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TÖRVÉNY ÉS KEGYELEM.

Füstölg a hegy, az ég dörög, 
Kürtöknek hangja zeng,
A hegytetőn, felhők között,
Az Ur, ím megjelent.
»Tisztátalan, ne közelíts,
Közém s közéd határt keríts!

Én, én vagyok csak Istened, 
Kívüleím senki más,
Bálványokat, fát és követ 
Imádjni árulás;
Urad vagyok, s e szent nevet, 
Vigyázz, hiába föl ne vedfd!

Megünnepeld a szombatot, 
Nyugalmam napja ez,
Köztünk e jel, mit én adok, 
Szövetséget szerez,
Ha hű leszesz, örök marad,
Te népem vagy, és én Urad.

Enyém ha vagy, egymást szeresd!, 
Tiszteld apád, anyád,
Ne ölj, ne lopj és ne keresd 
Irigyen más javát,
Testben lélekben tiszta légy, 
Hamis bizonyságot ne tégy!«

lm, itt a törvény, ismered,
Betöltní kellene,
S rád vall a lelkiismeret:
Vétettél ellene,
Bűnös, gonosz, hűtlen valál, 
ítélet vár rád és halál!

»Hová menjek az. Ur elől,
Hol leljek menhelyet?
A Sínai-hegy összetör,
Rám omlik s eltemet!
S óh, jaj nekem! mi rám szakad 
Pokol, ítélet, kárhozat!«

Ne félj, óh halld, Isten szeret,
S Ő meg tud menteni,
Vidd hozzá minden bűnödet,
S add át magad neki;
Nem Sínai, a Golgota,
Az vár neád, siess oda.

A Golgotán sötét kereszt,
Rajt egy nagy Szenvedő,
Fájó sebe, lásd, vért ereszt,
E  vérrel vált meg Ő,
Eltűnik bűn, vád, félelem,
Ott vár reád a kegyelem.

A Fébé-egyesület tagjainak konferenciájára írta: 

Vargha Gyuláné.
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„Ne legyenek tenéked idegen 
isteneid én előttem.“*

II. Móz. 20. 3.

Isten a tízparancsolatot adta né
pének és ezáltal vele ¡szövetségiét 
kötött. Bevezetésül, mintegy, hogy 
előkészítse Izrael népét mindennek 
az elfogadására és szívüket maga 
felé fordítsa, így szólt: »Én, az Ur 
vagyok a te Istened, ki kihoztalak 
téged Egyiptomnak földéről, szol
gaságnak házából«. Az Ur, aki eb
ből a nyomorúságból kiszabadí
totta őket, akar hozzájuk szólni. — 
Abban bízhatnak.

Az Ur most mihozzánk szól a 
tízparancsolat által, mi is az ő  né
pe vagyunk. Mielőtt az egyes pon
tokon megkötné velünk a szerző
dést, mielénk is tárja, hogy ki ő  
és milyen jogalapon akarja a 
szerződést megkötni. »Én, az Ur 
vagyok a te Istened«. Az U r a mi 
Istenünk, aki kihozott minket is 
Egyiptomnak földjéről. . .  Kiho
zott a szolgaságból, nyomorúság
ból, kiemelt a sárból, de még sok 
tapadt hozzánk, amitől még meg 
kell tisztulnunk, hogy alkalmasak 
legyünk az Úrral való szövetségre. 
De az Ur, aki olyan áldozatot ho
zott érettünk, megszabhatja a fel
tételt, amely mellett hajlandó ve
lünk szövetkezni.

»Ne legyenek idegen isteneid én 
előttem.« Hogy Izraelnél- szükség 
volt erre a törvényre, megérted, 
hisz tudod, hogy Izrael milyen 
mélyre sülyedt. De nem érted, 
hogy miért kell itt erről beszélni? 
Erre éppen neked és nekem van 
szükségem. »Ne legyenek idegen 
isteneid«. — De lehet egy keresz
tyén embernek, aki elfogadta, az

*) Á Fébé-tagok júniusi konfe
renciáján elhangzott előadás össze
foglalása.

Urat megváltójának idegen Istene? 
Sokszor nem látjuk annak, de van
nak, azért kell megismernünk, 
hogy küzdhessünk ellenük.

Idegen Isten. Mit és kit ért Is
ién Igéje idegen Isten alatt? Min
dent és mindenkit, aki és
ami nem az Urból, nem az
Ur szerint van a mi életünkben. 
Idegen Isten minden és mindenki, 
aki, vagy ami elválasztja Isten 
gyermekét az Úrtól, ami elhomá
lyosítja előttünk az Ur arcát, aki 
akadály az Ur között és közöttem, 
akinek vagy aminek áldozok (az Ur 
idejéből, vagy az erőmből, tudá
somból, ami az Űré.

Idegen Isten! — Nézzük végig 
a mi mindennapi életünket: agyér- 
m!eki, a teaülő, a hitves, akit jobban 
szeretek az Urnái, aki elvon Tőle, 
aki akadály az életemben, hogy ne 
lehessek egészen az Övé.

Idegen Isten a barát, a  barátnő 
— aki közelebb áll hozzám, mint 
az Ur. De idegen Isten a tudo
mány, a művészet is, ha az nem 
mint eszköz használtatok föl az Ur 
szolgálatában, hanem mint öncél 
igyekszik helyet elfoglalni, az éle
tedben. Idegen Isten a hivatal, 
ami mindennél fontosabb számod
ra1, a ¡konyha, az iskola, ha az egé
szen betölti életedet. Idegen Is
ten a könyv, fényképezőgép, amit 
még nem tudtál letenni. Idegen 
Isten az öltözködés, a cigaretta, és 
hány esetben a pénztárca. Idegen 
Isten a nyelved, amelynek nem, 
szabsz korlátot, vagy talán, a gyom
rod . . .  És idegen Isten az »én«-ed 
elsősorban, a te féltve őrzött, drá
ga »én«-ed, kinek oltárt építesz és 
körülhódolod.

»Ne csinálj magadnak faragott 
képet«. Ha nincs is faragott bálvá
nyunk1, de hány hús és vérből való 
bálványunk van, hányszor ragasz
kodunk jobban a teremtményhez,
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mint a Teremtőhöz! Vájjon nem 
bálványimádás-e, ha egy ember
hez kapcsoljuk az életünket! És 
mennyit vétünk e törvény ellen a 
gondolatvilágunkban. Istent elkép
zeljük amilyennek szeretnénk lát
ni és beleéljük magunkat, hogy 
csakugyan olyan. Ez is olyan, mint 
ia faragott bálvány. lka az
után Isten nem olyan, mint ami
lyennek elképzeltük elégedetlenek 
vagyunk.

»Ne imádd és ne tiszteld azokat«.
Ha nincs minekünk idegen Is

tenünk, akkor lesz naggyá a mi Iste
nünk. Akkor lesz szent számunkra 
minden, ami vele ösisizejfügg. akkor 
lesz a (neve is drága számunkra, és 
akkor fájni fog minden alkalom, 
amikor tiszteletlenül emlegetik az 
Ur nevét- Dr. F. M. d. ft.

Tanulságos mese.
Az arab mese szerint az utas fel

állította hideg időben a sátorát, 
hogy ebéd után kicsit pihenjen. 
Egy teve riasztotta fel. »Hideg 
van idekint«, — szólt a teve, — 
»csak az orromat szeretném bedug
ni«. Az utas megengedte és így a 
teve bedugta az orrát. »Nagyon fúj 
a szél« — Sióhajtott a teve, — »kér
lek, engedd meg, hogy a nyaka
mat is betegyem a sátorba. Ez az 
óhaja is teljesült.

»Nagyon -esik az eső, egészen át
ázom, szabad a vállamat is betol
ni?« — kérdezte a teve. Erre is 
kapott engedélyt. Mindig többet j 
és többet kért a teve s végül egé
szen bent volt a sátorban.

Az arab nemsokára kellemetle
nül érezte magát. Amikor az este 
beállt, udvariasan megkérte a te-, 
vét. hogy hagyja el a sátort. »Ha 
terhedne van, h o g y  ketten va
gyunk, akkor kimehetsz«; — felelt

mogorván a teve,. — »ami engem 
illet, nagyon jól érzem magam«.

Mi a tanulság ebből a meséből? 
A mi sátorunkba is bekéredzkedik 
állandóan egy teve, a neve: bűn. 
Először szelíden és halkan jön, 
csak az orrát dugja be, de nemso
kára mindig többet foglal el, ad
dig, amíg az| egész ¡szívet betölti.

»Azután a kívánság megfogan
ván bűnt szül. a bűn pedig teljes
ségre jutván halált nemz.«

Jak. 1:15 .
Milyen igaz- ez, —1 s milyen nagy 

az őszinte emberben a nyomorú
ság, ha a szívben szétter
jedt a bűn és szeretné kiűzni, de 
nem tudja. Milyen szomorú és le
alacsonyító, ha nem vagyunk többé 
urak önmagunk felett.

A  keresztyének Istene.
Amerika felfedezésekor, amikor 

a föld minden részéből az arany 
után sóvárgó emberek tömege tó
dult az aranymezők felé, 
a bennszülöttek azt gondolták, 
hogy a {keresztyének istene a pénz, 
kell hogy legyen. »íme« 1— mondot
ták a z aranyat kezükben 
tartva — »ez a ¡keresztyének istene, 
ennek a kedvéért hagyták el hazá
jukat és jöttek el hozzánk, ennek 
a kedvéért igazságtalanul nyomor- 
gatnak1, öldösnek meg bennünket, 
ennek a kedvéért kezdenek hábo
rút egymás ellen; ennek a ked
véért szitkozódnak és átkozódnak«. 
Vájjon nem volt-e igazuk ezeknek 
az indiánoknak ?

Rettenetes gondolat, mégis bele 
k'ell élnünk magunkat, Minden cse
lekedetünknek megvan a maga 
folytatása, minden cselekedetünk
nek, legyen az jó, vagy gonosz.

Dennert.
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Képek az életből.

Jómódú, idősebb asszonyt keres
tünk fel a lakásán. Hallottunk ró
la, hogy bánata van, vigasztalásra 
lenne szüksége.

Beszélgettünk. Eleinte csak kö
zömbös dolgokról volt szó, de nem
sokára komolyabb tárgyak kerül
tek sorra. Hívtuk a bibliaórára, 
hiszen, ha valakinek bánata, szo
morúsága van, Isten Igéje az a 
forrás, amely kielégítheti a ví- 
gasztalódás után vágyódó emberi 
lelket. Nem Ígérte meg, hogy el
jön, sőt azt hangoztatta, hogy nem 
jár el sehová. Otthon, szokott ma
radni szívének nagy fájdalmával. 
Csakhamar kitűnt, hogy egyetlen 
fiát veszítette el ezelőtt 17 eszten
deje s e felett a veszteség felett 
nem tud megnyugodni. Nincs nap, 
hogy keserves könnyeket ne sirat
na fia után, maga is csodálkozik 
azon, hogy még van testi ereje el
hordozni a terhét, de tulaj donfcép- 
pejn ő ipem is lakar felejteni, ragasz
kodik fia emlékéhez, bálványa és 
kerül mindent, ami gondolatainak 
is más, irányt adna fián kívül.

Szegény asszony! Nem hagy ma
gán segíteni! A Bibliát elő szokta 
venni, olvas belőle, de nem érti 
a szavakat, mert Isten háttérbe 
szőrűi, újra a fia áll elé.és akkor 
leteszi |a könyvet és sír és sír. ..

Tudja, hogy nem segít magán, 
tudja, hogy a férje számára is te
her így az élet ő mellette, de... ő 
ragaszkodik a fia emlékéhez.

Zúgolódik Isten határozata ellen, 
aki elhívta fiát az élők sorából. .. 
ezt ugyan nem szereti hallani, de 
azért m égis, . .  ő ragaszkodik a fia 
emlékéhez!

Hogyan fog megállani ama na
pon az élő Isten előtt és hogyan 
fog számot adni arról, hogy Isten

nek kereső szeretetét, bármilyen 
formában hajolt is le hozzá, vissza
utasította, nagyobbra becsülte fia 
emlékét és a minden vigasztalás
nak U ra zárt ajtókra talált nála 
minden időben!? f

*
Egyszerű öltözetű asszonnyal is

merkedtem meg az utcán. Pár per
cig tartó beszélgetésünk után lát
tam, hogy csendes békesség tölti el 
a szívét, uralja az életét. Nem az
ért, mintha őt minden baj, meg
próbáltatás elkerülte volna, hanem 
azért, mert tudja, hogy azoknak, 
akik Istent szeretik, mindenek egy
aránt javokra vannak. Nagy a csa
ládja, de nem aggodalmaskodik, 
mert tudja a mennyei Atya, hogy 
mire van szükségük.

Könnyel telik meg a szeme, ami
kor arról beszél, hogy felnőtt leá
nyát egy évvel ezelőtt ragadta el 
családjukból a tudővész. De ezek 
a könnyek örömkönnyek is. Fájt 
a válás, elszakadni szeretett gyer
mekétől, de nem ragaszkodott hoz
zá, az a tudat, h o g y  az Urnái újból 
találkoznak és többet nem lesz el
válás, ’ hálával tölti meg a szívét.

»Úgy halt meg a leányom,« — 
mondja, — »hogy a jmásik gyerme
kem azóta azt emlegeti, hogy mi
előtt a Mariska meghalt volna, fél
tem a haláltól. De ha meghalni 
ilyen szép és ilyen jó, nem félek 
már többet«.

Megtudtam tőle, hogy súlyos be
teg leánya' a Megváltóhoz készült 
halálos ágyán és utolsó szavai ezek 
voltak: »Anyám, úgy-e, odaát ta
lálkozni fogunk ?«

És az asszony úgy él és úgy 
végzi a 'mindennapi munkáját, miht 
aki tudja, hogy ez a földi élet csak 
előkészület az örökkévalóságra és 
nem zúgolódik semmi megpróbál
tatás miatt sem, hogy minél job
ban elkészülhessen az örökéletre.
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Te kihez, ragaszkodói még? Kit 
helyezel az Ur elébe? Isten első 
akar lenni az életedben. »Ne le
gyenek: idegen Isteneid én előt
tem.« P. /:'■  d- t.

Alszik a lelkiismereted?
K. P. postamester, hivatalában 

egy iooo pengős értéklevél veszett 
el. Hosszú éveken át gyanúsítot
ták a postamestert a  pénzeslevél 
eltulajdonításával. Sok küzdés, nyo
morúság után az összeg nagy ré
szét kifizette, s a börtönbüfrutetés 
alól kegyelemből felmentették. Har
minc esztendő múlt el, amikor a 
postjahivatal külföldről ismeretlen 
embertől 3400 pengőt kapott ezzel 
a megjegyzéssel:

»Én voltam a d.-i pénzeslevél 
tolvaja, lelkiismeretem nem hagy 
nyugodni, fogadják el a pénzt hi
bám jóvátételére«.

Harminc esztendő nem volt elég 
ahhoz,, hogy a tolvaj leikéről a bűn 
súlyát eltüntesse.

Valóban, felejteni a legnehezebb 
művészet, ahogyan a régi görög 
bölcs mondja. Az örökkévalóság 
sem elég ahhoz, hogy a bűntudat 
gyötrő vádjától megszabadítsa az 
elveszetteket. A te bűnöd elfelej
tését, lelkiismereted megnyugtatá
sát sem képes elvégezni az örökké
valóság. De hála legyen Istennek, 
van számodra is út a nyugalomhoz, 
békességhez: Vesd lelkiismereted 
terhét Isten Bárányára, aki éret
ted halt keres,zthalált,. Amikor az 
ember Isten világossága elé kerül, 
a bűne olyan naggyá lesz, hogy 
kétségbeesve így kiált fe l ' Esaíás 
prófétával: »Jaj nékem, elvesztem, 
mert tisztátalan ajkú vagyok« és 
tisztátalan ajkú nép közt lakom«. 
S ha Ésaiás a hűséges próféta 
bűnbánattal kell, hogy összetörjön 
Isten lángtekintete előtt, — te ta
lán különbnek tartod magadat Ő- 
nála?

Engedd, hogy lelkiismereted föl
ébredjen! — Minden ember lelki-
ismerete megszólal — de az a nagy 
jelentőségű kérdés, hogyan foga
dod. Odaát az örökkévalóságban 
késő lesz ¡már. Ma hív téged az 
Ur Jézus Krisztus kegyelme!

Bálteremből az örökkévalóságba.

Egy fiatal házaspár álarcosbá
lon vett részt. Az átmulatott éj
szaka után fáradtan tértek haza s 
a fiatal asszony, aki az elfogyasz
tott alkoholtól rosszúl érezte ma
gát, kinyitotta a harmadik eme
leten lévő lakásuk ablakát. Hogy 
több friss levegőt élvezhessen, ki
hajolt az utcára, de hirtelen elve
szítette az egyensúlyt s az úttestre 
zuhant. Súlyos sérüléseket szenve
dett, s mire a kihívott mentők a 
jelmezbe öltözött fiatal nőt a leg
közelebbi kórházba szállították, ha
lott volt.

E gy Németországban megjelenő 
napilap 19^6. íebr. 10 i számában 
volt olvasható, hogy a Hörnerkir- 
chenből a kora reggeli órákban 
induló gyorsvonat hal álra gázolt 
egy borbélysegédet. Holttestét a 
pályatesten találták meg. Nyilván
való, hogy öngyilkosságot követett 
el. Tettének okát megállapítani 
nem tudták. A fiatalembert min
denki kedvelte;.. s a.(megelőző éjsza
kát egy jelmezbálban töltötte, ahol
— a jelenvoltak elmondása ¡szerint
— jól érezte magát.

*
K. R. kovácsmester a kora haj

nali órában sietett hazafelé leá
nyával egy mulatságról. Egy utca 
keresztezésénél autó ütötte el őket 
(3 a férfi nem ¡sokkal a baleset után 
a kórházban meghalt, anélkül, 
hogy mégegyszer magához tért 
volna.

Hol töltik el ezek az örökkévaló
ságot ?
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K Ü L M I S S Z I Ó

Hamis istenek.

Tschaktuban, Kína egyik tarto
mányában missziói kápolnát épí
tettek. A kápolna elkészült, közele
dett a megnyitás napja és az ut
cákon jmindenütt [azt beszélték: 
»Jön az idegen, aki a Jézus útját 
hirdeti«. E gy 75 éves öreg vak 
koldus megkérdezte, hogy mit je
lent a 'lárma és kérte, hogy vigyék 
el őt is a »Jléziusjte remibe«. Alig 
hogy belépett, János 3, 16-ot ol
vasta fel a misszionárius: »Mert 
úgy szerette Isten e világot, hogy 
az ő egyszülött Fiát adta, hogy 
valaki hiszen Őbenne >el ne vesz- 
s:zen, hanem örök élete legyen«. — 
Mennyei muzsika volt ez az öreg 
számára. Összecsapta a kezét és 
hangosan kiáltotta: »Köszönöm, 
köszönöm, Uram, éppen ez az, 
amire szükségem'van, amit hosszú 
éveken át kerestem!« Az emberek 
el akarták távolítani, azt gondol
ták, hogy elvesztette az eszélt, de az 
öreg koldus nem hagyta magát. 
A prédikáció befejeződött, az em
berek sízétoszoltak s a misszioná
rius tovább utazott. Hát hónap 
múlva tért vissza, s nagy örömére 
nyolc bennszülött jelentkezett ke- 

.resztségre, közöttük a mi vak ba
rátunk is. Mindegyiknek el kellett 
mondania, hogyan találta meg ¡az 
Ur Jézust. Amikor az öreg em
berre került a sor, mindnyájan mé
lyen megindulva hallgatták a bi
zonyságtételét: Azt mondta: »Hu
szonöt éves voltam, amikor belát
tam, hogy 'a bálványok imádása 
hiábavalóság. Egyik nap korareg
gel a mezőre mentem. Ragyogó 
pompával, fényesen kelt fel a nap. 
Imádattal borultam térdre és így 
szóltam: Öh, nap, vedd el a szívem 
terhét! Késő este letlt, a nap lenyu

godni készült, ekkor újra így kiál
tottam: öh, nap, mielőtt eltűnsz a 
láthatárról, vigasztalj meg engem! 
De a terhein nem lett könnyebb. 
Azt gondoltam, hogy talán ,a hold 
tud segíteni rajtam és 12 hónapig 
imádkoztam a holdhoz. Sem; a nap, 
sem a hold nem adott békességet. 
Megpróbáltam a ragyogó csilla
goknál is, de ők sem feleltek. Fá
radtan, szomorúan jártam az élet 
útját addig, míg ilyen vak, ősi, 
öreg ember lettem. Hat hónappal 
ezelőtt megtapasztaltam, itt, ezen ¡a 
helyen, hogy ki az igaz Isten, 
mennyire szenet és megváltott en
gem. Több volt, semhogy felfog
hattam volna. Ugrálnom kellett az 
örömtől. Ma itt állok a templom
ban, 'elmondhatom azt, amit Sime
on mondott: »Mostan bocsátód el, 
Uram, a te szolgádat, a te beszé
ded szerint békességben«.

t f S I

Aki a térdét használta.

E g y  megtért kínai egyszerű fe
lelete sokak számára szolgálhat jó 
tanácsul. Opiumszívó volt, akinek 
testét, lelkét tönkretette az átkos 
méreg, napról-napra nagyobb ha
talmat vett rajta. Végre megtért 
az élő Istenhez, s meglátta, hogy 
az ópium rabságából szabadulnia 
kell. Igyekeztek feltárni előtte, 
hogy ez lehetetlen, szervezete úgy 
hozzászokott az ópiumhoz, hogy en
nek hiánya most halálát okozhat
ná. De a kínai nem hallgatott rá
juk, hitt az Istenben és megszaba
dult a szenvedélyétől. »Hogy tud
tál ellentállni?« — kérdezték tőle, 
»milyen gyógyszert használtál ?« »A 
két térdemet használtam« — volt 
a felelet, »s az U r adott erőt a 
győzelemre«.
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT!
Júl. 17. Rol. 1:15—29. joel 1. Is

ten gyakran természeti csapásokkal 
próbálja a nála nélkül élő népeket 
bűneik tudatára ébreszteni és megté
résre indítani. Ilyen súlyos csapást 
mért Izraelre, mikor kártékony ro
varok, főként sáskák minden termés* 
tönkretettek s éhséget es pusztulást 
hoztak az ember bűne miatt még az 
állatokra is, ami ismét az ember nyo
morúságát sokasítja. Még annyi termés 
sem maradt, hogy a templomban az 
étel és ital áldozatot be lehetne mu
tatni, ami nyilvánvaló jele annak, 
hogy Isten meg akarja szakítani Iz
rael népével kötött szövetségét. Joel 
szívbe markoló szavakkal hívja fei a 
népet bűnbánatra.

Júl. 18. Rol. 2:1—12. Joel 2:11—11.
A próféta mélyebbre megy Isten gon
dolatának magyarázásában.. Nem csak 
a sáskák által okozott rettenetes pusz
tulásban látja Isten haragjának kifeje
zését, hanem reámutat arra, hogy a 
sáskahad csak előképe annak a pusz
tulásnak és ítéletnek, amely akkor 
a bűneikben megkeményedett embe
reket gyötörni fogják, azt emberi elme 
csak úgy képzelheti el némileg, ha 
valami,) kézzelfogható hasonlatban ál
líttatnak elé. Ezért használja a pró
féta a tényleg megjelent rettenetes 
sáskahad képét arra, hogy figyelmez
tesse ¡népét az egykor elérkezendő vég- 
ítéletre.

ha. 19. Rol. 2:13—23. Joel 2:12—18. 
»Még most is . . .« miiyen végtelenül 
hosszútűrő szeretet és megbocsátásra 
való készség van kifejezve ezekben 
a szavakban. Még akkor is, amikor a 
bűn úgy elhatalmasodott, hogy az Ür 
kénytelen a legfájdalmasabb csapá
sokkal sújtani népét, még akkor is 
nyújt reményt a megtérés lehetősé
gére. Milyen megragadón hangzik itt 
a prófétának bűnbánata, megtérésre 
hívó szózata az egész néphez, de fő
ként a nép szellemi vezetőihez, az 
Ur szolgáihoz.

Júl. 20. Rol. 3:1—11. Jóéi 2:19—32. 
Mint ahogy a nagy pusztulást erőtel
jes szavakkal vázolta a próféta,,, éppen 
úgy vázolja erőteljes szavakkal az ál
dásokat, amelyek a megtérést követ
ni fogják és pedig első sorban a földi, 
testi áldásokat, azután pedig a lelki 
áldást, Isten Szent Lelkének kitölte
tését. Ezeket a prófétai szavakat idézi 
Péter apostol az első pünkösd ünne
pén fCsei.'2:16—21.), mint beteljesedett

dolgot. S még tökéletesebb beteljese
dés fog következni az utolsó napokban, 
amikor nemcsak az istentelenek bün
tetésének, hanem Isten gyermekei meg- 
dicsőíttetésének mértéke is be fog 
telni.

Júl. 21. Rol. 3:12—4:1. Jer. 23 : 23; 
16—29. Nagy felelősség az Isten Igé
jét hirdetni, hogy az igazán az Isten 
Igéje iegyen, ne pedig a csalárd em
beri szívnek, vagy álmodozó képzelő
tehetségnek a kitaíálása. Az Ige hirde
tőjének Istentől'keli nyernie a megbí
zatást, Isten Igéjéből kell merítenie a 
mondanivalóját, Isten Leikétől kell ih
letet nyernie annak továbbadására. Az 
igazi igehirdetés nem csak érzelmeket 
ébreszt, vagy a képzelődést táplálja, 
hanem megérinti a lelkiismeretet, s 
mint a sziklazúzó pöröly összetöri az 
embernek önmagában való bizakodását.

Júl. 22. Máté 7:13—23. Róm. 8:12— 
17. Máté 12:46—50. Csel. 16:16—32 .A 
világ gyermekei nem ismerik Isten 
Lelkének vezetését. Élnek a maguk 
gondolatai, vagy más emberek taná
csa szerint- Éppen azért nem is kap
ják meg Isten Lelkének bizonyságtéte
lét, hogy ők Istennek gyermekei, Krisz
tusnak örököstársai. Ez csak azoknak 
a kiváltsága, akik Rrlsztussal egye
sültek hit által az ö halálábajní, s övele 
együtt élnek új életet.

Júl. 23. Péld. 18:1—12. Joel 3:1—8. 
H a az lír kemény szavakkal mond 
ítéletet a pogány népek fölött, akik 
az ö népét, Izraelt megsanyargatták 
és csúfsággal illették, mennyivel ke
ményebb ítélet éri majd az utolsó 
idpkben azokat — akármik voltak 
is névszerint, pogányok, vagy keresz
tyének — akik Tsten gyermekét, Rrisz- 
tus testének tagjait csúfolták, üldözték, 
bántalmazták! Isten népe nyugodt szív
vei mehet keresztül a földi szenve
déseken, mert tudja, hogy azokban 
is az Ur karjai hordozzák, s azok vi
szik be egykor a dicsőségbe. De mi 
vár azokra, akik őket bántalmazzák, hi
szen őbennök magát az Urat bántal
mazzák!

Júl. 24. Rol. 43:2—18. Joel 3:8—21. 
Megdöbbentő gondolat az, hogy az Ur 
itt mintegy maga hivja föl a pogányo- 
kat arra, hogy indítsanak még egy 
utotsó nagy harcot az ő népe ellen. 
De ez tulajdonképpen nem egyéb, mint 
a nagy ítéletre való összehivattatásuk. 
Azoknak, akik mindvégig ellenállnak
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Isten szeretetének és igazságának, vé
gűi Isten akarata folytán kell betöl
teniük bűneiknek mértékét, A kegyel
mi idó lejárt, az ítélet ideje elérkezett.

Júl. 25. 1. Thess. 1. Ámos 1:1, 2. és 
2. rész. Ámos próféta könyve a leg
sötétebb prófétai könyvek egyike. Ez 
a próféta arra van elhivatva, hogy 
Isten ítéleteit közölje Izrael népével. 
Először a pogány népekre van ki
mondva az ítélet, mert Izrael leggaz
dagabb mértékben élvezhette Isten 
áldásait, nem csak az anyagiakat, a- 
meiyban a pogány népek is részesül
tek, hanem főként a lelkieket (10, 11. 
v.) s mégis elszakadtak az Úrtól, s 
a lelki kincseken is vétkeztek.

Jut. 26. I. Thess. 2:1—10. Ámos 3. 
Miiyen hatalmasan igazolja itt Ámos 
a maga prófétai küldetését, melyben 
bizonyára kételkedett Izrael népe, mert 
hiszen Ámos egyszerű báránypásztor 
volt. Ki jogosította fel őt, hogy Is
ten ítéleteit hirdesse? Maga az Ur, 
aki szóit neki, aki elhívta, s megbízta, 
az ó üzeneteinek átadásával. S a pró
féta át is adja őket rettenthetetlenül a 
maguk teljes komolyságában, mert 
nem tehet mást, Isten Lelke kénysze
ríti.

Júl. 27. I. Thess. 2:11—20. Ámos 4. 
Az Ur először földi csapásokkal a ter
més megsemmisítésével, fegyverrel lá
togatja meg népét, hogy ezzel meg
térésre bírja, de újra, meg újra csak 
azt kell mondania nagy fájdalommal 
»és mégsem tértetek vissza énhozzám.« 
Hány nemzetet, hány lelket próbál 
meg ma is az Ur, s vájjon legnagyobb 
részénél nem ugyanarra a fájdalmas 
eredményre jut-e?

Júl. 28. 1. Thess. 3. éld. 16:1—9; Az 
Ur az, akinek szemei, mint a tűzláng 
bevilágítanak a szivünk rejtekébe s 
ismerik annak minden rendjét. Ne ítél
jük önmagunkat, hanem bízzuk az ítéle
tet az Urra, mert ha magunkat birálgat- 
juk, akkor valószínűleg tudunk fnég ¡ma
gunkban valami jót is fölfedezni, de 
ha az Ur ítél meg bennünket, akkor ez 
alázatosságban tart.

Júl. 29. Luk. 16:1-12. I. Kor. 10:1— 
13. Máté 13:44—40. Csel. 17:16—34. 
Sokan vannak, akik azt tartják, hogy 
az ótestamentum csak a zsidók tör
ténelme és törvénykönyvé, s reánk (ke
resztyénekre nem tartozik. De lehet-e 
világosabban kifejezni, mint ahogy itt 
ki van mondva azt, hogy az ótesta

mentumban mindéin a Krisztusra mutat, 
az ő előképe, öreá vonatkozó pró
fécia. A kőszikla, amelybői a pusz
tában bujdosó nép számára üdítő és 
éltető víz fakadt, Krisztust, vagyis Is
tennek megnyilatkozott szeretetét kí
sértette. S ha számunkra a hasonlat 
már valósággá vált, nem kell-e azért 
a hasonlatokban, a próféciákban is 
megnyilatkozó bölcsességet és szere- 
tetet is, mint Isten lényének fnegnyi- 
latkozását látnunk, s így az ótestamen
tumot is mint az ő hozzánk is szóló 
igéjét megbecsülnünk?

JÚL. 30. Péld. 18:13—24. Ámos 5;1— 
13. Béthei és Gilgál, valamikor szent 
heiyek, Isten imádásának helyei vol
tak Izraelben, de mióta bálványimádás
sal megfertőztették, többé nem azok 
a helyek, ahol Isten lakozik, s ahol 
Öt imádni lehet. Persze, arra jók még 
ezek a nevek, hogy a népet, mint az 
ősöktől reájuk maradt hagyományok
ra, idecsalogassák, mintha istentisz
telet volna, ha ezeket a helyeket ke
resik. De mihelyt egy hely, ahol va
lamikor Istent tisztelték, pusztán csak 
egy név marad, amelyből kivo
nult a Lélek, ott már nem találhatjuk 
meg azt, ami ott egykor volt. Nem 
neveket, nem helyeket hanemj ,a|z Is
tent kell mindig keresni ott, ahol 
igazán Lélekben imádják őt.

Jul. 31. I. Thess. 4:1—12. Ámos 5: 
14-427. »Az Urnák napja«, amelyről al 
ó- és ujtestamentomban többször van 
sző, tulajdonképpen nem egyetlen nap, 
hanem az utolsó időknek hosszabb tar
tamra kiterjedő ideje. Ez az idő szaba
dulás és dicsőség ideje, tehát fényes 
nappalhoz hasonló idő lesz azok szá
mára, akik földi életükben Istennek 
szolgáltak, de ítélet ideje, tehát sötét
ség ideje lesz azok számára, akik Is
ten kegyelmét, mentő kezé+ elutasí
tották, Az ilyeneknek látszólagos isten
tisztelete is, mely csak bűneiknek kép
mutató takargatása, gyűlöletes az Ur 
előtt. Vargha Gyuldné.

Isten nem ígér nekünk arany
hegyeket, ha ővele járunk, sem di
csőséget, tiszteletiét, pénzt, vagyont 
—, de áldást biztosít számunkra, 
világosságot, amely halálunk után 
is fényesen ragyog.
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