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Útravaló
mindenkinek, aki a hit útjára lép.

Legyen meg a bizonyosságod, hogy a helyes úton vagy. 
Nemrég letértem az útról —  azt gondoltam, hogy letértem róla. Milyen 
lassan, félve, haladtam előre. Félve, hogy visszajutok oda ahonnét 
kiindultam. Útmutatóhoz értem, de arról is letörölte már a jelzést az 
idő keze, s így nem tudott rajtam segíteni. Végre találkoztam vala
kivel, akit meg tudtam kérdezni. Kitűnt, hogy a helyes úton járok. 
Akkor aztán megindultam, ahogyan csak bírta a lábam. Nem fogsz 
soha előbbrejutni, amíg nincs meg a bizonyosságod a felől, hogy a 
helyes úton vagy. Keresd Jézusban a nyugodalmadat és kételynek

ne adj helyet.
Gondolj, arra: nap napot követ.

Sohase próbálj egy egész évet szem előtt tartani. Ne gyötörd magad 
a legközelebbi héttel sem. Ha fölébredsz reggel, tekints fel és szólj 
így: Újra itt van egy nap. Akármit teszek, akármit nem teszek benne 

— egyre segíts Uram : hogy Neked, Érted éljem le ezt a napot 1

Jól kezdj hozzá!
„Mondjátok meg, hogyan kezdi valaki a napját s én megmondom, 
hogyan fejezi b e l “ Ha te alig — alig szánsz valami kis időt a lelked- 
nek arra, hogy reggel az Igéből erőt meritsen, napközben fáradt, 
csüggeteg leszel, —  nincs mit csodálkozni rajta. S figyelj rá, nem ér

vereség nélkül az este.

Használd Isten Igéjét!
Ha szilárd, állhatatos keresztyén akarsz lenni, mindig az Ige fényében 
kell járnod, cselekedned. Juttasd jogaihoz életedben az Igét akkor nem 
lesz, ami megingasson téged 1 Fújhatnak a szelek eljöhet az árvíz, 

nem árthat a háznak, ha az kősziklára építtetett.
„Az ige kőszálként megáll 1“

XII. évfolyam, 15. sz
1936. augusztus 1.
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Ne hagyd el első szeretete- 
det.* Jel. 2:1-7.

Isten Igéjének ez a része igen 
komolyan szól hozzánk. Előttünk 
áll az efezusi gyülekezet. Azt ol
vashatjuk róla, hogy sok mindent 
tett az Űrért: tűrt, szenvedett, 
gyűlölte a gonoszt, fáradozott, ter
het, viselt, béketűrő volt. Az Ur ezt 
mind tudta s mégis »az a mon
dása ellene, hogy az első szerelni ót 
elhagyta.«

Ha őszinték vagyunk, megálla
píthatjuk, hogy ez az Ige nékünk 
még sokkal inkább szól, mint en
nek a gyülekezetnek. Hol vagyunk 
mi attól, hogy mindent megte
gyünk? Az Ur nem sokat, ö  min
dent, egész embert kíván.

Ne hagyd el első szeretetedet! 
Mi az első szeretet? — Míg az em
ber a világban s annak kívánsá
gaiban él, lelke nyugtalan, béké
iden, igazi szeretetre vágyik. Mi
kor Isten Lelke odajuttatja, hogy 
látja már nyomorult, elveszett vol
tát, s kétségbeejtő helyzetében fel
ragyog előtte Jézus Krisztus ke
resztje: leteszi terhét és hallja az 
Ur biztatását: »Megbocsáttattak
néked a te bűneid!« — szíve ad
dig soha nem ismert szeretetre 
gyűl. Ez az első szeretet. Ebben 
az áljapotában a lélek csak Meg
váltóját látja, csak Vele számol, 
Étté mindenre kész: szolgálni, sze
retni, megalázkodni, mindentől el
szakadni, áldozatot hozni, terhet, 
fájdalmat Viselni. Az emberek 
megjegyzése, gúny ja, megvetése 
nem zavarja. Egy fájdalmat ismer: 
megszomorítani Megváltóját. Ö, az 
első szeretet tüze fel tudja me
legíteni a hideg, fásult emberi

*) A Fébé tagok konferenciáján el
hangzott előadás összefoglalása.

szíveket, s tud vonni másokat is az 
U  rhoz.

De az ördög nem alszik- Ö nem 
bírja nézni az Ur győzelmét, s 
igyekszik az első szeret elljen élő 
embert kísértéseivel megzavarni. 
Kételkedést ébreszt fel a szívében: 
»Csakugyan ilyen komolyan kell 
venni mindent?« Az ember elkezd 
gondolkozni. Már nem csak 
az Urat látja. Észreveszi, meg
hallja az emberek megjegyzéseit, 
s foglalkozik velük. Ha vétkezett, 
nehéz már bocsánatot kérni. »Ré
gebbi keresztyének se teszik, ]>edig 
volna rá okuk.« Már nem vágyik 
úgy az Isten Igéje s az imádság 
után. Sok más olvasmány köti 
le. Fontos neki, hogy el ne ma
radjon a világtól. A  közösség vi
szont nem vonzza. Nincs miről be
szélnie testvéreivel. Az fontos ne
ki, ki tartja az órát. Ö, be szo
morú egy ilyen keresztyén élete! 
Hoz áldozatot, jótékonykodik, ta
lán bizonyságot is tesz, de nincs 
ereje. Olyan, mint a csinált virág, 
mely díszük a vázában, de a mé
hecskék nem szállnak rá. Hasonlít 
a virághoz, de nincs illata, élete. 
Nem vonz senkit, s maga is öröm- 
telen. Az Ur nagyon komolyan 
szól: »Emlékezzél meg honnét es
tél ki és térj rnegs az előbbi cse
lekedeteket cselekedő; ha pedig 
nem, hamar eljövök ellened, s a 
te gye rtyatart ódat kimozdítom he
lyéből.« (Jel. 2:5.) Isteni Lelke 
megtérésre, megalázkodásra hív. 
ö  maga ad erőt is hozzá. S Ta győ
zelemmel az U r csodálatos kegyel
me jár: »Szerelmesének álmában 
ád eleget.« (127. Zsolt. 2.) »A 
győzedelmesnek enni adok az élet 
fájáról, amely az Isten paradicso
mának közepette van.« (Jel. 2:7.) 
Választhatunk!

M. G. d. t.
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Hajnalka.

A hajnalka virág fejlődését szem
lélem. Ez a növény egy nyár 
alatt 3—4 méter hosszú, dús lom
bozató indákat hajt. Szép lombo
zata, kedves pihenő és felüdülő 
hellyel kínálja a fáradt vándort. 
Kertünkben egy lugas vain körül
ültetve ezzel a növénnyel. A mag 
szépen kikelt, a növényke 2—3 le
velet hajtott, azóta hetek múltak, 
de lényeges fejlődést nem lehet 
észrevenni rajta.

Hogy fog ez a növény árnyékot 
nyújtani a nyáron? — kérdezem. 
— Talán a talaj rossz, vagy nem 
kap elég napot? Nem tudom elta
lálni a hiányát. Aggodalmasan hú
zok ki a földből egy gyenge pa
lántát, hogy jobban megszemlél
hessem, mi lehet a baj ? Amint 
így húzom ki a földből, látom, 
hogy a kis növénynek, mely fent 
a föld színén semmi fejlődést nem 
mutatott, lent a föld mélyében 
hosszan lefelé hatoló hatalmas 
gyökérzete van. Tehát a kis nö
vény nem satnyult el, hanem cso
dálatra méltó műveletet végzett. 
Amikor kívül nem látszott rajta 
semmi fejlődés, bent a föld gyom
rában rejtett életet élt. Előbb jól 
belegyöke rezeit abba a talajba, a- 
melyből életét kapta, s amelyből 
táplálékát, erejét várta. Most az 
áldott talaj ellátja őt azokkal az 
erőkkel, melyek gyönyörű lombo
zatát, pompás virágzatát növeke
désre bírják. Amennyit le a mély
be, annyit fel a magasba; arneny- 
nyire be tudott gyökere,zni a néki 
tápot-adó talajba, annyi erő, öröm, 
szépség árad belőle.

Sokat mondott nékem a hajnalka 
élete. Kívánom Jézus Krisztusba, 
az én Uramba gyökerezve a haj
nalka életét élni.

Sz. M. d. t.

„Tűz a mennyből“
című könyvében írja Zeller Sá
muel: Gyakran megtörténik, hogy 
valaki panaszkodik nékem, hogy 
házában, otthonában hosszú idő 
óta nincsen áldás; üzletében csaM. 
kár és veszteség éri, becsapják, 
s kora reggeltől, késő estig ha
szontalanul fárad. Hol van a baj ? 
Hiszen Isten gyermeke, aki hisz 
Jézus nevében. — Olyankor meg
kérdezem: »Azelőtt jobban ment 
minden? — bensőleg értem. Volt-e 
azelőtt ideje csendes kamrájában 
imára, igeolvasásra és most van-e ?« 
fis rendszerint hangzik a felelet: 
»Régen igen, de most már nem, 
üzletem miatt nem tehetem. Túl
ságosan igénybe vagyok véve.«

Vannak keresztyének, akiknek 
mindenre van idejük, csupán az 
Úrral való összeköttetés hűséges 
ápolására nem. Ha nincs időnk 
Istenünk és halhatatlan lelkünk 
számára, akkor nem csodálkozha
tunk azon, hogy az Ur is azáltal 
nevel bennünket, hogy Néki sincs 
ideje számunkra.

Testvéreim, ujjítsátok meg a 
Vele való közösséget! Térjetek 
meg a lágymelegség bűnéből! 
Térjetek vissza az Istennel való 
benső közösségbe!

Mit tudok hozni.
Hofacker Lajos, Istennek áldott 

embere azt írja utolsó __ betegsége 
előtt: »Megváltóm, mit tudok vin
ni Néked, ha Hozzád megyek? Ön- 
megtagadást, harcot, imádságot, 
hűséget, szenetetet, hitet? Nem: 
csupán Téged, Magadat vihettek. 
Ha szemed kegyelmesen rám te
kint, úgy el Vagyok rejtve; de ha 
kegyelmied nélkül tekintesz rám — 
amint azt milliószor megérdemel
tem, — úgy elveszek az örök sö
tétségben. De Te a szeretet vagy 
és örök irgalom.«
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Kétszer, vagy háromszor.

Különös kegyelmi idő volt, a- 
mit Isten B. városban megenge
dett. Emberiek felébredtek közöm
bösségükből és megindultak teljes 
szívvel keresni lelkűk üdvösségét. 
Ezek között volt egy fiatal ember 
is, akit Isten Igéje megragadott, 
ő azonban ellenállt néki. Ellen
állása később ellenséggé tette, 
úgy, hogy istentagadóvá lett.

Miután az üzlete nem jól ment, 
otthagyta és bányász lett. Egyik 
napon egyedül kellett a bányába 
leszállania. A kötél elszakadt, s 
a kosár a mélybe zuhant. Még 
hallatszott a kiáltása: »Megyek a 
pokolba!« Nyomorúságos állapot
ban szállították a kórházba, lse
teken keresztül feküdt eszméletle
nül. Minden orvosi várakozáson fe
lül, hónapok múlva; 'gyógyultan 
hagyhatta el a kórházat. Isten ez
által a szerencsétlenség által isimét | 
beszólt vele.

Ebben az időben épült ki a vá
roska vasútállomása. Gyermekei is 
székeket összehordva vonatot ját
szottak. A leszakítós naptár lap
jai szolgáltak vasúti-jegy gyanánt. 
Kicsiny fia egy lapot kezében tart
va megkérdezte apjától, hogy nem 
akar-e ő is utas leinni. »De1 lakkot 
apám, vasúti jegyre is szükséged 
lesz«. S már nyújtotta is a lapot 
apja felé. Az édesapa elvette a 
lapot és‘ olvasta: »Imé, mindezt 
kétszer-háromszor cselekszi Isten 
az emberrel, hogy megmentse lel
két a sírtól, hogy világot jón az élet 
világosságával.« (Jób. 33:29, 30.)

Mint a bomba, úgy hatott Isten 
Igéje a lelkére. Megismerte elve
szett életét. A gúnyolódó isten
tagadóból olyan ember lett, aki 
egész szívével kereste bűnei bo
csánatát, s Isten kegyelméből új 
életet kezdett.

Most, vagy soha!

A monda beszéli, hogy az ör
dögök fejedelme egyszer a követ
kező szorgalmi feladatot adta ki: 
Hogyan lehetne megakadályozni 
legjobban az embert abban, hogy 
az üdvösséget elnyerje. Az ördö
gök megpróbálkoztak mindennel: 
Igyekeztek az embert testi kíván
ságokra csábítani, iszákossá, kap
zsivá, hiúvá, dicsőségke rés övé ten
ni. Végül felállt egy ördög és azt 
mondta: »Én elmegyek és azt fo
gom mondani az embereknek: 
»Kedves emberek, meg kell térne
tek, különben elvesztek. Térjetek 
meg, de NE MA.« ő  nyerte el a 
jutalomdíjat.

Most tehát tudjuk, hogy kinek 
a munkája és jelszava ez: »MA 
NE!« Ki az, aki azt súgja az em
ber fülébe, hogy várjon, s ne szol
gáltassa még ma ki életét Isten

inek. Van egy közmondás: »A po
kol tornáca jó igyekezettel van ki
rakva.«

Most, vagy soha! Most kell 
igyekeznünk az üdvösségünk után. 
Most kell elkezdenünk Jézus köve
tését; most kell Isten szavára fi
gyelnünk, különben füleink úgy 
megsüketülmek, hogy nem halljuk 
meg többet. Most kiéli meghajta
nunk térdeinket, különben olyan 
keményekké válnak, hogy nem 
hajlíthatjuk meg többet. Most kell 
időt szakítanunk az Ur számára, 
különben soha nem lesz időnk. 
Most kell komolyan vennünk a ke- 
resztyénségünket. Most, vagy soha.

Az Istennek beszéde élő és ha
tó, és élesebb minden kétélű fegy
vernél, .és elhat a szívnek és lélek
nek', az ízeknek és a velőknek 
megoszlásáig, és megítéli a gondo
latokat és a szívnek indulatait.

Zsidók 4:12.
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Építők

Bontani könnyű. Veszteni könnyű. 
Könnyű kiinni mámoros' órák 
jövőfelejttető bíborborát.
Könnyű megülni nagy, átkos lázban' 
ezer jövendő gyilkoló torát.
De olyan nehéz újrakezdeni.
Olyan nehéizi - bizony mondom neked!- 
szent akarattal megépíteni 
porig lerontott mesterműveket.

Alig egy éve múlt, hogy ismerek 
két kedvesarcú, csöndes kisfiút: 
két vak-süket gyerek.
Valaki vígan élt. Valaki rontott. 
Valaki a két gyerek családfáján 
kapott később egy színfekete pontot, 
és ez volt az egész.
Hiszen rontani könnyű és vidám, 
csak építeni komoly és nehéz.
Aki ront, habzó poharat emel.
Csak aki épít, az visel keresztet.

Isten két kis megrontott remekén 
valaki építeni kezdett.
Fiatal orvos. Erőt és időt, 
hitet, szeretetet reájuk áldoz, 
hogy megtanítsa őket — hallani.
— Mert fölépíteni olyan nehéz, 
amit semmi se volt elrontani. —
Ez a két gyerek lelke minden gondja. 
Hónapokig egy szót tanít nekik:
»só.« Olyan egyszerű, rövid. 
Megkóstoltatja, tenyerükbe mondja.
És eltelnek időtlen hónapok, 
míg végre, Végre!
Milyen jutalom minden vesződségre: 
a két gyerek kimondja: só.
Nincs pihenés. Tovább. Annyi a szó:

útján.

I Isten.... anya..- ima.., zord, végtelen 
! út, míg az ajkuk kis imára mozdul: 
»Istenem, légy velem.«

Ott állt az építő 
boldog, békés mosollyal 
a két kis nyomorék e lőtt. . .  
mintha az élet napverőjén állna . . .
S körüllengte megrontó ősök árnya. 
Dalolva elrontották, 
mit verejtékkel épít.
Végigtáncoltak sarjadó jövendőn. 
Lehet életre simogatni 
magyar rónák letaposott vetésit?
— Rontani könnyű 
és építeni küzdelmes nehéz: 
láttam. Láttam!
Mégis boldog, ujjongó akarattal 
mindörökre az építőhöz álltam. 
Félretolom az élet poharát: 
elegen vannak, akik rontanak.
És megragadom a nehéz keresztet: 
békességem lesz a súlya alatt.

A rontok könnyét letörölgetem.
A rontott vetést fölegyengetem.
S építek én is a nagy Építővel,
Aki irgalmas szeretettel itt jár 
bús, letaposott magyar földeken.

Nehéz? — Boldogság! — Küzdelmes?
— De élet!

Népek, világok építője, Jézus, 
bár híven tudnék építeni Véled! 
Századmagammal és ezredmagammal, 
életvalló, — váró minden magyarral: 
hogy lenne — élet!

B. E. d. j.

m m

Ha elengedjük az Úr kezét.

Egy alkalommal kisebb gyüle
kezetben prédikáltam. Csak egy 
napig tartózkodtam ott. Másnap 
reggel kocsival mentem a vasút
állomásra. A kocsis hirtelen hát
rafordult: »Jól megértettem tisz
telendő úr azt, amit tegnap a 
templomban mondott:« S azután 
aomorúan hozzátette: »Igen, ré
gen az enyém is volt mindez.«

Ez a legveszedelmesebb, leg
rosszabb állapot. Az ember elve- 
szíti belső erejét és így szól: »Ke
resztyénnek hívnak, de már nem 
vagyok az.« Ezek a keresztyének 
bensőleg betegek, nyomorúságo
sak, akikből már semmi erő és ál
dás nem árad. Beszélnek, mintha 
volna valamijük, de nincsen. Végül 
is színészekké lesznek. Felhők eső 
nélkül.
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Kivonat
az Evangélikus Mohamedán Misz- 

szió 1935. évi jelentéséből.

A missziónak húsz misszionáriu
sa és misszionáriusnője dolgozik 
kint Egyiptomban. Munkaállomá
saik vannak: Kairóban, Edfuban, 
Darauban és Assuánbían.

Kairóban három évvel ezelőtt 
kezdődött a munka, azzal a céllal, 
hogy az ittartózkodó núbiaiak e- 
lőtt a Bibliát ismertté tegyük. 
Ez nem könnyű feladat, mert ez 
a világváros ezer szállal köti ma
gához a hazájától távol élő núbiai- 
afcat. Német, angol, francia és a- 
rab nyelvtant tanítunk. Sokan ol
vassák a felírást anélkül, hogy be
jönnének és kevesen vannak, akik 
áz órákon rendszeresen résztvesz- 
nek. Esténként bibliai megbeszélé
seket folytatunk. Az egybegyűltek 
között egy fiatal mohamedán tűnt 
fel különösképen, aki a Bibliát 
szorgalmasan tanulmányozta. A- 
zonban nyíltan is kijelentette, hogy 
célja a misszionáriusokat is moha
medánná tenni. A mohamedánok 
fanatikusak nagyon. Milyen leír- 
hatatlanul nagy dolog az a misz- 
szionárius előtt, ha egy mohame
dán Krisztusban életet talál és Öt 
mások előtt is Urának vallja.

Következő munkaállomás Edfu. 
A világháború kitörésekor abba 
kellett hagynunk a virágzó munkát 
s most 1924 óta ismét folytathat
juk. Ezen a munkahelyen most is 
nagyon sok a munka és nagy hi
ány van munkásokban. Kérjük, i- 
mádkozzanak értünk, hogy a sok 
csodálatos alkalmat ne kelljen ki
használatlanul hagynunk.
Motorcsónakunkkal Merklin rnisz- 

szionárius és egy evangélista eb
ben az évben is több helyre eljut
hatott Isten Igéjével. Nagyon fon
tos, hogy megmaradjon a kapcso

lat az Edfu környékén lakó kopt- 
keresztyénekkel. Szíves Vendégsze
retettel nyitották meg előttünk ka
puikat. Késő estig tartottunk az 
egyes házaknál összejövetelt. Nagy 
szükségük van a kopt-keresztyé
neknek a vezettetésre s arrla, hogy 
jobban megismerjék az Evangé
lium tartalmát. Hogyan lehetné
nek másképen só és világosság 
mohamedán környezetükben?

Edfu és Assuán között terül el 
Darau. Sok új ajtót nyitott meg 
itt is előttünk az Ur. Minden csü
törtökön több, mint nyolcvan gyer
mek jön össze kézimunkaórára a 
missziói házban. Ha nem volnának 
hűséges benszülött segítőink, úgy 
ezt a munkát alig lehetne folytatni. 
Milyen nagy örömmel hallgatják 
azok a mohamedán gyermekek a 
bibliai történeteket, és éneklik a 
tanult énekeket.

Dacára annak, hogy Darauban 
városi kórház is van, Faust Anna 
testvér orvosi munkája is virág
zik. Hónaponként csak egyszer 
jön el Assuánból Herzfeld dok
torkisasszony, hogy felülvizsgálja 
a betegeket. Havonként átlag ki- 
lencszaz embert részesít kezelés
ben, a legmagasabb szám ezerhá
romszáz volt. A gyermekek nyo
morúságos állapotának az anyák 
tudatlansága az oka. Sok türelem
re van szükségünk velük szemben. 
A gyermekek telve vannak érmek
kel, hogy a gonosz tekintetektől,, s 
a betegség szellemétől megkímél- 
tessienlelk!. Gyermekkorukban férj
hez adják őket, azután elzárva kell 
élniük a külvilágtól. Milyen bol
dogok, ha testvéreink közül va
laki, amennyire időnk engedi, — 
meglátogatja őket s beszél a bű
nösök Megváltójáról, aki meg tud
ja keresni az elveszettet.

Az Ur áldásával dolgozhattunk 
ezen a munkahelyünkön is az el
múlt évben. (Folytatjuk.)
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TUDAKOZZÁTOK A Z  ÍRÁSOKAT!
Aug. 1. I. Sálit. 15:12—23. Jer. 23: 

16—29. Mennyire kitűnik Saulnak meg
romlott lelkiállapota már abból is, 
hogy emlékoszlopot állít saját magá
nak. (Péld. 16:18.) S még inkább ab
ból, hogy Sámuelt kétszínű beszéddel 
fogadja, a saját bűnét a népre tolva, 
s engedelmesség helyett külső áldoza
tot ajánlva fel az Urnák. Aki így jár 
el, azt azí Urnák el kellett vetnie.

Auc/. 2. Máté 7:13—23. Róm. 8:12—17. 
Máté 12:46—50. Csel. 16:16—32. Vagy 
a test indulatai és gondolatai 
vezérelnek bennünket, amelyeket 
az a lélek sugall, melyet magunk
kal hoztunk testi születésünkkor, vagy 
pedig Istennek Lelke, az újjászületés 
által nyert Lélek. A testnek élni: nyo
morult szolgaság, Istennek élni a Lé- 

, lek által: boldog és örvendező szabad
ság. Gyermekiéivé lettünk Istennek, és 
Ő a mi Atyánkká. A gyermek örököse 
az Atyának. Számunkra gazdag örök
ség van fenntartva, ha Avval együtt 
élünk, s ha kell, együtt szenvedünk, 
Aki megszerezte számunkra ezt az 
örökséget.

Auc/. 3. Zsolt. 118:14—29. Csel. 20: 
25—<38. Milyen fontossá lett a zsoltár
írónak ez a mondása, amely a 22. 
versben van. Az evangélisták és az 
apostoli levelek írói csaknem mindnyá
jan idézik, mert Jézusban beteljese
dett ez az ótestamentomi prófécia. A 
zsidó egyház akkori építői, a papok,

I
' ástudók, a farizeusok megvetették, 

súfolták, (keresztre feszítették, 
s Ő lett a szegeletkő, Ö lett a 
amentum, amelyen Isten lelki egy- 
fölépült, s amelyre minden egyes 

in lélek fölépítheti a maga üdvös
nek épületét, örvendjünk és vi- 
izzunk hát mi is, akik Krisztuséi 
unk! (

ig. 4. I. Sám. 15:24—35. Csel- 21: 
4. Nem minden, ami bűnbánatnak 
:ik, igazi bűnbánat. Saulé sem, volt 
Nem Isten előtt akart megigazulni,
; a nép előtt. Az volt előtte fon- 
hogy mit mondanak róla az em- 

;k. Ilyen bűnbánatot Isten nem fo- 
hat el. Hiába bánkódik Sámuel 
1 miatt, az Ur nem bocsáthat meg 
ak, aki őszintén meg nem tér. 
ug. 5. I. Sám. 16:1—13. Csel- 21: 
-26. Az Urnák már megvan a ma- 
újabb választottja. Nem úgy vá- 

zt, mint az emberek, nem azt nézi, 
ií a szem előtt van, hanem azt, 
n a szívben van. Sámuelnek is lecke

ez, amelyet meg kell tanulnia, s lec
ke mindnyájunknak. Mennyire hajlan
dók vagyunk mi is a külső megjele
nés után ítélni; vonzó megjelenés, 
szép hang, jó előadás milyen vonzóvá 
tesz sokszor egy-egy prédikátort, pe
dig lehetséges, hogy mindaz, amit lá
tunk és hallunk csak zengő érc és pen
gő cimbalom. Engedjük magunkat a 
Lélek által vezetni, hogy megítélhes
sük ki az, akit a Lélek vezet.

Aug. 6. I. Sám. 16:14—23. Csel- 21: 
27, 40. Az igénytelen pásztorfiúra, Dá
vidra, rászáll az Urnák Lelke, a ke- 
vély királytól, Saultól pedig eltávo- 
zék. Mennyire nem személyválogató az 
Ur. őnála nem számít rang, előkelő
ség, gazdagság, egyedül csak a szívnek 
állapota. S milyen csodálatos bölcse- 
séggel irányítja a dolgokat úgy, hogy 
minden az ő  céljait szolgálja. Dávidnak 
a királyi udvarba kellett jutnia, ahol 
nemsokára a trónon fog ülni, de most 
egyelőre még feltűnés nélkül, s ime 
Saul maga hivatja oda, mitsem sejt
ve a bekövetkezendőkböl. Az Ur cso
dásán működik, de útja rejtve van.

Alig. 7. I. Sám. 17:1—11. Csel- 22; 
1:16. Nem Izrael népe a kihívó, hanem 
Góliáth, a Filiszteus. S ez jól van 
így. Isten népének nem támadnia kell 
az ellenséget, csak helyt állni, ha az 
támadja. De megrettennie és félnie 
sem szabad, mert tudnia kell, hogy az 
Ur vele van, s Ő maga nagyobb segít
ség, mint akármilyen nagy hadsereg.. 
Fájdalom, a lelki Izrael, Isten népe 
is sokszor beleesik ebbe a két hibába: 
oktalanul és kihívóan támad, mikor 
csendben kellene lennie, s megijed és 
meghátrál, mikor az ellenség támad.

Alig. 8. Zsolt. 40. Péld. 16:1-9- Vol
tak-e már tenéked ilyen tapasztalataid, 
mint a zsoitárírónak? Kivonhatott-e 
már a pusztulás gödréből, s ráállít- 
hatta-e már lábaidat a kősziklára? Meg
tanultál-e már Istent dicsérő új éneke
ket énekelni, vagy még mindig a régi, 
világi dalokat zengedezed? Bízol-e már 
az Urban, vagy még mindig emberek
hez fordulsz tanácsért;? Kész vagy-e 
mindenben az ő  akaratát cselekedni? 
Bizonyságot teszel-e kegyelméről és 
igazságáról? S ha bajba kerülsz, segít
ségül hívod-e őt? Ha mindezeket meg- 
cselekszed, akkor egész bizonyosan ta
pasztalod is az Ur segítségét és szaba- 
dítását. t

Aug. 9. Luk. 16:1—12. 1. Kor. 10:
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1—13. Máté 13:44-46. Csel. 17:16-34. 
Pálnak egészen bizonyosan nem a bá
torsága hiányzott, mikor a korinthu- 
siakkal szemben .szelíd és alázatos volt. 
Így akarta őket megnyerni az Urnák, 
de mikor látja, hogy ezt félremagya
rázzák, akkor kész harciasán is föllép
ni. De fegyverei akkor sem testi
ek, hanem lelkiek. Szellemi harcot foly
tat a sötétség serege ellen (Ef. 6:12.) s 
ez olyan harc, melyben néha szelídség
re, máskor keménységre van szükség, 
aszerint, amint Isten Lelke vezeti a har
colót. Isten harcosa, ha dicsekszik, az 
Urban dicsekszik, mert tudja, hogy ná
la nélkül semmit sem cselekedhetik, 
mindent onnan felülről kap.

Alig. 10. Zsolt. 119:1—24. Csel. 22: 
17—30. Ez a leghosszabb zsoltár Is
ten törvényéről szól. Nem a törvény
nek a betűiről, hanem arról a Lélek
ről, amely benne van s amely arra 
indítja a zsoltárírót, hogy mindjárta 
zsoltár elején boldognak vallja azt, 
aki az Ur törvényében jár. Az Ur pa
rancsol és törvényt szab, de nem szol
gai engedelmességet kíván, hanem tel
jes szívből fakadó, hálás és örven
dező betöltését az ő  rendeléseinek 
isten törvényéről gondolkozni, abban 
gyönyörködni, azoknak engedelmesked
ni, ez teszi boldoggá az emberi szívet.

Aug. 11. I. Súrn. 17:12—25. Csel- 23: 
1—11. Milyen engedelmes ez a Dávid! 
Mennyire belé tud illeszkedni minden 
körülménybe, amelybe Isten belévezeti! 
Mikor Saul a királyi udvarba hívatta, 
oda is örömmel ment és szolgált a 
királynak, s mikor három bátyjának 
a harctérre kellett vonulnia, teljes kész
séggel ment ismét haza, hogy a juho
kat őrizze. S mikor atyja a bátyjai 
után küldi, hogy eledelt vigyen ne
kik, azt is természetesnek1 találja. Hogy 
milyen nagy feladat vár ott reá, azt 
nem is sejti, de ő a kicsiny szolgála
tokban is hűséges. Ilyen embert tud 
használni az Ur!

Aug. 12. I. Súm. 17:26—38. Csel- 23: 
12—21. Dávid a nagy feladattól sem 
ijed meg, azt is természetesnek talál
ja. Hogy lehetne elviselni azt, hogy 
egy pogány szidalmazza és gyalázattal 
illesse Isten népét! Ez nem emberek 
ügye, ez az Ur ügye, s aki azért 
száll harcba, azt az Űr nem fogja 
elhagyni, hanem megsegíti. Dávid ev
vel a hittel akar belémenni a harcba. 
Hiszen már neki tapasztalatai vannak 
Isten megsegítő kegyelméről. Medvét 
és oroszlánt is legyőzött, miért ne 
egy Filiszteust?

Aug. 13. 1. Sóm. 17:39—58. Csel- 23: 
22—35. Csodálatosan szép harc ez a 
Dávid harca! Kicsiny áll szemben a 
naggyal, gyenge az erőssel és győz 
a kicsiny és gyenge, mert Istennek ere
je »erőtlenség által végeztetik el.« 
(II. Kor. 12:9.) Nem az az erős, aki 
a maga erejében bízik, hanem az, aki 
magában erő télén, de el tudja fogad
ni hittel Isten erejét. Isten országának 
történetében számtalanszor megvalósult 
ez, legtökéletesebben a Golgotán, ahol 
az emberek által leveretett, keresztre 
feszített, haldokló Jézus a legnagyobb 
győzelmet vívta ki, bűn, sátán és ha
lál felett.

Aug. 14. 1. Sóm. 18:1—16. Csel- 24: 
1—9. Milyen különbség atya és fiú lel- 
külete között! Saulban már folyvást 
dolgozik a gonosz lélek s irigységre 
és féltékenységre ingerli Dávid iránt. I- 
rigylf Dávidtól a győzelmet s félti 
tőle a trónját. Hiszen erre Jonathán- 
nak épen annyi oka lehetne, mert 
ö a trónörökös, s Jonathán ehelyett 
úgy szereti Dávidot, mint a saját lel
két. Mennyire nem a külső helyzettől, 
hanem attól függ minden, hogy mi
lyen lélek előtt nyitjuk meg a szí
vünket, Isten Lelke előtt-e, vagy a 
gonosznak a lelke előtt.

Aug. 15. I. Sóm. 19:1—12. Jer. 7: 
1—11. Saul ingatag jellem. Vannak órái, 
mikor hallgat a jó tanácsra, mint 
itt a Jonathánéra. De aztán ismét jön 
a gonosz lélek s megint megtelik a 
szive Irigységgel, gyűlölettel. Már má
sodszor akarja Dávidot a dárdájával 
keresztülszegezni, s Dávidnak mene
külnie kell. Hogy Isten újra, meg újra 
megengedi, hogy a gonosz lélek meg
közelítse Sault, ez bizonyára az en
gedetlensége következménye, amelyet 
Saul mindjárt uralkodása kezdetén el
követett, (13. rész.) s amelyet soha 
teljes szívéből meg nem bánt. A meg 
nem bánt bűnök rávetik árnyékukat az 
életünkre, s újabb bűnök forrásaivá 
lesznek.

Aug. 16. Luk. 19:41-48. 1. Kor. 12: 
1—li.  Máté .25:34—39. Csel. 20:17—38. 
A hívőknek különböző adományaik s en
nek megfelelően különböző feladataik 
vannak. Senki ezeket maga nem vá
laszthatja magának. Az adományokat a 
Szentlélek osztogatja, a feladatokat a 
Szentlélek jelöli ki, s az azokban mun
kálkodókat ő  vezeti. Semmi munka, 
amely csak emberi munka, s nem a 
Szentlélek által történik, nem mozdít
hatja elő Isten országát.

Vargha Gyuláné.
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