
XII. évfolyam, 14. szám. 
1936. július 15.

i i ii ii iin  11111111111111111 m ii 111111111 iimii i in i i i i ii ii iii iin  ii...................................................... .
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, tcbbes küldésnél 2 P. — Egyes szám 20 fillér. — A  kiadásért felelős: 
I rauschenfels Elza, diakonissza főnöknő. Kiadóhivatal: Budapest, 1., Hidegkúti-út 123/a.

AMIT AZ UR 
AZ ÖVÉINEK ÜZEN:

Ne hagyd el az első szeretetedet!
(Jelen. 2:1-7.)

Légy hív mindhalálig!
(Jelen. 2:8-11.)

Térj meg!
(Jelen. 2:12-17.)

Tartsd meg, amid van!
(Jelen. 2:18-29.)

Ne légy halófélben mint a többi!
(Jelen. 3:1-6.)

Vajha hideg volnál, vagy hév !
(Jelen. 3:14-22.
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HÉT LEVÉL.

Jön a levél. Vájjon ki írta?
Mit rejt a jól lezárt pecsét? 
Táruljon ki előttünk titka,
Hadd lássuk értelmét, becsiét. 
H|aöd szóljon (most hozzánk a Lélek, 
Szívünk előtte, tárva ma;
Az első szó áldás, dicséret, 
Szívünkre hull lágy balzsama.
De jaj I Fölhangzik most a vád: 
Első szerelmed elhagyádl

Levél jön, telve szeretettel, K 
Szent bíztatás, édes remény:
Ne félj, az Is tép nem vetett el, 
Bár nyomorult vagy és szegény. 
Csak légy hozzám hű mindhalálig, 
Csak el ne hagyj engem soh|a, 
A szenvedés örömre válik,
É's vár reád a korona,
Annak ki győz, s végig megáll, 
Nem árt a második halál.

Jön a levél. Borús a hangja,
A rózsa közt mily sok tövis, 
Van, az Urat ki el nem hagyja,; 
De van tévelygő bűnös is. 
Hamis próféták szertejámak, 
Botránykövet vetnek eléd,
Hogy meghódolj pogány

bálványnak,
S elhagyd a mennynek Istenét. 
Térj meg, különben elmegyek,
$ kardommal vívok ellened!

Várunk megint újabb levélre... 
Sötiét a kép, amit mutat,
A Jezábelnek szörnyű vétke 
Talált a szívekhez útat.
De áttör a fény a sötéten,
És győz a tűrés, szeretet,
Az Ur átlát szíven, veséken, 
Tudja ki hű, ki vétkezett.
É’s szól: Enyéim nem hagyom, 
Csak tartsd meg, mi nálad vagyon!

Aggódó, féltő szeretetre 
Vall ime, az újabb levél:

Magad élőnek hirdeted te,
S nem látod, hogy holttá levél. 
Ilalófélben sok drága lélek, 
Vigyázz, hogy el ne; vesszenek, - 
Utói ne érjen az ítélet,
Ha váratlan hozzád megyek.
Ki győz, fehérbe; öltözött,
S helyt kap ,az angyalok között.

Jön a levél. Belőle árad 
Örvendő, boldog szeretet:
Erőd ketyés, s e;l mégse fáradt, 
Meg nem tagadtál engemet. 
Előtted im, nagy ajtó tárva,
Be nem zárhatja senkisem,
De mit bezárok, be van zárva,
A kulcsokat ón őrizem.
S megtudja mind, ki ellened, 
Hogy én Téged szerettelek.

Még egy levél. Öh, csak
megértsem,

Ha tán nekem lesz izenet!
Nem vagy hideg és nem vagy

hév sem,
Csak lágymeleg vagy, jaj neked 1 
Gazdagnak látszol és szegény vagy, 
Egészségesnek, s nyavalyás, 
Nyitott szemekkel szánandó vak,— 
Végy szemgyógyító írt, hogy láss; 
Végy kincseket, s fehér ruhát, 
Végy tőlem, ki mindent megád.

A hét levél ime, kinyitva,
A címzést még hadd olvasom: 
Mit árul el a címek titka?
Efézus, Smirna, Pergamum,
Jön Thiatira, Sárdis is jő, 
Hűséges Filadelfia,
Laodioea a legvégső.. .
Ezekhez szól Isten Fia.
De nem ezekhez, már ma nem, 
Most mind neked szól és nekem;!

A  Fébé-egyesület tagjainak 1936 
júniusban tartott konferenciájára 
írta: Vargha Gyuláné.

* *  m
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Vigyázz!

A kegyelem nem olyan, mint a 
földi kincs. Pénzt, vagyont szor
galommal, munkával meg lehet sze
rezni és összegyűjteni, hogy majd ö- 
regségére az ember élvezhesse. 
De a lelkiéletben az másképen van. 
Mindaddig, míg földi életünk tart, 
vagyis halandó testünk utolsó 
megmozdulásáig vigyáznunk és i- 
mádkoznunk kell. Itt nem lehet 
előre dolgozni s azután pihenni. 
Nem lehet tétlenkedni lelkileg, 
mert a lustaság és álmodozás 
pusztulással fenyeget. »Aki azt hi
szi, hogy áll, vigyázzon, hogy el 
ne essék:.« Épen akkor, mikor 
nagy tapasztalatokat tehettünk Is
ten kegyelméről, léphet fel éle
tünkben a legveszedelmesebb pil
lanat, mint azt Noé példájából lát
juk. A bor élvezete, melyet tes
tének erősítésére használt, epésbe 
sodorta. Iszákos lett s saját fiai 
előtt megszégyenült. Ebben a szo
morú esetben komoly figyelmezte
tés van. Milyen magas kor, micso
da tapasztalatok s mekkora böl
csesség 1 S mégis elesett! Van-e 
közülünk valaki biztonságban afe
lől, hogy mentve van minden dur
va bűntől?

Noé a hit legnagyobb próbáját 
kiállta, de mikor az özönvízkor 
átélt nehéz napok után a könnyeb
bek következtek, számára sokkal 
veszedelmesebbek voltak ezek, 
mint a legnagyobb nyomorúság. 
Magas kora nem tudta ettől a 
balgaságtól megmenteni, sem az 
előbb átélt sok kegyelem megta- 

í pasztalása a szégyentől megóvni. 
Szívünk igen változó és csalfa. 

Az isteni segítség és vigasztalás! 
i áldott tapasztalatai után is még tu- 
i dunk magunkban bízni, elbizako- 

dottak leszünk, s ebből következik 
a bukás. Mert az elbizakodottsá
got könnyelműség, elővigyázatlan-

sjág s az imában való meglanyhu- 
lás okozza. Istennek kegyelmi a- 
jándékát alázatosan kell megóvni 
és megőrizni. Szent félelemmel kell 
járnunk1 s lelkünket mindig éberen 
figyelni.

Uj teremtmények vagyunk. Is
ten Lelke szívünket birtokába vet
te, régi emberünk megfeszíthetett. 
De ne kerülje el figyelmünket, 
hogy Jézussal együtt feszíthetett 
meg.

»Eltemethettünk azért ővele e- 
gyütt a kteresztség által a halálba, 
hogy miképen feltámasztatott 
Krisztus a halálból az Atyának di
csősége által, azonképen mi is új 
életben járjunk.«

Krisztussal járjunk, ne Krisz
tuson kívül. Ameddig őbenne ma
radunk, az ő  ereje, az ö  élete, 
az ő  Leiké velünk lesz és az ö  
győzelme lesz nyilvánvalóvá az é- 
letünkben. De ha elszakadunk Tő
le, hitetlenség, beszennyezett lel
kiismeret, vagy könnyelműség ál
tal, akkor óemberünk nem a ke
reszten és nem a sírban lesz, ha
nem minden iszonyatosságával élni 
s uralködni akar majd. Ha elsza
kadunk Jézustól, a Vele való rej
tett közösségtől, akkor ennek ret
tenetes következményei nem ma
radnak el.

Azért engedjük, hogy a Lélek 
újra és újra figyelmeztessen, fe- 
nyítsen és bűnünkre rámutathas
son.

Egy nemzetségből valók a bű
nök valamennyien. Ugyanabból 
a gyökérből és magból támad 
valamennyi. Ha cselekedni kezded 
az egyiket, már a másik is kiveti 
rád a hálót. A  bűnök sohasem 
járnak egymagukban, hanem 
csapatostól.
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A  lelkiismeret hatalma.
Megmérgezte magát egy öreg 

ember. Csavargó volt, sohse foly
tatott rendes életmódot, öreg ko
rára az aggok otthonába jutott. 
Ott azután egy reggel mérgezési 
tüneteket észleltek rajta és sürgő
sen a kórházba szállították. Amint 
forgolódtak körülötte az orvosok, 
szakadozottan tört elő> belőle a 
vallomás: »A lelkiismeretem nyo
morúsága kergetett a halálba. Vi
gyenek a bíró elé, le kell raknom 
a terhemet.« Mihelyt teljesíthet
ték, teljesítettéit a kérését s az 
öreg a bíró előtt nagyfontosságú 
vallomást tett olyan ügyben, amely 
a maga idején élénken foglalkoz
tatta a nagy nyilvánosságot. — 
íme, a lelkiismeret hatalma. Mit 
tudhatott már az öreg csavargó 
Isten előtti felelősségről, a  szá
monkérés napjáról. Ha volt is, ve
szendőbe mehetett rég minden ke
resztyén fogalma. Mégis. Megra
gadta a lelkiismeret hatalma és 
csaknem a halálba kergette.

Mintha fiatalokat, öregeket lát
nék most magam előtt, akik a 
lelkűk mélyén ott hordozzák1 a kín
zó nyomorúságot, a lelkiismeretűk 
nyomorát.

Néha úgy éri a szívüket, mint 
kemény kalapácsütés: »Meg kell 
mondanod.« De akkor annyi kábí
tószer van elhallgattatni a lelkiis
meret szavát. Valameddig. Örök
re nem lehet. Egyszer mégis elő
tör az elnyomott lelkiismeret. 
Megzavar munkát, szórakozást, 
nem hallgat az ész mentségeire. 
Nincs napfény, mely elűzné sötét
ségét. Nincs, ami többé felvidí
tana.

Nincs? Valóban nincs? Parcifál, 
a nemes lovag nagypéntek regge
lén egy remetével találkozott, s 
megkínzott szívéből feltört a ké
rés: »Segíts rajtam, bűnös ember

vagyok!« A remete kézenfogta, s 
odavezette a kereszthez.

A lelkiismeret hatalmával szem
ben ott a kereszt hatalma. Ha hi
szünk abban, aki értünk vérzett, 
a kereszten ér véget életünk min
den bűne, vétke, lelkiismeretünk 
mardosása. A kereszt köszöntése: 
Békesség!

Hálaadás.
E gy vak leányka, aki koldulás

ból, az emberek! könyörületéből 
élt, egy napon négy pengőt vitt a 
Bibliatársulatnak. Ott azonban 
nem akarták elfogadni a pénzt, 
hiszen tudták, hogy a leányka ön
magától vonta meg. De a leányka 
így felelt: »Azt gondoltam, hogy 
mivel vak vagyok, olyan sokat 
megtakarítottam az által, hogy 
lámpát nem égetek, így nyugod
tan elfogadhatják tőlem az ösz- 
szeget.«

Vájjon több volt-e ez az ado
mány, vagy kevesebb annál a font 
igazi nárdusból való kenetnél, a- 
mit az Ur Jézus olyan örömmel és 
hálával fogadott el Máriától? Azt 
gondolom, hogy ez épen olyan ér
tékes volt, bár egyiket sem lehet 
lemérni e világ mérlegén.

Az áruló.

Egy misszionárius beszélt egy 
előkelő bennszülött keresztyén fér
firől, aki titokban újra a bűn út
jára tért. Végre sok idő múltán 
ismét eljött az összejövetelre, s ott 
könnyek között, remegő hangon 
vallotta be bűnét: »Öh, Krisztus! 
Éh vagyok az, aki elárultalak té
ged! Éh feszítettelek meg. Én Ver
tem szent testedbe a szögeket, ko
ronáztalak meg szúró tövisekkel. 
Gonoszul bántam Veled. Meg 
tudsz-e bocsátani nekem?«
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Istennel, vagy Isten nélkül élni, ez tulajdonképen az egyetlen 
életkérdés. Minden egyéb csak mellékes dolog. Hilty.

Választás.

Buziás, 1906. július 20.
»Hagyd ott a Balatont, itt olyan 

szép minden. Naponként zene, es
te tánc, mulatság. Várunk téged!« 
Régi levéltöredék, harminc hosszú 
év telt el azóta. Testvérei levelét 
olvasta egy tizennyolc éves fiatal 
leány. ígérete kötötte, hogy het
venhét éves nagyapjánál tölt még 
néhány hetet. S most választania 
kellett. Választania a világ örömei 
és nagyapja között. Gyorsan meg
fogalmazta a táviratot: «Holnap 
este érkezem.» Az öreg nagyapa 
megszólalt: «Csakugyan elmégy? 
Olyan szívesen lennék még ve
led!» Óh, milyen bánatos han
gon kérte. Újra választania kel
lett. Talán soha nem; lesz alkar 
lom, hogy együtt legyenek; de a 
másik oldalon hívógatóan intenek 
az erdélyi hegyek. Hív a világ, 
a zene. A választás nehéz. A  vi
lág győzött. A távirat elment s 
a« öreg nagyapa nem szólt töb
bet. De reggel a búcsúnál szo
morú szeméből két nagy könny
csepp gördült alá. Ezt a két könny
cseppet soha nem lehet elfelejte
ni! A lány mégis elment. A vi
lág örömöt, boldogságot ígért, de 
fájdalmat, béfcételenséget adott he
lyette.

A gyorsvonat egyik magános 
| fülkéjében sírt, nagyon sírt egy 

fiatal leány. Rosszul választott.
Néhány nap múlva látta viszont 

a kedves nagyapát, — a koporsó
ban. Őh, hogy fájt, hogy égett a 

i szíve, de jóvátenni már nem lehet. 
I Sokszor állítja az embert válasz - 

' tás elé az élet. Halljuk a hívó szót 
Isten Igéjéből: »Jöjjetek ón hoz
zám mindnyájan.« A másik olda

lon integet a világ, a szórakozás, a 
divat, a könyvek: »Engem válassz, 
engem!«

'Évek múlva bibliaórára ment ez 
a leány. Elmondhatta: »Szívem 
békéden és üres.« De meghallotta 
a hívást. Hallotta előre az isme
rősök, jóbarátok gúnykacaját is, 
és mégis választott. Jól választott. 
»Amint vagyok sok bűn alatt, De 
mert hallom hívó szavad, S mert 
értem áldozád magad, Bárány, Jé
zus jövök!«

Vár az Ur, — hív a világ. Vá
lassz!

»‘Éin azért jöttem, hogy életök 
legyen és bővölködjenek.«

' Sz. G. d. t.

Melyik felírás?

Anglia egyik temetőjében régi, 
eldőlt sírkövön csupán egy szó ol
vasható: »Misserimus«, — »a leg
nyomorultabb !«

A katakombákban, ahol az első 
keresztyének rejtőztek üldözőik e- 
lől, a falon ezt a szép szót talál
juk: »Felicissimus«, — »a legbol
dogabb.«

Ha ma meghalnál, e két latin 
felírás közül melyik illene a fej- 
fádra?

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS.
Szeretettel kérjük Olvasóinkat, 

hogy akiknek félévi előfizetésük 
lejárt, a második félévi előfizetési 
díjat is megküldeni szíveskedjenek, 
mert akiktől a következő szám 
szétküldéséig az előfizetés nem 
érkezik be, azoknak a lap küldését 
sajnálatunkra be kell szüntetnünk. 
Minden kedves Olvasónkra az Ur 
áldását kérjük.
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KÜLMISSZIÓ.

A világ Isten nélkül . . .
Segélykiáltások Oroszországból.

»Mi hatan még kis gyermekiek 
vagyunk. Nincsen édesapánk, mert 
ő három kis testvérünkkel együtt 
éhen halt. (Édesanyánkat ,a rablók 
meglőtték, súlyosan megsebesült és 
nagybeteg. Nincs senki, aki gon
dunkat viselje. R. L.«

»A férjem a nagy nyomorúság
ban és nélkülözésben meghalt. Én 
nem tudom hat kicsi gyermekemet 
eltartani. Nincs mit ennünk. H. A.«

»Ha nem kapunk valahonnan 
segítséget, egész családommal é- 
hen kell halnom. Bár Isten kö
nyörülne rajtunk' és megérinthet
né az ő szívüket. R. O. R.«

»Kilencen vagyunk, akik szíve
sen asztalhoz ülnénk. Bármennyit 
is küzködünk és dolgozunk, sem
mit sem ér, mert nem tudjuk el
tartani magunkat, munkánk hiába
való és az éhínség leselkedik az 
ajtónk előtt. Egy fiúnk a nyáron 
már áldozata lett. H|a nem ka
punk hamar segítséget, mindnyá
jan hasonló sorsra jutunk. G. St.«

Haldokló ifjúság!

A »Novoje Slowo« hetilap egy 
Oroszországból menekült mérnök 
tollából a következőket közli:

»1933-ban élt velünk ugyanab
ban a szobában egy ifjú kommu
nista. Rendes ifjú volt, csupa lel
kesedés. Falura küldték őt gabo
naszállításkor, hogy ott a »kulak« 
ellen harcoljon. Mikor két hónap 
múlva kimenekült ebből a pokol
ból, zokogott a szemem láttára, fe
jét a falba verte, megátkozott 
mindent és azt kiabálta, miközben 
a vezérük képére mutatott: »Hogy 
megcsalnak minket!«

Az ifjúságunk valóban aggasztó I 
helyzetben van. Ez a legszomo
rúbb mindazok között, amiről be
számolhatok. Mert a mai ifjúság 
az éhinség és szakadás idejében 
nőtt fel. Egy egész generáció be
teg, mennyi tuberkölotikus közöt
tük. Egy 15— 16 éves fiú aggas-' 
tyánhoz hasonló: összeesett, ko
mor. Először elméletileg dolgozzák 
meg őket. Lelkesedésükben harc
ba mennének az osztálykülönbsé
get nem ismerő társadalomért; a- 
mint azonban összeütközésbe ke
rülnek az élettel, megindul a ki
józanodás, amit nehéz szavakban 
kifejezni. Mennyi öngyilkosság! 
Sokán halálra isszák magukat... 
Azok azonban, akik ellenállóbbak 
és erősebbek, magukbaszállnok.

E gy új egyház keletkezik. Már 
nem öreg asszonyok járnak temp
lomba, hanem 30 év körüli ifjak. 
Ék ez a növekedő hit ebben az 
ifjú gyülekezetben az 5 évi terv ki
dolgozása óta észlelhető. A  rnabe- 
rialismus eszméje már nagyon alá 
van ásva. És hogyan hisznek most 
az emberek. Kitartón, mélyen, mint 
a mártírok. A lelkészek nem olya
nok, mint régen. A  lelkész a tör
vény szerint koldus, szeretetado- 
mányokból él. Ha közülük valaki 
beteget keres fel, vagy keresztté- 
lőre megy, odalopódzik a csalá
dokhoz, hogy a hívőket ne tegye 
ki veszélynek, de azért mégse fosz- 
sza meg őket az egyházzal Való 
közösségtől.«

A Sátánnak százféle módja van, 
hogy bennünket a Szentírás olva
sásától visszatartson. Ha ez sike
rül néki, úgy hatalmába jutottunk.
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT!

Jul. 16• /• Sám. 8■ Csel. 15:13—35.
. bűnös ember, ha lázadozik is sokszor 
földi királyok ellen is, mégis inkább 

1 tudja viselni azoknak az uralmát, 
lint a mennyei Királyét. Földi kirá
gok magok is bűnös emberek, s ha 
ülsőleg féken tarthatják is alattva- 
óikat, lelkileg nem tudnak olyan má
jas mértéket fölállítani, mint a meny- 
lyei Ur. S éppen ez az, amit az ember 
lem bír elhordozni. »Félre az Isten
id!« ez ma már sokfelé a jelszó. Ad
unk hálát az Istennek, hogy nálunk 
nég nem az.

Jul. 17. I. Sám- 9:1—13. Csel. 15: 
i6—16:5. Isten mindig össze tudja egy
mással hozni azokat, akikkel épen en
nek a találkozásnak útján van valami tér
re. Saul bizonyára nem gondolt arra, mi
kor apja elveszett szamarait ment ke
resni, hogy avval a férfiúval fog ta
lálkozni, akinek a közbelépése egészen 
más irányt fog adni az életének. Es 
Sámuel is bizonytalanságuan volt afe
lől, hogy ki lesz az a férfi, akit neki 
Isten akaratából királlyá kell kennie, 
Isten Lelke volt ez a láthatatlan sze
mély, aki a dolgokat irányította.- 

Jul. 18. 1- Sám. 9:14—27. Zsolt. 1. 
á Lélek csakugyan reámutat arra az 
emberre, akit Isten választott. Sámuel
nek semmi kétsége sem lehet és ö 
engedelmeskedik. A Lélek szavát meg 
kell érteni, s ez csak úgy lehet, ha 
készek vagyunk engedelmeskedni. Min
den engedelmes lépés előbbre visz 
bennünket, s minden engedetlenség el
zárja a szívünket a Lélek előtt. Itt 
még Sault is engedelmesnek és aláza
tosnak látjuk, hiszen épen azért eshe- 

| tett reá Isten választása. Imé, egy jól 
meginduló élet. Hogy fog tovább foly
tatódni?

Jul. 19- Máté 5:20—26. Rom. 6:3—11. 
Máté 21:28-32. Csel- 8:26-38. Halál 
nélkül nincs feltámadás. A testi feltá
madást meg kell előzni a testi halál
nak, a lelki feltámadást meg kell előz
ni a lelki halálnak. Lelkileg, hit által, 
meg kell halnia a mi ó-emberünknek;, 
hogy mint új ember támadhasson és 
élhessen, De, hogy majd egykor a 
testi feltámadás is életrevaló feltáma
dás lehessen, itt a földi életben meg 
kell előznie a lelki feltámadásnak a 
testi halált.
M. 20. Zsolt. 116- Csel. 16:6—24. A 

zsoltáríró nagy nyomorúságban és ín
ségben volt, de az Úrhoz kiáltott, s 
az Ur megszabadította. S az ebből 
levont tanulság gazdag lelki kinccsé

vált az életében. Megtöltötte a szívét 
hálával, növelte a hitét, s arra "áz el
határozásra juttatta, hogy Istennek 
tett fogadásait megtartja. Levonjuk-e 
mi is ezeket a tanulságokat a szenve
désekből, ha Isten ilyenekkel tesz pró
bára?

Jul. 21. I. Sám. 10:1—16. Csel. 16: 
25—48. Sault nem csak Sámuel kente 
föl külsőleg királlyá, hanem Isten is 
fölkente azáltal, hogy kiöntötte reá 
Szentleikét. Ha az Ur bíz valakire fel
adatot, akkor engedelmességet vár, 
még ha az a feladat nehéznek tetszik 
is előttünk. Nem a magunk erejében 
keli végeznünk, az Ur adja az erőt, 
s a Szentléleknek olyan mértékét, ami
lyenre épen szükségünk van ahoz a 
feladathoz. ■ 1 ! I

Jul. 22.1. Sám. 10:17-27. Csel. 17:1-15.
A zsidó nép megkapta a maga királyát. 
De Sámuel újra eléjük állította a nagy 
felelősséget, amelyet ezzel magokra 
nettek. Ha valami különös ajándékot 
kérünk az Úrtól, vessünk számot avval, 
hogy vállaljuk-e a vele járó felelős
séget. Ez annál nehezebb, ha nem 
egyes ember, hanem egy egész nép 
kéri és kapja az ajándékot, mert hi
szen sok ember közt elkerülhetetlen 
a meghasonlás, mint itt látjuk. f27. 
vers.) Elégedetlenek már is vannak, 
pedig Saul itt még a legszebb lelkület- 
tel, az alázatosság leikével kezdi meg 
királyi pályafutását.

Jul. 23. I. Sám. 11. Csel. 17:16-34. 
Saui pályája még mindig fölfelé hajló 
ívben halad. Pártját fogja a megtá
madott Jábesbelieknek, megveri ellen
ségeiket, az Ammonitákat, s a maga 
személyéért nem akar bosszút állni 
azokon, akik őt királlyá választásakor 
gjúnyolták és megvetették. Csupa je
les tulajdonság, nagy remény a jövőre. 
S Isten meg is adja az áldást.

Jul. 24- 1. Sám. 12:1—12■ Csel. 18. 
1—17. Boldog ember az, aki a földi 
munkában megfáradva, nyugodtan és 
tiszta lelkiismerettel tudja otthagyni 
az eddig reábízott munkateret. Ilyen 
ember volt Sámuel. Nem csak maga 
tesz bizonyságot magáról, hanem bi
zonyságot tesz az egész nép, hogy 
híven és önzetlenül szolgált, és Sámuei 
nem hízelgéssel, vagy álútakon vívta 
ki magának ezt az elismerést. Most 
is, mikor búcsúzik, őszinte, szinte ke
mény szavakkal fordul a néphez. Új
ra eszökbe juttatja, hogy a királyt 
ők maguk kívánták, s ha csalódás éri 
őket, magokra vessenek. Bár sok ilyen 
igaz, őszinte, egyeneslelkű vezetője
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volna minden népnek s minden kö
zösségnek!

Jul. 25. 1- Sám. 12:13—25. Esaiáte 
62:6—12. Mennyire megmutatja itt az 
Ur az ő  nagy kegyelmét! Bár Izrael 
népe vétkezett, mikor nem elégedett 
meg azzal, hogy az Ur az ő Királya, 
hanem földi királyt kívánt, az Ur 
mégsem veti el magától a népet, ha
nem Ígéri, hogy vele lesz, csak azt 
kívánja, hogy a nép is és királya is 
őneki szolgáljon teljes szívéből. Isten 
ma is kész elkövetett bűneinket meg
bocsátani, és elfedezni, ha megbánjuk 
őket1, s további életünkben őneki szol
gálunk.

Jul. 26. Máté 9:35—38. Rám. 6:19-23. 
Márk 4:26—29. 1. Tim. 6:6—12. Amíg 
Krisztus nélkül élünk a világon, ad
dig minden tagunk a bűnnek szolgál. 
Figyeljük meg csak a szemünket, mire 
szeret nézni, a fülünket, mit óhajt hal
lani, a nyelvünket, mi mindent össze
beszél, amit csak szégyelhetünk és 
így tovább. Minden tagunknak meg 
kell szenteltetnie, ha Krisztuséi let
tünk. De ez csak úgy történhetik meg, 
ha tudatosan és határozottan odaszán
juk őket az Urnák. Ezt kell választa
nunk, ha meg akarjuk nyerni az örök
életet.

Jul. 2'/. Zsolt. 118:1—13. Csel. 18: 
18—28. Tapasztaltad-e már, hogy jó 
az Ur, és magasztalod-e ezért? Ha 
még nem tapasztaltad, az bizonyára 
nem őrajta múlt, hanem terajtad. Nem 
fordultál őhozzá, nem bíztál őbenne, 
emberekben bíztál, vagy talán saját 
magadban, s ha bajba kerültél, akkor 
őt okoltad, s azt mondtad, hogy nem 
jó. nem igazságos, nem szeretetteljes. 
Próbáld meg csak teljes bizalmadat 
öbelé vetni, emberekben sem nem bíz
ni, sem tőlük nem félni, teneked is o- 
lyan tapasztalataid lesznek, mint a 
zsoltárírónak: az Ur jó, megsegít, ke
gyelme örökkévaló!

Jul. 28. 1. Sám. 13:1—15. Csel. 19: 
1—22. Mily sokszor látjuk azt, hogy 
mikor valaki alacsony sorból magas 
polcra emelkedik, elbizakodottá lesz. 
Ezt látjuk Saulnál is. Amilyen aláza
tosan viselte magát, mikor királlyá 
választották, olyan elbizakodottnak lát
juk már néhány év múlva. Az elbizako
dott ember beleártja magát olyan do
logba, ami nincs rábízva, mert azt 
hiszi, hogy ő mindem a legjobban el
tud végezni. Isten határozott parancsá
val is kész ilyenkor szembeszállni, 
hogy a maga akaratát vihesse keresz
tül. Ahoz is ért, hogy engedetlenségét

valami tetszetős mezbe öltöztesse, a- 
zért, hogy az ő becsületén csorba ne 
essék. Mindezt látjuk a Saul eljárá
sában, vájjon nem látjuk-e sokszor a 
a magunkéban is?

Jul. 29- /• Sám■ 14:1—23. Csel. 19: 
23—40. A győzelmet, amelyet Saul itt 
a Filiszteusok fölött kivívott, Isten u- 
tán Jonathánnak köszönhette, mert ő 
volt az, aki az ellenség táborát föl
zavarta és bennök félelmet ébresztett. 
De Jonathán ezt a munkát egészen 
csendben végezte el, csak hűséges 
fegyverhordozója kíséretében, s így 
teljesen a háttérben maradt. Ez mu
tatja, hogy nem a maga dicsőségét 
kereste, hanem az Űrét, aki az ő 
lelkét erre a lépésre felindította. A- 
zért is segítette meg az Ur, s adta 
meg aznap Izraelnek a győzelmet. Is
ten országának lelki harcaiban és győ
zelmeiben is nagyon sokszor azok az 
elrejtett harcosok mozdítják elő leg
inkább a győzelmet, akik a háttérben 
imádkoznak. Bár sokan volnának az 
ilyenek!

Jul. 30. /• Sám. 14:24—45. Csel. 
20:1—12. Milyen nagy különbség van 
Jonathán és Saul eljárásában! Jona
thán tudtán kívül vétkezett, mikor mé
zet evett, mert őhozzá nem jutott el a 
hír, hogy apja mindenkinek megparan
csolta, hogy ezen a napon ne egyék. 
Mégis, mikor megtudja, hogy bár a- 
karatlanul, engedetlenséget követettel, 
kész ezért bűnhődni: »Itt vagyok, 
haljak meg!« így szól. Saul azonban 
az ö oktalan parancsával vétekbe so
dorta a népet, mert az éhség folytán 
annyira kimerült, hogy nekiesett a 
prédának s véresen fogyasztotta el, 
ami a zsidóknál nagy bűn volt. Azért 
Saul nem gondol a maga bűnére, csak 
azéra, aki a mézkóstolás által rossz 
példával járt előli, s kész a saját fiát 
is odaadni halálbüntetésre.

Jul. 31. I. Sám. 15:1—11. Csel. 20: 
13—14. Saul tovább halad az engedet
lenség útján. Ismét jobb és okosabb 
akar lenni Istennél, aki azért paran
csolja meg az Amálekiták teljes kiir
tását, mert tudja, hogy ezek vesze
delmére lennének Izrael népének, ha 
életben maradnának. S az egyszerű 
népet nem sajnálta Saul, hanem a ki
rálynak kész volt megkegyelmezni, a 
juhokat és barmokat pedig értékesebb
nek találta, mintsem, hogy ne saj
nálta volna leőlni őket. Hiúság, 
önzés, kapzsiság vezették Sault, lehe
tett-e ennek jó következménjw?

Vargha Gyuláné.
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