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„Magamnak“ —  „másnak“.

Mikor Atyám házába vett, 
szegény, tékozló gyermeket, 
s kegyelme fénnyel rámborult, 
feledve lett a régi múlt.
Béke, öröm, hit és remény: 
Őbenne gazdag lettem én.
Már tudtam adni másnak is 
és nőtt a kincs és nem fogyott. 
Sugarasan szálltak felém 
simogató, szép mosolyok.
Én meg csak adtam szüntelen, 
soha nem kéidve, mi marad.
— De volt, de jött egy pillanat. 
Megszólított egy régi hang:
oly ismerős . . .  oly idegen 1 
Bízó szívemre árny borult 
komoran, szürkén, hidegen :
„Ó, te szegény I Nap nap után 
nézd, elsiet, te meg csupán 
másnak adod kincseidet?
Valamit, mondd, mért nem veszel, 
valamit el mért nem teszel 
magadnak, magadnak! Magad-

ínak 1“
— Szégyen! Viszhangra lelt a

[hang,
Mint félrevert, ijedt harang 
kongott, bongott balga szívem : 
Igen, igen I Ez kell, igen ! 
Magamnak, magamnak 1 Magam

n ak I
Ma egy mosolyt, holnap megint. 
Letépni mind, virág ha int! 
Szépségeket, szeretetet,

simogatást, napsugarat, 
másnak ha már nem is marad : 
magamnak, magamnak, magam-

[nak !
. . .  Miért lettem ilyen szegény ? 
Megint csak eltévedtem én? 
Megint a régi rongyokon 
akad meg könnyes, bús szemem, 
úgy botorkálok betegen ? 1 
Felém nyúlnak aszott kezek 
s a lelkem kínban megremeg:
Én . . .  én már nem segíthetek . . .  
Magamnak sincsen . . .  nem lehet 1 
Vagy adjam, ami megmaradt?
Pár morzsalék, pár rongydarab? 
Fakó mosoly, tépett remény, 
fogyó hit száraz kenyerén 
ki lakik jól ? Keserű étek 1 
— Mindegy! Vegyétek és egyé

nek 1. . .
Hogy áradok! Hogy éledek !
Fény futja át a szívemet I 
Fakó mosoly színnel telik, 
remény ragyog, fényeskedik, 
hit zeng győzelmi éneket, 
sugarat hint a szeretet I 
Milyen gazdag vagyok megint 1 
A lelkem mindent szertehint, 
mégis marad, el még se fogy! 
Nem kérdve, mint, nem kérdve,

[hogy,
hittel harangoz a szívem:
Igen, igen 1 Igen, igen 1 
Másoknak, másoknak 1 Másoknak 1 

Bélák Erzsébet.

X. évfolyam, 1?. szárti. 
1934. szeptember 1.
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Jaj annak, aki rakásra
Hab.

A keresztyén ember élete e föl
dön állandó kísértéseknek és ve
szedelmeknek van kitéve. Ezért az 
apostolok levelei telve vannak ko
moly intésekkel, kitartásra és harc
ra való buzdítással. Az apostolok
nak már szomorú tapasztalataik 
vannak: a Sátán vészes ólálkodá
sának és támadásainak nem egy 
hívő lélek esett áldozatul. Ezért 
intenek és figyelmeztetnek olyan 
féltő gonddal a'z ellenállásra és a 
Krisztusban való maradásra.

Boldogságunk lényege az Ur Jé 
zussal való benső életközösség, ö  
mi bennünk, és mi Őbenne. Amely 
életben ez kifejezésre jut, ott bé
ke és boldogság lakozik. Ott a 
Sátán nyugtalanító és kárhozatra 
vezető befolyása nem érvényesül. 
Az ellenség tehát arra törekszik, 
hogy velünk valami egyebet meg
kedveltessen, ami szívünkben he
lyet foglalva megzavarja az Úrhoz 
való viszonyunkat.

A visszaesés legveszedelmesiebb 
útjára és lehetőségére mutat rá 
Habakuk próféta: »Jaj annak, aki 
rakásra gyűjti, ami nem az övé!« 
A »jaj« ez Igéből belecsendül a 
mi szívünk mélyébe is és a benne 
foglalt ítélet sok mindent sújt ben
nünk, amire talán természeti embe
rünk büszke.

Sok megtért ember részére közel
eső és nagy veszedelmet jelent a 
pénz szerelme. Miután a hiúságnak 
és hasnak szolgáló pénzkiadások 
véget értek, természetszerűen a ta
karékosság jut uralomra. A taka
rékosság ellen pedig semmi sin
csen az Isten Igéjében. Persze az 
ellenségnek gondja van rá, hogy 
lassan becsempéssze a takarékos
ságba a pénzsóvárságot. A rakás
ra gyűlő pénz rendkívül veszedel
mes hatalommá Lesz. Hatalommá,

u g á r"

gyűjti, ami nem az ö vé1/
2, 6.

amely beveszi magát szívünkbe és 
az Isten iránti szeretetet csorbítja és 
gyengíti és sok gonosz vágynak 
nyitja meg újra az útját szívünk
be. (Ef. 5:5. 1. Tim. 6:9, io.) 
Ezután következik, hogy akik az 
Ur kegyelméből szabadok lettünk, 
most ismét rabok leszünk: a fös
vénység rabjai. Anrig lábunk alatt 
van a vagyon, — amig olyan, mint
ha nem volna, addig szolgánk ne
künk, de ha szívünkbe kerül, ak
kor bálványunkká Lesz.

A fösvény bálványimádó. Amerre 
tekint, mindig az a kívánság él 
benne: rakásra gyűjteni, szaporí
tani. Képzelet világát hatalmas va
gyon képe tarkítja. Minthogy lel
kének törvénye és parancsa a hír
vágy, azért cselekedeteiben ez in
dítja — ennek érdekében köt ba
rátságot és gyűlöli meg felebarát
ját-

Azután a hírvágy tolvajjá is ne
veli a rabságában sínylődő lelket. 
Nem elégszik meg azzal, amije van, 
hanem állandóan a máséra vágyik, 
Hasznot igyekszik húzni minden
ből és önzése állandóan sarkalja 
és elnyomja a szeretetet. Szíve 
megkeményedik. A lelkiekben is 
nagy akadállyá lesz a fukarság. 
Lassan megtagadja mindazt ma
gától, ami pénzkiadással jár; a 
hasznos könyveket, és különböző 
lelkiépülésre szolgáló előadásokon 
való részvételt. Kemény lesz em
bertársaival szemben és az U r ü- 
gyével szemben is.

Végül szembe kerül az Úrral is. 
A vagyon, a pénz, a  bálvány elta
karja előle az Urat. Aggodalmas
kodó és sopánkodó lesz. Ajkán 
még viseli az Ur nevét és imádko
zik hozzá, azonban szíve már a

*A FébéEgyesület konferenciáján el 
hangzóit előadás vázlata.
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mammonon csüng. E gy  francia ki
rályról mondják, hogy így fohász
kodott védőszentjéhez Máriához: 
»Királynőm tied egész országom és 
mindenem a mim van — csak a 
haszonélvezet legyen az enyém«. 
Ilyen nyilvánvalókig hazug hely
zetbe kerül a fukar ember az Urt|al 
szemben. 1

Az Isten Igéje jajt mond a fös
vényre: a bálványimádóra. Ja j ne
ki már itt a földi életben, mert 
nyugtalan életet él. Nincsen örö
me, elvesztette a szere tetet Urát és 
a nyomorait mammonon csüng.

Az Ige folytatja: »De meddig!« 
Meddig gyűjthet rakásra? Mily ha
mar jön az az óra. amikor ő maga 
vigasztalanul., elveszítve Megváltó
ja kegyelmét megy a sötét halál
ba és a  [gyűjtött rakás széjjel-hull. 
Még mindegyikünknek van módja 
arra, hogy fellebbentse a takaré
kosság függönyét, hogy nem rejtő
zik-e mögötte az ellenség.

Minekünk az Ur más javakat ké
szített. Amiket szem nem látott, fül 
nem hallott és embernek szíve meg 
se gondolt, amiket Isten készített 
az őt szeretőknek. Az Ur az övéit 
itt is hűségesen ellátja minden szük
ségessel és eljön az idő, amikor 
csodálatos gyönyörűségben lesz ré
szük. Azért tehát az odafentyalók- 
kal törődjünk és nem az alantva- 
lókkai. 1

Legyen nekünk ez Zakeus-óra. 
amelyben — ha már megragadott 
valakit a fukarság és hírvágy ször
nyű bálványa — attól az Ur Jézus 

| ereje általi megszabadul. Ámen.
Mohr Henrik.
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Ha az Urnák hálát adunk, di
csérjük és dicsőítjük Őt, akkor 
nem adunk, hanem kapunk; az 
ember gazdagabb és gazdagabb 
lesz s csodálatos erőt nyer arra, 
hogy a napnak terhét hordozz;a.

Egy ördög helyett hét.

Ismertem egy pontos, rendes asz- 
szonyt. Rendiszerető, dolgos volt- 
Házában munka és szorgalom u- 
ralkodott. Okossága és megbízha
tósága miatt sokak előtt követen
dő példaként állt és tisztelettel te
kintettek fel rá. Háza hétköznap 
épen úgy tiszta volt, mint ünne
pek, vagy lakodalom alkalmával. 
Mindenkivel szíves és barátságos 
volt, csak egyhez nem: Istenhez. 
Szívében nem élt hála az iránt, aki 
naponként megújította felette is 
kegyelmét és irgalmát. Dolgozott 
és küzdött, gyűjtött, de nem gon
dolt Arra, akinek az áldásától függ 
minden. A templombahívó harang 
kongása kellemetlenül érintette, Is
tent nem szerette. De annál inkább 
azt a másik istent, akinek szolgált: 
a mammont, a  pénzistent. Legna
gyobb öröme az volt, ha zárt ajtók 
mögött pénzesládája előtt térdel
hetett és annak növekvő tartalmát 
számolhatta. A szegények házát 
elkerülték, Isten országa, munkája, 
általa nem terjedt. Vagyonáról sen
ki nem tudott, mert gyakran lehe
tett hallani, amint mondogatta: »A 
mai nehéz időben takarékoskodni 
kell, ha az ember gond nélkül a- 
karja elfogyasztani a mindennapi 
kenyeret.« Ez az asszony egyszer 
súlyosan megbetegedett. Gyermeke 
nem volt, egyik ismerőse ápolta. E- 
gyík napon az orvos komoly gon
dolatokba merülve így szólt az is
merőshöz: »A beteg a holnapi na- 

I pót már nem éri meg«. Az asszony 
meghallotta. Sápadtan, üveges sze
mekkel feküdt az ágyában. »Hozd 
a ládakulcsot és nyisd ki gyorsan 
a pénzesládát«. Hamarosan az asz
talra sorakoztak az arannyal, ezüst
tel telt pénzeszacskók. »Úgy, most 
dobd ki mind az ablakon. Sátáni 
pénz! A lelkem ára! Loptam!« A 
leány marékkai szórta ki az abla
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kon. »Tovább! Tovább!'. Fáradtan 
az izgalomtól feküdt vissza a pár
nára. Elaludt- Jótékony álom volt. 
Gyógyulva ébredt. »Mondd csak, 
— szólt a Leányhoz, — »remélem 
nem az egész pénzt szórtad ki .az 
ablakon? Zárd be azonnal a többit 
a ládába és add ide a kulcsot.« A 
visszatérő egészséggel a fukarság 
ördöge is visszatért. De nem egye
dül: Hét más ördögöt hozott ma
gával.

Ne lopj.
Egy lelkész istentisztelet után ha
zatérve lakását kirabolva találta. 
Az értéktárgyak mellett a tolvaj 
a táskából papírost is vihetett ma
gával, pénzt sejtve benne. Néhány 
hónap múlva jól öltözött férfi jött 
a lelkészhez és megkérdezte tőle, 
hogy ő-e az, akinek az otthonát 
kirabolták. Amikor igenlő választ 
kapott, óráit és pénzt rakott a,z 
asztalra, amelyeket a lelkész a sa
játjának ismert fel. A férfi be
vallotta, hogy ő volt a tolvaj és 
hozzátette: »Az ellopott papírosok 
között egy prédikáció volt erről 
az Igéről: »Ne lopj.« Tövis volt 
a lelkem számára, lelkiismeretem 
nem hagyott nyugton, mig az Ú r
hoz tértem.« Isten Lelke által új 
ember lett.

m m

Vádoló lelkiismeret.
Sötét, nyirkos szobában, súlyos 

betegágyon fekszik egy férfi. É- 
vekkel ezelőtt jómódú ember volt: 
dolgos, takarékos, Isten Igéjében 
bizakodó. Azonban jó erkölcsöt 
megrontanak gonosz társaságok. 
Most itt fekszik nyomorultan, resz
kető tagokkal, értelmetlenül maga 
elé bámulva. Ajka megmozdul, de 
beszéde zavaros. »Asszony, ki az,

aki ú jra és újra hív engem?« — 
»Senki« — feleli a sápadt, kisírt- 
szemü asszony. Köröskörül néma 
csend, csak a falióra jelzi komoly 
egyhangúsággal a tovarohanó, le
járó kegyelmi időt. »Asszony«, - 
kiált ismét a férj — »asszony, hon
nan jött az a  férfi, aki ott a kály
hánál áll? Nevemen szólít.«

Éjszaka lett. »Asszony, úgy sze
retnék aludni, de az az ember ott 
a sarokban nem hágy. Haszonta
lan voltam az igaz, hozzád és a 
gyerekekhez. De ott az a hazug! 
Hát megloptalak, kiraboltalak? 
Végy gyorsan egy botot, és üldözd 
ki a szobából! Vedd a pisztolyt, 
sebezd halálra! Csak egy kicsit 
legyen nyugtom tőle!« Újra csend 
lett, de nem soká. A haldokló is
mét felkiált: »Asszony, ki ül az 
ágyam végénél, ki az, aki a képet 
mutatja? Három férfit látok há
rom kereszten függni. A középső 
olyan különösen néz rám, nem bí
rom a tekintetét. Vidd, vidd el a 
képet, aludni szeretnék!« Az asz- 
szony lelkészt akar hívni, minta- 
hogy máskor is  tette. »Nem kell, 
ne hívd, az csak Istenről beszél, 
Isten pedig nincsen.« Gúnyosan 
nevetett. — »Micsoda badarság!«

Hirtelen, mintha láthatatlan kéz 
emelte volna, felült. Atkozódás, 
szitkozódás, kiáltás hagyta el az 
ajkát. »Nincs Isten! — Nincs Is
ten! — Nincs mennyország — szá
momra nincs! — .Nagy, nagy po
kol! Nem — nem akarok! Nincs 
Isten — de mégis, mégis —1 van 
Isten! Van!« — Csend lett, A fér
fi halott volt-

Milyen sokan vannak, akiknek 
sok rejtegetni valójuk van. óh, ti 
esztelenek! Isten sízeme előtt nin
csen sötétség. Nem'lehet rejteget
ni. Hogyan megrémültök majd az 
ítéletnapkor, amikor erről meg
győzettek.



133„ F é n y s u g á r "

Képek az istentelenség 
országából.*

1. Éhség.
Zivataros hideg februári napon 

történt. A szél arcukba csapta az 
embereknek a hideg esőt. S- város 
valamelyik uccájának a sarkán egy 
tatár gyermek guggolt és kenyeret 
koldult, állandóan e szavakat is
mételgetve : Bácsikám, nénikém, 
egy darabka kenyeret adjál! Azon
ban csak nagy ritkán tett be vala
ki egy pénzdarabot a piszkos, so
vány kezecskébe, mert hiszen o- 
lyan sok volt a kolduló. Gyakran 
hallatszott a szókéi sós orosz mon
dás: »Boch dast« azaz Isten állni 
fog, amely mondással elutasítják 
a koldust. Pedig sok ilyen pénzda
rabra volt szükség, hogy félkiló 
kenyeret lehessen venni. Estefelé 
a k oldulok könyörgése mindig sür
getőbb, ellenben az adomány min
dig ritkább lett. A szegény tatár 
gyermek az éjszakát rongyaiba 
burkoltan az uccán töltötte. A kö
vetkező reggel ugyanaz a kép. R e
kedt, szivettépő hangon könyör- 
gött a gyermek, azonban nem sok 
eredménnyel. És ismét este lett. 
Mint egy k is halom boldogtalan
ság, úgy feküdt ott a kis bogárka 
az ucca sarkában. Hirtelenül azon
ban fölegyenesedett a csontvázzá 
lesoványodott alak és velőthasító 
hangon újra és újra ezt kiáltot
ta: Boch dast! A gyermek éhségé
ben megőrült....

2. Az utolsó út.
Földalatti helyiség: körülbelül 

négy méter mélyen a földben, húsz 
méter hosszú és hat méter széles. 
A fal mentén gyalulatlan deszkák. 
Az egyik sarokban fönt kicsiny, rá
csos lyuk, amely az egyedüli ösz- 
szeköttetest jelenti a külvilággal.

|Az ajtó, melyhez tizenkét lépcső
fok vezet, el van zárva, s az ajtó 
előtt vörös katonák őrködnek.

E  földalatti helyiségben 200-300 
ember tartózkodik, kiknek élete 
vagy halála a »független kollé
gium itól függ. Oroszország min
den nemzetisége és felekezete kép
viselve van itt; úgyszintén majd
nem minden kor és osztály: tizen
négy éves gyermektől hetvenötéves 
aggastyánig, férfiak és nők, ifjak 
és hajadonok, tanítók és munká
sok, mérnökök és földmívesek : va
súti tisztviselők és ügyvédek, tol
vajok és gyilkosok, rablók és má
sok, — mind, mind együtt vannak 
ebben a helyiségben, mindre u- 
gyanaz a  sors vár, mind ugyan
azt az ítéletet várja: halált vagy
— életet.• .

A levegő rettentőn fojtó, össze
köttetés a külvilággal —- nincsen.
Élelem — nincsen.

Ha valaki fölmegy a lépcsőn, 
hogy az ajtó résein keresztül friss 
levegőt szívjon, úgy kívülről lö
vések fogadják. Az éjszakát azzal 
töltik, hogy elgondolkoznak a 
múlton és aggódva várják 13. bi
zonytalan jövendőt.

Bármennyire különböznek is e 
helyiség lakói egymástól, — itt 
mindnyájan egyformák vagyunk.
— Jön az este:vajjón ¡ki számára 
fog az ajtó ma utoljára megnyíl
ni és becsukódni? Az én számom
ra-e avagy a te számodra, test»

1 vérem ?
Pszt! Jönnek!... Halálos csend! 

Líhegés . ■ .. Alig hallható sóhaj ho
zás . . .  íme egyszerre a parancs
nok hangja hallatszik, aki az el
ítéltek nevét olvassa. Lassan, ért
hetően és kemény, érzéketlen szív
vel felolvassa a halállistát. És az
után? Igen, szegény szív, és az
után ?

*Szemelvények Kroeker A ntik „Bil- 
der aus Sowjelrussland“ című könyvéből.
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Örült kiállítások, rettenetes ká
romkodások, pillanat alatti meg- 
őszülés, csendes imádkozást, han
gos zokogás, dühöngve őrjöngök, 
alázatosan meghajlók rettenetes 
káoszt alkotnak .. . Egyesek utol
só útjukra lépnek... Fegyvercsör- 
renés... A parancsnok üvöltő 
kommandója.. . Hangtalan levet - 
kőzés —  Kényszerült lefekvés a 
földre, arccal le fe lé ... Utolsó só- 
hajtozás.. .  Borzalmas várakozás.;. 
Tompa fegyverropogás.. .  Az utol
só út volt ez.

így írta le valaki, aki maga is 
ott volt.

Fordította: Z- H ■ 

Életet aranyért.
Néhány évvel ezelőtt egy hajón, 

amely Angolországból Indiába 
ment, tűz ütött ki. Szerencsére a 
közelben más hajó is tartózkodott, 
és felvette a veszélyben lévő uta
sokat. A tenger úgy hullámzott, 
hogy az utasok csak nagy nehe
zen, kötél segítségével tudtak a 
mentőcsónakba szállni, amely ide- 
oda táncolt a tajtékzó habokon. 
Hirtelen az egyik matróznak eszé
be jutott, hogy a hajó belsejében 
nagy összeg pénz van. Előre nyo
mult a kabinban, s mohón raga
dott magához száz aranyat. Sietve 
-zacskóba tette s az övéhez kötötte, 
azután újra a fedélzetre rohant. 
Amikor a sor rákerült, hogy az 
égő hajóból a mentőcsónakba u- 
gorjon, a vihar a mentőcsónakot 
mint könnyű játékszert tovább so
dorta, a mátróz mellé ugrott s a 
vízbe esett. Jó úszó volt s így a 
veszély nem lett volna nagy, azon
ban a derekán lévő zacskó egyre 
lejebb húzta. Megpróbált felemel
kedni, de hamarosan visszabukott 
a mélybe. Elmerült örökre.

„Halló kisfiú, újságot!“
»Nem lehet!« »Miért nem? Hi

szen olyan hangosan kiáltottál, 
hogy a városházáig elhallatszott.«

»Igen, de az a másik utcában 
volt.« »Na és mi a különbség? Si
ess,, én nem érek rá!« »Ebben 
az utcában nem adhatok el újsá
got, ez Jancsihoz tartozik. Ott van 
az utca végén, majd találkozni fog 
vele.«/»És ki az a Jancsi? Miért az 
övé ez a terület?« »Mi, fiúk meg
beszéltük egymás között, hogy ő 
itt fog újságot árulni. Ez jó kör
nyék, mert itjt majdnem csupa i- 
roda van. Szegény Jancsi béna és 
nem tud úgy szaladni, mint mi. Ha 
valamelyik fiút rajtakapjuk, hogy 
itt árul újságot, akkor megverjük.« 
»Most már értem! Ti egymással 
szövetségre léptetek.« »Igen, segí
tünk szegénynek, mert beteg.« »Va 
lóban itt jön Jancsi. Boldog lehet, 
hogy ilyen barátai vannak.«

Ez az úr azután kéjt újságot vett 
a béna fiútól. És miközben tovább 
ment, önkéntelenül felkelt szívé
ben a gondolat, hogy vájjon hány 
üzletember tette volna meg, hogy 
elmulaszt egy alkalmat, hogy se
gítsen egy másikon.

Egyszer a tanító a  gyermekek
nek Isten mindenhatóságáról be
szélt s azt mondta, hogy ¡semmi 
sincs, amit ő ne látna. — »Az U r 
szeme mindenütt mindent lát, a jó 
kat és gonoszokat s semmi sem ma
radhat rejtve az ő tekintete előtt 
— Erre egy okos fiúcska felemelte 
a kezét s így szólt: »Tanító úr, 
de van valami, amit Isten nem lát. 
A bűneinket nem láthatja Krisztus 
vérén keresztül!« Áldott igazság 
ez!
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT!
Szept. 1. II. Tim. 4:9—22. Zsolt. 50: 

14—23. Sokat beszélünk a gyermekek
nek a szülök iránt, s általában ember
nek ember iránt való hálátlanságáról. 
De mi ennek a gyökere? Ha neked is 
van afféle panaszod, kedves olvasóm 
úgy nézd meg a magad szívét és éle
tét: há'ás vagy-e te Isten iránt? Vagy 
csak elfogadod talán jótéteményeit s 
meg sem köszönöd őket? Az Isten i- 
ránt való hálátlanságból aztán sok 
fakad, mert aki Isten iránt nem hálás, 
az nem ismeri őt igazán, az legfel
jebb az ajkán hordja Isten rendeléseit, 
de nem tölti be őket. Azt Isten nem is 
szabadíthatja meg lelki nyomorúsá
gából, így nem taníthatja meg, hogy 
miként dicsőítheti őt.

SZppt. Luk. 17:11—19. Gál, 5:16— 
24 Ján. 5:1-14. I. Tim. 1:12 17. Mi
lyen szomorú itt az arány! Tiz bél- 
poklos közül, akit az Ur Jézus meg
gyógyított, csak egy jött vissza hogy 
háíát adjon neki azért a jótétemény
ért, kilencről pedig szomorúan kellett 
az Urnák azt kérdeznie, hogy hát azok 
hol vannak? S a hálátlanságnak és a 
hálának egyaránt megvolt a maga gyü
mölcse: a hálátlanoknak csak a testük 
gyógyult meg, a hálásnak hite pedig 
megtartotta a lelket is az örökéletre.

SZept. 3. Péld. 21:1—15. Hab. 3. 
Habakuk próféta imádsága van ebben 
a részben megörökítve. Latja közelegni 
Isten ítéletét a gonoszokra s megret
ten. Fölemeli szavát az Úr
hoz s könyörög, hogy az íté
let ideje alatt is emlékezzék meg ke
gyelméről, keltse életre munkáját, és 
jelentse meg magát. S az ítélet meg
látásának közepette is, mintegy imád
ságának meghailgattatása gyanánt, lát
ja jönni az Urat, mint Szabadítót, 
mindazok számára, akik őt várják. S 
mint ahogy magáról tudja és mond
ja, hogy örvendezni és vigadni fog 
szabadító Istenében, úgy hirdetik 
szavai prófécia-képen ezt az örvende
zést Isten minden gyermekének, az 
Ur eljövetele idejében.

Szept. 4. Titus 1. bofóniás 1:1—11. 
Isten haragja, mikor ítélet gyanánt ki
öntetik, nemcsak a teljesen hitetle
nekre, a bálványimádókra sújt le, ha
nem a félszívüekre, akik őelötte is 
hajlonganak, de bálványaikban is bíz
nak. (4. és 5. v.)- De megítéli azokat 
is, akik talán szemmelláthatólag még 
nem hajolnak meg bálványok előtt, de 
szívük mélyén már elfordultak őtőle. 
Sőt azok is ítélet alá kerülnek, akik

közönyös szívvel nem is keresik az Urat, 
s nem tudakozódnak őutána. Nem tar
tozol-e valamelyik csoporthoz?

SZ'Jpt. 5. Ti us 2. bofóniá; 1:12—18. 
A bűnös ember szereti magát avval a 
gondolattal bíztatni, hogy Isten — ha 
egyáltalán létezik — nem ér rá a földi 
dolgokkal gondolni, nem avatkozik be
léjük, nem tesz velünk sem jót sem 
rosszat. Milyen rettenetes csalódás 
fogja érni az ilyeneket, az Urnák nagy 
napja, amikor meglátják hogy nem 
a vak sors intézte itt a földön sem a 
mi dolgainkat, s ha most őreájuk bün
tetés és ítélet szakad, az hitetlensé
güknek a következménye. Semmi sem 
szabadíthatja meg a hitetlen embert 
bűneinek büntetésétől, ha meg nem 
tér s bűneit az Isten Bárányára nem 
veti.

SZept. 6. Titus 3. bofóniás 2. Az Ur 
felszólítja az ő népe közül azokat, akik 
az alázatosság és igazság útjain jár
nak, hogy keressék az Urat, hogy meg
mentessenek, ha majd eljön az ítélet
napja, amelyen az Urnák ellenállók el- 
pusztíttatnak. Akik hívek maradnak a- 
zok »örökségül bírják a földet«. fMt. 
5:5.). Az Ur itt (6. 7. vers) földi életük
ben is Ígéri ezt a híveknek, de Ígéret 
ez nekik arra az időre is, mikor az Ur 
újraeijövetelekor ő lesz a király a fői
dőin s vele együtt uralkodnak majd a- 
zok, akik mindvégig hivek maradtak.

Szept. 7. Filemon 1—9. bofón. 3:1— 
8. Nincs az emberi társadalomnak o- 
Iyan osztálya, amelynek belsejébe el 
ne tudna hatolni a bűn. Sem fejedel
mek, sem próféták sem papok nem 
képeznek ez alól kivételt. Minden e- 
gycs embernek meg kell férnie, akár
milyen földi álláshoz vagy foglalko
záshoz tartozzék is. Egyedül Isten az, 
aki tökéletes igaz, s ő az, aki a bű
nös embert megigazíthatja, ha az ő- 
benne bízik, őhozzá fordul s elfogad
ja azt a kegyelmet, amely lehajolt hoz
zánk a Jézus Krisztusban, s elvégezte 
megváltatásunk munkáját a Golgotán.

SZept. 8. Filemon 10—25. I. Kir, 17: 
8—16. Milyen hitre és engedelmesség
re volt szüksége a sareptai özvegyasz- 
szonynak, hogy az Illés beszéde sze
rint cselekedjék s kevés kis lisztjé
ből és olajából először is a prófétának 
süssön pogácsát s kitegye magát an
nak, hogy a maga és a fia számára 
még az az utolsó menedék se marad
jon meg. De az asszony mégis hitt 
és engedelmeskedett. S milyen gaz
dag jutalmai nyert ezért. Nem csak a
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maradékból lakhattak jól a próféta 
mellett még ő és a fia is, hanem a 
liszt és az olaj azután sem fogyott el 
s elég volt nekik az éhínség egész ide
jére. Tudunk-e mi így hinni és engedel
meskedni, s adni a szükölködőnek 
mikor magunknak is kevés van?

Szept. 9. Máté 6:24 -34. Gál. 5:25— 
6:10. Ján. 11:1—11. II. Thess. 3:6 13, 
A keresztyén embernek a mindennapi 
életben is be kell bizonyítania, hogy 
keresztyén. Aki magát annak vallja s 
amellett relndetlenül, dologtalanul éi s 
másokat nyugtalanít magaviseletével, 
az szégyent hoz az Ur nevére, s meg
érdemli hogy megszégyenüljön. Még 
az igét hirdető lelki munkásoknak is 
szükségük van arra, hogy valami testi 
munkát is végezzenek, s Pál apostol 
ebben is példaként járt elől. Joggal 
mondja ebben is: Legyetek az én kö
vetőim. fFil. 3:17.).

SZept. 10. Péld. 21:16-31. Sofón. 3: 
9- 20. Isten haragjának kitöltetése után 
ha az a célt elérte, és bűnbánatra ve
zetett, következik a, kegyelem kiára
dása. Szól ez a prófétánál elsősorban 
Izrael népének, de szól az utolsó idők
re vonatkozólag az egész emberiség
nek, s szói az idők folyamán keresz
tül minden népnek és minden egyes 
embernek is, aki a vétke miatt 
való dorgálást elfogadva, magát meg
alázza. »Az Ur közötted van, nem látsz 
többé gonoszt« »Az Ur, a te Istened, 
közötted van, erős ő megtart«; ez a 
kegyelem szava a megtérő bűnöshöz.

SZept. 11. I. Pét. 1:1—12. Agpeus 1: 
A zsidó visszatért a babiloni fogság
ból hazájába. A pogány népek közt 
megutálták a bálványimádást, vissza
tértek régi istentiszteleteikhez s a 
templom helyreállítását tervezték. De, 
mint ahogy az ma is megtörténik, né- 
peknél'és egyes lelkeknél, elbizakodtak 
abban, hogy külsőleg most már le- 
' étkezték a pogányságot, igy hát isten
tiszteletük is külsőleg maradt, s ebből 
következett, hogy a templomépítést 
halogatták s ahelyett maguknak építet
tek palotákat, Ez ellen szólal fel erő
teljes hangon a prófé’a. Rámutat, hogy 
önző életükön nincs áldás, s ha ilye
nek maradnak, nem is lesz. Zorobábel 
a fejedelem sJósua a főpap szívükre 
veszik az intést, a népet is felbuzdítják 
s megkezdik a templom építését. Mi
lyen sokat tanulhatnának ebből ma is 
a népek, a magyar nép is! Imádkoz
zunk érte!

SZept. 12. I. Pét. 1:13—25. Agpeus2: 
1—9. A hitbői fakadó engedelmesség 
kedves az Ur előtt. Újabb, felségesebb

ígéreteket ad népének. Az új templom 
még dicsőségesebb lesz a réginél, mert 
az Ur velők van az építőkkel. Anyagi 
gondokkal sem kell törődniök, mert az 
Űré az ezüst és az arany, s Ö gondosko
dik, hogy a mi szükséges, mindig be
folyjon. Nem így történt-e ez az új 
időkben Francke Ágostonnal, Müller 

Györggyel, Thiele-winkler Évával. 
Bodelschwinghgel? S nem történhetik-e 
így Isten magyar gyermekeivel is, ha 
hittel kezdenek építeni az ő dicsőségé
re?

Szept. 13. I. Pét. 2:1—13. Agpeus 2: 
10 23. »Jói meggondoljátok!« Kétszer 
:s hangoztatja itt az Ur ezt az intést. 
Bizony, Isten gyermekeinek jó volna 
sok mindent jól meggondolni. Azt is. 
hogy milyen kegyelemben részesültek, 
mikor az Ur őket a bűn rabságából 
kiszabadította, azt is, hogy sok mun
kájukon azért nem volt áldás, mert 
nem teljes szívvel álltak az Ur szol
gálatában, s azt is, hogyha ismét ő- 
hozzá fordulnak, akkor az Ur is meg
újítja áldásainak teljes kincsesházát. 
Jól meggondoljuk tehát mindezeket!

Szept. 14. I. Pét. 2:13—25. Zaka
riás 4. "Zakariás prófétával és őáltala 
sokatmondó képekben beszél az Ur. 
Ebben a mostani látomásban a zsidó 
templom hétágú gyertyatartójánál tö
kéletesebb gyertyatartót mutat neki 
az Ur. Mig amazon mind a hétágat kü- 
lön-külön kívülről kellett olajjal meg
tölteni, ebbe a hét ágba egy felül lát
ható olajtartóból folyik az olaj, az 
új testamentum! Krisztusra mutatva 
reá. Mellette a két olajfa a Szent-Lé- 
lek által fölkent imádkozó lelkekre 
emlékeztet. De a lelki megújulás mel
lett, amelyre ez a látomás rámutat. 
Isten a nemzeti megűjuíást is megígéri 
népének, amelynek vezetője abban az 
időben Zorobábel, a fejedelmi sarj, 
aki azonban csak előképe az igazi ve
zetőnek, aki Főpap, Király és Próféta 
lesz egyszemélyben.

SZépt. 13. I. Pét. 3:1—13. Jób 5:17— 
26. Félhet-e, aggódhatik-e még az, aki 
ezeket az Igéket ismeri és hittel elfo
gadta. Istennek a teljes szeretete nyil
vánul meg bennök. S miért ne fogad
nád el hittel, drága lélek? Kételkedel 
Isten szeretetében? Nem fogadod el, 
hogy az ő beszéde igazság és soha 
meg nem csal? Ha így van, akkor vess 
magadra, ha nem tapasztaltad még 
mindazt a segítséget, ami itt meg van 
Ígérve. Higyj és bízzál és tapasztalni 
fogod!
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