozunk Néki; valamint a 'Meg
váltó Istenről, az Ur Jézus Krisz
tusról, aki megbékéltette az embe
ri szívet az Istennel, Most szó lesz 
Istenről, aki megszentel: a Szent
iélekről.

A Szentlélek a  háromságos Is
tennek harmadik személye, aki 
azonos az Atyával és a Fiúval, és j 
mégis mindkettőtől különbözik. \ 
Más a megjelenési formája. To- 
vábbá újjáteremtő Lélek És a \ 
Krisztusban bírja meghatározott- : 
ságát. Tehát más mint az a Lé- , 
lek, aki |a-. teremtéskor a vizek i 
felett lebegett, és más mint a 
Krisztus előtti és a  Krisztuson kí
vüli Lélek.

Hogyan nyerhető \el a Szentlé
lek? Az Isten \adja (Luk. 11) . Adja 
annak, aki Jiéri. Adja olyan termé
szetesen, amilyen természetesen ad
ja a.z édesatya gyermekének a 
kenyeret. Adja mint olyan szüksé
geset, amilyen szükséges a min
dennapi kenyér. A Szentleiket nem 
szerezhetjük meg semmiféle erő
szakoskodással, vagy számítással, 

vagy tudománnyal, vagy pénzzel, 
vagy pünkösdista tévelygéssel. Ha 
bírni akarod a Szentlelket, úgy 
ostromold imáddal az Urat, és 
megadatik néked.

A Szentlélek jelenléte megájla- j 
pítható nemcsak abban az érte
lemben, hogy ahol az Ige van, ott*A Fébé-tagok júniusi konferenciáján elhangzott előadás összefoglalása.

van a Lélek, hanem megállapít
ható az is, hogy eredményesen 
munkálkodik-e valahol, miképen 
megállapítható, hogy a szél fú-e 
vagy sem. De amiképen nem tud
juk, hogy aiszél. honnan jő és mer 
re megy, és nem tudjuk azt kor
mányozni, ugyanúgy nem vagyunk 
urai a Szentiéleknek, nem tudjuk 
irányítani, eredményét kiszámí
tani.

Mit munkál a Szentlélek? Min
denekelőtt hívogat kifejezhetetlen 
szeretettel, mint a  pásztor eltévedi 
bárányát, mint az édesanya gyer
mekét hivogatja aggódó vagy bol
dog örömmel, — De hiába hívo
gatna, ha ugyanakkor meg nem 
világositana: meg nem mutatná 
az embernek bűnét és az Urnák 
kegyelmét. De hiába világosítana 
meg, ha meg nem térítene, ha a 
bünbánatot és a hitet nem ébresü 
tené az emberi szívben. A Szent
lélek elvezet a  Krisztushoz és hoz
za a Krisztust az emberi szívbe. 
Az emberi életbe beleárad az is
teni élet, és ennek következtében 
isteni életté formálódik az. Szent- 
séges életté. A »szent« szó nem. er
kölcsi tökéletességet és bűntelen- 
séget jelent, hanem azt jelenti, 
hogy a megszentelt ember nem 
szándékosan, jóleső érzéssel, ha
nem könnyhullatás és gyötrelmek 
között cselekszi a bűnt. A meg
szentelt ember leveti a bűnt: oda- 
menekül a Krisztus vére alá, a- 
melyről meg van írva, hlogy meg
tisztít minden bűntől. A megszen 
telt ember a Szentlélek erejével 
legyőzi ia világot a saját szívében, 
családjában, a világban. LIasonlít 
ahhoz a fához, amely meghajlik 
a  szél irányában és nem a széllel 
szemben, és engedi, hogy amiképen 
a szélvihar 'letördeli a száraz fa 
ágakat, a Szentlélek megtisztítsa 
élete fáját minden élettelen élettől, 
hogy ne maradjon rajta más, csu
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pán az Urban való élet. Hasonló 
a hangszerhez, amelyen a Lélek 
eljátssza isteni melódiáit. Hordoz
ta az élő Istent magában. Keresi 
és hívogatja az emberi lelket, de 
nem azért, hogy magához kösse, 
hanem hogy elvezérelje az Úr
hoz. Ilyen értelemben szentel meg 
az Urnák Lelke, és csak Ő képes1 
erre.

A Szentlélek a megszentelt em
bert is tevékenységre készteti, úgy
hogy Isten Lelke és a megszentelt 
emberi lélek együttmunkálkodnak. 
Miben á l l , a megszentelt ember 
együttmunkálkodása? Menekül a 
gonosz elől. Mindenekelőtt mene
kül a gonosz gondolatok elől az
által, hogy imádkozik, mert ami
kor lelkünk az imában Isten trón
jához emelkedik, akkor a gonosz
nak nincsen ereje testünk felett; 
továbbá az Ige olvasása áltaU 
mert az Ige hatalmas fegyver az 
ördöggel szemben; és végül azál
tal, hogy keresi a hívők társasá
gát’ miképen ezt már Luther is 
ajánlotta. — Menekül a gonosz 
cselekedetek elöl. ami különösen 
az aszkézisben, a léleknek a világ
tól való elfordulásában történik, 
mintha az ember a világ számára 
meghált volna; és ami legkivált a 
kereszthordozásban nyilvánul meg. 
A kereszthordozásban erő rejlik: 
amikor a kereszt a földre nyom,

 akkor emelhet fel az Urnák a ke- 
 gyelme. Menekül a gonosz tettek ' 
elől azáltal is, hogy az alázatas- 
ságban gyakorolja magát. Nem 
enged sem a csüggedésnek, ami- 

 kor saját bukásait látja, és nem 
 enged a természeti ember elbi
zakodottságának sem, hanem gya
korolja magát az alázatosságban, 
 -  Védekezünk-e mi a gonosz el- 
len? Menekülünk-e előle? Milyen 
az imádságunk, ;az igeolvasásunk, 
a kereszthordozásunk és az aláza
tosságunk?

A megszentelésünk felebarátunk 
javára is történik. Azért nyerünk 
jzeretetet, irgalmasságot, szentsé
get, hogy ezt adjuk embertársa
inknak is. Adtuk-e ezt? Vagy mit 
jelentett életünk embertársunk szá
mára ?

A Szentlélek megszentel ben
nünket az anyaszentegyházban. 
Minket Fébé-tagokat nem egyszer 
azzal, vádolnak, hogy a szektáknak 
egyengetjük az útat. Ez nem igaz. 
Igaz az, hogy sokkal inkább el
vágjuk a szekták útját. Szeretném, 
ha a hivatalos egyház a  Fébé-ke- 
resztyénségben nemcsak útmenti 
virágot látna, hanem ezt a viré 
got odatűzné gomblyukába, ahova 
kívánkozik, és örömmel, szívná an
nak illatát. Szeretném, ha a Fé- 
bé-közösség olyan megszentelt len
ne, hogy valóban a Krisztus dicső
ségét szolgálná.

Valaki azt mondta, hogy min
dent remélhetünk attól az em
bertől, aki engedi, hogy Isten 
Lelke megszentelje. Tőlünk Iehet- 
e mindent, vagv sokat remélni, 
mert vettük ¡az ő  Lelkét?

Az Úr követeli az életünket. Kö
vetelheti, mert adott nékünk aka
ratot és lelkiismeretet. De vájjon 
nemkell-e elfordulnia tőlünk, mert 
az életünk olyan keserű, olyan 
szentségtelen ? ! ...

Hiszek Istenben, aki megszen
tel, hogy az életünk minden át
kával, odakerüljön a Krisztus ke
resztje alá. Hiszek Istenben, aki 
megszentel, és ezért könyörgök a 
saját életemért és a ti életetekért, 
hogy adja az életünkbe az ő  ir
galmasságából megszentelő Lel
két. . ■

Zulauf Henrik.
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Az Atya karjaiban.
Egy kis fiút az édesapja láto

gatóba vitt a közeli faluban levő 
barátjához. Az út nagy részét már 
megtették, amikor egy patakhoz 
értek, melyen csak egészen kes
keny híd vezetett keresztel. A fiút 
nagy félelem fogta el a veszélyes 
híd láttára. Hiába volt az édesapa 
minden biztatása, a kis embert 
nem lehetett megvigasztalni snem 
lehetett őt a híd biztonságáról 
meggyőzni. Végre egy vándor jött 
arra, aki gondolkozás nélkül biz
tos léptekkel átment, miközben az 
édesapja sajnálattal jelentette ki, 
hogy nincs más hátra, mint visz- 
szafordulni. Ez használt. A fiú, ha 
reszketve is, mégis átment a fé
lelmes hídon, nem akarva, hogy 
az annyira óhajtott és várt talál
kozás füstbe menjen.

A szép délután azonban el volt 
rontva. Újra és újra odafordult 
édesapjához: • »Apám, hogy kerü
lünk vissza.? Idejövet legalább vi
lágos volt, de este egész sötét lesz/ 
Apám én nagyon félek!«

A sok b!enyomás végre is el- 
fárasztotta és mikor az édesapa 
kis fiát kereste este, hogy hazavi
gye; akkor már egy dívány sarká
ban találta még, mély álomba me
rülve. Vigyázva, gyöngéden vette 
karjaiba, keblére zárta s anélkül, 
hogy a kicsi felébredt volna vitte 
át a félelmes hídon haza. Ágyba 
fektette iaz édesen alvó gyerme
ket, aki semmit sem tudott. Más
nap reggel, amikor felébredt s tu
datára jött, hogy otthon van, 
örömmel kiáltotta: »De édesapám, 
hogy jöttem haza a sötét éjszaká
ban a keskeny hídon keresztül ?«

Az édesapa szeretettel nézett rá 
és így felelt: »Az én karjaimban 
fiam!«

Nékünk is, ha a mennyei A- 
tyánknak gyermekei vagyunk sha

mégis sokszor gyötrő félelem jár 
ja át szívünket attól, ami előt
tünk áll, legyen az kicsiny, vagy 
nagyobb dolog — nékünk is azt 
feleli a mi Atyánk, midőn csodál
kozva kérdezzük: »Hogy jutok ke
resztül?« »Az én karjaimban!:

Megbékéltél már Istennel?
Ahhoz, hogy megértsük, mi a 

bűnbocsánat, az szükséges, hogy 
mi is bűnbocsánatot nyerjünk, 
Egy misszionárius fehér cukrot 
adott egyszer egy pogány fiúnak. 
Addig ez a fiú cukrot még soha 
sem látott és odahaza meg akar 1 
ta magyarázni az atyjának, milyen I 
az az édes valami. Az atyja azon- 
bán nem értette meg, a fiú nem 
tudott az apa kérdéseire megfe 
lelni, hanem elfutott a misszioná
riushoz és kért az atyja számára I 
is a cukorból, hogy megízlelhes-1 
se. Az Istennel való megbékéléstI 
is csak az ismeri, aki már h l 
szesült benne.

Bölcs felelet.
Egy öreg tengerészt megkérdő I 

zett valaki, hogy milyen célt szol I 
gálnak a tengerben a homokzáto l 
nyok, a sziklák és a szirtek, amire 
így felelt: »Hogy a tengerészek 
kerüljék.« E gy keresztyén filozó
fus bölcsen használta fel ezt a fe 
leletet. Arra a  kérdésre, hogy 
miért engedi meg Isten az övéi 
életében a szomorúságokat és 
a szenvedéseket, így válaszolt: 
»Hogy legyőzzük azokat és hasz 
nossá tegyük a magunk számára. 
Az élet igazi értékét nem az ad
ja, ha elkerüljük nehézségeit, ha 
nem az, ha a nehézségeket Krisz 
tusért és az Ö nevében legyőzzük!
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ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT.

Szolgálhatunk-e néked, óh Uram,
Ha erre kényszer hajt csupán ?
Nyisd meg szemünk, hogy lássunk s bol- 
Menjünk mi is lábad nyomán. [dogon

Szolgálni, óh mi boldog élet ez,
Szolgálni mindig, mindenütt.
Az áldás, mit nekünk kezed szerez, 
Űrömmel tölti meg szivünk.

Ujjongva hadd dicsérjem Istenem, 
Ujjongva hadd dolgozzam én.
Ujjongva hozzon sok kévét kezem. 
Térdelve trónja lépcsején.írté : Rolf Lujza Fordította : Vargha Gyuláné.

Aki egyszer hazudik.
A bolsevista Oroszországban 

egy lelkész az atheistákhoz ment 
és eljárt az istentelenek iskolájá
ba, hogy ott kiképzést nyerjen. 
Azután visszament a falujába, ősz 

 szehívta a régi gyülekezetét s így 
 szólt: »Amit én azelőtt mondtam 

ítéletek az hazugság, most fogjátok 
az igazságot meghallani!« Erre fel
állt a gyülekezetnek egy idős tag
ja s így szólt: »Ha ezelőtt hazu- 

 dott, akkor most sem hisszük, 
 amit mond, mert akkor az is ha- 
'zugság!« A lelkész szó nélkül el

hagyta a szószéket és elment.

 London utcaseprői egy év le
forgása alatt a seprűikkel a követ
kező kincseket gyűjtötték össze és 

: továbbították: 101.905 márkát
arany, ezüst és rézben, 2688 már
kát váltókben, 38.900 M.-át bank

it jegyekben, kb. 100 000 márkát va
súti részvényekben, 6 férfi és 68 
női órát, 212 gyűrűt, 134 mell
tűt, 618 karkötőt. A rongyokért és 
bőrdarab okért, amit az utcán ta
láltak és azután eladtak, 4300 
márkát kaptak. — De a városban, 
az országban, itthon és az idegen
ben ki keresi az elveszett emberi 
lelkeket ?

Az Ige fényében.

C. L. Budapest. János evangélista jól tudta, hogy Jézus nemcsak őt, hanem valamennyi tanítványét szerette. Ebben a tudatban írta 13:1, 33—34; 15:13—14 stb. helyeket. Amikor önmagáról mint ama tanítványról szólt, „akit szeret vala Jézus“ (13:23; 21:20), nem tett egyebet, mint hogy önmagára vonatkoztatta az Úr Jézus szeretetét, amellyel ez minden tanítványál szerette. Ilyenformán János evangélistának ez az önmegjelölése természetesen nem ekinthető „dicsekvésnek,“ hanem sokkal .nkébb szerénységnek tartom : nem akarta leírni, hogy ő volt az, aki „a Jézus kebelén nyugszik vala“, azaz az étkezés alkalmával közvetlenül mellette feküdt, és így neki intett Péter, hogy tudakozza meg, ki az, akiről az Úr mint árulóról beszélt. — V. ö. Mk. 14 : 50—52, ahol Márk evangélista szintén szerényen meghúzódik a háttérben ; mert ő az az ifjú. akiről e helyen szól. —
N. N. Sopron. Névtelen levelekre nem válaszolhatok, így az Önére sem, bármennyire együttérzek is Önnel. Ha a nyilvánosság száméra ismeretlen óhajt maradni, úgy tessék jeligét küldeni, mely alatt válaszoljak. Nekem ismernem kell a levél íróját. Eavébként ismeretlenül is sok erőt kívánok Önnek az Úrtól, és kívánom a>t, hogy ne tekintsen csupán saját bűnös szivére, hanem tekintsen a Megváltó szívére ; és ne akarja saját maga elvégezni azt, ami már elvégeztetett a golgothai kereszten, és amit csak Isten Lelke végezhet el az engedelmes ember szívében és életében, de soha sem maga az ember. És a'<kor csodát fog tapasztalni. Z.H.
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K Ü L M I S S Z 1 Ó

Schneider Ilona 
misszionáriusnő leveléből.

(Taipeng— Kína.)

A felhők mögött lehanyatló nap 
utolsó sugarai bearanyozták a ve
tésre várakozó földeket, amikor 
elindultunk Paksha felé, hogy a 
havonként tartandó bibliaórán 
szolgáljunk. Célunkat elérve, Chi- 
laan, a iemplom őrzője a követke
zőket jelentette: »Ma nem sokan 
lesznek a hallgatók. Holnap a ha
lottak ünnepe lesz és így ma este 
hazajöttek az elhunytak szellemei.« 
Igaza volt. Néhány keresztyénen 
és a keresztelés előtt; állókon kívül 
nem sokan jöttek el és ezek is 
siettek haza. Csak nyolc fiatal 
leány tartott ki most is hűségesen, 
akik szinte egyetlen alkalmat sem 
mulasztottak él, ha mi Pakshaban 
voltunk, s igen értékes beszélge
tést folytathattunk velük. Milyen 
nagyon nehéz egy fiatal lánynak 
Kínában a kereszténység! A szü
lők felháborodnak, ha leányuk el
szakad a régi szokásoktól és Jé 
zust követi. Minden leány rend
szerint már jegyben jár, természe
tesen egy polgári férfival, És nem 
segít semmi; mennie kell azon az 
úton, akár tetszik neki, akár nem. 
Nem olyan bátor mindegyik, mint 
Utkü, akit karácsonykor keresztel
tünk. Ő ezt mondja a lányoknak: 
»Ne a bálványokat imádjátok leá
nyok, hanem az élő Istent. Neki 
engedelmeskedjetek inkább, hogv- 
nem az embereknek. Nézzétek mi
lyen kegyelmesen vezetett engem 
az Isten. Szüleim megvetettek, fe
nyegettek, hogy nem tekintenek 
leányuknak többé, s kitiltanak a

fen úgy irányította édesanyám sí 
vét, hogy most már ő jön az Ij 
után, és azt mondja: igen az é 
leányomnak békessége van!« J 

Ugyanaz nap egy másik, faluba 
is tehettünk bizonyságot. CsodS 
kozva halgattak bennünket és sa 
kérdésük volt. A végén azonba 
egy fiatal ember kitépte1 a többid 
kezéből a kiosztott traktátusokat 
»Ez mind bolondság, nincsen él 
Isten és nem imádom, ez ostoba 
ság.« Próbáltunk vele barátság« 
san beszélni, azután sietnünk kel 
lett, mert a nap már lehanyatló 
bán volt. Mögöttünk izgatott be 
szedet hallottunk, a/mely arra fi 
gyelmeztetett bennünket, hog 
nemcsak mi hintjük a  magot, ai 
ellenség is készen áll, hogy a ve 
tést lehetőleg még a csírájába: 
elfojtsa. De, mert mi örömüze 
netet hirdetünk a világ számára 
nem félünk. Isten megőrzi az Ige 
nek élő magját és kihagyja kelni 
mikor eljön annak az órája. A 
otthoniak s egítenek bennünket; 
»világ fejedelmi« elleni harcunk 
ba|n. .Ez komoly munka é 
sokszor nehéz harc.. Mindnyájai 
ismerjük az ellenség hatalmát és 
ravaszságát, de ismerjük a Goi 
gothán kivívott győzelmet is!

Pakshától egy órányira fekszik 
Haspin. Itt egy asszony arra kérte 
a férjét, hogy vesse, el a bálványo
kat, mert azok a szívet úgyis üre
sen hagyják, és térjen az egyedül 
igaz Istenhez. Isten csodát tett, 
nemcsak ez. a család, de mások is 
komolyan akarják követni az lí
rát. Vasárnapról-vasárnapra szép 
kis csapat vonul fel, a másfélórá
nyira levő kápolnába, hogy részt 
vegyenek az istentiszteleten. Be
tegségekben is sok fiatal keresz
tyén tapasztalta meg már Isten
segítségét. És így mindig többen 

házukból! Nem tehettem máskép, lesznek, akik megtanulnak hinni 
Jézusé vagyok, és ime lássátok, Is- ! és imádkozni.
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Aug. 16. Rám. 13: 1 - 7 .  Csel. 25: 
1—12. Isten akarata az, hogy a földi 
dolgokban is rend legyen. Ö rendel 
vezetőket, akik az országokat kormá
nyozzák, Ö állít vezetőket a földi egy
házakba, iskolákba és más intézmé
nyekbe, 0 állítja vezetőül a család
ban a családfőt. Bármely alakulat
nak, vagy intézménynek vagy is tagja, 
kedves olvasóm, alá keli magadat vet
ned a vezetésedre odaállított feljebb
valónak, s meg keli adnod mindenütt 
amivei. tartozol, hogy így a magad ré
széről te is biztosítsd az intézmény 
fennállását. Sajnos, hogy még hívő 
keresztyének is húzódoznak néha az 
adófizetéstől, s abban az evangéliu
mi egyesületben, amelyhez tartoznak, 
sem fizetik meg a tagdíjat.

Aug. 17. Rám. 13: 8—14. Csel. 25: 
15—27. Legfőbb tartozásunk a szere
tet. Ha szeretet lakozik szívünkben, 
akkor meg fogjuk adui minden földi 
tartozásunkat is, mert nem akarjuk 
kárát sem hazánknak, se-rn egyesüle- 
lünknek, sem a fetebarátumkuiak. S 
mindezek a megadó It tartozások éppen 
aá által lesznek értékesekké, azért szár
mazik belőlük áldás, mert szeretetbcU 
adjuk. A  szeretőtől pedig Isten adja, 
mert ha hiszünk Jézus váltságában, ak
kor »Istennek szerelme kitöltetett a 
ml szívünkbe« (Róm. 5: 5.) Miért 
nem élünk vele?

Aug. 18. Róm. 14: 1—12. Csel. 26. 
Kiki elsősorban a maga cselekedetei
ért felelős. Nem az tehát a dolgunk, 
hogy mások cselekedeteit bírálgassuk, 
hanem hogy a magunk cselekedeteit 
úgy intézzük, hogy abból másra ne 
kár, hanem áldás származzék. Ha így 
élünk, akikor az Ur azt is megadhatja, 
hogy szeretetbői eredő szóval embertár
sunkat reásegíthessük valamely bűnének 
vagy fogyatkozásának felismerésére, 
mert »az ismeret felfuvalkodtat, de a 
szeretet épít«.

Aug. 19. Róm. 14: 13—23. Jer. 7: 
1-11. Az erőseknek különös tekintettel 
kell lenniök a gyengébbekre. Nem 
mondhatják azt, hogy »Én olyan erős 
vagyok a hitben, hogy nekem ez vagy 
az a dolog már nem árthat, ahoz a má
sikhoz pedig semmi közöm.« Ellenkező
leg, ha azt látják, hogy valamely cse
lekedetükkel megbotránkoztatnak vala
kit, akinek gyengébb a hite, tartózkod
janak tőle a másiknak a kedvéért. Ilyen 
gondolattal! indult meg a Kék-Kereszt

munka. Olyanok is, akiknek nem ártana 
meg egy pohár bor, magtartóztatják 
magukat az ivástól, hogy segítségükre 
legyenek a megszabadulásban olyanok
nak, akik rabjai az italnak. Ez keresz
tyén szeretet.

Aug. 20. Luk. 19: 41—118. I. Kar. 
12: 1 -1 1 . Máté 23: 34 -39. Csel. 20: 
17—38. Nem1 a természetes emberi lé
leknek adott tehetségeikről:, van: itt szó, 
hanem az újjászületett embernek a Szent
lélek állat adatott adományokról!.' Ezek 
különbözők, Isten országának munkái
ban nagy a változatosság és minden 
munkához arra elhívott ember szükséges. 
Az, elhívást a Szentlélek végzi, az ember 
dolga az elhívásnak a megértése és el
fogadása. Aki igazán a Szentlélek által 
hagyja magát vezettetni, az nem lesz 
elbizakodottá, ha nagy munka van reá 
(bízva,; s nem' csügged ei, se nem irigy
kedik másra, ha az ő feladata kicsiny
nek tetszik. Ha hívein végzi, az is 
fontossá lesz, mert építi Isten országát.

Alig. 21. Zsolt. 45. Csel. 27: 1—26. 
Ez a zsoltár bizonyára földi király 
menyegzőjére készült. De tetszett Isten 
Szendéikének felvenni azt a Szentírásba, 
mert mák a Zsidókhoz írt levél írója is 
felismerte benne az utalást a mi nagy 
mennyei Királyunkra, ö  az, akinek 
trónja örökkévaló, akit Isten örömnek 
olajával kent föl, hogy ura legyen min
deneknek. S  Ö a mi lelkünket kívánja 
a maga számára. Hajtsuk hozzá fü’ünket 
és halljuk meg az Ö hívását.

Aug. 22. Róm. 15: 1—13. Csel. 27: 
27—44. A szeretetten, az önmegtaga
dásban legfőbb példakép ellőttünk 
Krisztus, aki nem kedveskedett ön
magának, hanem minden szenvedést, 
minden gyalázatot magára vett éret
tünk és helyettünk. S  Krisztusi nemcsak 
példakép, hanem erőforrás is számunkra. 
Tőle vehetjük azt az indulatot, amely 
Őbenne volt, s ha az ön meg tagiad ás 
leikének helyet engedünk magunkban, 
akkor öröm, békesség, hit és remény
ség lesz az osztályrészünk.

Aug. 23. Róm. 15: 14—21. Csel. 28: 
1— 10.; Pál apostol jói tudja, hogy amik 
az ő cre'ekedeleir.ek látszanak, azokat 
tulajdonképpen Krisztus csalekszi ő ál
tala. Hogy tudott volna ő jeleket és 
csodákat tenni, ha nem Isten Lelkének 
ereje vitte volna azokat véghez. S 
hogy tudnánk mi is egyetlenegy lelket 
ia megtéríteni, ha nem Istennek a Lelke 
ragadná meg őket és vinné őket a
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kereszthez? Mi csak eszközök lehetünk 
az Ur kezeiben, de vigyázzunk, hagy 
engedelmes és használható eszközök 1?- 
gyünk és ott és úgy munkálkodjunk, 
ahová és ahogy a Lélek vezet.

Alig. 24. Róm. 15: 22—33. Csel 28. 
11—31. Milyen sokat tanulhatunk mi 
Pál apostoltól! Hűséges szolgája tót, 
adakozási készséget, szeretet az atya
fiak iránt, Krisztus teljes evangél'iurná
nak a hirdetését, tusakodó imádkozást! 
Mivel ő mindezekben hű volt, azért 
szólíthat fei minket is, hogy legyünk 
mindemben hívek. Azok vagyumk-é?

Alig. 25. Róm. 16: 17—27. Ézs. 40: 
1—11. Az Ur azoknak, akik magukat egé
szen átadták Őneki, világos látást ad, 
hogy különbséget tudjanak tenni az 
emberekben és azok szolgálatában. 
»Nem mindenki, aki azt mondja: Uram, 
Uram, —  megyen be az Isten orszá
gába« mondotta az Ur Jézus. Nem1 min
denki, aki magát megtért keresztyénnek 
vallja, igazán az. »Az ö csetekadia- 
teitkrői ismeritek meg őket«, mondja az 
Ur. Vizsgáljuk meg a lelteiket és csak 
őszinte lelkekkel álljunk közösségben. 
Gyarlóságaik, hibáik, Bűneik lehetnek, 
— nekünk is vannak —  de lelkűk 
irányzata legyen őszinte és igaz. Akkor 
an Ur majd előbbre is fogja őket vinni s 
mindig jobban megtisztogatni.

Aug. 26. Ján. 1: 1 -18. Dán. 9: 
15—18. János az evangéliumát nem Jé
zus földi születésének leírásával kezdi, 
hanem legelőször is rámutat az Ö 
örökkévalóságára, arra, hogy örök idők
től fogva Istennél volt, tehát Istennel 
egy volt és mint Ige résztvett minden
nek a teremtésében. Az első ember, 
akivel János evangéliumában találko
zunk, Keresztelő János, aki jött, hogy 
a földön testben megjelent Ige szá
mára az utat előkészítse. Megmondja, 
hogy, ki és mi az Ur Jézus, s hogy mi 
az 6 feladata. Keresztelő Jiános azt 
is felismerte, hogy az ö  feladata mi-1 
csoda és híven végzi azt, Ö csak út
mutató, aki Jézusra mutat.

Aag. 27. Luk. 18: 9—14. / Kor. 15:
1 10. Luk. 7: 36— 50. Róm. 8 : 33— 39. 
Pál apostol nemcsak elfogadta a teljes 
evangéliumot, amely ezekben a bibliai 
versekben is ki van fejezve, hanem 
hirdette is, sőt újra meg újra eszökbe 
juttatta azt az atyafiaknak. Szomorú 
dolog, de tény az, hogy Isten gyermekei 
is feledékeny hallgatók, legalább is azt 
mutatja az életük, mintha elfelejtették 
volna, hogy ők Istennek megváltóit 
gyermekei, akiknek éppen úgy lehelne, 
mint Pálnak, Isten kegyelme á 11 ai az

0 országának hűséges munkásává leni 
Miért nem élünk evvei a kegyelemmel!

Aag. 28. Zsolt. 46. Ézs. 40: 12-11,
A zsoltáríró éppen úgy látja Istennek 
fenségét és hatalmát, mely előtt ai 
országok és nemzetek háborgásának i 
meg keli szűnnie, mint amennyire lálji 
jóságát, kegyelmét mindazok iránt 
akik Őhozzá folyamodnak, s öt hívji 
segítségül minden nyomorúságukban.!! 
a félelem a haragvó Isten előtt tegy.i 
bennünket csendesekké, hanem az alá
zatosság és hála a kegyelmes, szereli 
Isten előtt.

Aug. 29. fán. 1: 19—18. Ézs. « 
18—24. Az útmutató nem lehet némi 
útmutató, mint a keresztútakon álló «1 
mutatók. Bizonyságtevönek keli íennii 
s Keresztelő János az. Teljesen élt: 
rel'i a figyelmet és bevallja magáról 
hogy ő semmi más, csak kiáltó sa 
a pusztában. Az ő munkája csak út 
egyengetés, csak olyan szolgálat, amcii 
őt kicsinnyé teszi, de felimagasztalj; 
azt, akinek a szolgálatában álj. lg, 
szolgálunk-e mi az Urnák, alázatosai 
de öt dicsőítve?

Aag-. 30. Jón. 1: 29 42. Ézs. t 
25—31. Milyen csodá atos, hogy Jána 
milyen hamar megérti Jézus lényének! 
titkát. Nemcsak azt, hogy Isten Fii 
hanem azt is, hogy Isten Báránya, padi 
akkor még a jövőben volt elrejtve: 
nagy áldozati halál. Vájjon mi, aki 
előtt erről világos bizonyságot tes 
az írás, megértettük-e és elfogadtuk 
hogy Jézus az Isten Báránya, Megváltó 
az én Megváltóm?

Aug. 31. Ján. 1: 43—51. Ézs. II 
1— 13. A közvetlen kijelentést Jézu 
személyéről csak Keresztelő János kap 
ta. Azontúl Istennek az az útja, hog 
emberi eszközöket használ föl, h o g  
egyik ember vezesse a másikat Öhozz; 
János bizonyságtételére megy két ta 
nitvány Jézushoz, aztán ezeknek egyikt 
András vezeti őhozzá testvérét, Simont I Fülöp Nátánaelt hívja. Vezettél m a i  
te valakit Jézushoz?

Vargha Gyuláné. I

Jó  cselekedetek, amelyek sem! 
mibe sem kerülnek és mégis éri 
tékesek Isten szemében: Barátsál 
gos arc a mindennapi szolgála] 
egyformaságában. Meleg kézszo] 
rítás valakivel, aki biztatásra szol 
rul. Türelmes beszéd türelmetlsl 
nekkel. és olyanokkal, akik tel 
hedre vannak.Fébé Evang. Diakonissza Anvaházi Nyomda. Budapest, VII. Damianich-utca 28 Felelős Farkas László. Telefon: 412-3


