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VASÁRNAP.

Vasárnap úton voltam. Sok ember volt körülöttem. Vasárnapot 
tartottak ők, de nem Istenét, hanem a magukét. Mindenki 
megtalálta a maga csoportját, hol úgy gondolta, hogy a leg

jobban töltheti el ezt a napot.
Két csapatot szemlélhettem közvetlen közelségből s nagyon a 

lelkemre nehezedett az, hogy mennyire nem becsülik meg az Úrnak 
ezt a pihenésre s az Előtte való csendességre rendelt napját-

Az egyik turistaútra indult. Öntelten, elbizakodottan emlegették 
az eddig látott vidékeket s nem vették észre, hogy a természet gazdag
sága és szépsége mellett milyen szegény és sivár az életük. Sokat 
beszéltek, de csak a kirándulásról. Lefoglalta, betöltötte az egész 
életüket, gondolatvilágukat, nem maradt semmi üres hely. Kiszorult 
onnan a vasárnap Ura és Királya is.

A  másikat este láttam. Mint egy célját tévesztett napnak az 
eredménye tárult elém. Villamosra vártam. Féktelen lárma, nóta, tánc 
zaja ütötte meg fülemet. Nem történt semmi különös, csak vasárnapot 
ünnepeltek a borosüveges asztalok körül egy szomszédos korcsmában.

S mi mindent említhetnék még. A  sportpályákon, színházakban, 
mozikban, a városligetben kereste ki-ki a maga élvezetét, szórakozá
sát. S.. mit talált ? Megszentségtelenített, elrontott vasárnapot.

Ünnepelni mentem én is. Azok közé, akiknek a szíve az enyém
mel együtt emelkedett fel Ahhoz, aki igazi, el nem múló, állandó va
sárnapi örömöt adhat azoknak, akik őt keresik s az Ő lábnyomában 
kívánnak járni. Isten dicsőségét, áldó szeretetét éreztem a fák lomb
jain keresztültörő ragyogó napsugárban, selymes fűben, madarak da
lában, a szellő lágy símogatásában. A középpontban ott állt az Úr 
éltet adó kenyerével. Igéjével, csendes, szelíd figyelmeztető szavával. 
Ez a nap kísér tovább, messzire, az életem útján s ezeket az én 
kedves, drága vasárnapjaimat nem adnám oda a világ semmiféle él
vezetéért, látszólagos öröméért, csillogásáért.

Kedves embertársam, jöjj velem, közénk, mert „Isten közelsége 
oly igen jó nékem“ —  néked is. *1.1. d.t.

*Aki e sorokat írta, már közvetlenül közelből, a mennyben, tapasztalhatja 
Isten közelségét, mely olyan igen jó volt néki már idelent is.
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A  hetedik nap szent legyen előttetek!

V. Móz. 5 : 12.

Az Ur Jézus nem eltörölni, ha
nem igazán betölteni jött a tíz pa
rancsolatot. Ö a törvényt először 
is lelkivé tette, visszavezette a szív 
legbelső rugójáig. Nem elég az, 
hogy ne ölj, de a szívedben se 
legyen gonosz indulat.. Másodszor 
az Ur Jézus kifejtette a törvényt a 
külső burokból, mert a zsidóknál 
a törvény betartása ceremóniák be
tartásából állt. Harmadszor a tör
vényt egy nagy egységbe, a szere
tet kettős parancsolatába foglalta, 
mert minden törvény úgy lesz va
lósággá, ha szeretet van benne. — 
A régi szabhat ünnepnek kétféle 
jelentősége volt: pihenés és isten
tiszteiét napja, azonban ez csak 
külső szabályok betartásából ál
lott. —• »Az embernek Fia a szom
batnak is ura.« Minden nap Isten
nek a inapja. A belső felszabadulás 
istentiszteletté teszi az ember e- 
gész életét. Az első keresztyének 
nem beszéltek külső istentisztelet
ről, hétköznapjuk is mindig Istent 
dicsőítette. Luther is azt mondja, 
hogy egész életünk istentisztelet 
kell, hogy legyen, de mégis szük
séges a külön istentisztelet is, hi
szen így van ez a teremtés rend
jében is. A testnek is szüksége van 
a hetedik napra. Megpróbálták már 
kiforgatni a pihenés napját;'a bol- 
sevizmus minden ötödik napot en
nek tartott, de mint ahogy a sok 
munka öli a lelket, úgy a sok pi
henés is ártalmas, elvezet Istentől. 
Az ünnep megtartásának tehát e- 
gyik oldala a testi pihenés, a má
sik a lelki oldala. A pihenés az 
Ur előtt való pihenés legyen,kö
zösségben íaz Ur gyermekeivel. I- 
mádkozzunk együtt, vigyük az Ui 
elé hálaadásunkat együtt, e hála 
alapja a feltámadás. A feltámadás 
minden heti fordulóján összegyűl-j

téka ^keresztyének, így lett a vasár
nap a hálaadás drága közösségi 
napjává. Az ünnep nem a tétlen
ségnek a napja elsősorban, ha
nem megszentelésre való. Mi a 
megszentelés? Luther azt mondja: 
»Nem lehet nagyobb szentség, mint 
az Ige«. Tehát a vasárnap meg
szentelése az Igében é,s> az Ige ál
tal történik. Ha elmegyünk az ősz- 
szejövetelről, sokszor nem tudjuk 
elmondani, hogy miről volt ott 
szó, de az Ige hatása megmaradt, 
Mint mikor valaki a földes, pisz
kos kosarat a kút vize alá tartja, 
a víz ugyan keresztül folyik a kosá
ron, nem marad benne, de a kosár 
tiszta lesz; ilyen hatása és ál
dása van Isten Igéjének is a lel
künkre.

Vasárnapokat megszentelni nem 
lehet másképp, mint szeretetben. 
Hogy állunk a szeretettel? Ha iga
zán szeretnénk, hordozni is tud
nánk, nem botránkoztatnánk má
sokat. Az Ur ügyének nem lehet 
nagyobb akadálya, mint a hívő em
ber keresztyénsége. Ne viszonoz
zuk a szeretetlenséget soha szere- 
tetlenséggel. Ünnepünk legyen ün
nepszentelés. Életünk példa legyet, 
a vasárnap megtartásában is, kül
sőleg is. Azonban nem lehet tör
vény számunkra, hogy semmi mun
kát ne végezzünk ezen ,a napon. 
Az |Ur Jézus is azt mond
ja, hogyha ünnepen az ökör 
kútba e sik, azt ki kell húzni. A va
sárnapokat megszentelni nem lehet 
másképp, mint szeretetben, áldott 
testvéri közösségben együtt hall
gatva az Igét, együtt emelve fel 
szíveinket. *

*A Fébé-tagok júniusi konferenciáján 
elhangzott előadás összefoglalása.
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Jakab apostol így állítja elénk a 

vasárnap megszentelését: »Tiszta és 
saeplő nélkül való istentisztelet az 
Isten ősi Atya előlit ez: meglátogat
ni az árvákat és özvegyeket az ő 
nyomorúságukban és szieplő nélkül 
megtartani magát e világtól«. Ne 
a törvényre hivatkozzunk: »így kell

csinálni,« hanem merüljünk napon
ként Isten Igéjébe, járjunk szere- 
tetben , legyünk együtt a feltáma
dás napján imádkozásban, drága 
közösségben. Ne legyen más vá
gyunk, mint: Közelebb Hozzád, l í 
rám;, s akkor lesz számunkra igazi 
ünneppé a vasárnap.

v. Sréter Ferenc.

Vasárnap.
A földi lárma elpihent,
Oly jó utána miosft a 'csiend.
A hétköznapnak terheit 
Lerakva, mindent béterít 
Az ünnep néma csendje.

A Bibliám úgy hívogat,
Oh, mennyi drága kincset ad! 
Imába lelkem elmerül,
S a bensőmben is földerül 
Az ünnep méla csendje.

De ím, megcsendül a harang, 
Istienháziába hív e ’hang;
Az Igét szomjasan lesem,
S szívem betölti teljesen 
Az ünnep tiszta csendje.

De munka is vár, ünnepi,
Szobám gyermekhad ellepi,
S míg hintem köztük a magot, 
Úgy boldogít — amit kapok, — 
Az ünnep drága csendje.

Eljött a c sendes este már,
Testvéri kör örvendve vár,
Együtt könyörg a kis sereg,
S megjön reá a felelet,
Az ünnep lelki csendje.

Óh, drága ünnep, drága csend, 
Mely itt a földön megjelent,
Te föl az ég felé mutatsz,
Hol nincs hétköznap, bűn, se harc, 
Csak ünnep égi csendje.

Vargha Qyuláné.

A hol van a ti kincsetek...

Egy közismert úriember N. taná
csos, K. község nagybirtokosának 
öngyilkossága, hozta izgalomba 
a kis várost. Megindultak a talál
gatások. Vájjon miért tette? Több
nyire anyagi veszteség, teljes csőd
bejutás volt az általános vélemény. 
Szegény ember, talán mégsem ez 
lehet az oka, hiszen szép nyugdíj á- 
ból is gondtalanul megélhetett 
volna, — gondoltam akkor. Évek 
múlva hiteles forrásból megtudtam 
a szomorú valót.

K. nagyközség előkelősége, a 
földbirtokos, a főjegyző, az orvos 
és a gyógyszerész szokás szerint 
a vendéglő külön szobájában bo
rozgatás és kártyázással töltötték 
a vasárnap délutánt. Vidáman vol
tak, tréfálkoztak, iszogattak. Nyílt 
az ajtói s a vendéglős fia sorsjegyet 
kínált megvételre. »Vedd meg, meg
lásd megnyered a főnyereményt« 
— unszolják a földbirtokost. A 
földbirtokos ráállott. »És mit adsz 
belőle, ha megnyered,« — kérdezi 
a jegyző. »Szép összeg lesz« — 
szólt a földbirtokos, »felét neked 
adom.« Hamarosan számolni kez
denek: »Felén száz hold földet le
het venni. Tehát fele, vagy száz 
hold föld« — mondja a főjegyző, 
nevetve.

Pár hónap múlva arról beszél
tek az emberek, hogy a földbir
tokost nagy szerencse érte, meg
nyerte a főnyereményt.



A főjegyző is jelentkezett, kérte 
felét vagy a száz hold földet. A 
földbirtokos hallani sem akart ró
la. A két jóbarátból ellenség lett. 
Megindult a pör. Tíz hosszú esz
tendeig tartott, majd egyik, majd 
másik javára dőlt el, végül a fő
jegyző nyerte meg. A földbirtokos
nak fizetnie kellett a perköltséget 
és a száz, hold földet. Ezt nem tud
ta túlélni, öngyilkos lett.

Szegény ember! Egy szentség- 
telenül eltöltött vasárnapért életé
vel fizetett. Mennyi fájdalom, késő 
bánat származik abból, ha életün
ket a magunk kedvtelésiéivel tölt
jük' pl. Isten napját a vasárnapot 
saját magunkénak tekintjük ési nem 
szenteljük meg.

A főjegyző nemsokáig élvezhet
te a könnyen szerzett száz hold föl
det. A legfelsőbb Bíró előtt kellett 
megjelennie. Egyetlen fia öt év 
alatt eltékozolta a vagyonit — 
Nem volt rajta áldás.S í  O. d. t.

V agy-vagy!

Megint vasárnap volt, és ő ott 
volt a templomban. Megint fel
hangzott az ének, líthurgia, a 
prédikáció, és ő engedte, hogy 
gondolatai másfelé pálljanak. Hi
szen olyan jól ismert már mindent, 
minek figyeljen? A lelkész már a 
prédikáció közepén tartott, amikor 
legyisízer mégis felfigyelt.

»Vagy — vag^!«
»Vagy — vagy!« — hangzott ko

molyan a szószékről és, ez beleha
tolt a szívébe. »Vagy a Sátán gyer
meke vagy, vagy az Istené, vagy 
a mennybe kerülsz, vagy a pokol
ba, én azonban és az én házam az 
Urnák akarunk szolgálni.«

És te? A Biblia csak két utat 
ismer. Határozott döntés, nélkül 
a pokolba kerülsz; csak engedned 
kell, hogy az életed úgy menjen,

ahogy éppen megy. Azonban a 
mennybe csak úgy kerülsz, ha éle
tedet az Ur kezébe teszed le és hi
szel a [viliág Megváltójában.

Légy férfiú.
Évekkel ezelőtt meghalt egy ifjú i 

theológus. Tizennyolc éves volt, a 
mikor koporsóját a sírba engedték. 
Bár ifjúkora hajnalán volt csak, 
mégis komoly, mély hitről tanús
kodtak hátrahagyott iratai. Napló
jába ezt írta:

»Istent, az Atyát, Atyámul foga
dom.

Istent, a Fiút Megváltómnak tar
tom.

Istent, a Szentleiket vezetőmül 
választottam.

Isten Igéje életem zsinórmér
tébe.

Isten népe az én népem.
Mindezt meggondolás után ön

ként teszem (Józstué 22:i 5), őszintén 
(II. Kor. i :i2.), készséggel (Zsolt. 
110:3), mindörökre (Róm. 8:35,38. 
39-)-

Ebből a szép bizonyságtételből 
nemcsak az, ifjú tiszta, kegyes gon
dolkozását láthatjuk meg, hanem 
azt is, hogy mennyire igyekezett 
belső élete által a keresztyénség- 
ben férfiúvá lenni. Te vájjon igye
kezel-e erre?

Szabadságot kérek.
Az elmúlt vasárnap reggel 6 óra 

15 perckor indult el a csapat gya
korlatra. A vezényszó elhangzott, 
rendesen, katonásan haladtak elő
re. Ifjú tűzzel énekelték az éne
keket, szívták tele tüdővel az üde 
levegőt. Utuk hegyen, völgyön ve
zetett keresztül fel a magas célig, 
Tágas térre, értek. Vidáman ugrált, 
tornászott a kis csapat. Egyszerre 
a távolból harangzúgását hozta a 
szél. Délceg ¡alak lépett a vezető 

! elé. Bokáját összecsapva tisztelgett
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és így isiziólt: »Szabadságot kérek, 
istentiszteletre kell mennem«. Né
ma csodálkozás köröskörül. Min
denkinek a ¡szeme rá volt irányítva, 
a bátorra, áld nem szégyelte magát 
a középre állani és szabadságot 
kérni. Vájjon mit mond a csapat- 
vezető? A felelet így hangzott: 
»Jól van fiam, előre!«

Tégy te is így!

Kis szolgálatok.
Egy városban nagy vallásos, ün

nepélyt rendeztek. Híres szónokot 
kértek fel az ünnepi beszéd meg
tartására. A lelkész sokat gondol
kozott és imádkozott, míg megírta 
a prédikációt, meg sem volt vele 
megelégedve, s az utolsó pillana
tig javítgatta. Tíz év múlva ezen 
a városon utazott keresztül 
s az állomásion át kellett szállnia. 
A hordár nagyon barátságosan kö
szöntötte és nevén szólította: ^Ma
ga még emlékszik az egykori ün
nepi beszédemre?« »Nem uram! 
Azt nem js hallottam. De amint ak
kor kiszállt és kért engem, hogy 
kézitáskáját vigyem a keresztyén 
otthonba olyan kedvesen és, barát
ságosan tekintett rám, ahogy még 
senki sem tette, mióta az édesa
nyám meghalt, s annak már ötven 
éve. Az ő tekintetét azonban nem 
felejtem el soha. Nekem az a nap 
olyan jó volt, ¡mint a konfirmációm 
napja.«

Tartózkodó arckifejezéssel megy 
a bank pénztárosa. Bőrtárcájában, 
mely fölött ma óvatosságból a ka
bátját össizegombolta, ötszázezer 
pengőt visz a postára. Ha ezt tud
nák az emberek, milyen érdeklődve 
néznének utána! Mikor visszafelé 
jön, néhány kiváncsi ember egy 
szegény, síró kisfiút fog közre, aki 
egy üveg tejet, melyet beteg test
vérének vitt, elejtett. A jószívű i

bankszolga előveszi a zsebkendő
jét, letörli vele a gyermek arcát 
és kezeit, — azután ad az idegen 
gyermeknek tíz fillért az üvegre 
és tíz fillért a tejre és boldogan 
megy tovább. Melyik szolgálat volt 
nagyobb az égben?

Csak pár lépést . . .
»A kertész bácsi kéreti, hogy 

tessék lejönni egy kicsit a meleg
házba.« — hangzott a kérés az 
üzenethozó gyermek ajkáról. Meg- 
lepődötten néztem föl a munkám
ból. Most? és vájjon miért?

Öh, igen, gondolom már! Bizo
nyosan elkészült az öreg a növé
nyek átrendezésévéi. Jobb helyet 
adott nekik és átültetett egyeseket, 
amint már emlegette is.

Mindez egy pillanat alatt átre
pült a gondolataimban. De akkor 
hirtelen ¡a nagy sárra gondoltam, 
amely most odakinn van, meg az
után munkám is elég sürgős.

»Mondd meg fiacskám, hogy ha 
nagyon fontos, .a kkor lemegyek, 
de különben nem tudok most men
ni«.

Többet nem háborgattak azután 
a hívással. Úgy látszik, hogy csak
ugyan nem volt olyan fontos a 
dolog. — Igen, a föld azért forgott 
tovább, az óramutató is zavartala
nul számlálta a perceket és minden 
haladt előre a maga szokott rend
jében.

Csak ott lenn, a melegházban állt 
egy szegény, magányos öreg em
ber elszomorodva, csalódottan. Már 
nem is tudott úgy örülni a szép 
rendnek, mint az előbb.

A szívére ismét ráfagyott az a 
kéreg, amelyet a szeretet napja 
már itt-ott kezdett meglágyítani. 
Mennyi ilyen eset van az életünk
ben! Mily kévésén múlik sokszor 
nagyon sok. Milyen szent felelős
séggel jár embernek lenni és em- 

I berekkel érintkezni. B. A. d- t.
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Palesztina.
Tibériás városát borzalmas ele

mi csapás; sújtotta. Két egymás
után következő napon, május 14 
és 15-én a délutáni órákban nag\' 
felhőszakadási volt, rettenetes or
kán kíséretében. Hatalmas víztö- 
tnteg zuhogott alá, elárasztot
ta a várost, háziakat dön
tött össze, gyermeket, állatot, kü
lönböző tárgyakat ragadott magá
val Számos ház összeomlott. A 
halottak száma a legutolsó értesü
lés szerint huszonkilenc, ehhez já
rul a sebesültek ¡tömege. Azt mond
ják, hogy ilyen nagy mérvű elemi 
csapást még sohasem sújtotta a 
vidéket. Május 14-én volt az első 
felhőszakadás, amely az egész Ő- 
várost elárasztotta. Megkezdődtek 
a mentőmunkálatok, amelyhez 
több szakasz rendőrséget és kato
naságot küldtek ki. 1500 katonát 
küldtek Tibériásba. Nemcsak az 
elöntött város lakóit, ezek javait 
kellett biztonságba vinni — arneny- 
nyire ezi lehetséges volt — hanem 
számos házat, amelynek alapját a 
víz elmosta, le kellett bontani, hogy 
elkerüljenek nagyobb szerencsét
lenséget, amely ezen házak leomlá
sakor bekövetkezett volna. Azokat, 
akiket az elöntött városrészről ki
mentettek a »Peter Schweizer Hos- 
pital«-ban, amely jelenleg a zsidó 
betegsegélyző közigazgatása kezé
ben van, helyeztek el. A hajlék nél
kül maradottak száma igen nagy. 
A víz és villanyvezetékeket ható
ságilag elzárták, úgy, hogy a bor
zalmasan elpusztított város este 
teljes sötétségben van.

A későbbi értesítés így szól: A 
mentési munkálatokat Major Re- 
ith, a kerület kormányzójának ve
zetése alatt tovább folytatják. Ti-

bériás sok lakója talált menedé
ket a szomszédos zsidó kolóniák
ban. Az ár olyan hirtelen jött, hogy 
a lakosságnak nagy része nem tud
ta magát biztonságba helyezni. Mi
vel az Övárosban a legtöbb ház
nak nin< s .cementalapja, teljesen 
elmosta őket az ár. A rendőrök és 
katonák keresik a ¡holtakat és sebe
sülteket, az összeomlott házak kö
zött. A kár nagyságát nem tud
ják pontosan meghatározni, de 
mindenesetre igen számottevő. A 
becslések szerint 30.000 angol 
font. A »Schweizer Hospital«-ban 
78 sebesültet kezelnek, közöttük 27 
súlyosat. A katasztrófa által súj
tottak között leírhatatlan szükség 
uralkodik. Jeruzsálemből és Tel- 
Aviv-ből teherkocsikon élelmisze
reket szállítanak. A vihar 23 áldo
zatának a temetése napján, május 
15-én hirtelen jött a második fel
hőszakadás. Ez a mentési munká
latokat rendkívül megnehezítette. 
Ezen második felhőszakadás alkal
mával a lakosság az előző napok 
tapasztalatai által figyelmeztetve, 
amikor a felhőket gyülekezni látta, 
már megkísérelte a menekülést, a 

' magasabban fekvő városrészre. Ez 
a zivatar és eső ár, az elmúlt na
pon megkezdett mentési munkála
tokat csaknem teljesen megsemmi
sítette. A városi tele van romokkal, 
elpusztult állatok oszló hulláival, 
úgy, hogy a járvány veszélye is 
fenyeget.

Isméi FamUimblatt.
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Inkább szükséget szenvedni, de 
Isten oldala mellett lenni s jó 
lelkiismerettel járni, mint sem sö
tét utakon arany és ezüst között, de 
Isten ellen, gonosz lelkiismerettel, 
amely megkeseríti az életet és a 
nappalt is kínos: éjszakává változ
tatja.
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TUDAKOZZATOK AZ ÍRÁSOKAT!
Aug. 1. I. Thess. 4:13—18. 'Ámos 6: 

1—8. Az előkelők, a gazdagok számára 
külön izenete is van az Urnák. Hiszen 
a gazdagság és a rang is Isten ajándé
ka és arra kötelez, hogy azokat az ő 
gondolatai szerint használják fel sze
gények segítésében, Isten országa mun
káinak támogatásában. De ahol a gaz
dagság csak az élvezetek, érzéki gyö
nyörök, önzés szolgálatában áll, ott 
Isten haragja különös erővel csap 
le taokra, akik az áldásokkal így 
visszaélnek.

Aug. 2. I. Thess. 5:1—11. Ámos 6: 
9—14. Mikor Isten haragja teljes 

mértékben utolér egy népet, akkor a 
bűnösöket rettegés szállj a meg, s ú gy 
érzik, hogy az Uir inevét többé kiejte
niük nem szabad. H a hálásan nem 
tudták említeni mikor jótéteményeit 
élvezték, ha bizakodva nem tudtak 
hozzáfordulni megpróbáltatásaikban, 
most már hitetien ajakkal káromolva 
sem merik kimondani, mert ¡átjárja eket 
az a szörnyű tudat, hogy Isten neve 
szent, de ez a szentség ellenök fordul s 
összetiporj a őket. Isten szentsége mély
séges kifejezésre jut ebben az ítélet
ben.

Aug. 3. I. Thess. 5:12—28. Ámos 7: 
1—9. Isten a prófétának képekben 
mutatja meg azt a szándékát, hogy Iz
rael népét csapásokkal fogja meglá
togatni, sáskahaddal és tűzzel, ame
lyek ismét csak jelképek lesznek a 
szellemi csapásokra, melyek a népet 
érni fogják bűneiért. Ámos itt, ősapjá
hoz Ábrahámhoz hasonlóan kétszer 
közbelép, könyörögve, hogy az Ur for
dítsa ei a csapásokat, s Kétszer meg- 
hailgattatik. De mikor a harmadik lá
tomás is megjelenik, a mérőzsinór, 
amellyel az Ur a szépen felépült fa
lat megméri, avval a kijelentéssel, 
hogy az le fog döntetni, akkor többé 
nem felel engesztelődéssel a próféta 
könyörgésére. Az ítéletet el lehet ha
lasztani, de egészen eltörölni nem, ha 
nincs közben megtérés.

Aug, 4. II. Thess. 1. J?r. 7 :i—ll. Van
nak helyek, amelyeken a népnek Is
tentői való elszakadottsága abban is 
megnyilvánul, hogy a templomok üre
sek. A templom látogatottsága minden
esetre örvendetes jelenség, de még 
nem minden. Templomba is lehet jár
ni úgy, hogy a szív távol marad Is
tentől s az élet megmarad a régi 
bűnös úton. De Istent nem lehet meg

csalni. ő a szívekbe lát, s aszerint 
itéx.

Aug. 5. Luk. 19:41—48. I. Kor. 12: 
1—11. Máté 23:34—39. Csei. 20:17— 
38. f ia  Isten gyermekei nagyobb alá
zatossággal megértenék és átgondol
nák, hogy minden kegyelmi ajándék, 
amelyben részesültek, az Úrtól van, 
akkor több rend uralkodnék az Isten 
országának munkájában, s több volna 
a lelki gyümölcs is. Mert akkor senki 
sem bizakodnék el a maga talentumá
ban, de el sem ásná azt, hanem hű
ségesen forgatná. Senkisem nézné le 
a másiknak a talentumát, ha az talán 
kevesebb mint az övé, sem nem iri
gyelné, ha több.

Aug. 6. Péld. 19:1—14. Amos 7:10— 
17. Akik nem Isten akaratát keresik, 
hanem földi királyok kegyét, csak 
megrettennek, ha olyan emberrel ta
lálkoznak, akinek a beszédét pártütés
nek tartják valamely földi hatalmas
ság ellen. így volt Amóziás főpap is. 
Hozzájárult ehhez természetesen az, 
hogy a próféta beszéde az ő saját 
lelkiismeretét is nyugtalanította. Ki 
kell az ilyet üldözni az országból! De 
Ámos tudja, hogy ő |nem saját akaratá
ból, s nem kenyérkeresetből próféta, 
hanem Istentől nyerte a megbízatást, 
így hát meg is állja a helyét.

Aug. 7. I. Thess. 2:1—12. Ámos 8. 
Nem csak a gabona és a gyümölcs 
fejlődik és érik meg, nem csak a vi
lágra született gyermek teste növeke
dik és éri ei kifejlődését, hanem a lel
ki élet is az emberben és pedig 
vagy az eredeti bűnös állapotban, 
vagy az újjászületés által • nyert élet
ben. S ahol a fejlődés és megérés 
a bűn útjain történik, akár az egyes 
embernek, akár egy népnek az életé
ben, ott bekövetkezik az ítélet. Itt a 
legsúlyosabb ítéletről olvashatunk: a 
bűnös állapotának nyomorúságát, a 
maga elveszettségét későn felismerő, 
emberi lélek olthatatlan szomjáról. Mig 
tartott a kegyelmi idő, kigúnyolta és 
elvetette Isten beszédét, most, hogy 
rászakadt az ítélet, keresné annak vi
gasztalását, de hiába!

Aug. 8, II. Thess. 2:13—3:5. Amos 
9:1—6. Isten ítélete elől nem lehet 
megszökni, sem elrejtőzni. H a annak 
ideje egyszer elérkezett, akkor meg
találja a bűnöst, akárhol keresse is 
menedékét. »Hová menjek a te lel
ked élői és a te orcád elől hová fus
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sak?« mondja már Dávid is a 139. 
zsoltár 7. versében. De amilyen ret
tentő ez a tudat, a bűneiben élő em
bernek, olyan vigasztaló a megváltott 
Istennel élő léleknek: »Isten minde
nütt iát engem«.

Aug. 9. lí. Thess. 3:6—18. Ámos 9: 
7—15. Izrael 'bűneinek ítéletéből is ki 
vannak véve azok, akik nem osztoz
nak az Ur iránt való engedetlenség
ben és ellenállásban. Ezeket meg
menti és fölemeli az Ur. S milyen 
felséges Ígéreteket ad nekik testi ja
vakban is, amelyek azonban a lelki 
javakat is példázzák. Izrael népének 
ítéleténél még nagyobb ítélet is el fog 
következni, az utolsó nagy ítélet a 
világ minden népe felett. De azok, 
akik Krisztus keresztje által megbé
kéltek Istennel, akkor is megmentet
nek és föíemeltetnek.

Aug. 10. I. Tim. 1 :1 -11 . Abdiás 1— 
11. Abdiás próféciája Edom ellenirá
nyul. Az edomiták Ézsautól származ
tak, ősük tehát testvére volt Jákobnak, 
az izraeliták ősatyjának. Ézsau bűne 
az anyagiasság, amelynél fogva első- 
szülöttségi jogát kész volt eladni egy 
tál lencséért, átöröklődött utódaira, s 
a földhöz ragadt edomiták mindig gyű
lölték a lelkibb természetű Izraelt. Ez
ért éri őket utói Isten haragja külö
nös erővel. (10. v.) Az edomiták jel
képezik az olyan izraelitákat is, sőt 
később az olyan keresztyéneket, akik 
bár testvérei volnának a hívő izraeli
táknak s a hívő ¡keresztyéneknek, anya- 
gias, világias gcndolkozásukból kifo
lyólag gyűlölik és üldözik mindazt, 
ami lelki.

Aug. 11. I. Tim. 1:12—20. Dán. 9:15— 
18. Milyen megragadó Dániel imád
ságában az, hogy teljesen azonosítja 
magát népével, mint ha annak minden 
bűnében ó is részes volna, holott tud
juk, hogy már zsenge ifjűkorában ott a 
babilóniai udvarban mennyire megáll
ta nelyét mint hívő zsidó, aki ellen
állt minden pogány befolyásnak. A 
nagy alázatosság nagy szeretettel .pá
rosul nála, amellyel népét szereti és 
érette közbejár.

Aug. 12. Luk. 18:9—14./.A o r. 75.7- 
10. Luk. 7 :36—50. Róm. 8:33—39. Isten 
gyermekeit sokan kárhoztatják a világ 
gyermekei közül, 'de .mit árt az nekik? 
Fájdalmat, szorongattatást okozhat, 
de nem árthat nekik, mert nem sza
kíthatja el őket Krisztus szerelmé

től. Ettől az embert csak a saját bűne 
szakaszthatja el, minden egyéb, ami 
ei akarná szakasztani, csak szorosab
ban odafűzi a szenvedő, küzködő lel
ket hűséges Megváltójához, akiben vi
gasztalást, békességet, talál.

Aug. 13. Péld. 19:15—29. Abdiás 12. 
21. Az edomiták s ¡mindazok az embe
rek, akik hozzájuk hasonló lelkületüek 
egy ideig szorongathatják Isten hűsé
ges gyermekeit, de azután eljön reá
juk is az ítélet. S ami nekik vesze- 
delmökre válik, az a hívők számára 
áldássá lesz. ha híven kitartanak a 
szorongsttatások között A próféta 
szabadítókat Ígér Izrael népének, de 
ez a prófécia is az igazi nagy Szaba- 
dítóra mutat reá, mert szavait ezzel 
végzi: »Az Űré lesz a királyság.« S 
mi még bizonyosabban tudjuk, hogy a 
Sátán minden fondorkodásai s a ke
resztyéneknek minden gyarlósága és 
hűtelensége ellenére is az Űré lesz 
a királyság!

Aug. 14. I. Tim. 2. Mikéds 1:1—9. 
Mikeás oróféciája főként Judának szól, 
de brszédét mégis ezzel kezdi: »H all
játok meg minden népek, figyelmezz 
föld és annak teljessége«, annak jeléül 
hogy ha Isten egy népet dorgál az 
nem arra való. hogy más népek kö
zönyösek maradjanak, vagy éppen kár
örvendezzenek. hanem inkább arra, 
hogy azok is felfigyeljenek s megért
sék. hogv ők is mit tanulhatnak ebből 
a dorgálásból. Jó volna, ha hii magya
rok is nem csak szörnyűködnénk azo
kon az istentelenségeken, amelyek 
Oroszországban történnek, hanem szí
vünkre vennénk, hogy a mi népünk 
is abban a veszélyben forog, hogy erre 
az útra térjen S tudjunk e fölött kese
regni, mint Mikeás próféta Izrael se
bén.

Aug. 15. I. Tim. 3:1—7. Miieddé 2. 
Egy ország teljes bűnbeesésének, Isten
től való elszakadásának rettentő ve
szélye többnyire onnan felülről, a ve
zetők, az előkelők, a gazdagok kö
réből indul ki. így látja ezt Mikeás 
is s azok ellen emeli fel fenyegető 
szavát, akik, így bűneikkel a népet 
nyomorúságba döntik. S reámutat a- 
mellett arra, hogy Isten prófétáit nem 
szeretik hallgatni, de a hamis pró
féták, akik szájukize szerint prédikál
nak, kedvesek nekik.

Vargha Gyuláné.
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