
XII. évfolyam, 13. szám. 
1936. július 1.

i i i i i i i m i n i i 111111111111 ■ ■ ■ 11111 11111111 ■ 1111111111

Felelős szerkesztő: Dr. Farkas Mária diák. főtestvér. — Laptulajdonos: „Fébé“ Evang. 
Diakonissza Nőegylet. — Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. — Előfizetési ára : fél
évre 2 P 25 fillér, többes küldésnél 2 P. — Egyes szám 20 fillér. — A kiadósért felelős: 
Trauschenfels Elza, diakonissza főnöknő. Kiadóhivatal: Budapest, I., Hidegkúti-út 123/a.

VÁLTSÁG.
Neki sebei voltak, hogy nekünk ne legyenek, 
hogy nekünk ne égjenek, gyógyulva hegedjétek. 
Hordott keserű átkot, hogy mi átoktól mentek, 
bűnt, egy világnak szennyét, hogy mi tiszták és szentek, 
kegyetlen kínhalált, hogy mi élők lehessünk.
És gyűlöletből ácsolt kemény keresztet hordott, 
hogy szeressünk, szeressünk, harmadszor is szeressünk. 
Váltság.
S ha nekünk mégis vannak sebeink, 
mélységes mélyek, be, nem gyógyulók, 
behegedök, megint kiújulók, 
véres, halálos, szörnyű sebeink; 
és ha másoknak nem áldás vagyunk, 
ha nem úgy járunk, élünk ideíenn, 
hogy aki lát, azt mondja; kegyelem , . .  
ha mi hordjuk a bűnünk nyomorát 
és esünk, bukunk, botlunk végtelen, 
akarva, akaratlanul, 
s olyan halálos holt az életünk, 
mintha temető volna a szívünk, 
halál fuvalma a lehelletünk. . .  
ha gyűlölködünk és nem szeretünk: 
ítélet.
Nem volna váltság, nem lenne ítélet.
Akkor élnénk, ahogy lehet.
Sebekkel, kínzó fekélyekkel vérten, 
bűnünk szolgálva, rabul, leteperten, 
s nem lenne, aki ítéletre vonná 
a mi halálos, átokvert ütünk, 
ha egyszer máskép nem tudunk.

Élnénk, ahogy lehet.
Tisztaság, szentség, áldás, - szeretet, 
örök elérhetetlenül 
tündökölnének a létünk felett.

De most olyan elérhető közel, 
olyan hívogatóan tündökölnek.
Mienk lehet a gyógyulás, a szent, 
halálon, poklon diadalmas élet.
Mert van váltsági S ha nem fogadjuk el, 
ítélet.

B. E- d-j.
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A mindennapi életben jól 
használható három tanács.

(Folytatás.)

Harmadik tanács: Különösen 
társaságban gondold meg, mit be
szélsz!

Beszélőszervünk a nyelv. Az em
ber különb az' állatnál, mert be
szélni tud. E képessége értéke
sebb sok más érzékénél és szervé
nél. Ennek éle veszedelmesebb le
het a tigris fogánál, szúrása a 
méhcsípésnél, mérge halálosabb a 
viperáénál. Csodálatosan alkalmas 
éneklésre, szebben zenghet, mint a 
fülembe. Alkalmas a feddésre, 
megítélésre, háborúvezetésne, taní
tásra, vígasztalásna.

Miként a fölkelő nap fényt de
rít a sötétségre, akiként hozza a 
nyelv világosságra mindazt, ami 
a szív mélyében rejlik. Beszéd nél
kül olyan lenne gondolatvilágunk, 
mint a mütató nélküli óra. Az élet 
annyi javát, anyanyelvűnktől kezd
ve minden tudományt, minden vi
gasztalást egyaránt a nyelv beszé
de közvetíti.

A beszédnek e szerszáma alig 
néhány centiméter széles és hosz- 
szú, mégis tud tanulni ezerféle 
nyelvet is. Tud beszélni tréfásan, 
komolyan, Isten szerint és ördög 
szerint. Tud hízelkedni, fenyege- 
tődzni, átkozódni, fakadhat belő
le édesség és keserűség egyaránt. 
Olvasód el Jak. 3:1— 12. Épen e- 
zért e kényes gépezetet kell, hogy 
tulajdonosa szigorúan ellenőrizze. 
A teremtéskor Isten az embernek 
két szemet, két fület, két kart, 
két lábat adott, de nyelvet csak 
egyet. E bölcs rendelkezés arra u- 
tal, hogy e szerv használatával ta
karékoskodjunk. Gondold meg to
vábbá, hogy nyelved nem kívülről 
ékesíti arcodat, hanem börtönben 
van, csont és húsfalak, a fogak és 
ajkak mögé rejtve. Ebből meg

tanulhatjuk, hogy a nyelv nem sé- 1 
tálgathat, szaladgálhat kénye- ked- 1 
ve szerint; kiéli, hogy állandóan II 
szigorú ellenőrzés alatt tartsuk. I

Beszédünk igazi hatalom akár ]l 
a jó, akár a gonosz szolgálatában. ] 
»Imé csekély tűz mily nagy er- I 
dót felgyújt! A nyelv is tűz, a I 
gonoszságok összessége.«

Ahol többen vannak együtt, je- ] 
lentkézik a nyelv sokféle bűne: a 
megszólás, hazudozás! Be sok száj- ] 
bél jön ki rothadt beszéd és be ] 
kévésből olyan, ami épít, javít, ] 
ahol épen szükséges, "hogy hallga- 
tása is fölüdítsen. A leveleket, mi- ! 
előtt elküldjük, gondosan lemér- ! 
jük, hogy tudjuk, mennyi bélye
get ragasszunk a borítékra, de mi
lyen ritkán fontoljuk meg szava
inkat! így nem csoda, ha azokat 
gyakran portőzzák, bírságolják, ha 
azok miatt kellemetlenségeink van- 
vank!

Legyen azért a mi beszédünk 
olyan, hogy a lelkek javára, igazi 
boldogságára szolgáljon. Szóljunk 
mindig igazságot, de nagy szere
tettel és ügyeljünk nagyon arra, 
amit beszélünk!

(Vége.)

Minden hiábavaló szóról 
számot kell adnunk.

Tudod-e miért irigyelhetnek té
ged az állatvilág milliárdjai?

A  beszédedért!
Tudsz beszélni! — Ez nem csak 

azt jelenti, hogy megmondhatsz 
valamit, hogy kifejezheted kíván
ságaidat, vagy kérdésekre vála
szolhatsz, hanem azt, hogy mesél
hetsz, vigasztalhatsz, bátoríthatsz, 
kiöntheted a szívedet is. Öh, mi
lyen sokat mondhatsz néha egy 
szóval! És milyen sokat jelenthet 
számodra is egyetlen szó!

Hány szerencsétlen ember él és 
nem tud beszélni! Te beszélhetsz!
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Vájjon, "hogyan élsz ezzel a ké
pességeddel? Helyesen, vagy visz- 
szaélsz vele?Nem használsz csú
nya szavakat? Nem atlasz vele a 
hazugság szolgálatában? Vagy ta
lán Istent dicsőíted nyelveddel?

Egyszerre csak egyet tehetünk, 
vagy hasznos az, amit mondasz, 
vagy hiábavalóság!

A Biblia gyakran szól erről:
»Ezért levetvén a hazugságot, 

szóljatok igazságot.« (Ef. 4:25.)
»Azért szeretett atyámfiái, le

gyen minden ember gyors a hal
lásra, késedelmes a Szólásra, kése
delmes a haragra.« (Jakab 1:19.)

»Az Urnak a te Istenednek ne
vét hiába fel ne vedd; mert nemi 
hagyja azt az Ur büntetés nélkül, 
aki az ő nevét hiába felveszi.« 
(II. Mózes 20:7.)

»Mert aki akarja az életet sze
retni, jó napokat látni, tiltsa meg 
nyelvéti a gonosztól, és ajkait, hogy 
ne szóljanak álnokságot.« (I. Pé
ter 3:10.)

»Az én nyelvem pedig hirdetni 
fogja a te igazságodat, a te di
csőségedet minden napon.« (Zsol
tár 35:28.)

»Mondám: Nosza vigyázok úta- 
imra, hogy ne vétkezzem nyelvem
mel.« (Zsoltár 39:2.)

»Segíts Uram, mert elfogyott a 
kegyes, mert eltűntek a hívek az 
emberek fiai közül. Hamisságot 
szól egyik a másiknak.« (Zsoltár 
12:2.)

»Tartóztasd meg nyelvedet a 
gonosztól, és ajkadat a csalárd be
szédtől.« (Zsoltár 34:14.)

»Liáttál-é beszédeiben hirtelen- 
kedő embert? a bolond felől több 
reménység van, hogynem afe
lől.« (Piáid. 29:20.)

»Jó szó> a szívet felvidítja.«
»Ha valaki istentisztelőnek lát

szik köztetek, de nem' zabolázza 
meg nyelvét, sőt megcsalja a maga 
szívét, annak az istentisztelete hiá
bavaló.« (Ják. 1 :2Ó.)

Új ember.
K. gazdának egyik szolgája arról 

volt nevezetes, hogy csak akkor és 
úgy dolgozott, amikor és ahogyan 
kedve tartotta. Ha úgy tetszett 
néki, dolgozott késő éjjelig, más
kor pedig lopta az időt, amennyire 
csak lehetett; engedelmességet 
nem ismert. Ezenkívül nyers és 
rideg volt, s ha száját kinyitotta, 
félve menekült előle a legcsúnyább 
szavakhoz szokott ember is.

E gy meleg nyári reggelen szé
nával megrakott szekérrel ment 
a városba. Az éj leszállta előtt 
már otthon volt) azonban csodá
latosképen szokásához híven ez al
kalommal nem szidta a poros or
szágutat, nem botránfcozott a világ 
folyásán, a gazda nem győzött 
csodálkozni felette. S ez így ment 
másnap |is. A szolga elvégezte szor
galmasan munkáját, veszekedés 
és zsörtölődés nélkül. »Ez sem 
fog soká így tartani« — mon
dogatták a falubeliek. De a szol
ga nap-nap után így folytatta: s 
mikor megkérdezték tőle, hogy mi 
történt vele, hallgatott csendesen.

E gy alkalommal a városba ment 
a gazda is. Külmissziói imaórát 
tartottak s ott különös dolgot hal
lott. »Az elmúlt héten« — így be
szélte néki a szomszédja »egymieg- 
tért pogányról olvastunk. Ennek 
a pogánynak azelőtt sötét, kemény 
szíve volt. S amilyen a szíve, olyan 
az élete, a szava is. Környezetére 
csak átkot jelentett.« A történeit 
végeztével valaki hangosan meg
szólalt: »Ilyen pogány vagyok én 
is!« A gazda ráismert a szolgájá
ra; ez csak ő lelhetett. Most már 
tudta, hogy miért változott meg. 
Meglátta a bűnét és; meg is tapasz
talta a Megváltó szabaclítását, se
gítségét.

A  szolga ettől az időtől kezdve 
valóban más emberré lett. Más lett 
a szíve, az élete, s egészen mási és 
egészen új a beszéde is.
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A kártyaasztal mellől.
Kedvetlenül álltam a pályaud

varon. A hajónak, amellyel eddig 
utaztam, két órai késése volt. Vo
natom elindult. Itt álltam késő éj
szaka egy eldugott falu állomásán, 
mehettem, ahová akartam-

Egy úr lépett hozzám, akivel 
a hajón együtt utaztam. »Jöjjön 
velem« — szólt, »elvezetem a szál
lodába.« Az út odáig hosszú és 
fárasztó volt, a bőröndöm nehéz, 
s  a sűrűn szitáló e'ső kabátom, ka
lapom áztatta. De legkellemetle
nebb mégis a kísérőm volt. Ilyen 
békételen, elégedetlen embert so
ha nem láttam. Szidta a hajót, a 
szegényes pályaudvart, a falut a 
csendesen alvó lakosokkal. Rövi
den szólva: örültem, amikor vég
re célhoz juthattam.

A vendégszoba egyik sarkában 
kártyaasztal állott s a vígan mu
lató társaság között az én elége
detlen, zsörtölődő barátom is he
lyet foglalt. Nem hagyott nyugtot, 
oda kellett ülnöm. Jól mondta egy
szer valaki, hogy népünket nem 
a rossz termés, a súlyos gazdasá
gi helyzet, hanem a vendéglő és a 
kártyaasztal teszi tönkre. Itt volta 
falu legjava: orvos, gyógyszerész, 
bíró. Tréfálkoztak, ékelődtek.

Fel akartam állni, de bensőm
ben világosan hallottam: »Ne menj 
el, szólj egy szót az örökkévaló
ságról!« Megrémültem. Itt, ebben 
a társaságban Istenről, Jézuis 
Krisztusról, ítéletről beszélni?! 
Lehetetlen! De a hang erősbödött. 
»£ls lesztek nékem tanúim.« Itt is? 
filmen, itt is!«

Letettem magam Mesterem ke
zébe és beszélni kezdtem.

»Őh, kérem« — vágott közbe e- 
gyik asztaltárs, »mi már régen túl 
vagyunk az eféléken. Az ember 
örülni, mulatni akar, a rossz na
pokra, kellemetlenségekre, hacsak

néhány órára is, a feledés jóté
kony fátylát takarni.« — »Ez talán 
sikerül néhány órára. De Isten 
számon fogja kérni eltékozolt éle
tét. Most már tudom elégedetlen
ségének okát: nem bekül t meg 
az Istennel.«

»Fizetni!« — állt fel a társaság. 
Szitkok és átkozódások között me
nekült a kártyaasztal Isten elől, 
mint hogyha Isten lángtekintete 
elől menekült volna!

Elégedetlen barátom azonban 
mégis maradt. És ülve maradt a 
vendéglős is. Amikor az ajtó az 
utolsó mögött bezárult, a vendég
lős megjegyezte: »Egyszer még 
hasznát vehetik majd.« Nagy sze
mekkel néztem rá! íme, egy 
vendéglős, aki nincs messze az 
Isten országától.

Beszéltem mindkettőjüknek Jé
zusról, aki a bűnöst megváltotta, 
aki békességet, boldogságot hozott 
ebbe a lármás, bűnnel telt világ
ba. A vendéglős befogadta. Késő 
éjszaka volt már, utitársam a ke
zét nyújtotta: »Holnap reggeltől 
naponként fogok kutatni a Szent- 
írásban.«

Másnap hajnalban útrakeltem. 
A vonat elhagyta a kicsiny falut. 
Házigazdám elkísért az állomásra. 
Én pedig hálatelt szívvel áldot
tam Istent azért, hogy, az igaz ö- 
römről szóló üzenetet továbbvihe- 
tem s mindenütt vannak vágyódó 
lelkek, akik befogadják azt.

Az istentagadók három 
csoportja.

Linké egy alkalommal fiatal embe
rekkel ült együtt iegy asztalnál, akik 
magukat istentagadóknak vallot
ták. Linké, miután jóidéig hall
gatagon figyelte beszédjüket, vé
gül megszólalt: »Uraim, az isten- 
tagadóknak három csoportja van. 
Az elsőhöz azok tartoznak, akik 

| a különböző régi és új tudomá-
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nyok által Istentől eltévedlek. Úgy 
gondolom, hogy maguk nem a fi
lozófia vagy egyéb tudományok 
által jutottak ide.« Az ifjak helyes- 
lőleg intettek.

»Nos, a második csoportot azok 
képezik, akik anélkül, hogy maguk 
meggyőződnének!, papagáj mód ra 
utánozzák; a tömegeit. Remélem, 
hogy ezekhez az emberekhez sem 
tartoznak.« Ismét megelégedetten 
intettek.

»A harmadik csoport olyan em
berekből áll, akik megterhelt lel
kiismerettel járnak, akik azt k í
vánnák, hogy kárhozat és ítélet 
ne legyen. Előttük világos: ha 
szent Isten van, úgy megbünteti 
a vétkezőket. Ezért vigasztalják 
magukat azzal: »Nincs Isten!« U- 
raim, ezeken kívül több csoport 
nincsen.« — Linké köszönt és Csen
desen eltávozott.

Vigyázz —  lavina!
Messze, a stájeri alpokban tör

tént. Vastag hótakiaró fedte a föl
det. Csodálatos szép kilátás1 min
denfelé. S ekkor hirtelen nagy 
dübörgés zaja veri fel a csendet. 
Fent, a hegytetőn megindul a hó- 
gSrgeteg. Először lassan, később 
egyre gyorsul, magával ránt fá
kat, köveket s halált és pusztulást 
hoz a völgyben gondtalanul alvó 
emberekre.

Vigyázz — lavina! Erre kell 
gondolnom a lelkiéletben. Hányszor 
hagyja el ajkunkat egy meggondo
latlan szó, sietve kimondott ítél
kezés és a lavina megindul, a  lel
kek kárt szenvednek. Ki a felelős 
érte? Hányszor mondunk el fül
besúgva »szigorúan bizalmasan« 
egy harmadikról olyat, amivel an

nak becsületét aláássuk. A lavina 
feltartóztathatatlanul rohan a 
mélybe, s maga alá temeti a  bá
nattól, csalódástól összetört em
beri szívet! »irriéj kicsiny tűz, 
mily nagy erdőt felgyújt!«

Csak néhány fillért vesz el szív
dobogva az ifjú- Csak most az 
egyszer. De a lavina megindul, 
később megrögzött tolvaj lesz be
lőle.

így folytathatnánk tovább. Csak 
egy pohár sör, s csak éz alka
lommal. S hány szerető hitvest, 
apátián gyermeket sodort maga a- 
lá a pusztító hógörgeteg.

Vigyázz — lavina! Te sóba ne 
indítsd meg! A bűnnel játszani 
nem lehet! Isten megkönyörül raj
tad, ha kéred!

Miért hagyta ott egy presbi
ter a bibliaórát?

Valaki beszélte el: Bibliaórát 
tartottam. Mialatt beszéltem, ész
revettem, hogy a gyülekezet egyik 
presbitere erélyes mozdulat tál a 
kalapja után nyúl és elhagyja a 
termet. Nem tudtam mivel ma
gyarázzam gyors eltávozását, de 
azután megértettem. Ezt a presbi
tert az Ige megragadta, s lelkiis
meretiében találva érezte magát. 
Felkereste presbiter társát, akinek 
a város másik felében volt jófor
galmú kereskedése, s így szólt: 
»Hat hónappal ezelőtt, amikor ü- 
lést. tartottunk, haragos és szere
tetlen voltam. Bizonyára emlékezik 
még indulatos, heves szavaimra, 
amelyekét akkor használtam. Vét
keztem,: sajnálom, bocsásson meg!« 
A kereskedő eljött hozzám, így 
beszélte tovább a bibliáéra veze
tője, s elmondta, hogy ez volt éle
tének legboldogabb. napja.

K n e ^ t i r c  a v t  m r m r l i » -  Mivelhogy én igazságot szólok, nem 
I x n S Z l u ö  a Z l  r r i o r i u j d .  hisztek nekem.“ — „Meg akartok ölni

 mert én igazat beszélek “
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Mit cselekedjem, hogy 
üdvözüljek ?

Nemrégen egy afrikai lap (név 
mellőzésével) leközölte egy moha
medán leány kérdő levelét az ar
ra válaszoló szerkesztői üzenettel. 

Az újságcikk ez:
»Szívemet: sokféle bűn terheli. 

Megváltok mindent, csak adjanak 
tanácsot, mimódon menekülhetek 
kínzó bűntudatomtól. Huszonhat é- 
ves leány vagyok. A  bűnben é- 
lek. Nincs már előttem semmi új 
az ég alatt. — Lelkiismeretem a- 
zonban fölébredt. Érzem, hogy 
rám a pokol vár. Igen félek. Szí
vem mélyének a kiáltása ez: Mit 
cselekedjem, hogy üdvözüljek? — 
Egy főpap, aki előtt bűneimet be
vallottam, felszólított térjek azon
nal a bűnbánat útjára! De hazudni 
nem akarok. Nem igazi bünbánat 
ez, amit szívesen teszek, noha jól 
tudtam, hogy vétkezem. Szeretnék 
szabadulni a bűntől, amelyet any- 
nyira szeretek. Tudom, hogy ír
tam a pokol felé visz. Adjanak 
tanácsot, mit cselekedjem, hogy a 
pokoltól szabaduljak?«

A szerkesztő üzenete: »Élete 
könyvében lapozzon tovább, amíg 
új, tiszta laphoz ér. Azontúl, mint
ha mi sem történt volna, éljen 
tiszta, becsületes életet. Csak egy 
ilyen gyökeres megváltozás fedezi 
el múltját s mossa tisztára régi 
bűneitől. Az új élet az egyetlen 
igaz elégtétel. Hiszen a korán biz
tosít arról, hogy a bűnöket e- 
gyes-egyedül a jócselekedetek tör
lik el.« (A korán Mohamednek, 
a hamis prófétának szentkönyve.)

Egy megtért tuniszi nő erre fe
leletül e komoly evangéliumi bi
zonyságtételt tette:

» ...  Miért engedte Isten, hogy 
szent Fia, a Krisztus meghaljon?

— Azért, hogy engem bűneimtől 
szabaddá tegyen! — És mimódon 
történik a bűntől való szabadulás?
— E kérdésre még nemrégen én ¡is 
így feleltem volna: Sok imádkozás, 
a korán olvasása, böjtölés és ala
mizsnaosztogatás által, — de ma, 
amit biztosan tudok, amit megta
pasztaltam, hirdetem, tudja meg 
mindenki: Csakis, egyes-egyedül a 
Jézus Krisztus megváltói munkája 
által, aki a bűnösök Üdvözítője!«

Részlet egy orvos-misszionárius 
leveléből.

Még egy, számomra -is felejthe
tetlen esetet mondok el. Egy ke
reskedőnek a felesége jött egyszer 
hozzánk, a lábán csúnya, nyitott 
sebe volt. Naponta kezeltük és 
szépen javult. Az asszony feltűnő 
tiszta volt mindig. Nemcsak a 
külső kötést mosta ki gyakran, ha
nem a kenőcsös ruhákat is, amíg 
meg nem mondtuk, hogy az feles
leges. — Egyszercsak elmaradt.
— Szolgánk révén megtudtam az 
okát. Hallottuk, hogy már mozgat
ni sem tudja a lábát. — Mi tör
tént? — Jó szomszédok tanácsá
ra hallgatott. Az ember megbor
zad, ha csak rágondol is. Döglött 
kutyának a csontját tűz fölött 
megpörkölték, majd egészen fi
nomra megőrölve, mint valami 
port, a sebre hintették. Minden
féle babona fűződik ehhez, csak 
egy bizonyos csontot használnak 
így, s a kutya fajtája sem: mind
egy. — Hogy ez nem gyógyít, 
azt gondolhatjuk. — Nemsokára 
öszvéren hozták el hozzánk, mert 
járni már nem tudott. A seb leg
alább ötször akkora volt és bor
zalmas állapotban találtuk. — Az
után természetesen gondosan vi
gyáztunk arra, hogy a kapott 
gyógyszert tényleg használja. 
Most már lényeges a javulás.
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT!
Jut. /• Csel. 10:24—28. Ruth. 2. Ruth 

nem számított arra a nagy előnyre, 
amely reá abból volt származandó, 
hogy épen a Boáz mezejére ment sze
degetni. Épen csak azért tette ezt, 
hogy ezen, az ott szokásban lévő mó
don megkeressen annyit, amennyiből 
ő és a napa szűkösen megélhessenek. 
De hogy ő Boáz szemeiben olyan ked
vességre találjon, hogy őt különös ked
vezményben részesítse, arról bizonyára 
nem is álmodott. Isten munkásainak 
is ilyen természetes módon, ilyen ön
zetlenül, minden hátsőgondolat nélkül 
kell munkálkodniok az isten országá
nak tnagfc" búzaföldjén. Krisztus, 
a Boáznál sokkal nagyobb gazda, az 
ilyen önzetlen munkásokra tekint ö- 
römmel és megelégedéssel, s akik sem
mi jutalomra nem számítanak, bizo
nyára azok fognak legnagyobb juta
lomban részesülni.

Jul. 2. Csel. 11:1—10. Ruth 3. En
nek a fejezetnek minden részletét csak 
úgy érthetjük meg, ha tanulmányozzuk 
a zsidó nép akkori szokásait és fel
fogását a rokonok jogairól és köteles
ségeiről. Annyit azonban így is meg
érthetünk, hogy Boáz nagyon megsze
rette Ruthot és szívből óhajtotta, hogy 
ak övé lehessen. De azért a szabály 
szerint akart eljárni, amelynél fogva 
egy másik, közelebbi rokonnak volt el
sősorban joga ahoz, hogy őt megvált
sa, vagyis feleségül vegye. így hát 
egyelőre függőben hagyja ezt a kér
dést. Mily jó, hogy ezt az ótestamen- 
tomi tökéletlen megváltási törvényt el
törölte az a tökéletes megváltás, a- 
melynek alapján elsősorban Jézus 
Krisztusnak van joga minden egyes 
emberhez, hogy azt a magáévá tegye!

Jut. 3. Csel. 11:11—18. Ruth 4:1— 11. 
Ruth megváltásának ügyét egészen sza
bályszerűen intézik el. A legközelebbi 
rokon hajlandó a Naomi szántóföld
jét megváltani, de mikor hallja, hogy 
ez avval jár, hogy Ruthot feleségül 
vegye, akkor visszalép. Ez is mutatja, 
hogy ez az ótestamentomi törvény 
mennyire nem elégítette ki az emberi 
szívet. Mi keresztyének az ilyen, nem 
örökérvényű törvény alól föl vagyunk 
mentve, a mi legfőbb törvényünk ez: 
»Szeressed az Urat, a te Istenedet 
teljes szívedből, teljes lelkedből, tel
jes elmédből és teljes erődből. Ez az 
első parancsolat. S a második hason
latos ehez: Szeresd felebarátodat, mint 
magadat.« (Márk 12:30, 31.) Aki esze
rint a két parancsolat szerint jár ei,

az el fog igazodni örökösödési és há
zassági kérdésekben is.

Jul. 4■ Csel. 11:19—30. F.saiás 65: 
17— 19, 24, 25. Felséges Ígéretei van
nak az Urnák az utolsó időkre vonat
kozólag. Uj ég és új föld, amelyen 
békesség lakozik. Minden arra az ere* 
deti állapotra fog visszatérni, amely
ben Isten a földet s rajta az embert 
teremtette. S a legdicsőbb az lesz eb
ben, hogy az ember ismét közvetlenüt 
érintkezhetik Istennel, nem hosszú tu
sakodások után nyer meghallgattatást 
az imádság, — mint ahogy az most 
természetes az ember bűnös állapota 
miatt, hanem mielőtt az ember kiál
tana, az Ur már felei. Az újtestamen- 
tomból tudjuk, hogy ez a boldog idő 
akkor következik be, mikor Jézus újra 
eljön a földre.

Jul. 5■ Luk. 6 :36 -42 . Róni. 8:18—27. 
Máté 5:13—16. "Csel. 4:1—12. Isten 
fiainak az a megjelenése, amelyet a te
remtett világ sóvárogva vár, nem azt 
jelenti, hogy a mostani világrendben 
itt, vagy amott megjelenjenek Istennek 
gyermekei az evangéliumot hirdetni, 
hanem azt a megjelenést érti itt az 
Írás, amikor majd az eljövendő Jézus
sal együtt Isten gyermekei is megje
lennek dicsőségben. Akkor juthat el 
a teremtett világ is, nem csak az em
berek, a teljes felszabadulásra a 
hervadás, rothadás, halál és pusztulás 
törvénye alól, amelybe az ember bűne 
miatt jutott. Ez az állapot az Isten 
gyermekeinek boldog reménysége, a- 
melyet ők is fohászkodva és sóvárog
va várnak.

Jul. 6. Zsolt. 112■ Csel. 12:1—11. Az 
isten gyermekeinek boldogsága egészen 
más forrásból fakad, mint a világ 
gyermekeié. Az ő boldogságuknak a- 
lapja az Istennek félelme. S csodá
latos, hogy bár nem keresik a- 
mit a világ gyermekei keresnek, a 
gazdagságot, a bőséget, az erőt, még
is nekik Ígéri azt az Ur, s az ő osz
tályrészük lesz. Csoda-e, ha a gono
szok ezt látva, irigykednek és dühön- 
genek? De mit használ az nekik? Kí
vánságok mégis semmivé lesz.

Jut. 7. I. Sám■ 1:1-18. Csel. 12:12-15. 
Mennyi hit, szeretet és alázatosság van 
ebben az Annában. Szívének legfőbb 
óhaját az Ur elé viszi, s  őbenne bí
zik, hogy megadja kérését. Nem a ma
ga gyönyörűségére kéri a gyermeket, 
hanem az Ur dicsőségére. Neki a- 
jánlja föl. S mikor Éli félremagyaráz
za magaviseletét, nem érzi magát sért
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ve, hanem szelíden és alázatosan ma
gyarázza meg állapotát. Isten mindig 
bölcsen választja ki azokat az asz- 
szonyokat, akiket egy-egy kiváló szol
gájának anyjává akar tenni.

Jul. 8. /• Sám. 1:10—28. Csel. 13: 
1—13. Anna gondos és szerető szívű 
anya. Amíg kis gyermekének föltétle
nül szüksége van reá, addig magánál 
tartja, sőt még az Ur templomába 
való szokásos felmenetelről is lemond, 
hogy gyermekét gondozhassa. De nem 
feledkezik meg fogadásáról: legyen a 
gyermek az Űré! Akármennyire is fáj
hatott az elválás, fölviszi a gyerme
ket a templomba, hadd legyen az Ur 
szolgája egész életében. S az Ur el
fogadta ezt az áldozatot.

Jul. !)■ I- Sám. 2:1— 11. Csel. 13: 
14—39.. Anna, ez az egyszerű asszony, 
valóságos prófétanővé magasztosul eb
ben az imádságban. Nem önmagáért 
könyörög, még csak nem is a gyerme
kéért. Az Ur nagysága és dicsősége 
tölti be egész lelkét. Szentségéről, 
mindentudáságáról, nagy hatalmáról és 
irgalmasságáról beszél. Mintha bepil
lantást nyerne a távol jövőbe is, mikor 
a nagy király, az Ur Jézus hatalmait 
nyer mennyen és földön s dicsősége 
magasra emeltetik. Annán is beteljese
dett, hogy Isten az alázatosaknak ke
gyelmet ád. (I- Pét. 5:5.)

Jul. 10- 1- Sám. 3:1— 10. Csel. 13: 
40—52. A gyermek Sámuel példám 
szolgálhat minden gyermeknek a fel
jebbvalóik iránt való engedelmesség
ben. Hogy maga az Ur szól hozzá, azt 
még nem érti Sámuel, azt hiszi, hogy 
Éli szólítja. De azt, hogy neki föl- 
jebbvalója hívásának azonnal enged
nie kell, azt egészen természetesnek 
találja, s háromszor is kész álmát fél
beszakítva, nyugvóhelyét otthagyni, 
hogy megtudja mit parancsol a főpap. 
Az ilyen gyermekek kedvesek az Ur e- 
lőtt, ezekre bízhatja reá később a 
nagy feladatokat.

Jul. 11- I- Sám■ 3:11—21- Jer sir. 
3:22—32. Eli példája mutatja, hogy 
mennyire komolyan veszi az Ur 
a szülök gyengeségét és engedékeny
ségét, amellyel gyermekeik bűnei e- 
lőtt szemet hunynak. Éli maga is ér
zi ebben való bűnösségét, s alázatosan 
meghajol az Ur sújtó ítélete alatt. Nem 
kételkedhetünk benne,, hogy p maga 
kegyelmet nyert, de fiait már nem 
tudta megmenteni, Sámuelnek igaz- 
lelküségét és őszinteségét ismerjük meg 
ebből a részből. S ezek föltétlenül 
szükséges tulajdonságok Isten gyer
mekeinél.

Jul. 12- Luk. 5:1—11. I. Pét. 3: 
8—15. Luk■ 9:18— 26. Csel. 5:34—42. 
Az ember életének legfontosabb kér
dése, hogy kinek mondja Jézust. Nem 
elég öt nagy prófétának, tanítónak, 
csodatevőnek, példaképnek tartam. 
Mindenkinek ei keli jutnia a Péter val
lástételére: Ez Istennek ama Krisz
tusa. Csak, aki így ismerte meg Krisz
tust, az képes arra, hogy életét elve
szítse őérette, csak az kaphatja meg 
az áj életet, az igazi életet, amely 
nem elmúlandó, hanem örökkévaló élet. 
S mit használ valakinek a földi élet 
minden gazdagsága, ha ezt az örök
életet elveszíti? Jézus maga mondja 
ezeket a nagy horderejű szavakat, nem 
lehet mellettük közönyösen elmenni.

Jul. 13- Zsolt. 115- Csel. 14:1—18. 
Segítség és áldás nem jöhet mástól, 
csak az élő Istentől. A bálványok te
hetetlenek, de maga az ember is te
hetetlen, ha Istentől elszakadva él, ha 
nem köti őhozzá a hit és a bizalom. 
Izrael népét is ez tartotta fönn, míg 
megtartotta ezt a hitet és bizalmat, de 
mikor az ellen vétett, akkor az áldást 
is elveszítette. S hogyne veszítenék el 
mi, akiknek világosabb kijelentés ada
tott az Ur Jézusban, ha őt magét is 
elvetjük?

Jul. 14- I. Sám. 4:1— 18. Csel. 14: 
19—28. A pogányok, ha bálványokat 
imádnak is, mégis, ha az igaz Istenről 
hallanak, valami sejtés ébred föl a 
szívökben, amely félelemre indítja ő- 
ket. A filiszteusok is megérezték, hogy 
az, hogy Isten ládája ott van a zsi
dók táborában, az valami különös ve
szedelmet jelent számukra, s megkét
szerezett erővel kell harcolniok. De az 
Ur épten; az által, hogy ezt megengedte, 
mutatta meg, hogy hiába van ott kül
sőleg a frigyláda a templomban, ha 
bűn van a nép közt, vereséget keli 
szenvedniük.

Jul. 15■ I. Sám. 1:2— 17. Csel. 15: 
1—12. Mennyi áldást hozhat egy egész 
népre egy igazán Istennek átadott, 
teljesen az ö rendelkezésére álló lélek, 
amilyen Sámuel volt. Bűnbánatra szó
lítja fel a népet, imádkozik érette, égő 
áldozatot, majd hálaáldozatot mutat 
be, s mindezzel azt munkálja, hogy az 
egész népet közelebb vigye Istenhez. 
S ha már egy ilyen prófétának a mun
kája és közbenjárása is olyan nagy 
eredményekkel járt, mennyivel gazda
gabb áldás fakad az egyetlen igazi köz
benjárónak, a mi Urunk Jézus Krisz
tusnak a munkájából! Aki őhozzá for
dul, őreá hallgat, az meg nem szé
gyenül.
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