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BIZONYSÁGTÉTEL.

Szegényes halászkalyibákban 
hogyne beszélnék szívesen 
arról a csendes alkonyairól.

Künn a tengeren ’voltam akkor. 
Reggel tele fiatal vággyal, 
estefele — hunyó parázzsal.
És volt egy szegény, üres hálóm . . .  
— A szivem ta lá n ... A szívem! — 
Azt vetettem ki este, reggel, 
de nem akadt benn semmi sem.

Nyugaton ép letűnt a fény, 
mikor szelíden rámköszönt 
egy poros, fáradt jövevény.
Leült mellém. Beszélt velem . . .  
melengetőn! Oly édesen, 
hogy bár nem is ismertem én, 
odanuzódtam a szívéhez.
Ilyesmit, tán a gyermek érez, 
anyja szívén, ha elpihen. —

Kértem, hogy maradjon velem. 
Legyen ott, ha a tengeren 
hálómat újra kivetem, 
s ha alszom, és ha ébredek, 
át nappalon, át éjjelen!
Es azt felelte rá: Igen.

Még nem is tudtam, hogy ki Ö, 
hogy adni jő, . vagy venni jő, 
én adok, vagy Ö ad nekem: 
de övé lett az életem.
S így indultunk el együtt aztán. 
A tenger is a régi volt.
Fent ragyogott a régi hold.
A hálóm nem volt ugyanaz tán, 
vagy azért, hogy Ö volt velem: 
csodálatos, nagy fogást tettem 
azon a csendes esteien.
Ott csillogott mind egyrakáson, 
mit addig hasztalan kerestem.
Ö meg csak mosolyogva nézte

az én csodálatos fogásom.
Ez, ez történt azon az esten 
S még valami: hogy térdre estem 
a csendes jövevény előtt, 
mert akkor ismertem fel Őt, 
tudtam meg, hogy ki Ö nekem,
— az életem.

Ti még nem láttátok soha?
Akkor szokott Ö megjelenni, 
ha nem vígasztal, nem von semmi, 
ha már nem tudtok megpihenni, 
üres hálótok kínoz, vádol!..
Akkor Ö jön,
s elétek lép az esthomályból.

Bélák Erzsébet.

XI. évfolyam, 16. szám. 
1935. augusztus 15.
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Testünk helyreállítása.*
»Szánjátok oda a ti tes

teiteket ...  Istennek-«
(Róma 12:1.)

libben a versben Pál apostol 
»test« alatt csakugyan azt a tár
tét érti, amit általában véve an
nak szoktunk nevezni, azt a szem
mel látható külső alakot, amely
ben itt a földön járunk. A 
Szentírás nem mindig ezt érti 
»test« vagy »testi élet« alatt, ha
nem azt a lelkét, amelyet születé
sünkkel magunkkal hoztunk, . s 
amely a testet élővé teszi. Mert 
enélkül a lélek nélkül a test csak 
egy tehetetlen holt tömeg volna, 
rfiínt ahogy azzá lesz,, mikor a 
lélek a halál órájában eltávozik 
tőle. Mivel azonban ez a születé
sünkkor magunkkal hozott lélek 
bűnös, rajta van az eredendő bűn 
átka, magát a testet is megront
ja. A test eszköizévé válik a  lélek 
bűnös indulatainak. Amíg a  test
ben ez a lélek munkálkodik, ad
dig a testnek minden tagja is a  
bűnnek szolgál. Az agy olyan gon
dolatokkal foglalkozik, amelyek 
nem viszik közelebb Istenhez, ha
nem eltávolítják -Tőle az embert, 
A szívnek az: érzéseit isi ez a bű
nös lélek kormányozza. A szem 
olyan dolgokra néz, amelyek ártal
mára vannak az embernek, a fül 
szintén olyan beszédekre hallgat, 
amelyek nem kedvesek Isten előtt. 
Hát még a  nyelv! A bűnöknek 
milyen tömegére használja fel ezt 
a bűnös lélek! Az idegrendszer 
is meg van fertőzve, innen valn 
az a sok idegesség, idegbeteg. A 
léleknek kell tehát megújulnia 
megtérés által, hogy így új U r
nák a kezébe kerülve, mágiái is új 
irányba térjen, s a testet isi ennek

az új Urnák, Jézus Krisztusnak, 
a szolgálatába állítsa. Ha azonban 
a lélek megújul, fontos, hogy tes
tünket is öntudatosan átadjuk az 
Urnák, mint ahogy erre ez a bib
liai vers felhív bennünket. Mert 
ha ezt meg nem tesszük, akkor a 
lest még sokáig ellent fog állni a 
megújult lélek, vagyis a Szentlé
lek által vezeteti lélek, irányítá
sának,

Ez a földi test tökéletesen meg 
nem újul, mert halálra van szán
va. A Szentírásban találkozunk u- 
gyan egyesekkel, akik halál nélkül 
mentek át az örökkévalóságba (lÉ- 
nokh, Illés). Ez a felséges ígé
ret, a halál nélkül való átmene
tei az örökkévalóságba, meg van 
adva Krisztus gyülekezetének ar
ra az időre, amikor Ö ezeknek egy 
csapatát úgy elkészítheti, hogy a- 
zok teljes győzelmet véve a test
nek minden indulatán, halál nél
kül elragadtatnak őhozzá. A be
teljesülés időpontja, a Krisztus 
megjelenésének időpontja, el van 
előlünk rejtve, s míg ez be nem 
következik, Isten minden gyerme
kének is el kell készülve lennie a 
halálra. De a test akkor sem vésiz 
el egészen, szent maggá lesz, a- 
mely a maga idejében ki fog kel
ni, nemi mint a régi test, hanem, 
mint feltámadott, megdicsőült test. 
Hogy a legmagasztosabb Ígéret 
beteljesülésének időpontja el van 
előlünk rejtve, az részint arra ta
nítson bennünket, hogy mindenkor 
legyünk készen a halálra, részint 
pedig arra, hogy ezt az elkészít
tetést engedjük magunkon vég- 
bezvitetni Istennek Szent Lelke ál
tal, nehogy, ha az- Ur eljön, ké
születlenül találjon. S ha így é- 
liink, akkor a testünk itt a földi 
életben is az Ur dicsőségét fog
ja szolgálni.

Vargha Gyulánp.
*A Fébé tagok konferenciáján elhang

zott előadás összefoglalása.
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VÁLTOZÁS.
Én, durva, faragatlan kődarab, 
ki ott hevertem annyi év alatt 
sötéten, félrevetvé, 
hiú próbákat dacosan nevetve, 
próbákat, hogy rajtam faragjanak; 
én, akt meg akartam én maradni 
inkább csúnyán, sötéten, búsan, torzan 
most itt vagyok a Mester műhelyében 
s boldogan várom szent vésövonását, 
hogy megalkossa bennem képemását.

Bélák Erzsébet.

Te is azok között leszel?
Tudod-e, mit jelent tökéletesen 

boldognak lenni? Olyan boldog
nak, olyan megelégedettnek lenni, 
hogy az ember úgy érzi, hogy nem 
hiányzik neki semmi sem. Vagy 
nem leírhatatlan boldogság-e az, 
hogy az; ember sem nyomorúság
ról, sem szegénységről, szenvedés
ről, könnyről, harcról, küzdelem- 

r ről nem tud, csupán napról, ö- 
romről, békéről, nyugalomról, é- 
letről, végtelen dicsőségről? Te 
nem szeretnél egyszer ennek a bol
dogságnak részesévé lenni? Le
hetsz, ha akarsz. Isten azt akarja, 
hogy minden ember iidvözüljön. 
Mindannyiunk számára készített 
hajlékot az örök hazában.

Próbáljuk meg azért teljes ko
molysággal magunkat és kérdez
zük meg, hogy szívünk tiszta-e 
minden bűntől? Ujjászülettünk-e? 
Engedünk-e Isten Lelkének úgy, 
hogy életünkben Krisztus képe for- 
máltathassék ki? Van-e üdvbizo
nyosságunk?

Van reménység, van kilátás a- 
hoz,' hogy a leggonoszabb, a leg
mélyebbre bukott emberből is Is
ten gyermeke lehessen. »Aki akar
ja, vegye az élet vizét ingyen.« 
jegyezzük meg, hogy ebbe az or
szágba csak a tisztaszívüek me
hetnek be, mások előtt zárva a 
kapu.

Látogatás Wrede Matildnál.
Szokatlan látogató kereste fel 

egy napon Wrede Matildot.
»Sokfelé kerestem és próbáltam 

fényt, világosságot nyerni küzdő 
lelkem számára. Most idejöttem. 
Tudom, a legjobb helyre.«

»Uram«, — felelte Matild — 
»kételkedem abban, hogy segíteni 
tudnék. Nem lenne-e jobb, ha Z. 
vagy H. úrhoz fordulna?« — s két 
ismert tudós nevét említette.

»Nem, önnek kell segítenie raj
tam. Kérem olvasson fel valalmit 
az Ujtestarnentumból.«

Wrede Matild gyors fohászt 
küldött az Úrhoz, és kérte, hogy 
adjon bölcseséget. Felnyitotta Bib
liáját és így szólt: »Lelkének be
tegségét én meg nem gyógyítha
tom, de az én Uram, Jézus Krisz
tus, igen. Szeretném felolvasni^ 
hogyan gyógyított, amíg a földön 
járt.« S olvasni kezdett: »Vala pe
dig ott egy ember, a ki harminc- 
nyolc esztendőt töltött betegségé
ben. Ezt, amint látta Jézus, hogy 
ott fekszik, és megtudta, hogy már 
sok idő óta úgy van; monda néki: 
Akarsz-é meggyógyulni?« Hialott- 
halványan emelkedett, föl a vendég 
székéről: »Hogyan lehet az, hogy 
épen ezeket a verseket olvasta fél? 
Ma vagyok épen harmincnyolc 
esztendős.«

»Ez a rész épen önnek szól. 
Hallgassa meg tovább, mit mond 
az Ige. Mialatt aiz Ur Jézussal 
beszélt, meggyógyult. Ne szóljunk - 
e hát mi is így az Úrhoz, ne 
kérjük-e, hogy gyógyítson, s új- 
jítson meg bennünket?«

Halk, de határozott igen volt 
a felelet.

Térdreborultak együtt, s úgy 
könyörögtek Ahhoz, aki volt, van 
és lesz, is aki tegnap és ma é|s 
mindörökké ugyanaz.



124 F é n y s u g á r

„Hogy gondolkozik ön 
Krisztusról?“

Néhány évvel ezelőtt egy uri- 
asszony London egyik könyvke
reskedésében néhány evangéliumi 
könyvecskét vásárolt. Észrevett a 
holtban egy tiszteletreméltó külse
jű munkásembert, aki szintén ilyen 
könyvecskéket nézegetett. Kezébe 
vett egyet, azután egy másikat, 
gondosan szemlélgette őket, Bt mi
után figyelmesen elolvasta mind
egyiknek a címét, maga elé tette. 
A nőt érdekelte ez a férfi, beszéd
be ereszkedett vele, megkérdezte 
hová való' és mivel foglalkozik. 
Az ember így válaszolt:

»Két évvel ezelőtt a Hyde-Par- 
kon mentemi keresztül, mikor egy 
ember hozzám1 csatlakozott, s na
gyon komolyan azt kérdezte tőlem: 
»Mondja csak, hogy gondolkozik 
fin Krisztusról?« <

Nagyon meg voltam lepetve és 
nem tudtam, mit válaszoljak, mert 
én még sohasem gondoltam Krisz
tusra, nem volt szokásom, hogy 
róla gondolkozzam, s most ez a|z 
ember azt kérdezi tőlem, hogy 
mit gondolok róla. Erre ő elbe
szélte nekem azt a történetet, mi
kor Krisztus Samariában járt, s 
azt mondta egy asszonynak, hogy 
ö  az életnek vize. S azután azit is 
elmondta, hogy Krisztus meghalt 
a bűnösökért. Figyelmesen hall
gattam, s mindez mély benyomást 
tett reám, s kértem azt a fér
fit, hogy találkozhassam vele mén
kor is, s beszéljen nekem többet 
is erről a dologról. Megígérte, s 
megegyeztünk, hogy pár nap múl
va találkozunk itt a Parkban. Mi
kor hazaértem, így szóltam a fe
leségemhez: »Hozd gyorsan a teát, 
mert szeretném, ha azután vala
melyikgyermek felolvasna nekem1 
valamit.« Én magam akkor még 
nem tudtam olvasni, de a gyer

mekeim tudtak, s azért vacsora 
után azt mondtam az egyiknek, 
hogy vegye elő a Bibliát, s • ke
resse ki azt a részt, amelyikről ne
kem az a férfi beszélt, s azután 
háromszor egymásután elolvastat- 
tam azt. vele. M ikor ezt megtette, 
utána félrevonultam, s nem tud
tam tovább várni, hanem átad
tam magamat, az Urnák.

A meghatározott időben újra ta
lálkoztam avval a férfival, aki 
egy kicsit ismét előbbre segített. 
S én azt mondtam: »Nekünk újra 
találkoznunk kell«, s ezt el is ha
tároztuk, de mikor odamentem, a 
megállapított helyre, nem találtam 
ott és soha többé nem is1 talál
koztam vele.

De számomra ettől fogva új élet 
kezdődött; megtanultam olvasni, s 
így mindig jobban megismertem 
a Bibliát* s az volt a vágyam, hogy 
én is úgy tudjak beszélni a társa
immal, mint ahogy az az ember 
beszélt velem. De azt tapasztal
tam, hogy én nem tudok olyan jól 
beszélni és ez nagyon bántott. De 
azután az jutott eszembe, hat én 
nem tudok beszélni, majd veszek 
jó könyvecskéket, szétosztogatom, 
hadd beszéljenek azok. így hát 
ha kapok egy pár shillinget, amit 
nélkülözhetek, félreteszem és min
den héten eljövök ide egy pár 
könyvecskét venni, azokat azután 
odaadom, akinek tudom.«

Ez nem költött történet, hanem 
valóság. Milyen jó tudni azt,hogy 
egyetlen egyszerű beszélgetésben 
is mennyi erő lehet, hogy át tud 
formálni, megújítani egy életet, s 
milyen boldog lesz e t  a két ember, 
ha majd odafenn a mennyben is
mét találkoznak!

Monda Jézus: »Hát ti kinek 
mondotok engem? Felelvén pedig 
Péter, monda: Az Isten ama Krisz
tusának.« Luk. ,9:201.
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Rólad van szó.
Élt egyszer egy dúsgazdag em

ber, kinek nagykiterjedésű birtoka 
volt, azonban örököse nem volt.. 
Végre sok év. után nagy örömé
re fia született. De a gyermek 
gyenge és beteges volt. A harma
dik napon az orvos kijelentette, 
ha a gyermek nem táplálkozik, 
nem lehet őt megtartani az élet
nek. Fenn a . kastélyban, s lent iá 
szolgák között feszült figyelem
mel várták, hogy mi fog történni. 
Künt tombolt a vihar. Földig ha
joltak a fák ágai. Dörgött és vil- 
lámlott az ég. Nem érdekelte az 
embert. Vesz-e magához táplá
lékot a gyermek vagy sem? Az új
ságban olvasta, hogy a gabona ára 
magasra felszökött. Mit bánta: ő. 
Életben marad-e a gyermek? E 
mellett minden más eltörpült. Min
den gondolata, érzése ide ös!s!z- 
pontosult. Mások számára talán 
érthetetlen, s túlzó aggodalomnak 
minősítik az apa féltő gondját. — 
Ilyen féltve, aggódva figyelik a 
te életedet fent, a mennyben. Kész 
vagy-e elfogadni a kegyelmet? Ma, 
amikor Jézus eléd áll, s gazdag 
ajándékait, kínálja fel neked, el
fogadod-e?

Figyelmeztetés.

Az egész Szent írásban egyetlen 
egyszer fordul elő, hogy valaki 
az utolsó órában megtér: a ke
reszten függő lator eisetében. I- 
gen, »egy megtért, hogy el ne 
csüggedj; de csak egy tért meg, 
hogy erre ne támaszkodhassál.«
:Augustinus). Tökéletesen bolond
nak neveznénk azt az embert, aki 
utánozni akarván valakit, leugor- 
na az első emelet ről abban a hit
ben, hogy úgysem lesz semmi ba
ja. Ugyanis az, aki előtte leugrott, 
sem kezét, sem lábát nem törte

el. Épen így balga ember az, aki 
tudatosan vétkezik, s a megtérést 
és újjászületést élete utolsó órá
jára hagyja. Igen ritkán elég az 
utolsó óra ehez.

Mégis van különbség.
Napóleon Szent Ilona szigetén 

egy . alkalommal a következő sza
vakat diktálta szárnysegédének: 
»Van valami, amit mindig csodá
lok, mert. sokat gondolkoztam raj
ta; valami, ami feltétlenül bizo
nyítja Krisztus istenségét. Én ma
gam is lelkesítettem egész tömege
ket, a halálba, mentek volnta; ér
tem, de ehez személyes jelenlétem
re volt. szükség, & tekintetem ere
jére. Egyetlen tábornokommal 
sem tudtam ezt az erőt közölni és 
nem ;is vagyok képes szeretete
met és nevemet a szívekbe meg
örökíteni. Ez a sorsa minden nagy 
embernek. Így volt Nagy Sándor 
és Caesar is. Elfelejtenek minket 
és a hódítónak, vagy császárnak 
a neve csak tanulmánynak marad 
meg. Nagy különbség van az én 
uralkodásom és Krisztus országa 
között, amelyet az egész világon 
szeretnek és hirdetnek. Vájjon 
meghalt-e Krisztus? Nem mond
hatjuk-e inkább, hogy örökké él?«

Valóban, Krisztus örökké él, és 
amíg a földön emberek laknak, 
addig Krisztus ereje is hatni fog.

A lélekben való növekedés
nek" és megerősödésnek fokozatai 
vannak, ez a hűségtől függ. — 
Az olyan embereknél, akik sokat 
fecsegnek, a Lélek kevés helyet 
foglalhat e l ...  Vannak emberek, 
akiknek valóságos örömük telik a 
fecsegésben, s időtöltésből teszik 
ezt. Neked mennyi időd van fe
csegésre? Ezt majd egyszer a ha
lál mondja meg neked.
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KÜLMISSZIÓ.

Az örmény misszióból.

Köves szántóföldek.
Fáj a szívünk ha látjuk, hogy 

ezt a népet mennyire fogva tartja 
még a bűn, s nem segíthetünk' 
nyomorúságukon.

Alig három nap alatt két gyil
kosság történt. Az egyik gyilkos, 
aki gazdag családból szármázik, 
anyját ölte meg.

A másik gyilkosság még jobban 
nehezíti lelkünket, hiszen jól isi
mért ük az áldozatot. Testvére más
fél évig szolgált nálunk, s ez a- 
latl az idő alatt mindenben hű
ségesnek bizonyult. A meggyilkolt, 
tizennyolc éves ifjú, aki néhány 
pásztortársával éjszakánként a me
zőn őrizte a nyájat. Egyik reggel 
holtan találták. A gyilkost nem 
fogták még el, bár mindenki tud
ja, hogy ki volt. — De vájjon hogy 
van nálunk? Nem növekszik-e ná
lunk is napról-napra a bűn és nyo
morúság? Az Ur tud segíteni itt
hon és kunt is.

A betegek közti munkánkat a 
hatóság beszüntette. Nem tudjuk 
politikai okokból-e vagy pedig más 
háttere van a dolognak. A  napok
ban egyik hivatalnokkal beszél
gettem. Beszélgetés közben hirte
len felkiáltott: »Jézus próféta, ö 
volt az első, de azután jött Mo
hamed, s mi általa mehetünk Isten
hez.« Nem tehettem mást, bizony
ságot kellett tennem az Ur Jézus
ról, mint Isten Fiáról. Haraggal 
szólt közbe: »Hazugság! Hála Is
tennek, hogy mohamedánnak szü
lédéin!« Azóta még hűségesebben 
imádkozunk ezért a lélekért.

Egyre súlyosbodik a helyzet. 
Lelki munkál alig végezhetünk, 
különösen a muzulmánok közt

nem. Gyakran találkozom embe
rekkel, akik azt mondják: »Örü
lök, hogy a mindennapi kenyerem 
megvan, mással nem törődhetem!« 
Olyan sokszor kell kérnem Istent, 
hogy küldjön jobb időt ezekre a 
szegény nélkülöző emberekre. De 
másik oldalon látom, hogy jómó
dú, megelégedett emberek ritkán 
keresik Istent. Milyen nyomorú
ságban élnek! Vannak, akik nyíl
tan bevallják, hogy vallásukat el
veszítették, nincs amiben higyje- 
nek, de vannak komoly, vágyakozó 
lelkek is. — Foglyokat látogattam 
a börtönben. Ez szintén tilt
va volt, s csak ez alkalommal en
gedték meg. Egy fiatal ember
rel találkoztam, aki önvédelemből 
lett gyilkossá. Elfogták. Szíve lá
zadozott Isten ellen. Beszéltem né
ki arról az orosz katonatisztről, 
akit ártatlanul börtönöztek be, de 
aki ott, a börtön cellájában meg
békélt az Istennel. Figyelmesen 
hallgatta.

Gyakran látogatjuk a körülvevő 
falvakat. Legutóbb két mohame
dánnal beszélgettünk az úton. T a ‘ 
valy óta olvassák a Bibliát. NinGS 
reménységük, »Lehetetlen, hogy 
életre keljünk« — így szólt az e- 
gvik. »Olyan régen vagyunk sö- 
Iőségben, hogy visszatérni onnan 
már nem lehet.« Jézus Krisztus, 
az élő Megváltó reménységet 
kelthet bennük is. Néki hatalma 
van ahoz, hogy a csüggedtet fel
emelje, a szenvedőt megvigasztal
ja. Ö tud ezen a sokat nélkülöző, 
üldözött népen is segíteni.

Arra vagyunk efliíva, hogy majd 
uralkodjunk Övele. A keresztyén 
itt alant királyi tanulmányokat vé
gez. Hogyan? Úgy, hogy szolgál.
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Aag■ 17. Zsid. 8. Péld. 16:1-9. Mi
lyen jól látja a Példabeszédek írója, 
hogy végeredményben minden az Ur 
kezében van! Hiába gondol az ember 
sok mindent össze-vissza, a végső fe
lelet az Űré. S aki Őreá bízza dol
gait, az megtanulja azt, hogy gon
dolatai megegyezzenek az Ur gondola
taival, s így tulajdonképen az ő gon- 
dolatai is végbemennek. S az Ur még 
ellenségeink gondolatait is úgy tudja 
fordítani, hogy azok is javunkat mun
kálják. Igen, az Ur igazgat mindent 
és milyen nagyon jó ez!

Aug. 18. Luk. 16:1-12. /- Kor- 10:1-13, 
Máté 13:44-46. Csel. 17:16-34. Krisz
tus élete nem akkor kezdődik, mikor 
emberi alakot öltve a földre jött. 
öröktől fogva volt Ő, egy áz Atyával, 
Ó volt az, aki a pusztában, mint a 
manna és a kősziklából fakadó víz Iz
rael népe nem ismerte föl a nagy 
Szabaditól, hanem zúgolódott és en- 
gedetlenkedett, s Istennek csapással 
kellett közbelépnie. Fölismerjük-e mi 
Krisztusban a mi nagy lelki Szabadi- 
tónkat? Vagy mi is kísértjük őt hitet
lenséggel, zúgolódással, holott Izrael 
népének példája a mi tanulságunkra 
Íratott meg? Aki azt hiszi, hogy áll, 
vigyázzon, hogy el ne essék!

Aug. 19. Zsolt. 30. 11. Kir- 18:1-12: 
A bűnös és elvakult emberi lélekben 
mindig megvolt a hajlandóság arra,, 
hogy külsőségekhez ragaszkodjék, hogy 
jeleket valóságnak és léleknek tartson, 
s aszerint tiszteljen. Ez bálványimádás. 
Ebbe a bűnbe esett Izrael népe, mikor 
az érckígyót, amelyet Mózes a pusztá
ban jel gyanánt fölmutatott, később 
imádat tárgyává tette. Lelki emberre 
volt szükség, aki ezt a bűnt meg
lássa és kiirtsa. Ilyen volt Ezékiás> 
aki mindjárt királysága kezdetén meg
mutatta, hogy Dávid nyomdokaiban a- 
kar járni.

Aug. ‘20. Zsid. 9:1-15. II. Kir- 18:13-25j 
Milyen különbség a kegyes Ezékiás és 
a pogány Rabsaké beszéde és maga
tartása közt. Ezékiás, mikor az el
lenség rátör, mindjárt kész elismerni, 
hogy vétkezett, s megalázva magát, 
nagy áldozatot is kész hozni. A po
gány ellenben, ahelyett, hogy ezt mél
tányolná, annál jobban fölemeli a fe
jét, s kihívóan áll szembe Ezékiásisal. 
Isten gyermekeit a csapás megalázza, 
de a hitetlenek nem csak alázatosak 
nem tudnak lenni, hanem még mások
ban sem tudják megértéssel fogadni az

alázatosságot, hanem gúny tárgyává 
teszik azt.

Aug- 21.- Zsid. 9:16-28. II- Kir- 18: 
28-37. Rabsaké nem elégszik meg az
zal, hogy kigúnyolja Ezékiást, hanem 
igyekszik tekintélyét a nép előtt is 
aláásni, s elfordítani tőle a nép szívét. 
De a nép ragaszkodik királyához, az 
ellenséggel nem áll szóba, hanem el
mondja annak beszédeit a királynak. 
Az ellenség ma is igyekszik az Isten 
gyermekeinek szívét elfordítani a 
melléjök állított emberi vezetőktől, a- 
kik pedig Isten kezéből vették ezt a 
feladatot. Bár engedné magát minden 
lélek Isten Lelke által megvilágosít- 
tatni, hogy kitartson azok mellett, 
akiket az Ur az ő vezetésére is rén- 
delt.

Aug- 22. Zsid. 10:1-18. II- Kir- 19: 
1,2;5-19- Ezékiás jól tudja, hogy hová 
kell fordulnia tanácsért és segítségért. 
Emberek közül is azt választja ki, aki 
erre a legalkalmasabb, Ésaiás prófé
tát, Istennek ezt a megáldott embe
rét. pe még biztosabb és közvetlenebb 
forrás az, amelyhez folyamodik, mikor 
kiterjeszti Rabsaké levelét Isten előtt 
s egyenesen őtőle kéri a tanácsot és 
segítséget. Mily sok levél fordul meg 
manapság kezeinkben.- s mily sok indul 
ki kezeink közül; bár egyetlen levelet 
se kapnánk, vagy küldenénk el úgy, 
hogy azt az Ur elé ne terjesszük!

Aug. 23. Zsid. 10:19-31. II- Kir- 19: 
20-27- Isten nem hagyja el az övéit. 
Akármilyen nagy is az ellenség hatal
ma, az Ur meg tudja azt fékezni, s 
akármilyen nyomorúságosnak látszik az 
Ö gyermekeinek állapota, az Ur hely
re tudja azt hozni. Nem egyszerre, 
rohamosan jön mindig a segítség, ap
ránként, fokozatosan kell tapasztalnak 
Isten gyermekeinek, hogy Uruk nem 
hagyja el őket a szükségben, hanem 
mindig megadja azt, amire szükségük 
van. Az ellenség megszégyenülése pe
dig néha nagyon hirtelen történik, je
léül annak, hogy az Űré az erő, s 
Ö felhasználja azt a maga igazságá
nak a kimutatására.

Aug. 24. Zsid, 10:32-39. Jer- 7:1-11. 
Templomba járni lehet hitetlen és tisz
tátalan szívvel is, de vájjon hasznára 
van-é az az ember lelkének? Isten 
igéje világosan megfelel reá, hogy, 
nincs. Isten előtt nem kedves az o- 
lyan embernek a templombajárása, s 
egész külső istentisztelete, aki megtérni 
nem akar, hanem kilépvén a templom-
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ból, folytatja a maga eddigi büinös | 
életét. Ha utálatos volt ez az Ur 
előtt az ótestamentomi időkben, meny
nyivel utálatosabb az, mikor Krisztus 
keresztje hangosan hiv mindenkit meg
térésre!

Auq. 25. Luk. 19:41-48. /. Kor- 12: 
1-11. Mt. 23:34-39. Csel. 20:17-38. Milyen 
isteni szeretet nyilvánul meg abban, 
hogy Isten az Ö gyülekezete minden 
tagjának ad kegyelmi ajándékot, s mi
lyen isteni bölcseség abban, hogy mind
egyiknek más-más ajándékot ad. Ha 
mindenkinek egyforma talentuma vol
na, milyen egyoldalúvá válnék az Is
ten országának munkája, de így mi
lyen sokoldalú és milyen befejezett 
lehet, ha kiki híven forgatja a maga 
talentumát. Hogy olyan sok hiány, baj, 
visszásság van a munkában, az nem 
Isten elgondolásának hiányosságán mú
lik, hanem eszközeinek gyarlóságán s 
nagyon sokszor engedetlenségén, hirte
lenségén.

Aug- 26. Zsolt. 31. II. Kin- 20:1-11. 
Isten ‘életnek és halálnak Ura. Senki 
a maga életét önként meg nemi rö
vidítheti és meg nem hosszabbíthatja. 
De Istennek van hatalma még a sír 
széléről is visszahozni azt, akinek még 
kegyelmet akar adni az életre. Szabad 
tehát betegségünkben, vagy szeretteink 
betegségében gyógyulásért imádkoz
nunk, de természetesen, hozzá téve: 
»Ha Te (úgy akarod, Uram!« Mert Is
ten gondolatai nem a mi gondolataink, 
s az Ö útai nem a mi útaink, de az 
Ö gondolatai és útait mindig jobbak 
a mieinknél.

Aug. 21. Zsid. 11:1-12. Ésaids 38: 
0-20. Ezékiásnak fájt, hogy élete de
rékban töre-sék ketté, s lelke nagy ke
serűséggel telt meg. De a keserűség 
Istenhez vitte közelebb, s így javára 
vált. Bátor hittel merte kérni Istentől 
a gyógyulást:! s meg is nyerte. Ő előt
te még nem volt oly világos a feltá
madás gondolata, mint amilyenné tet
te azt számunkra Jézus feltámadása, 
s így megérthetjük, hogy miért félt 
jobban a sírbaszálás gondolatától, mint 
amennyire nekünk kell és szabad tőle 
félnünk. Mi már tudjuk, hogy a halál 
csak átmenet az életre, az örök életre.

Aug. 28. Zsid. 11:13-30. II- Kir■ 20. 
12-21. Milyen balgaság volt Ezékiás- 
tól, hogy minden kincsét és gazdagsá
gát megmutogatta az idegen király 
követeinek. Nyilván dicsekedni akart 
evvel, s  nem gondolta meg, hogy hiú
ságával veszedelmet hoz a saját fejére, 
így tárják ki sokan hitetlenek és mél
tatlanok előtt szívüknek legdrágább,,
Fébé Ev. Diakonissza Anyaházi nyomda,

Istentől kapott kincseit, amelyek a 
szentélybe valók,, csak azért, hogy na
gyobbnak tartsák őt az emberek. Öva 
int ettől maga az Ur Jézus (Máté 7:6),, 
és Pál apostol is (II. Kor. 12:6).Aug. 29. Zsid. 11:32-40. II- Kir- 22. 
Ugyancsak el lehetett temetve a tör
vénykönyv az Isten házában, hogy csak 
annak alapos átalakítása és kijavítása 
alkalmával került elő! Nincs-e lelki 
értelemben sok helyen így eltemetve 
az Isten Igéje, olyan intézményeknél, 
amelyek névleg Istennek szolgálnak? 
Ilyen helyeken is jó volna alapos áta
lakítást és kijavítást véghezvinni, hát
ha a felszínre kerülne Isten Igéje? 
Mert ahol ez igazán a középpontba ke
rül, ott úgy járnak a lelkek, mint Jó- 
siás király is járt, tudatára jutnak bű
neiknek és mulasztásaiknak, s ez az 
első lépés a megújulás felé.

Aug. 30. Zsid. 12:1-13. II- Kir. 23: 
1-6; H-i.15; 21-26. Jósiás nem állt meg 
az első lépésnél, a bűn felismeré
sénél, hanem levonta ennek a meglá
tásnak minden következményét, sza
kított mindennel,, amit bűnnek ismert 
föl, lerombolt mindent, ami akadály 
volt Isten igaz megismerésében úgy a 
maga, mint népe számára. Ez a bűnnel 
való határozott szakítás volna szük
séges minden ember életében.Aug. 31. Zsid. 12:14-29. Dán- 9:15-18. 
Dániel imádságában, bár ó-testamen- 
tomi ember,, igazi krisztusi lelkűiét van. 
Eggyé teszi magát népével, vállalja 
annak bűneit és gyalázatát, s úgy 
lép Isten elé könyörgésével. Nem az 
emberi igazságban bízik, hanem az 
isteni irgalmasságban, de épen azért 
mer, minden alázatossága mellett, bá
tor is lenni. Ilyen imádkozókat vár az 
Ur ma is. Talál-e ilyenekre?

Vargha Gyuldné-

Dr. Timóthy Richárd, a legö
regebb misszionáriusok egyike, 
egy kínai úrral találkozott, aki 
elmondta néki, hogy az Ujtesta- 
mentumot már háromszor olvasta. 
Dr. Timóthy megdicsérte szorgal
máért és azt kérdezte: »Mi volt 
az, ami a legmélyebben megra
gadta?«

A kínai rövid ideig gondolko
zott, s azután így szólt: »Az, hogy 
számunkra, bűnös emberek számá
ra lehetséges Isten Szendéikének 
templomává lennünk.«

VIÍ. Damjanich-u. 28b. Felelős: Farkas L.


