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Tiszteld, akinek tisztelettel tartozol! *

A keresztyén embernek bizonyos vonatkozásban mindenkit tisztel
nie kell. Tiszteletben kell pl. tartania mindenkinek a lelkiismere
ti meggyőződését, ami természetesen nem zárja ki azt, hogv bár

kit is téves meggyőződéséről helyes meggyőződésre juttatni igyekez
zék. A „cogite inlrare“ elve (kényszer, erőszak alkalmazása) minden
képpen helytelen.

Különös vonatkozásban a szülőket kell a keresztyén embernek 
tisztelnie, amint ez a 4. parancsolatban jut kifejezésre, mely azt mond
ja : Tiszteld atyádat és anyádat...

A szülők bizonyos értelemben Isten helyettesei gyermekeik szá
mára. Már a gyermek születése is erre utal: Isten teremtési funkció
ja az. melynél a szülők Isten eszközei. Úgyszintén Isten eszközei — 
helyettesei a gyermekről való gondoskodásban, nevelésben, vezetés
ben is. A gyermek sohasem nézheti azt, hogy szülei kicsodák, micso
dák, milyenek, hanem mindig azt kell néznie : Isten atyámmá, anyám
má tette őket s azt akarja, hogy azokat lássam és tiszteljem bennük. 
Kizárólag Isten akarata érvényesülhet, nem pedig az, hogy a gyer
mek mit gondol, mit lát, mit szeretne, mit akar szüleivel kapcsolat
ban, Isten akarata pedig az, hogy tisztelje őket mint Isten helyetteseit. 
Ez a helyettesítés természetesen nem abszolút értelemben veendő: 
a szülők nem teszik Istent feleslegessé és nem pótolhatják őt gyerme
keik számára. Testvér, Isten akarata szerint tiszteled-e szüléidét?

A szülők mint Isten helyettesei gyermekeik életében Isten után 
az elsők. Nem Isten előtt s nem Isten mellett, hanem Isten után van a 
helyük, de mindjárt Isten után. Testvér, a te szüleid milyen helyet 
foglalnak el az életedben ?

Szülőnek lenni különös, istenadta méltóság. Ugyanis Isten azt kí
vánja, hogy szüleinket „rejtett felségnek“ (Luther) tekintsük, s szóval 
és cselekedettel tiszteljük, meg ne bántsuk, meg ne szomoritsuk, meg 
ne rövidítsük, hanem gondoskodjunk róluk, gondozzuk őket, enge-

*A Fébének f. évi június hóban tartott tagkonfarenciáján elhangzott előadás 
kivonata.
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deimeskedjünk nékik . . Visszaemlékezem haldokló édesatyámra. Éjfél
tájt felnyitotta szemét s szólt hozzám: „Fiam, édesanyádról meg ne fe
ledkezzél!“ Végrendeletét látom e szavában. Mert e szavával ajkán 
halt meg édesatyám. Vájjon tiszteletben tartottam-e e végrendeletet? 
Mindig tiszteletben tartottam e édes szüléimét? Sokszor elgondolkoz
tam ezen. Testvéreim, nincsen-e súlyos okunk arra, hogy ezen a pon
ton bűnbánatot tegyünk? Óh testvér, tiszteld szüléidét, atyádat is, 
anyádat is, s mindazokat, kik e fogalomba beletartoznak, míg nem 
késó', mert késő bánat rettenetesen fájó bánat 1

A szülők iránti tisztelet és engedelmesség az Isten iránti tiszte
let és engedelmesség jegyében áll. A szülők akarata .csak Isten aka
ratának a korlátái között érvényesülhet. Ha a szülők akarata Isten aka
ratával ellenkezik, akkor az nem teljesíthető (Csel. 5: 29, Mt. 10: 37), 
ami azonban nem jelenti azt, hogy a gyermek ezen esetben is ne 
volna köteles szüleit tisztelni, gondozni, szeretni.

A szülők iránti tisztelet ma ritkaság. Ennek okát egyrészt a szü
lők helytelen szeretetében látom, mely „szeretet“ kilopja a gyermek 
szívéből a megbecsülést, másrészt a modern anyagias gondolkozás
ban, mely a vagyont, az önállóságot mindenek fölé helyezi s a szü
lők félretolásával akar saját akaratának érvényt szerezni. Hol van ma 
szüleiért hálás, örvendező gyermek?! Hányszor látjuk, hogy gyermek 
szégyenli egyszerű, szegény szüleit 1 Ez gonoszság és szentségtelen 
dolog. Mea culpa I. . .

A szülők iránti tisztelethez Isten Ígéretet fűzött. Ez az Ígéret: 
békés, megelégedett, hosszú földi élet, és az örök élet. Mint ahogyan 
a 4. parancsolat elleni vétkezés bűnhődése: békétlen, elégedetlen, 
sokszor erőszakos halállal végződő élet, és kárhozat 1 Egy régi köz
mondás szerint: „aki szüleit bántalmazza, annak keze kinő a sírjá
ból“, azt se ég, se föld be nem fogadja 1

A kér. ember tisztelettel tartozik a tisztség szerinti és a lelki 
szülőknek is (Luther). Erről most nem szólunk.

A szülőknek is vannak kötelességeik gyermekeikkel szemben. A 
szülők sohasem tekintsék magukat öncélnak : nem azért vannak, hogy 
imádtassák magukat, hogy csupán eltartassák magukat, hogy gyerme
keik életét önkényesen igazgassák s általában nem érettük vannak 
gyermekeik, hanem ők vannak, gyermekeikért. Legelsőbbrendü fela
datuk, hogy gyermekeiket az Úrhoz neveljék. Súlyos bűn az eg y k e-  
egyse— rendszer. Súlyos hiba a kommunizmus nevelési módszere: 
kivenni a gyermeket a szülő kezéből s így megfosztani a szülőt Isten 
adta hivatásától s jogától. A szülő kötelessége, hogy gyermekeiért 
imádkozzék, kezébe adja az Igét s mindenekelőtt példát adjon neki 
a keresztyén életben, s így vezesse az Úrhoz. Így van-e nálunk?

A keresztyén szülő és gyermek egyaránt csődbe jut abban a 
pillanatban, melyben komolyan teljesíteni akarja a 4. parancsolatot. 
Azért van ez, hogy ezen parancsolat által is, miként az egész törvény 
által, a Krisztushoz nevelődjünk. Lássuk meg, hogy, ha keresztyén 
szülők és gyermekek akarunk lenni. Arra van szükségünk, aki be
töltötte a törvényt: Jézus Krisztusra. Ő tegyen bennünket keresztyén 
szülőkké és gyermekekké 1

Zulauf Henrik.
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Képek
a negyedik parancsolathoz.

Egy atyának hat gyermeke volt, 
akik között szétosztotta vagyonát 
azzal a gondolattal, hogy gyerme
kei gondoskodni fognak róla. E- 
lőször a legidősebb fiánál lakott, 
de ez hamarosan ráunt, és egy na
pon így szólt hozzá: »Az éjszaka 
fiúgyermekünk született, és a böl
csőjét oda kell állítanunk, ahol* 
édesatyám karosszéke áll. Nem 
volna hajlandó öcsémhez menni, 
akinek tágasabb lakása van?« - 
Elment második fiához, de ez is 
hamarosan reáunt és így szólt: 
»Édesatyám szereti a meleg szo
bát, nekem pedig megfájdul a fe
jem a meleg szobában. Nem men
ne el öcsémhez, akinek péküzlete 
van?« Az apa elment a harma
dik fiához, de ennek is 'terhére 
volt hamarosan, és ezért így szólt 
az atyjához: »Édesapám, az én há
zam olyan, mint egy galambház: 
folyton jönnek mennek az embe
rek és zavarnak tégedet az ebéd
utáni pihenésedben. Nem volna 
jobb, ha a húgomhoz mennél ?«— 
Az öreg édesapa észrevette, hogy 
fiai nem akarnak róla tudni és 
azért elment a legidősebb leányá
hoz abban a reményben, hogy a 
nők melegebb szívűek. Egy idő 
múlva azonban a leánya azzal állt 
eléje, hogy mindig rettenetes féle
lem szállja meg, valahányszor é- 
desatyja a templomba vagy más
hová megy, mert arra gondol, 
hogy egyszer csak leesik a lép
csőn s valami baja történik; ezért 
jobb volna, hogyha a húgához 
menne, aki földszinten lakik. — Az 
édesapa tehát elment a második 
leányához. Alig tartózkodott azon
ban néhány napig ennek a házá
ban, már azzal állt elő ez a leánya, 
hogy a lakása túlságosan nedves
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köszvényes embernek, és ezért jobb 
volna, hogyha a sírásó-húgához 
költöznék, akinek száraz lakása 
van. — Elment tehát a harmadik 
leányához, az utolsó gyermekéhez. 
Két nap múlva unokája így szólt 
hozzá: »Nagypapa, édesanyám teg
nap Erzsébet néninek azt mond
ta, hogy neked olyan lakás, kelle
ne, amilyet az édesapám naponta, 
ás a temetőben«. Erre az öreg édes
apának megtört a szive és holtan 
esett össze ...

Ezért tartja a közmondás, hogy 
»egy apa könnyebben gondoskodik 
hat gyermekről, mint ~hat gyer
mek egy édesatyáról«. .

*
Egy keményszívű fiúnak az é- 

desatyja éhezett, és nagy nyomo
rúságban élt. Mikor beköszöntött a 
hideg tél, elment az öreg édesapa 
a fiához, megmutatta néki rongyos 
kabátját, amelyet átjárt a hideg 
szél, és a kékrefagyott kezeit, és 
új kabátot kért tőle. A fiú eluta
sította kérésével. Az öreg édes
apa néhány hét múlva újra el
ment a fiához, megismételte ké
rését, és amikor a fiú kitiltotta a 
házából, odaálit az ajtó elé és úgy 
könyörgött. Erre a fiú így szólt 
kicsiny fiacskájához: »Nesze, itt 
van ez a régi szőnyeg, vidd oda a 
koldusnak, hogy  azzal meg- 
foltoztassa a kabátját, és nekünk 
végre nyugtunk legyen tőle!« A 
kisfiúcska fogta a szőnyeget és 
kiment. Atyja az ablakon keresztül 
leste, hogy mi fog történni. És 
íme, mi történt? A fiúcska a sző
nyegből levágott egy darabot és 
elrejtette a padláslépcső alá. »Mit 
csinálsz te itt?« kiáltott rá az aty
ja. A fiúcska így felelt: »Ezt fél
retettem, hogy ha nagy leszek és 
édesapám tőlem új kabátot kér, 
ezt adhassam oda.« Erre egyszerre 
megvilágosodott a férfiú előtt cse
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lekedetének gonoszsága, és miköz
ben tekintete kicsiny gyermekén 
nyugodott, így szólt hozzá: »Hozd 
be nagyapádat!« Amikor ez bejött 
a szobába, odaültette a meleg 
kályha mellé, azonnal új, meleg 
télikabátot rendelt a számára, ma
gánál tartotta és ápolta öreg é- 
desatyját, amint az egy igazi kö
telességtudó gyermekhez méltó.

»Ki mint vet, úgy arat«.
*

Tiefstádt Farkas fegyverkovács
nak volt a fia, és magla is ezt a 
mesterséget tanulta. Később azon
ban mint hős katona vált ismere
tessé. Fejedelme szolgálatainak ju- 
talmazásaképen szép birtokkal 
ajándékozta meg. Egy alkalom

mal meglátogatta őt a fejedelem, 
és amikor ott állt magas vendége 
mellett, hogy az étkezésnél kiszol
gálja, vendége maga mellé akar
ta ültetni. Tiefstádt azonban így 
szólt: »Ha fenséged egy kérésemet 
kegyeskednék teljesíteni, íme a 
házamban tartózkodik öreg édes- 
atyám, akinek Isten után életemet, 
mesterségemet és mindenemet kö
szönhetem: őt illeti meg, hogy he
lyettem fenséged melLe't ülhessen.« 
»Hozzátok be az öreg édesatyát« 
szólt a fejedelem, és az öreg fegy
verkovács kénytelen volt odaülni 
a fejedelem mellé. A fiút pedig, 
aki ilyen'hűségesen teljesítette a 

] negyedik parancsolatot, ezentúl 
még jobban szerette fejedelme!

Közli: Z. H.

Édesanyám.
Nem születtem palotában, 
Alacsony ház volt, lakom;
A szegényes, kis szobában 
Nem tanult meg fürge lábam 
Járni sírna padlaton.
Nem vezetgélt cifra szolga, 
Boldog én, helyette rám 
Hű anyai szem mosoly ga,
S királyfinak nincs jobb dolga. 
Úgy nevelt szegény anyám. .
Mennyi szépre, mennyi jóra 
És nemesre oktatott,
Mint a gazda porhanyóra 
Szántja földjét s vígan szórja 
Bele a piros magot.
Gyermekéhez mennyi drága, 
Mennyi szép reményt kötött, 
Csókja, könnye, imádsága 
Kisért ki a nagy világba 
S fölöttem ott őrködött.

S mikor ajkamon megáradt 
A sors üröm-pohara,
Könnye soha föl nem száradt, 
Imádságban el nem fáradt, 
Nem volt éje, nappala.. •
Tűntek évek és fölöttem 
Hol borúit volt, hol derűit,
S hullámverten, szélűzötten, 
Végre én is kikötöttem,
Csend van most, a vész elült.
A való, mit be nem váltott, 
Tűnt ábránd nem keserít. 
Adtál, Uram, kis családot,
Áldó kezed legyen áldott,
Meg e drága ősz fej itt!
Lármátokat meg ne halljam, 
Csöndesen csak, gyermekek, 
Lábújjhegyen lépve halkan, 
Hang se mosta csacska jajk-on, 
Nagyanyátok szendereg.

De szívünkből fel az égre 
— Templom ez az ősi ház —
Fehér szárnyon szálljon érte,
Kinek áldás egész élte,
Egy meleg, buzgó fohász. Irta: Vargha Gyula
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Az anya utolsó nagy gondja.

Halálos ágyán fekszik egy öreg 
falusi asszony. — Gyorsan ment ¡a 
dolog. Utolsó percekig dolgozott
— és most ott fekszik csendesen, 
barna, kérges kezeit összekulcsol
va tartja a  takaró felett, és tud
ja, érzi, hogy nemsokára vége 
lesz mindennek.

Ágya mellett ott ül három fia, 
látszik rajtuk, hogy tudnak dol
gozni és meggondolják, amit tesz
nek, és mégis az anya tekintete 
egyikről a másikra siklik, mintha 
keresne valamit, amit nem talál.

Az öregasszony hívő volt. Igye
kezett Isten világosságában járni;
— de rettenetes félelemmel jött rá 
halálos ágyán, hogy  fiai nem is
merik Azt, aki az életnek értelmét 
és tartalmát megadja. Mindhárom 
tekintélyes, becsületes férfi volt, 
de Istenről és az 0  szent Fiáról 
semmit sem tudtak.

A halálos fájdalmakhoz társul
tak a megbánás gyötrelmei: »rossz 
anya voltam, a testüket ápoltam, 
de a lelkűknek nem adtam meg 
azt, amire szükségük volt, és ni őst 
itt kell hagynom őket, és senki 
sem fogja nekik megadni azt, a- 
mit én elmulasztottam megadni.

Halálverejték jelent meg a hom
lokán, és kezét összekulcsolva így 
imádkozott: »Atyám, adj még egy 
órát számomra itt e földön, hogy 
megmondhassam gyermekeimnek 
hogy Te voltál az én életem, Te 
voltál az én erősségem, az én me
nedékem. Nem tudok nyugodtan 
meghalni, ha nem vezethetem őket 
Tehozzád«.

Néma csend borült a szobára, 
j és mintha a csendben megjött vol

na a felelet: — még egy óra!
Az öregasszony felül ágyában, 

j ránéz fiaira és beszélni akar. 
bizonyságot tenni Istenről, de a

mikor meg akar szólalni, úgy 
tűnik fel neki, mintha nem a he
lyes szavak tolulnának az ajkára. 
Lélekzete eláll, kétség kél a szívé
ben és azt gondolja: hosszú élete
met előttük éltem le és azon szem- 
melláthatólag Isten áldása nyugo
dott, ha ez nem vezette őket isten
hez, akkor hogyan tudjam őket |a.z 
én szegényes, utolsó szavaimmal az 
Úrhoz vezetni.

Az óra elmúlt.
A haldokló újra könyörög: 

»Mennyei Atyám! adj nékem csak 
egy félórát és adj erőt számomra, 
hogy tudjam őket. Tehozzád ve
zetni.

Újra nagy csendesség lett és a 
csendességben megjött a haldokló
nak a felelet: még egy félóra!

Az anya megfogja fiainak a ke
zét, majd fölfelé mutat és kérni 
akarja őket, hogy forduljanak Is
tenhez, — de fiai zavartan félre
fordulnak, és az anyja érzi, hogy 
még ebben az órában sincs ereje 
fiai szívét Istenhez fordítani. -  
És a félóra elmúlt!

Lélekzete mindig rövidebb lesz, 
a halálgyötrelmek fokozódnak. 
Nagy félelmében, utolsó erőfeszí
téssel kulcsolja össze a kezét és 
még egyszer odamenekül Isten
hez: »Kegyelmes Atyám! — sut
togja — adj még egy percet ne
kem, csak egy percet adj nekem, 
hogy Hozzád könyörögjek és a 
szívedre helyezzem őket. Közeleg 
a vég, és nem tudok már semmit 
sem tenni szeretett gyermekeim
ért. Rossz anya voltam! De ne 
büntesd a gyermekeimet. Egé
szen a te kezedbe teszem le őket, 
tégy velük amit akarsz. Éheztesd 
őket, szomjúhoztasd őket, bocsáss 
rájuk betegséget, vedd el tőlük, 
aki legdrágább nékik, tedd őket 
koldusszegénnyé, törd össze őket. 
— de vond őket magadhoz.«
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Csend van, és ¡a csendességben 

a három fiú úgy érzi, hogy va
lami csodálatos erő lelt úrrá fölöt
tük. Haldokló anyjuk arca soha 
nem látott földöntúli fényben ra
gyog . .• és ők térdreroskadnak.

Amikor az anya még egyszer, 
utoljára felnyitja szemét, ágya mel
lett térdelő fiai homlokán meny- 
nyei fényt lát. Nem tudja, hogy ez 
az ő saját arcának a  visszfénye, 
de tudja, hogy a mag jó földbe 
hullott — most — és Isten ke
gyelméből földi életének utolsó 
percében még meglátja a csodát. 
Utolsó erőfeszítéssel kezét fiai fe
jére teszi és megáldja őket ...

K Ü L M I S S Z I Ó

A szülők legjobb ajándéka.
Egy misszionáriusnő írja:

»A legtöbb keresztyén ház a
gyermekeknek az Élet útjában való 
oktatására vonatkozó feladatot az 
iskolára és a konfirmandusoktatás
ra bízza, úgyhogy a szülői házban 
nyert oktatásról, az áhítatokon kí
vül, nem lehet szó. Ilyen házi ta
nítás természetesen időt és kénye
lemfeladást követelne, de azzal az 
áldással járna, hogy szülők és 
gyermekek közelebb jutnak egy
máshoz, és hogy a szülők az önfe- 
gyélmezésben gyakorolják magu
kat; mert a gyermekek kitűnő 
megfigyelők és szóváteszik, mikor 
a szüleik tanítása és gyakorlati é- 
lete nem fedik egymást. Megtör
tént pl. a következő eset: Egy a- 
nya, aki gyermekeit Isten Igéjében 
oktatta, utána a konyhában egyik 
szolgálóját valamilyen mulasztás 
miatt alaposan összeszidta. Ezt 
végighallgatta az anyának igen fi
nom érzésű fiacskája, és legköze
lebb így szólt édesanyjához: »A- 
nyukám, te azonban nem azt tet
ted, amire minket tanítottál«...

Lehet, hogy egyik-másik anya azt 
mondja: »nem vagyok alkalmas 
házi tanításra«. Arra azonban min
den anya képes, hogy gyermekei
nek Istenről és a Megváltóról be
széljen, s vannak könyvek is, me
lyek ebben segítséget nyújthatnak 
neki, azonban jól fel kell készül
nie s magában feldolgoznia, amit 
a gyermekeknek nyújtani akar. Fi
gyelje csak meg az ember, hogy 
mennyire szeretik a gyermekek a 
bibliai történeteket, s ha ezt lát
ja, megjön a bátorsága, és- sok ö- 
röme lesz. S az is tény, hogy más 
gyermekek is, akik egyszer reszt
vettek a házi tanításon, szívesen 
jönnek, mikor az édesanya hívo
gatja saját gyermekeit, hogy ok
tassa őket. Nem kell hosszan be
szélnie, s nem is kell mindig újat 
mondania. S az étkezésnél a gyer
mekek el fogják mondani az édes
atyjuknak is, aki még hozzáfűz 
egyet-más-t s aztán együtt megta
nulnak egy bibliai vagy egy ének- 
verset. Ezeket az órákat a gyer
mekek akkor sem fogják elfelejte
ni, mikor már régen elkerülnek a 
szülői háztól. Egy nyolcéves gyer
mek egyszer így szólt édesanyjához: 
»Édesanyám, én olyan szomorú 
vagyok, hogy meghalt a Megvál
tó, de mégis örülök neki«; ez mu
tatja, hogy a kis gyermek szíve 
megnyílt a Megváltó munkája szá
mára, és ez a legfontosabb. Vajha 
minél több szülő hozzálátna a házi 
tanításhoz, amire az U-r kötelezi 
őket, és amivel gyermekeiknek tar
toznak !

A Licht und Leben“ nyomán közli:
Z . H .

Thoma János német festő szá
mára ezt a mondást hagyta édes
anyja a  halálos' ágyán: »Segíts 
mindenütt, ahol tudsz, akkor gaz- 

| dagon megáldott lesz az életed.«



Tudakozzátok az Írásokat
Aug. 16. T.  Tim. 3:8—16. Miklós 3.

Éles ellentétbe állítja ittt a próféta a 
hamis és az igazi prófétákat. Az előb
biek csak a maguk hasznát keresik, 
pénzért prófétáinak, s ha jó jövede
lemre számíthatnak, akkor a bűnöket 
elleplezik, s békességet hirdetnek, ha 
pedig szépszerével meg nem kapják 
a hasznot, akkor erőszakkal is meg
szerzik azt maguknak. Az igaz prófé
ta mindenkor Isten üzenetét szólja, 
mert megteljesedik az Ur Leikével. 
Ha Isten úgy akarja, ítéletet is kész 
hirdetni, akármit fog is ezért a maga 
számára aratni. Kérjük Istent, hogy 
nyissa meg lelki szemeinket az igaz 
és hamis próféták megismerésére!

Aug. 17. I. Tim. 4. Mikeds 4:1—7, 
11—14; 5:1. A bűnök fölött elhang
zott kemény ítélet után megszólal a 
próféta ajkán Isten kegyelmének hir
detése is. Az Ur még helyre fonja állí
tani az ő népét, spogányok világosságá
vá is teszi Akik pedig a pogányok közül 
továbbra is harcolnak ellene, azokat 
elveszti. Ez a prófécia elsősorban Iz
raelnek az utolsó időkben való sorsá
ra vonatkozik, de vonatkozik általá
ban Isten népére. Az Úr az övéit is 
megdorgálja, hogy jobban megtisztít
hassa, de aki végig megáll az megtar- 
tatik és elnyeri az Ígéreteket.

Aug. 18. I. Tim. 5:1—13. Ezsciids 29: 
18—21. Ezek a jövendölések is az utol
só időkre szólnak, amikor minden ami 
gonosz, eltöröltetik, minden nyomorú
ság megszűnik, miden szenvedés el
múlik, s IKrisztus lesz Úrrá a földön. 
Boldog az, aki Krisztus országának a 
polgára lesz. S kik azok? Akik itt a 
mostani életben elfogadták őt nem 
csak bűneik eltörlőjének, hanem Uruk
nak és Királyuknak is. Ezek közé tar
tozol-e?

Aug. 19. Márk. 7:31—37. 11. Kor. 3: 
4 9. Ján. 8:31—36. Csel. 16:9—15. Pál 
apostol jól tudja, hogy ő magától nem 
alkalmatos Isten szolgálatára, de Isten 
alkalmatossá tette. És pedig felséges 
szolgálatra hívta el, az új szö
vetség szolgálatára. Nem a törvényt 
kell hirdetnie, mint Mózesnek, a tör
vényt, amely kárhoztat, hanem az 
evangéliumot, amely megelevenít. Min
den hívő keresztyén szolgája lehet az 
evangéliumnak, ha nem nyilvános 
igehirdetéssel is, de bátor bizonyság
tétellel, megszentelt élettel a szeretet
nek szolgálataival.

Aug. 20. Péld. 20:1—15. Mikeds 6:1— 
8. A próféta dorgáló szavaira s Isten 
sok jótéteményeire való emlékezteté- 
sére (4—5. v.) kihívóan, szinte gúnyo

san hangzik a nép kérdéise (6—7. v.) 
mintha szeméra akarná hányni az 
Urnák, hogy milyen nehéz és termé
szetellenes áldozatokat kíván tőle. S 
milyen világos erre a ¡próféta felelete: 
az Ur nem ilyen áldozatokat kíván, 
hanem azt, ami a legegyszerűbb és 
legtermészetesebb: igazságot, irgal-
rmsságot, alázatosságot. Vájjon meg
értette-e már s követi-e ezt a három 
parancsot a mai keresztyénség ? Meg
értetted-e s követed-e te?

Aug. 21. l. Tim. 5:14—25. Mikids 6: 
9—16. A pénz szeretete egyik legna
gyobb bűne az emberiségnek ősidők
től fogva. Pénzért, gazdagságért kész 
csalni, lopni, gyilkolni, hamisan es
küdni, szóval a bűnöknek a legmélyebb 
fertőjébe sülyedni. Nem hiába ostoroz
za Isten igéje itt is, s az új testamentum
ban is a pénz szerelmét, amellyel az 
emberek sok fájdalommal szegezik át 
magokat (I. Tim. 6:9, 10.). De nem 
harminc nyomorult ezüstpénzen adta- 
e el Judás is Mesterét, hogy általsze- 
geztessék?!

Aug. 22. I. Tim. 6:1—10. Mikeds 7: 
1—7. Az Ur Jézus egyik beszédében 
azokra a szavakra látszik hivatkozni, 
(Máté 10:34—36), amelyeket itt a 6. 
versben olvasunk. S így a próféta sza
vai is olyan helyzetet tárnak elénk, ami
kor az egymással szoros összekötte
tésben lévő emberek — mint pl. ba
rátok, szülők és gyermekek, házastár
sak, úr és szolga — közt az egyik fél
nek az Úrhoz való ragaszkodása miatt 
támad ellentét. S ebben a harcban az, 
aki az Ur mellett van, nyugodtan mond
hatja el a próféta vallástételét (7. v.). 
Mennyi ilyen tapasztalata van ma is 
Isten gyermekeinek!

Aug. 23. I. Tim. 6:11— 21. Mikeds 7: 
8—20. A próféta nem az ítélet hirde
tésével végzi könyvét, hanem Isten 
túláradó kegyelmének magasztalásá- 
vel, amely követni fogja a nép meg
alázkodását. Igen, aki teljes szívből el 
tudja mondani: »Az Ur haragját hor
dozom, mert vétkeztem ellene« az az 
Ur bűnbocsátó kegyelmével is találkoz
ni fog, az Ur irgalmasságát és hűsé
gét is tapasztalni fogja. S szíve túl
árad majd a hálától: »Kicsoda olyan 
Isten, mint Te vagy?!« Óh bár sokan 
közülünk átélhetnék ezt a boldog ta- 

1 lá'ko/.ást, szerezhetnék meg ezt a fel
séges tapasztalatot!

Aug. 24. II. Tim. 1:1—14. Ndhum 1. 
Náhum próféciája Isten Ítéletéről, mint 
az első versből olvassuk, Ninive ellen 
szól. De a súlyos ítélet hirdetésébe 
mindenütt bele vannak szőve a biztató 
ígéretek, amelyek Izraelnek szólnak. 
Az ellenség szorongathatja, de az Ur



az ő erőssége, rabságba hajthatja, de 
az Ur felszabadítja. Idáig is azért 
engedte meg, hogy az ellenség diadai- 
m?skodjék rajta, mert Izraelnek szük
sége volt erre a megaláztatásra. Az 
Ur egy bizonyos mértékig mindig meg
engedi, hogy az ellenség bántsa és gyö
törje az övéit, addig ugyanis, amíg 
azoknak erre szükségük van, nevelés 
szempontjából, de mihelyt a szenve
dés elérte a maga célját, a megaláz
kodást, akkor jön a felszabadulás s 
az ellenség megszégyenülése.

Alig. 25. H. Tim. 1:15—2:10. Zak. 
7:4—Í0. Mit ér minden vallásos szer
tartás, imádkozás, böjtölés, ha mind
ez csak külsőség? Isten a szívet nézi s 
az önző, igazságtalan, irgalmatlan szi
vek kürső istentisztelete utálatos elet
te. Egészen a szív legbelsőbb redőiig 
vizsgát 'bennünket, ismeri gondolatain
kat és érzéseinket, s tudja, hogy azok
ból indul ki a bűn. S ha a szíveinket 
bűnbánatra és megtérésre nem indít
hatja, akkor elfordul minden vallá
som ceremóniánktól. Nem külső lorma- 
ságok tehetnek bennünket előtte ked- 
vesikké, hanem az Ur Jézus vére által 
tisztára mosott szív.

Aug. 26. Luk. 10:23—37. Róm. 3:21— 
28. Márk. 12:41—44. I. Pét. 2:1—10. 
»Mert nincsen különbség«, ezt mondja 
az ige. Nincs különbség a bűnösségben 
sem, mert mindnyájan vétkeztünk s 
halált és kárhozatot érdemeltünk. De 
nincs különbség a kegyelem felajánlá
sában sem. mert az minden embernek 
szól. Különbség csak a hitben van. Aki 
hittel elfogadja Krisztus áldozatát, az 
megmenekül és üdvözül, aki elutasítja, 
az elvész, elkárhozik. Ez olyan egysze
rű s mégis nehéz a büszke emberi 
szívnek, amely minden áron cseleke
detek által akar üdvözülni, a maga ér
deméből. Ez lehetetlen. Az üdvössé
get Jézis megszerezte számodra, fo
gadd el, higyj!

Aug. 27. Péld. 20:16—30. Náhum 2:
1 13. Amilyen mélységesen megraga
dó a bibliában Isten szeretetének és 
kegyelmének kinyilatkoztatása, éppen 
olyan szívet megrendítő búsulásának 
és haragjának a kijelentése. Isten lé
nyében éppen úgy benne van a szent
ség, mint a szeretet. A szeretet teszi 
őt hcsBzútűrövé, de ha hosszútürése 
is eredménytelen marad, akkor szent 
haragja visszavonhatatlan. Ezt önti ki 
itt mcst Ninivére. S ezt fogja kiönteni 
az utolsó időkben mindenkire, aki az 
Ő szeretetének legtökéletesebb meg
nyilvánulását, Szent Fiának a ¡Golgotán 
elvégzett engesztelő áldozatát vissza
utasítja.

Aug. 28. II. Tim. 2:11—26. Náhum 3 -I

1—3; 6—19. Ninive ítéletének kelyhe 
csordultig betelt. »Nincs enyhítés a 
te sebedre, gyógyíthatatlan a te nya
valyád« mondja az Ur a próféta szája 
által. Amíg a kegyelmi idő tart egy 
nép vagy egy személy fölött, addig ke
reshet és találhat gyógyulást minden 
sebére, amelyet a bűn ejtett rajta. 
De ha makacs ellenállással, állhata
tos elutasítással eljátszotta Isten hosz- 
szútűrő szeretetét, akkor nincs szá
mára kegyelem. Akkor már nem is tud 
bűnbánatot érezni. Aki tehát még tuc 
keseregni bűnei felett, bármily na
gyok is azok, az ne essék kétségbe, 
mert még van gyógyulás a sebére.

Aug. 2g. II ;.Tim. 3:1—9. flabakuk 
1:1—11. A próféta fájó szívvel látja, 
hogy a Síép nem hallgat az ő intésére, 
hanem tovább is a bűn útján jár. S 
még fájdalmasabb neki, hogy úgy 
látja, mintha Isten nem hallgatná meg 
az ő könyörgését, amellyel kéri. hogy 
szabadítsa meg őt s tegyen igazsá
got. De az Ur felel s azt láttatja, 
meg a prófétával, hogy az ő igaz
ságszolgáltatása el fog érkezni, Mily 
sokszor tetszik úgy Isten gyermekei
nek, mintha Isten nem hallgatná meg 
kiáltásukat, pedig Isten már esedezés- 
sünk kezdetén is hallgat reánk (Dán. 9: 
23.), csakhogy a feleletet néha el
halasztja, mert böicsesége így látja 
jónak.

Aug. 30. II. Tim. 3:10—17. flabakuk 
1:12 —2:4. A próféta megértette Is
ten feleletét. Látja, hogy Isten szent 
s Izrael népére is el kell hoznia az 
ítéletet bűneiért, de azt is látja, hogy 
Isten irgalmas, s nem fogja mindvégig 
eltűrni, hogy a pogány nép, amely 
még gonoszabb mint Izrael népe, nyo- 
morgassa és elnyelje ezt. Csak míg 
Izrael meg nem tér, addig lesz rajta 
ez a nyomorúság. S a próféta, őrhe
lyén állva, csendben és bizalommal 
akarja kivárni ezt az időt. S ei is nyeri 
a bíztatást, hogy az nem fog késni, 
Habakuk hisz és él az ő hite által.

Aug. 31. II. Tim. 4:1—8. flabakuk 
2:5—Í4; 19—20. Az Ur itt azt az íté
letet állítja a próféta szeme elé, ame
lyet a (Káldeusokra fog kitölteni, majd 
ha betelik bűneiknek mértéke, ame
lyekkel Izraelt is háborgatják A nnlva- 
nyok összeomolnak, de az Ur, a fel
séges Isten mindörökre ott ül az ő 
szent templomában. Öh, milyen ke
gyelem, hogy mi odaj árulhatunk ennek 
a szent Istennek a színe elé, mert a 
kárpit szétszakadt, mikor az Ur Jézus 
teste megtöretett s vére kiontatott ott 
a keresztfán! (Máté 227:50, 51.)
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