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„Te miattad.“
I. Móz. 3 : 17.

Isten Igéje van a kezemben, olvasom a teremtés történetét: „És látá 
Isten, hogy minden, a mit teremtett, imé igen jó.“ Valóban csodá
latos minden, ami a természetben körülvesz bennünket. A  virág

pompába öltözött gyümölcsfák, a széltől susogó erdő, a zöld pázsit, 
melynek felénk áradó illata ujjongó örömmel tölt el- Életi Valóban
élet? Olvasom tovább: ...... átkozott legyen a föld te miattad.“ A
mező zöld bársonyos füve megszárad, elfonnyad, a tegnap még 
olyan kedves táj száraz, kietlen, kopár lesz. „Te miattad 1 “ Nem susog 
már az erdő, a kopár ágak között fájdalmas nyögés hallatszik, s lépé
sed, melynek neszét nem régen puha pázsit fogta föl, száraz levelek 
zörgésétől hangos. Sir az erdő 1 „Te miattad.“ És a gyümölcsfák, a sok 
virág? Mind megannyi sejtelem volt, sok ezer Ígéret. Mi lett belőle? 
Ha ott lettél volna, amikor egyik virág a másik után hullt le, amikor 
szél, jég, féreg s ki tudná elsorolni azt a sok ellenséget, amely nap 
nap után pusztitotta úgy, hogy a sok ezer Ígéretből talán egy sem 
maradt meg, — akkor talán megérezted volna e szó értelmét: „Te 
miattad 1“

Négy éves kis fiával sétál az apa. Verőfényes vasárnap délelőtt 
van. A  napsugár körülcsókolja a gyermek szőke fejét, kék szemében 
visszatükröződik. „Apuka“— fordul édesapja felé egy arra menő gyer
mekre mutatva: „ugy-e ennél a fiúnál sokkal szebb vagyok?“ „Tekinte 
azért Isten a földre, és imé meg vala romolva, mert minden test 
megrontotta vala az ő utát a földön.“ I Móz. 6:12.

Leteszem a Bibliámat, érzem a szégyenteljes valóságot. „Minden 
test,“ a tied is, az enyém is, e gyermeké is 1 Ezért hát a rettenetes 
átok: „Te miattad“ ! A z Igét újra kezembe veszem. Tudom, hiszem, 
hogy a szabadulás útját is ez mutatja meg. Sietve lapozom fel a jól 
ismert helyet, „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ö egyszü
lött Fiát adta, hogy valaki hiszen ö  benne el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen“ . Hangos ujjongással tör elő ajka,mon az ének:
„Imádom én a nagy szerelmet“ .......Te miattad“ ! . . .  Én miattam!...
Áldott legyen, Uram érte a Te szent neved 1
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Szüntelen

imádkozzatok.
II. Thess. 5 :17,

E világ gyermekei sajnos, ke
véssé ismerik ez Ige jelentőségét 
és mivel nem tudják kiélni azt, a 
belőle fakadó áldásokat sem érez
hetik. Lázas sietséggel folytatják 
napi munkájukat, s közben elfe
lejtkeznek Arról, ki mindenben és 
mindenkor kész nyújtani alkalmas 
időben a segítséget azoknak, kik 
azt hittel kérik Tőle.

Sokan betűszerint veszik a fenti 
Igét s janinak belevitelét a hétköz
napi életbe lehetetlennek tartják. 
S kérdésünkre önmaguk mentsé
géül gyakran hallhatjuk: »Abból 
nem élnénk meg, ha összekulcsolt 
kezekkel, mindig csak imákat mor- 
zsolgatnánk!«. Bár ennek megcá
folására is lehetne példákat fel
hozni, .sziklaszilárd hitű keresztyé
nek életéből, mikor a hitből fa 
kadt ima csodákat tett, anyagi 
szükségeket szüntetett meg, — de 
most nem arról van szó. Az Ur 
nem ily módon kívánja tőlünk az 
imádkozó élet megvalósítását. Ta
nuljunk meg dolgozva imádkozni, 
s viszont, imádkozva dolgozni! 
Vagyis mindennapi életünk állan
dóan az Ur jelenlétének tudatában 
történjék. Ha valami nehéz fel
adat előtt állasz, imádkozzál az 
Úrhoz segítségért, s az Isten se
gítő ereje, mely minden képzele
tet felülhalad, kéréseden felül 
meghallgat és csodákat fogsz ta
pasztalni! Nagy örömöd is telje
sebbé válik, ha kiöntöd háládat 
imádban az elvett jókért, Az előtt, 
kitől jő minden jó és tökéletes a- 
jándék. — De nemcsak a nagy 
dolgoknál van ez így. Nincs az 
a kicsiny és jelentéktelennek lát
szó dolog, mellyel ne fordulhat
nánk az Úrhoz!

Az Urnák egy komoly keresz
tyén életet élő, erőshitű gyermeke 
Müller György, kérdezte meg egy
szer egy barátjától, kit éppen ce
ruzafaragás közben talált s akt 
munkája sikertelenségéről panasz
kodott: »Mondd csak kedves ba
rátom, szoktál te imádkozni ceru
zafaragás előtt?« A meglepett kér
dezett szégyenkezve vallotta meg, 
hogy erre ő nem is gondolt. — 
Elfelejtünk az Úrhoz fohászkodni, 
de azért szeretnénk, sőt kívánjuk, 
hogy ö  segítsen. S nemcsak a ki
csinységekkel vagyunk így, hanem 
nagyobb dolgokat is csekélyebbek
nek tartunk annál, semhogy av
val az Úrhoz fordulnánk. És 
még merünk méltatlankodni, ha 
nincs minden úgy, ahogy szeret
nénk. Ilyen pl. a kenyérkérdés is: 
sok a nélkülöző, a nyomorgó, de 
azért nem látják meg, hogy ez az
ért van, mert a mindennapi ke
nyérért nem tudnak imádkozni, 
nem az Ur kezéből veszik és nem 
tudják azt megköszönni Neki!

Próbáljuk meg életünket az 
imádság szilárd alapjára helyezni 
s akkor meglátjuk, hogy minden 
másképp lesz! Legyünk az Úrral 
szemben mindig kicsiny gyerme
kek, teljes hittel és birodalommal 
forduljunk őhozzá életkérdéseink
kel, s az Ur, kinél semmi sem ki
csiny dolog, csodálatosan megta- 
pasztaltatja mindenben segítő ere
jét.

B. O  d. t.

A bűn titokban kábító, halálos 
méreg. A bűnös józannak és egész
ségesnek . gondolja magát, pedig 
el van kábítva és halálosan beteg. 
Mindig szorosabbra vonja össze a 
kígyó a köreit, amíg a lelkiisme
retet meg nem fojtja és a bűnös
ből élőhalottat nem csinál.
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Kiáltás a mélységből.

Egy tiroli faluban laktam nyolc 
napig és megmásztam a környező 
hegyeket. Vezetőmmel nagyobb út
ra akartam egyik nap vállalkozni. 
Vezetőm odakötözött magához s 
elkezdtük a hegymászást. Egyálta
lán nem látszott veszedelmesnek a 
dolog, máig sem értem, hogy tör
tént a szerencsétlenség. Éles kiál
tás hallatszott, azután vad fájdal
mat éreztem. Amikor magamhoz 
tértem, egy mély sziklahasadék fe
nekén feküdtem magas hóban. 
Mellettem feküdt szétzúzott' kopo
nyával a vezetőm. Elvágtam a 
kötelet, amely a holttesthez kö
tött, azután megvizsgáltam a háti
zsákokat, hogy lássam, hogy hány 
napra való eleségem van még. 
Nagyon kevés volt. És még vala
mit találtam a halott hátizsákjá
ban, — egy imakönyvet. Ez a 
könyvecske megadta számomra a 
lehetőséget, hogy szüleimnek'' utol
só üdvözletét küldhessek. Az üres 
oldalakra írtam, h ogy  rogy tör
tént a szerencsétlenség, nevemet, 
helyet és az időt.

Ezután elkezdtem olvasgatni a 
használt, kopott, régi imakönyv
ből. Nem tudtam mást tenni, mint 
összekiilcsolni a kezemet és imád
kozni, nem szabadulásért, hiszen 
tudtam, hogy az lehetetlen ; az üd
vösségemért imádkoztam.

Egyszerre eszembe jutott a veze
tőmnek a mondása, amit pár nap
pal ezelőtt hallottam tőle: »Imád
kozzál, mintha semmi- munka nem 
segítene rajtad, és dolgozzál, 
mintha semmi imádkozás nem se
gíthetne rajtad«. Elhatároztam, 
hogy megfogadom az egyszerű em
ber tanácsát. Ez: az ember halála 
után végezte el a legnagyobb szol
gálatot életemben, — vezetőműié 
lett.

Dolgozni, — igen, de mit? Vé
dem volt a csákányom. Elhatároz
tam, hogy a meredek falon lépcső
ket vágok. Isten a reménytelen 
helyzetben is azt akarta, hogy dol
gozzam.

így múltak el az első napok. A 
hó oltotta szomjúságomat. A ke
nyeret és szalonnát beosztottam. 
Napközben ¡néhány lépcsőt vág- 

' tam a sziklafalba és éjjel hóbar- 
I lángban aludtam. Egy reggel meg
ettem az utolsó kenyérhajat egy 
kis hóval s nyugodt békességgel 
olvasgattam az imakönyv kopott 
lapjaiból, amikor a forgószél el
kapta a kezemből az imakönyvet 
és fölfelé ragadta. Hangosan sír
tam, mikor ezt az utolsó vigasz
talásomat is elvesztettem. Csak en
nek az imakönyvnek a segítségé- 
yel tudtam elviselni, ezt a rette
netes helyzetet — élve eltemetve 
lenni. Csak az imádságok segí
tettek kerenzitül az éjszakákon, 
csak ezek adtak erőt a munkához!

Amikor végtelennek látszó ál
momból fölébredtem, meg voltam 
mentve. A forgószél, amely kisza
kította kezemből imakönyvemet, 
széttépte azt és egy lapját éppen 
azt, amelyen följegyzéseim voltak, 
elvitte a templom udvarára. Egy 
gyermek megtalálta és így jött 
segítségemre a falu népe. Két napi 
nehéz munka után kimentettek a 
szakadékból.

Csoda volt? Nem tudok azó te 
mást tenni, mint nagyon sajnálni 
azokat, akik nem hisznek csodá
ban.

Nekünk mindnyájunknak meg 
kel jelennünk a Krisztus ítélő
széké előtt, hogy kiki megjutal- 
maztassék a szerint, antikét e test
ben cselekedett, vagy jót, vagy 
gonoszt. II. Kor. 5:10.
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NEM ÁLDOZAT.

Áldozati tüzeket szerettem: 
bálvány elé vetett életet, 
nagy és égigérő lángokat...
Csak szereteted őrködött felettem, 
hogy mégse lettem bálványáldozat

Ingyen kegyelmed megnyitotta nékem 
titokországod aranykapúját; 
Elárasztottál fénnyel és csodával, 
áldásaid ezüstös záporával:
Tied vagyok én Uram mindenestül!

Irgalom vont szent oltárodra engem, 
Irgalom csupán, hogy ott szabad len- 
Nem áldozat, de irgalom, [nertj
Mint hála édes boldog illatárja 
jusson orcád elé dalom.

Bélák Erzsébet.

Hiábavaló utazás.

Egy fiatal ember, gazdag szülők 
gyermeke nem akart hallani többé 
a vallásról, megúnta, hogy mindig 
keresztyén beszédeket halljon. 
Egyik vasárnap vonatra ült, vidá
man akarta eltölteni a napot. Nem 
soká ült a vonaton, amikor két 
utitársa komoly beszélgetést kez
dett a Bibliáról. A legelső állo
másnál átment a másik kocsiba. 
Ott néhány idősebb hölgy a Meg
váltóról beszélt. Céljához érkezve 
hajóra szállt, amelynek a fedélze
tén vidám társaságot talált. »Vég
re« — gondolta »hozzám illő tár
saság«. Azonban hamar rájött té
vedésére: keresztyén ifjúsági egye
sület volt. Kedve lenül ment le az 
étkezőbe. »Jó reggelt kapitány úr« 
köszöntötte a kapitányt, »hová 
lehetne menni, hogy az ember vég
re megszabadulhasson azoktól, 
akik mindig csak Istenről és szent 
dolgokról beszélnek?« A kapi
tány csendesen szólt: »A pokol
ba«. Az ifjú nem tudta elfelejteni 
ezt ¡a feleletet, amely arra szol
gált, hogy a bűn álmából felesz
méljen és Istent keresni kezdje!

s u g á r “
Az igazság győz.

Az olyan férfiak, mint Voltaire, 
a tomboló tömeg zászlóvivői, kik 
vad horda módjára elsöprik, ami 
évszázdok óta fennállott. Voltaire 
így szólt: »Száz év múlva nem 
lesz keresztyénség«. Ezrek és ez
rek ujjongtak győzelemmámorban. 
Genf mellett Monnetienben egy 
emlékoszlop áll Voltaire tiszteleté
re a következő felírással: »Vol
taire 1758«. Száz évvel később 
ugyanabba az emlékoszlopba be
vésték.* *•> 1858. Keresztyén ifjak 
világkonferenciája«. Jeléül annak, 
hogy Voltaire merész jóslata bal
gaság volt. Krisztus él, de Voltaire 
meghalt. Igen, meghalt, mint a- 
hogy orvosa jelentet e: »Furiis agi- 
tatus«, a pokol félelmétől gyötör
ve. Győzött a hazugság? Reszkes
senek a kicsinyhitűek, hogyha a 
hullámok elborítják a fedélzetet. 
A Mester megkérdi: »Mit féltek, 
óh kicsinyhitűek ?«

E gy francia író, Laverdan meg
írta azt. ami sokak szívében él: 
»Nevettem a hiten és magamat 
bölcsnek tartottam. De a neveté
sem nem volt boldog nevetés. 
Holttestek borítják a mezőt. Mi
lyen nehéz ebben a nagy nemzeti 
temetőben is'entagadónak lenni. 
Nem tudok! Megcsaltam önmaga
mat és benneteke*. Istent elhagyni 
annyit jelent: elveszni!«

New-Yorkban egy gazdag ember 
egyszer 25.000 dollárt adott egy 
templom építéséhez. Néhány év 
múlva minden vagyonát elveszí
tette. Egy ismerőse gúnyosan je
gyezte meg: »Ugy-e, most hasz
nát vehetnéd a. 25.000 dollárnak, 
amit a templomra adtál?« — »De
hogy is barátom«, — volt a felelet, 
— », ezt a pénzt megmentettem. Ha 
nem adtam volna az egyháznak, 
most az is elveszett volna.«

„ F é n y s u g á r “



F é n y s u g á r 101

ítélet.
Nagyon kedvelt alakja volt az 

egyik vidéki város társaságának. 
Keresztelők, névnapok soha nem 
történhettek meg nála nélkül. Szép 
hangjával és zongorajátékával 
mindenkit meghódított- A kártyát 
és a boros, poharat is igen jól ke
zelte. A város ősz lelkésze sokszor 
figyelmeztette, hogy hagyjon fel 
evvel a könnyelmű élettel, de nem 
használt semmit sem. Mindenre az 
volt ja válasza, hogy ráér még ő 
más életet kezdeni, ha megöreg
szik; senki nem veheti tőle ross'z 
néven, hogy a társaságot és víg 
cimborákat szereti. Egyszer egyik 
barátjával a szomszéd faluba in
dult névnapot ünnepelni. Melegük 
volt, betértek egy útsaéíi csárdába, 
sörözni. Későre járt az idő, mikor 
eszükbe jutott, hogy az utat foly
tassák. Alig helyezkedtek el a ko
csin, a lovak — megijedve a kö
zelgő vonattól, — elragadták a ko
csit, a szerencsétlen ember kiesett 
a kocsiból, s a villanyoszlopba ütő- 
dött. Beszállították a kórházba, de 
már nem lehetett rajta segíteni, 
meghalt. Az ősz lelkész mondott 
a koporsója fölött beszédet. Úgy 
vérzett a szíve ezért a lélekért, kit 
az Ur nagy tehetséggel áldott meg, 
de azt nem az Ő dicsőségére hasz
nálta fel. Nem kereste az Urat, 
sőt menekült Tőle, most készület- 
lenül, megbékéletlen szívvel ment 
át az örökkévalóságba.

A város színe-java kikísérte utol
só útjára, sokaknak a szívében fel
vetődött a kérdés, vájjon miért 
kellett ennek az embernek ily ha
mar elmennie erről a földről, so
kaknak kellemetlen volt hallgatni 
az ősz lelkipásztor szavait: »Elvé
gezett dolog, hogy az emberek 
egyszer meghalljanak, azután az 
ítélet«. Elhangzott az utolsó ima 
és ének a sírnál, a halott hozzá;

| tartozói és barátai szomorúan néz
ték, amint a koporsót lassan le
eresztik a sírba. Egyszerre nagy 

¡zuhanást hallottak, vájjon mi tőr
ként? A köfél, melyen a kopor
sót a sírba bocsátották, elszakadt, 

j a holttest a sírgödör fenekére zu
hant. Mindenkit megrendített az 
eset. Némelyek hamar napirend
re tértek felette: véletlenül volt 
az egész. Voltak, akik az Ur hoz
zájuk intézett beszédét értették 
meg a történtekben.

Kedves lélek, ki e sorokat olva
sod, állj meg egy percre, felelj 
a kérdésre készen vagy-e? Ha az 
Ur hívó szava hangzik, — talán 
nem is sokára, .— hogyan mész 
át az örökkévalóságba? Neked is 
szól az Ige: »Elvégezett dolog, 
hogy az emberek egyszer meghall
janak, azután az ítélet«. Ne téko- 
zold el hiába az életedet, békülj 
meg az Istennel. /(. E- d- t.

..Várjunk reggelig.“
A nagy gőzös »Zentral Amerika« 

New-Yorkból San Franciskóba in
dult. Útközben leadta a vész jelt, 
amit észre is vettek s hamarosan 
indultak a segítségére. Amikor a 
mentőhajó látta a nagy veszélyt, 
amelyben a Zentral Amerika for
gott, követelte, hogy bocsássák iel 
a mentőcsónakokat. Azonban ké
ső éjszaka volt s a Zentral Ame
rika kapitánya féltette az utasait 
attól, hogy a sötét éjszakában le
maradnának a mentőhajóról, más
részt elég ellenállóképesnek tartót 
ta a hajóját, ezért így felelt: »Vár
junk reggelig«. Mégegyszer hang
zott a sürgető kiáltás a mentőha- 
jpból: »Jobb lenne, ha most jön
nétek!« »Várjunk reggelig« 
volt a válasz. Másfél óra múlva el
tűnt a világosság, a Zentral Ame
rika utasaival együtt elsüllyedt. — 
Azt gondolták, hogy ráérnek s 

! örökre elvesztek.
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K Ü L M I S S Z I Ó

Lélekben és testben 
meggyógyult.

Az-Ur meghallgatta kérésünket: 
küldött egy kínai testvért segít
ségül. Nüen a neve, a.z egyik budd
hista kolostor elöljárója, aki ki
csiny gyermekkora óta a kolostor
ban nevelkedett. Körülbelül 6—7 
év óta súlyos betegség támadta 
meg, s bár a kínai orvosokat, jö
vendőmondókat, varázslókat mind 
felkereste már, szenvedését enyhí
teni mégsem tudták. Végre a temp
lom ősz jövendőmondója tudtára 
adta, hogy ennek a betegségnek 
nincsen gyógyszere — meg kell 
halnia. í

Halálosan szomorúan, kétségbe
esve indult vissza a kolostorba. 
Számára az élet elveszett. Ugyan
azon az úton haladt egy vándor, 
aki kórházunkba igyekezett. Elbe
szélte Nüennek. hogy nálunk meg 
gyógyulnak a betegek, mert imád
kozunk értük, s az égből erőt ho
zunk le számukra. Nüen azonnal a 
kórház felé vette útját. Soha nem 
láttam még ilyen sötét arcot, való
sággal megrettentem tőle. Kifeje
zéstelen léleknélküli, mint egyda 
rab fa. Szemeit állandóan a földre 
szegezte. Semmi remény, vigasz, 
világosság. A halál láthatóan rá
nyomta bélyegét. Másnap megope
ráltuk. A műtét sikerült, napról- 
napra erősödött, de sötét arca nem 
változott meg. A varázslók, jöven
dőmondók igénybevétele által ke
zébe adta lelkét a Sátánnak. Az 
Urnák különösen nagy kegyelmé
re volt szükség, hogy a sötétség
ből világosságra kerülhessen. Búz- 
gón könyörögtünk érte. Végre jas- 
san-lassam felolvadt a jégkéreg,., 
aztán megjelent az első mosoly,

szeme, amely mindig üresen te
kintett a semmiségbe, először né
zett bizalommal az enyémbe. Is
ten Igéje megragadta és legyőzte. 
Lélekben és testben meggyógyul
va hagyta el kórházunkat.

A kolostorban csodálkozva fo
gadták. Mint összetört életunt ag
gastyán távozott el, most pedig 
vidám, örvendező lélekkel tért 
haza. Szíve, ajka túláradt az Ur 
dicséretétől. Összegyűjtötte szerze
testársait, hirdette nékik az Evan
géliumot és közülük később töb
ben meg is keresztelkedtek. Sokat 
kellett hitéért szenvednie. Megver
ték, börtönbe zárták, nagy anyagi 
nehézségekkel küzdött, a legszük
ségesebbeket kellett nélkülöznie. 
Aggódva vártuk vissza a missziói 
házba. Végre néháriy hónap eltel
tével közöttünk lehetett. Nehéz 
volt számára munkát találni. Szí
vesen segített volna, de a hosszú 
évtizedek alatt, amit a kolostorban 
tétlenül töltött, elszokott a mun
kától. Segített ugyan a betegek 
között, a házi gyógyszertárban, de 
mindez nem elégítette, ki, új kísér
tések vették körül. A kolostor, a- 
hol olyan jó dolga volt — ahol 
munka és fáradság nélkül olyan 
jólétben élhetett, — vonzotta. Fel
ajánlották néki újra a kolostor ve
zetését, az eddiginél nagyobb ha
talmat! Nüen az egész éjszakát 
küzködésben, imádkozva töltötte. 
Az Ur győzött! Másnap megke- 
resztelkedett. De hogyan foglal
koztassuk őt tovább? Az Ur ebben 
is meghallgatott. Magas kora da
cára felvették a missziói iskolá
ba. ö, aki elkezdette a jó munkát, 
tovább folytatja benne és általa. 
Hűséges, odaadó imákra van szük
ségünk. hogy az Ur megáldhassa 
gyarló eszközeit a pogány világ
ban.
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT!
Jiíl. 1. Luk. 5:1—11. /. Pét. 3:8— 15. 

Luk. 9:18—26. Csel. 5:34— 42. Isten 
gyermekeinek nem kell a rosszat rosz- 
szai viszonozniok, hanem ellenkezőleg 
csendesen elszenvedniük, és szeretet
tel viszonozniok. Első tekintetre úgy 
tetszik, mintha ez által rövidséget szen
vednének, pedig nem úgy van. Amit 
emberek megvonnak tőlük, azt meg
adja nekik Isten: a szeretetet, a bé
kességet, az áldást. S nem ér-e ez 
többet minden emberi elismerésnél 
és dicsőségnél?

Júl. 2. Péld. 16:17—33. Hús. 5:11— 
6:11. Isten szent haragja és könyörülő 
szeretete milyen csodálatosan kapcso
lódik egymásba ezekbein a prófétai 
szavakban. A. bűn ellen fölindul ha
ragja, s mint a zsákmányát széttépő 
oroszlán lép föl a haragos Isten; de 
azután vár, visszavonulva szent helyé
re, várja, hogy a lesújtott nép megtér 
és sebeire őnála keres gyógyulást. Öh 
mennyire fájhat Isten szerető szívének, 
hogy csak haragja kiöntésétől várhat
ja, hogy népe őt megérti, hogy nem 
hideg, íéleknélküii áldozatokkal fog 
elébe járulni, hanem szeretetét, szere
tettel fogja viszonozni.

Júl. 3. II. Kor. 13. Fián- 7. Fájda 
iom Izraelnél sem következett be a 
valódi megtérés, még Isten haragjá
nak kitöltése után sem. A csalárd em
beri szív mindent másra magyaráz. 
Isten gyöngéd jósága könnyelművé 
és felületessé teszi, Isten haragja ma
kaccsá és ellenállóvá. Pedig mind
egyiknek az a célja, hogy az ember 
megtérjen és pedig nem látszólag, nem 
külsőleg, hanem szíve szerint, egé
szen az Űrhöz. Mit mond tenéked Is
ten szeretete? Mit mond haragja? Tö- 
rődöl-e velük? Megérted-e őket? Meg- 
tértél-e már igazán?

Júl. 4. Fii. 1:1—14. f f  ás. 8. Nem 
minden imádság, amely külsőleg, for
ma szerint annak hallatszik, igazi i- 
mádság. Nem- minden kiáltásra fe
lel az Űr, mert sok kiáltás nem őszinte 
szívből fakad. Itt is szépen hangza
nak a szavak a 2. versben, de Isten 
a szívekbe Iát, s visszautasítja ezt a 
kiáltást. Ő látja nem clsak a külsői 
cselekedeteket, hanem a szívnek in
dulatait is. Látja, hogy mit miért és 
milyen indító okból tesz az ember, 
mint ahogy ezt a 4. vers kifejezi, de 
ki is mondja az ítéletet az ilyen önző 
cselekedetekre, amelyeket képmutatás
sal igyekeznek takargatni. Vagy tel

jes szívvel az Űrhöz kell térnünk, vagy 
készen lehetünk az ítéletre.

Júl. 5. Fii. 1:15—30. f f  ős. 9- Milyen 
rettenetes ítélet van itt kimondva az 
Istentől elszakadt Izraelre! Hiába vet
nek, hiába munkálják meg szőlőjüket, 
sem szérű, sem szőlőskert nem adja 
meg a maga termését. S mint ahogy 
lesz a testi javakkal, úgy lesz a lel
kiekkel i«. Hiába akarnak ünnepet tar
tani, hiába áldoznak, Isten nem ad 
reá áldást, mert képmutató, álnok szív
vel csclekesznek mindent, s Istennek 
csak haragját és büntetését vonják ma
gukra. Csodálkozhatnak-e, ha a súlyos 
ítélet csakugyan végrahajtatott Izra
elen, amely Istentől így elszakad?

Júl. 6. Fii. 2:1—13. fíós . 9:10— 17. 
Mint egyik legsúlyosabb büntetést méri 
hűtlen népére az Űr a meddőséget, a 
gyiermekteienségnek átkát. S milyen 
szörnyű dolog elgondolni, hogy nap
jainkban az emberek önként választ
ják ezt az átkot s bűnös módon igye
keznek magokat a gyermekáldás alól 
kivonni. Egyik legrikítóbb jelensége 
ennek a bűnnek az egyke-rendszer. De 
hányszor sújt le ma is a bűnös szü
lőkre Isten keze olyanképen, hogy a 
féltve őrzött egykét ifjúkorában elveszi 
a szülőktől. Mélységes bünbánatra és 
megújulásra van szüksége magyar né- 
népünknek ezen a téren is.

Júl. 7. Fii. 2:14—30. Zsolt. /.Hány 
ember van, aki Isten törvényeinek be
töltését súlyos tehernek képzeli, amely 
az embert boldogtalanná teszi. S ép
pen ezért lábbal tapodja ezeket a tör
vényeket s a gonoszok útján jár. Pe
dig Isten törvényeinek betöltéséhez 
van kötve az ember boldogsága. H iá
ba minden emberi igyekezet a bol
dogság megtalálására, ahol Isten áldá
sa nincs, ott nem lehet boldogság. Is
tenben, a vele való összeköttetésben 
találja meg az ember a maga boldog
ságát itt a földön és az örökkévaló
ságban.

Júl. 8. Máté 5:20—26. Róni. 0:3— 11. 
Máté 21:28—32. Csel. 8:26—38. Az iga
zi élet nem a testi élet, amely elmúlik, 
hanem a lelki élet, amely Istentől szár
mazik és örökkévaló. De mivel a mi 
lelki életünk meg van romolva a bűn 
által, mi igazi, örökkévaló, lelki élet
re csak úgy juthatunk, ha eredeti bű
nös lelki életünk meghal, s feltámad- 
dunk az onnét felülről való, Istentől 
származó új lelki életre. Ez a halál s 
ez a feltámadás számunkra Krisztus
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személyéhez van kötve. Az Ő halá
lát és feltámadását kell hit által a 
magunkévá tennünk, s akkor élünk, és 
élni fogunk örökké.

Júu. 0. Péld. 17:1—14. Hós. 10:1- 
8. A szív csalárdsága Istennel szem
ben abban nyilvánul, hogy az ember 
látszólag istentiszteletet tart, szívé
ben pedig Isten ellen fordul és bálvá
nyoknak hódol. Mennyi bálványukat 
féltik ma is aggódva az úgynevezett 
keresztyének is, akik talán eljárnak a 
templomba, de szívük nem Istenen 
csüng, hanem ezeken a bálványokon. 
Ennek a véteknek már itt az ó-tesla- 
mentumban is az a következménye van 
bemutatva, amely a Jelenések k.önyve 
szerint majd az utolsó időkben válik 
teljesen nyilvánvalóvá a bűnösök ret
tenetes félelmében, amellyel a hegye
ket hívják föl, hogy borítsák el őket.

JiU. 10. Fii. 3:1—11. ffós. 10:0—15. 
Megszántatlan, tövisekkel tele föld
be hiába vetjük el a legjobb magot 
is, mert a tövisek fölnevekedvén el
fojtják azt. (Máté 13:7.). U'j szántásra 
van szükség, ha jó gyümölcsöt aka
runk várni. Az emberi szív sem hoz
hat jó gyümölcsöt, ha a bűnök tövisei 
közé emberi neveléssel, vagy jó szán
dékokkal néhány erénynek a magvát 
elveti. A szívnek meg keli újulnia, 
megtérés által. Isten gyakran hasz
nálja a szenvedések éles ekéjét egy 
egy kemény szív feltörésére s ű gy hin
ti belé igéjének drága magvát.

Júl. 11. Fii. 3:12-21. Hós. 11. Hogy 
Istennek szentséges haragja alatt mi
lyen könyörülő, gyöngéd, mélységes 
szeretet rejlik, ebbe a csodálatos ti
tokba pillanthatunk belé ennek a 
résznek kapcsán. Bár kénytelen ke
ményen büntetni hűtelen népét, azért 
egészen kiszolgáltatni a pusztulásnak 
mégsem akarja. Haragjában sem szű
nik meg a szeretetnek köteleivel von
ni magához s a távoi jövőben már 
Tátja azt az időt, mikor népe követni 
fogja őt.

Júl. 12. Fii. 4:1—9. ffós . 12. Isten
nek az előbbi fejezetben kifejezett 
nagy szeretető valóban csak meg nem 
érdemelt kegyelem, Izrael semmivel 
sem szolgált reá. Bűneit önelégültség
gel, dicsekedéssel tetézte, elfeledkez- 
zett arról, hogy kegyelemből tartatott 
meg. Nem így tesz-e ma is sok emberi 
lélek? Ahelyett, hogy bánná bűneit,

még büszkélkedik is bennük s fennen 
hangoztatja, hogy őrajta senki sem 
találhat olyan álnokságot, amely bűn 
volna. Ezt tartották magukról azok 
is, akik az Úr Jézust megfeszítették 
s mindenki őt feszíti újra keresztre, 
aki így gondolkozik.

Júl. 13. Fii. 4:10—23. Hós. 13:1 14:
1. Isten még * legnagyobb haragjának 
közepette is fenntartja a lehetőséget 
a menekülésre mindaddig, míg el nem 
érkezik a végső ítélet. Aki megmarad 
bűneiben, annak számára olyan lesz, 
mint nyájnak az oroszlán, a párduc 
vagy a medve, de aki megkérj, azt 
megváltja a Seol hatalmából, megmenti a 
haláltól.

Júl. 14. Kol. 1:1—14. És- 62:6— 12. 
Milyen világosan ki vajn, itt fejezve 
Isten gyermekeinek feladata itt a hi
tetlen világ közepette, őrállóknak kell 
lenniük, akik szüntelen való imádko
zással 'könyörögnek az Űr előtt a ve
szendő világért. Zászlótartóknak kell 
lenniük, akik magasra tartják az Evan
gélium zászlóját és készítik a megté
rés útját a világ gyermekei számára. 
Részt veszel-e ebben a munkában?

Júl. 15. Máté 9:35—38. Rám. 6:19— 
23. Márk 4:26—29. 1. Tim. 6:6— 12. 
Míg az ember Krisztus nélkül éi, ad
dig teste és lelke egyaránt a bűnnek 
szolgál. De akit Krisztus megszaba
dított a bűn hataTma alól, annak min
denestől az igazság szolgálatába kell 
adnia magát-így lesz életének gyümöl
cse a megszenteltetés és az örök élet. A 
bűn szolgálata csak halált eredményez
het és pedig nemcsak testit, hanem 
lelkit is.

Júl. 16. Péld. 17:15—28. ffós. 14:2— 
10. Hóseás próféta könyve nem Isten 
haragjának és ítéletének hirdetésével 
végződik, hanem Isten mélységes sze- 
retetének kijelentésével. H a  népe egy
szer megtér, akkor minden áldásban 
részesül. A próféta a megragadó ké
pek egész sorozatával -igyekszik eze
ket az áldásokat megjeleníteni, de le
hetséges-e Isten szeretetének nagysá
gát és mélységeit emberi szavakkal 
eléggé kifejezni? Nem, nem lehetsé
ges, ezt csak avval a nagy ténnyel le
hetett kellőképpen kifejezésre juttat
ni, amely a Golgothán meint végbe, 
Isten Szent Fiának áldozati halálá
val. i
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