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..Vigy el engem innen a sziklára, ahova én nem jutok.“
61. Zsoltár 3. vers.

I ISzép képeslapot kaptam Tirolból, mely az „Achensee“-t (Achen- 
tavat) ábrázolja a körülvevő hatalmas hegyekkel. A tiszta levegőben 
a fenyőerdők és havasi legelők illata, a tó szépsége, csend és nagy 
nyugalom — ennek örül a lap írója. — Bizonyára gyakran fölnézett 
a felséges hegycsúcsokra s talán eszébe is jutott, hogy jó volna föl
menni a hegyek valamelyikére, de hogy meg is tette volna ezt, — 
nem gondolom. Fáradt ember nem kíván hegyet mászni, de fönn 
lenni mégis szeretne I

A  magam életére gondolok és sok milliónyi életre, amelyek itt 
lenn, a völgyben morzsolódnak le . . .  a halál árnyékának völgyében. 
Nem kívánnánk-e magasabbra, a sziklára jutni? Néha azt hisszük, 
hogy elég magasan vagyunk már a völgyben is ! Mert úgy van az a 
föld egyes tájain — Tirolban is — hogy a lapályok viszonylag hegy
magassággal érnek föl. De azután érezzük, tudjuk, hogy mégis csak 
alantjáró az életünk. Vágyva nézzük az élet magaslatait, hogy melyi
ket volna jó megközelíteni. A dicsőség, hírnév, elismerés, jólét szikla
csúcsaira már sokan fölértek előttünk és el is fáradtak nagyon.

„Szemeimet a hegyekre emelem" én is, de a földieken felül. Isteni 
magaslatok sziklatalajára, mennyei levegőjére, felséges kilátásaira 
vágyakozom sok-sok vándortársammal együtt.

A  bűnbocsánat bizonyosságának, az Isten akaratában gyönyör
ködni tudó hitnek, a saját önző kívánságait megtagadni-képes, enge
delmes, gyermeki bizalomnak, a győzedelmes, Krisztusban elrejtett 
életnek sziklacsúcsaira.

Jó volna följutni oda s ott is maradni mindig — gondolom a zsol
táríróéval rokon vággyal. De azután azt is tudom már, hogy ide a 
magam erejéből, igyekezetéből, küzködés és fáradság árán soha el 
nem juthatok. Tudta ezt a zsoltáríró is, azért tör föl szívéből a ké
rés: „Vigy el engem Uram T e !“ Magam hiába próbálkozom, erőtlen, 
tehetetlen és fáradt vagyok eljutni a sziklára. De egyet tehetek mégis, 
átengedem magam Neked, nem ellenkezem I Végy karjaidba Uram 
és vigyél mindig közelebb Hozzád, hiszek Benned és Reád bízom 
magamat I Te célhoz juttathatsz engem isi B.A.d.t.

XI. évfolyam, 17. szám. 
1935. szeptember 1.
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A  fekete rigó példája.

Kertünkben egy kedves fekéte- 
rigó pár lakott, mely vidám fűty- 
tyével sokszor megörvendeztette 
szívünket. A  munka heve és fá-» 
radtsága között felüdülés volt hal
lanunk a lombos fák ágai között 
daloló madárkát. Az egyik füttyé
vel szolgált, a másik kiköltötte 
pelyhes fiókáit. Az egész háiz ér
deklődéssel szemlélte a rigócsa
lád örömét az ablakon át, mert 
fészküket épen egy, az ablak mel
lett álló bokorra rakták. De egy
szerre végeszakadt ennek a kedves 
örömnek. Egy kóbor macska meg
támadta a védtelen kis családot és 
az anyát fiókáival együtt elpusz
tította. Megrendülve hallottuk a 
szomorú hírt, s kicsinyek-inagyok 
őszinte . részvéttel voltak a most 
már egyedül, árván maradt rigó 
iránt. Szegény madárka, nincs 
már párja, pedig még nem régein 
milyen vígan kergetőztek a kert 
üde, zöld gyepén!

M íg így sajnálgattuk a gyászo
ló kis madarat, egyszerre csak 
régi, ismert madárdalt hallunk a 
zöld lombok közül felénk szárnyal
ni, s felfigyelve, a mi rigónk füty- 
tyét ismertük fel abban. Óh, de 
szíven talált ez a madár! Milyen 
prédikációt tartott nekem arról, 
hogyan kell viselkednem az élet 
szenvedései és nehézségei között. 
Mi emberek, sőt Isten gyerme
kei, nem is ilyen mélyen sebző 
fájdalmak, hanem egy kis félreér
tés, megszégyenülés, vagy mások 
részéről ért valamely bántalmazás, 
gúny, megvettetés miatt milyen 
szárnyaszegetten tudunk állni, 
mintha a világ összes fájdalma re
ánkszakadt volna. Elfelejtjük azt, 
amit Isten Igéje olyan világosan 
elénk állít, hogy minden, bármi 
érjen, csak ezt a dicsőséges célt 
szolgálja, hogy: »az Ö Fia ábrá

zatához hasonlók« — legyünk, 
hogy elkészülhessünk arra a bol
dog, szent órára, amikor »meg fog
juk Öt látni, amint van.« Ez a kis 
madár vérző szívvel is dicsérte és 
magasztalta Teremtőjét és te és én 
szenvedéseinkben az ördögnek ad
nánk helyet?! Nem, nem és újra 
nem! Óh, tekintsünk fel az Urra, 
aki most is azt kérdi tőlünk: »M i
ért vagytok szomorú ábrázattal« ... 
s engedjük, hogy felemeljen a 
porból és bár szégyenkezve ki- 
csinyhitűségünk miatt, de új erőt 
nyerve, dicsérjük Öt, az örökké 
áldandó Istent. H . M. d. t.

A betegek feladata.
A betegség is munka. Elvon 

megszokott napi foglalkozásunktól, 
s egy másik feladat elé állít ben
nünket. A  betegség — h!a sza
bad ezt a kifejezést használnunk 
— elhivatás. Teljesen önálló mun
ka, nem kevésbbé, mint például 
a cipész, vagy a miniszter fog
lalkozása. A  betegségben legtöbb
ször Isten akarata szerinti előre- 
.haladás van elrejtve. Isten azért 
veszi ki a beteg kezéből az e- 
gyik munkát, hogy értékesebbet 
adjon helyébe. Vájjon nem tétlen-e 
az az ember, aki bár sokféle mun
kát végez, saját lelke javán nem 
munkálkodik? S nőm nyújt-e épen 
a betegágy alkalmat arra, hogy 
az ember megismerje önmagát, s 
meglássa azt, hogy az »egy szük
séges dolog« nélkül mindaz érték
telenné válik, ami után eddig olyan 
kitartóan futott. Az ember mindig 
kész arra, hogy önmagát nagynak 
tartsa, túlbecsülje. Ilyen módon 
Istentől eltávolodik, s eltávolodik 
az üdvösségtől is. Lehet Isten mel
lett élni anélkül, hogy Vele igazán 
szoros, benső összeköttetégben len
nénk. Szemünket épen ennek a ve
szélynek; a felismerésére leginkább 
a betegágy nyitja meg.
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GYERMEK
A nagyapa mindenkit sorrakérd. 
öreg, falusi bácsiknál megáll.
Miről folyik a szó? Hát az aszály... 
Volt-e már ilyen hosszú valaha?
Több, mint két hónap és még egyre

tart.
A kemény földön mély sebek hasadnak, 
s mindenik szomjan esőért liheg. 
Gond, baj, nyomor. És ki nem érti meg, 
ha napról napra ugyanaz a téma:
Mi lesz a télen? Takarmány se nő. 
Krumpli, kukorica . . .  mind csenevész. 
Minden bágyadt szem a jövőbe néz, 
s valami rosszra vár.

Mint ágról-ágra szökkenő madár, 
ki szalad át fürgén az udvaron?
Az unoka, a nevetőszemű, 
a kétéves, a kicsi, gondtalan.
Megint valami drága kincse van. 
»Csókádé!« Egy kis zsák egész tele! 
»Csókádé!« Hát most futni kell vele 
gyorsan mindenkihez: »Nézd,

nadpapám!
Zsák csókádé, cica.« S kint is van ám 
érdeklődés a hátsó udvaron: 
kukorikú és boldog hápogás. 
»Nézzétek, jécék, jój megnézd, kese, 
kis majacok, mind: Most kaptam!

Enyém!
Mim van nekem!« Öh, még a labda se. 
bús elefánt se marad mostoha.
Meg kell mutatni a babának is. 
Fürgén futkos föl-le az udvaron.
Kis lába alatt ropog a kavics.
Örül, nevet. Mert kapott valamit. 
Mert őt az aszály gondja el nem éri.

1935-BEN.*
Szeretet őrzi, védő kéz kíséri.
Ö mindig napsugárba öltözött!
Es jár a gondterhelt nagyok között.
Megfogja a kezem. Együtt megyünk? 
Jó. Hiszen kaptam én is valamit. 
Valami eldicsekvö boldogságot 
hiszen magamban én is hordozok. 
Legyünk mi boldogok.
Fogd a kezem, kis Évi, és gyerünk, 
és dicsekedjünk, milyen jó nekünk. 
Hajt engem is 'és  sürget, ami téged. 
Te elmondod a jécének, csibének ...  
Én j . . ,  aki többet kaptam, mindent

nyertem,
égi örömmel porig megterhelten 
hova menjek? Nincs szomjúföldű lélek? 
Süket füleknek. Vagy hallók fülének. 
Ha élők, és ha már halálra váltak.
Ha vesztettek, ha nyertek, ha találtak. 
Ha sírnak, ha nevetnek: Hajt a kényszer. 
Hirdetem, szólom. Nem egyszer, nem

kétszer, <■
és amíg élek, minden pillanatban, 
amit Krisztusban Istenemtől kaptam!

Lehet-e gondom? Érhet-e akármi, 
amért nem tudnék Benne bízva járni, 
s örülni csendes mélységes örömmel?! 
Nincs közöm többé magamon sírt

könnyel:
Kim van nekem! A Krisztus az enyém!

Kis Évi, jó. Járjunk egymás kezén.
S mind, aki életét az Urnák adta, 
álljon közénk, boldog gyermekcsapatba: 
s mint, aki napsugárba öltözött, 
járjunk a gondterhelt nagyok között!

*lrta és a Fébé egyesület augusztusi leánykonferenciáján felolvasta: Bélák E

Egy asszonyról.

Bodelschwing atya neve, mun
kája nálunk is sokak előtt isme
retes. A németországi híres Bethel 
az ő szerető szívén fejlődött a.'d 
epileptikus betegek és szárny,asze
gett lelkek ezrei számára otthon-, 
ná. Tőlünk is sok, szeretetmunkák 
után érdeklődő keresi fel. Édes
anyja képére vessen fényt az a 
néhány sor, melyet Bodelschwing 
életrajzából veszünk ki:

Gyermekei számára felejthetet

len, amit berlini utazásáról be
szélt el, ahol férje, — aki IV. 
Frigyes Vilmos udvarába hivat- 
tatott egy hódoló ünnepségre, — 
tüdőgyulladásban feküdt. Mikor 
postakocsin elért Kasselbe, kije
lentették, hogy tizenkét óra hosz- 
szat kell várakoznia.. Ez; nem volt 
könnyű a halálos beteg férj miatt 
aggódó asszonynak. Mivel cipőre 
volt szüksége, elindult a városba. 
A pompás kirakatokat nem szeret
te, s ezért egy mellékutcába for
dult, s ott egy cipész kirakatát pil-
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lantotta meg egyetlen pár kis 
cipővel. Belépve, megszomorodott 
asszonyt talált ott. Rögtön érezte, 
hogy a cipőt meg kell vennie, akár 
jó neki, akár nem és részvéttel 
kérdezte meg, hogy miért maradt 
csak egy pár cipő- Kitűnt, hogy az 
asszony férje évek óta súlyos be-; 
tegségben sínylődik, s már néni 
tud dolgozni.

Bodelschwingné hamarosan a 
betegágynál ült. Miután lent az 
üzletben az asszonyt megörvendez
tette a legmagasabb árral, amit. 
csak cipőért adhatott, íelüdítette, 
szíve kincstárából a férfit és fel
erősítette ,az ideigvalóságból az ö- 
rökkévalóságba vezető útra... Ez; 
által saját szíve aggodalma, mely; 
a hosszú várakozás alatt megsok-; 
szorozódott volna, eloszlott. É,s mid
kor két nap múlva Berlinbe érke-; 
zett, férjét már a gyógyulás útján 
találta. Épen abban az órá
ban, melyet a szegény beteg ci-, 
pész ágya miellett töltött Kassel-, 
ben, állt be a változás. j

Ilyen tapasztalatok mind jobban; 
megerősítették abban, hogy soha) 
ne essék kétségbe, még ha lát-» 
szólag rossz is az, ami éri. i

»Minden jó, amit nem mi ma,! 
gunk okozunk« — szokta mondani és 
ha valami különösen nehéz dolog, 
jött, azt mondta: »Isten bizonnyal 
valami nagyon jót akar ezzel.«

Kifizetett adósság.
Hirtelen haragú, heves termé

szetű ember volt Pál gazda. Nem 
lehetett semmit a kedvére tenni, 
mert hol ezért, hol azért haragu
dott meg. Korán reggel már tar 
Iáit valamit, amin »mérgelődni« 
kezdett. Hol hangos, elégedetlen
kedő, önmagával folytatott beszél
getése ébresztette fel a hozzátar
tozóit, hol valami hangos lárma,

jeléül annak, hogy a. gazda haragr 
jában a földhöz csapott vala
mit. Sok kerti szerszámon, kony
haedényen, bútoron ott volt a 
nyoma indulatos természetének. 
Ha valamit kiejtett a kezéből, azt 
hirtelen fölkapta és teljes erejével 
a földhöz vágta, nem törődve az
zal, hogy miben tesz kárt. Hogy 
békésséges, nyugodt családi életről 
nem lehetett szó a házban, az i- 
lyen körülmények között termé
szetes volt.: Felesége, gyermekei 
nem egyszer sírva menekültek e- 
lőle, de még a szomszéd gyerme- 

•kek is féltek tőle.; Figyelmezte
tést senkitől el nem fogadott, őt 
nem kell tanítani, szokta monda
ni. Legjobban testvérbátyjára ha
ragudott, aki közben-közben vett 
magának bátorságot, hogy szere
tettel beszéljen vele és kérje, hogy 
legyen más emberré. Csak egyet
len egyszer szállt kissé magába, 
látva gyermekeinek keserves sí
rását, dúrva, goromba kifakadásai 
miatt, de az sem tartott sokáig, 
csakhamar folytatta ott, ahol nem
régen abbahagyta.

Anyagi gondok is bántani kezd
ték egy szép napon Pál gazdát. 
A háza ára nem volt még teljesen 
kifizetve. Mikor az építkezéshez 
kezdett, úgy gondolkozott, pár év 
alatt törleszti a még fennmaradt 
összeget, s pontosan eleget is tett év- 
ről-évre vállalt kötelezettségeinejk. 
Amikor azonban az utolsó részlet 
kifizetésére! került volna a sor, a 
termés olyan gyengének mutatko
zott, hogy abból adósság fizetésére 
semmi nem tellett. Most még 
zsarnoka!)!) lett, mint eddig volt. 
A hitelezőtől kapott ugyan halasz
tást, de a tudat, hogy van adós
sága, amitől számítása szerint már 
megszabadulhatott volna, nem 
hagyta megnyugodni.

Hosszú, keserves esztendő kö
vetkezett az övéi számárai- De
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT!

Szept• 1- Lukács 18:9-14. /. Kor.
¡5:1-10. Lukács 7:36-50. Rom. 8:33-39. 
Ebben a néhány versben benne van 
az egész evangélium; a megfeszített 
és feltámadott Krisztus ál
tal szerzett bünbocsánat és 
megigazulás. Pál apostol mindezt 
a maga életében megismerte, azért 
tudja olyan világosan elénk tárni. 
Megragadó az ő alázatossága, amely- 
lyel magát az apostolok közt a legki
sebbnek tartja, de egyúttal azt is 
tudja, hogy Isten kegyelme fér tudja 
őt használni. így formálhat át ben
nünket is Istennek kegyelme, és hasz
nálhat fel az Ö országának munká
jában, ha bennünk is él a megfeszített 
és föltámadott Krisztus.

Szept- 2. Zsolt. 32. //. Kir. 24:8-10. 
Izráel fölött egyre jobban összetorlód
nak a felhők. A gonosz királyok mind
jobban beléviszik a bűnbe a népet is, 
s el kell érkeznie a büntetésnek. Az 
Ítélet közeledik. Nabukodonozor, Babi
lónia királya, Isten kezében az os
tor, amellyel népét megfenyíti. Nem
csak az Űr házának kincseit viszi el 
a győztes Nabukodonozor, hanem ma
gát a királyt is Babilóniába hurcolja, 
s helyette új királyt tesz, Azonban 
ez a király is folytatja atyjának go
nosz cselekedeteit, s az Űr haragja 
nem távozhatik el Izráel feje felől.

Szept- 3- Zsid. 13:1-3, 5-12. //. Kir. 
25:1-21. A végső pusztulás órája el
érkezett. Az ellenség elpusztítja a vá
rost, fölgyújtja az Ur házát, és a ki
rály házát, lerombolja köröskörül a 
város kőfalait, s a népet fogságba 
hurcolja. A templomnak azokat a ré
szeit, amelyeket a tűz nem pusztíthatott 
el, szintén magukkal viszik Babilóniá
ba!. S a szerencsétlen királyt, Sédékiást, 
éri a legszörnyübb sors. Végig kell néz
nie fiainak meggyilkoltatását, s azután 
szúrják ki az ő szemét. Valóban, »ret- 

: tenetes dolog az élő Istennek kezé- 
' be esni!« (Zsid. 10:31.)

Szept. 4. Zsid. 13:13-25. II. K ir: 
25:22-30- Az Ur még a legsötétebb éj
szakába is bocsát be néhány fénysuga
rat. Babilónia királya olyan embert 
állít Izráel otthonmaradt népének élé
re, aki jól vezethette volna a népet, 
de, sajnos, ez a nép már úgy el volt 
vakulva, hogy ahelyett, hogy engedel
meskedett volna, megölte ezt a férfiút, 
Gedáliát. A másik fénysugár az, hogy 
Babilónia következő királya kiszaba
dítja Joákint a fogságból, és kegyesen 
beszél vele, s a maga asztalához ül

teti. Az Ur mindent megtesz a maga 
részéről, még akkor is, mikor bün
tet, hogy kegyelmét és irgalmát érez
tesse a bűnössel. De milyen gyakran 
talár még akkor is kemény szívekre!

Szept- 5- I. Tim. 1: .1,2,12-17. Jere
miás 29 :1-14. A Babilóniába való hur- 
coltatás csak próba volt Izráel népén, 
nem végső ítélet. Sőt az Ur nagy sze
retettel' bíztatja őket, hogy 70 év el
teltével újra visszahozza őket hazá
jukba. Addig is arra inti őket, hogy 
legyenek csendesen az idegen város
ban, és imádkozzanak annak jólétéért. 
A megpróbáltatás mindig javára kell 
hogy váljék Isten gyermekeinek, köze
lebb kell hogy vigye őket az Úrhoz, s 
meg kell, hogy tanítsa őket arra, hogy 
Istent teljes szívbői keressék, és segít
ségére számítsanak.

Szept- 6- 1. Tim. 2:1-10- Jeremiás 
30:1-5,7-11. Az Ur nem szűnik meg 
bíztatni népét az ö  teljes segítsé
gével. Mikor az iga legnehezebb lesz, 
akkor fogja levenni a nyakukról. Mikor 
az idegennek való szolgálat a legke
servesebb lesz, akkor fogja őket kisza
badítani. így tesz az Ur ma is sokszor 
az O gyermekeivel. Engedi, hogy a 
megpróbáltatás a legmagasabb fokot 
érje el, de csak azért, hogy az ezáltal 
való megtisztulás annál alaposabb le
gyen. Erőnkön felül nem kisért, hanem 
a kellő órában megjelenik szabadítá- 
sával.

Szept. 7. 1. Tim. 3: 14-16. 4:1h5, 
fisaiás 29:18-21. A próféta itt rámu
tat arra az eljövendő időre, amikor 
a Messiás megnyitja a testi vakok sze
meit, és a süketek füleit, hogy azzal 
egyidejűleg lelki szemeiket és füle
iket is megnyissa, S ezt a 
a munkát Ő ma is végzi. S ma is örö
met önt a szenvedők szívébe, s megvi
gasztalja a szegényeket, mindazokat, 
akik őbenne hisznek. A hitetleneknek 
azonban ma nincs megállásuk az Ur 
előtt, míg meg nem térnek, addig Is
ten haragja van rajtuk. Boldog em
ber az, aki a haragnak felhője alól 
a kegyelem napfényébe került.

Szept- 8. Márk. 7:31-37. II- Kor. 
3:4-9. János 8:31-36. Ap. csel. 16:9-15. 
Pál apostol jól tudja, hogy ő magától 
nem alkalmas Isten szolgálatára, de 
tudja, hogy Isten alkalmassá tette. 
Es pedig nem a törvénynek, nem a 
betűnek a szolgálatára, mint Mózes 
és az ótestamentomi próféták, hanem 
a Lélek szolgálatára. S ő ezt a dicső
séges szolgálatot úgy végezte, hogy an
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nak ismerete minket is eljuttathat erre 
a szolgálatra Isten Lelkének munká- 
j q ¿Hal

Szept■ !)■ Zsolt. 33. Jeremiás 30:12-22. 
A bűn olyan, mint egy nagy veszedel
mes seb, amelyet csak Isten gyógyít
hat meg. A súlyos sebeket nem tehet 
csak úgy egyszerűen egy tapasszal be
ragasztani, hanem ki kell vágni, és 
tisztítani. Isten dorgálással, fenyítés
sel végzi el sebeink kitisztítását, hogy 
azután kegyelmének olajával megeny
hítse és meggyógyítsa. Felséges példa 
erre az irgalmas samaritánus törté
nete. Jézus a Samaritánus, aki sebe
inket megtisztítja drága vérével, és 
meggyógyítja szeretető vei és kegyel
mével. De ehhez természetesen az 
szükséges, hogy odamenjünk Hozzá, a 
nagy Orvoshoz. S akkor beteljesedik 
rajtunk az Ígéret, amelyet ennek a 
résznek utolsó versében Izráel népé
nek tesz Isten, hogy az Ö népévé 
leszünk, s Ö a mi Istenünkké.

Szept- 10- I. Tim. 4:6-16. Jerepiiás 
31:1-14. Milyen drága bizonyosság az, 
hogy Isten örökkévaló szeretettel sze
ret bennünket! Szeretett, mielőtt erre a 
világra születtünk volna, és szeretni 
fog, mikor ezt a földet elhagyjuk, s 
átlépünk az örökkévalóságba. S ebből a 
szeretetből fakad, hogy fölépít ben
nünket a romlásunkból, amelybe a 
bűn döntött, új éneket ad szájunkba, 
és megelégít bennünket az Ö javai
val. Ne tegyünk-e mi is úgy, mint 
ahogyan ebben az Igében olvassuk: 
»Keljetek fel, és menjünk föl Sionba 
az Úrhoz, a mi Istenünkhöz.«

Szept■ 11. 1. Tim. 5:17-25- Jeremiás 
31:15-22. Milyen megható Efraim pa
naszkodása, aki, miután Isten megverte, 
megbánja bűneit, és megtérni óhajt! 
Tudja, hogy ezt a maga erejéből nem 
tudja elvégezni, s ezért Istenhez kiált 
segítségért. S milyen szeretettet talál
kozik Istennél, aki kedves fiának és 
kényeztetett gyermekének nevezi! Sze
retettel gondolt reá akkor is, mikor 
még távol volt az atyai háztól, s ez 
a szeretet vonta őt oda. Mihozzánk 
is így szól az Ur: »Meddig bujdosol, 
óh, szófogadatlan gyermek?« Aki hall
ja ezt a szót, ne késlekedjék felelni 
reá, visszafordulni eddigi útjáról, és 
sietni az Atya kebelére. Jézus az út, 
aki az Atyához vezet.

Szept. 12. I. Tim. 6:1-12. Jer. 31:23-37. 
Az Ur többször megígéri az ószövet
ségbeli próféták által, hogy új szö
vetséget fog kötni Izráel népével. Nem 
külső szövetséget, amely törvényből és

parancsolatokból áll, hanem belső, lel
ki szövetséget. A törvény azért tovább
ra is érvényes marad, de mivel a szív
be van beírva, képessé tesz annak 
betöltésére. Jézus Krisztusban jelent 
meg ez az új törvény, a kegyelem
nek és a szeretetnek törvénye, s ez 
nem nehéz iga, hanem könnyű és gyö
nyörűséges. Akik hittel magukra ve
szik, azok tapasztalni fogják azt az 
erőt, amely Jézus váltságnalálábói ki- 
áradt s amely természetessé és könnyű
vé teszi a törvény betöltését.

Szept• 13. 1. Tim. 6: 13-21: Jeremiás 
33: 1-11. Szinte fölfoghatatlan előt
tünk az a szeretet, amellyel Isten most 
is odafordul az ö  népéhez, holott az 
annyit bántotta Öt bűneivel és vétkei
vel. Kötést és orvosságot igér sebei
re, sőt olyan teljes gyógyítást, hogy 
az öröm és vigasság szava úgy fog 
hangzani, mint a boldog vőlegény és 
menyasszony szava. Isten szeretete és 
kegyelme minden képzeletünket felül
haladja, csak ki kell ezt próbálnunk, 
alázatos bünbánattai, az Ö szent Fiá
ban való hittel, és Neki való átadá
sunkkal.

Szept- 14- II. Tim. 1:1-14: Zakariás 
7:4-10. Mily sok böjtölés, búcsújárás, 
áldozás történik ma is, amely nem 
kedves az Ur előtt! Sokan vannak, 
akik az ilyenekkel csak a saját érde
meiket akarják gyarapítani, s Istent 
mintegy alamizsnával kielégíteni. Isten 
nem külső szertartásokat, nem ala
mizsnákat kíván, hanem önmagunkat 
kívánja. A szívnek teljes átadása majd 
megtenni a maga gyümölcseit, az igaz 
ítéletet, az irgalmasságot, és könyö- 
rületességet, a szívnek és gondolatok
nak tisztaságát. Aki nem önmagát adja 
oda Istennek, az semmit sem adott. 
Krisztus is önmagát adta, és pedig 
egészen miérettünk.

Szept. 15. Lukács 10:23-37. Róma 
3:21-28. Márk 12:41-44. I. Péter 2:1-10. 
A teljes evangéliumnak világos össze
foglalása ez a néhány vers. Szól Isten 
igazságáról, amely azonban most nem 
a törvény által jelent meg és lesz a 
mienkké, hanem a Jézus Krisztusban 
való hit által. Szól továbbá arról, hogy 
erre a hit által való megigazulásra 
mindenkinek szüksége van, mert min
denki vétkezett. Ez a megigazulás ke
gyelemből való, a Jézus kiontott véré
nek alapján, amely eleget tesz Isten 
igazságának és szentségének. Em
beri érdem nincs, a mi részünk a hit 
Krisztus válságában.

Vargha Gipilán)é.\
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