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IS T E N
Állj meg a hegy tetején 
s ameddig lát a szemed, 
nézd a völgy nyájas ölét, 
távoli kék hegyeket.
Mennyi völgy, mennyi lapály! 
Mennyi hegy, mennyi halom! 
Alkotni ennyi csodát 
égi, erős hatalom.
De a csodálat bárhogy is hevítsen, 
imádattal csak ennyit mondj ott:

Isten!

Állj meg a gyenge gyepen, 
hajnali harmat ha hull 
s ezernyi szomjas fűszál 
cseppjétől megittasul.
Mennyi a bimbó, virág, 
mennyi a szín meg a fény. 
Örvendj a madársereg 
csattogó dicséretén.
De a csodálat bárhogy is hevítsen, 
imádattal csak ennyit mondj ott:

Isten!

Vigadj! Ki létrehozott 
végtelen világokat, 
téged, .te kicsiny, te szegény, 
gyermeki sorba fogad.
Földön is dicsérheted, 
mennyben is szolgálhatod.
Angyalok ezreivel 
zengheted csodálatod.
Szólongat, hív már élted tavaszán, 
s te imádattal ujjonghatsz:

Atyám !

B. E- d. p. t.
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A  szeretet tartozása.*
Senkinek semmivel ne tar

tozzatok, hanem csak azzal, 
hogy egymást szeressétek, 
m ert. . .  a törvénynek betölté
se a szeretet.

Kőm. 13:8 és 10.

Ha a rómaibeliekhez írott le
vélnek a 13. részét olvassuk, ak
kor látjuk, hogy Isten nemcsak a 
templomban, vagy a vallásos ösz- 
szejöveteleken Ur, ahol szól és pa
rancsol az embernek, hanem Ur 
és parancsoló mindenütt. Ur tehát 
a mindennapi életünkben is, s 
azt is irányítani és kormányozni 
akarja. Belenyúl családi életünk
be, társadalmi, nemzeti, egyházi 
viszonyainkba és összekötte
tésünkbe és törvényt szab min
denütt, de nem azért, mert zsar
nokoskodni akar felettünk, hanem 
mert s.zeret és boldoggá akar ten
ni bennünket s tudja, hogy csak 
akkor lehetünk boldogok, ha az Ő 
akarata szerint élünk.

Vannak földi törvények és sza
bályok is, amelyeket sokszor haj
landók vagyunk be nem tölteni 
vagy legalább is zúgolódva és pa
naszkodva tölteni be. Ilyenek pl. 
az adónak és a vámnak a meg
fizetése, vagy a kölcsön vissza
adása. De ezek nem csak földi 
törvények, hanem isteni törvé
nyek is, benne vannak a Bibliá
ban. S a Biblia olyan utasítást 
ad melléjük, amely megkönnyíti 
a teljesítésüket, azt, hogy szere
tettel töltsük be őket. A  szere
tet nem a maga érdekét nézi, ha
nem a másét. Ha szeretem a fe
lebarátomat, a nemzetemet, a ha
zámat, és ha javát akarom, akkor

*A  Fébé-tagok 1937. jún. 16— 
18-án tartott konferenciáján el
mondott beszéd vázlata.

nem fogom visszatartani tőle azt, 
amivel tartozom, mert tudom, 
hogy hiányt szenved, ha meg
vonom tőle. Szeretettel minden 
tartozást ki lehet egyenlíteni, 
vagy egészen, vagy ideiglenesen. 
Ha megfizettem az ezévi adómat, 
akkor egy évig nincs rá gondom. 
De maga a szeretet egy folyvást 
fennálló tartozás, amelyet egészen 
leróni sohasem lehet. Nem mond
hatom azt, hogy ezt vagy amazt 
már eléggé szerettem, most egy 
évig beszüntethetem a szeretetek 
De hogy ezt a tartozást folyvást 
szakadatlanul betölthessük, foly
vást merítenünk kell a szeretet 
forrásából. Bennünk nincs igazi, 
tiszta szeretet. Az emberi szeretet 
mindig vegyítve van az önzéssel. 
A szeretet forrása Isten. Isten 
szeretet, ez az ö  lénye. Nem csak 
egyik tulajdonsága ez Istennek, 
hanem Ő maga a szeretet. így 
is mondhatjuk: a megtestesült 
szeretet, mert Jézusban valóban 
testet öltött. S éppen ezért, bár 
Isten szere te te soha ki nem apadó 
forrás, leghatalmasabban mégis a 
Golgotán áradt ki reánk. A  Gol
gotára kell mennünk Krisztus ke
resztjéhez} s ott merítenünk a sze
retet forrásából. S ha újra meg 
újra oda folyamodunk szeretet - 
ért, akkor vagyunk képesek ma
gunk is folyvást és folyvást tör
leszteni, de soha teljesen le nem 
róni a szeretet nagy tartozását.

Vargha Gyuláné.

A szeretet az Istené, de hogy 
a bennem nyújtott ajándékban ér
vényesüljön: nekem kell átélnem 
azt. Csak akkor lesz az szeretet, 
ha az az én szerietetem. Jaj ne
kem, ha én bennem nem válik élő 
erővé az Isten szeretető!



115„ F é n y s u g á r “

Egymás terhét hordozzátok!

Régebben hallottam ezt a me
sét:

Élt egyszer a királyfi, akinek 
volt egy csodálatos sípja. Ennek 
a sípnak az volt a tulajdonsága, 
hogy ha gazdája belefújt, meg
mutatta néki, hogy ki szereti őt 
igazán. Aki nem szerette, az nem 
bírta ki a síp hangját, elmene
kült onnan. Aki azonban igazán 
szerette a királyfit, az amint a 
síp szólt, mindvégig ott maradt.

Egyszer a- királyfinak születés
napját ünnepelték. Sokan össze
gyűltek a tiszteletére, sokan üd
vözölték, sok szép ajándékot ka
pott vendégeitől. Mikor a terem 
megtelt vendégekkel, a királyfi 
elővette bűvös sípját és fújta-fújta. 
Egymásután távoztak azok, akik 
csak színlelték a barátságot, de 
a valóságban ellenségei voltak.

A  királyfi tovább fújta a sípot. 
Most már a barátai sem bírták, 
csendben kivonultak a teremből. 
Már csak a királyfi menyasszo
nya maradt és a dajka. De a 
királyfi tovább fújta. Végre a 
menyasszony is elpirult, felállt és 
kiment, A dajka egyedül maradt.

Sokat gondolok erre a mesére. 
Elgondolom, hogy ha ennek, vagy 
annak az embernek volna ma. 
ilyen bűvös sípja, vájjon kik ma
radnának mindvégig mellette? Én 
maradnék-e? És ha nekem volna 
ilyen sípom és fújnám, ki hall
gatná mindvégig a hangját? Óh, 
miért is nincs ilyen síp a való
ságban ?

Most már tudom, hogy van 
ilyen csodasíp, minden embernek 
van. S ez nem más, mint a ne
hézségei. Amikor rossz napjaink, 
küzdelmeink vannak, akkor lát
szik meg igazán, hogy ki szeret 
bennünket. Könnyű az emberek
kel együtt lenni akkor, amikor

jókedvűek, kedvesek, amikor elé
gedettek, egészségesek. De ha jön 
a rosszkedv, a harag s az ember 
ezt érezteti környezetével, akkor 
lehet megtudni, hogy ki az, aki 
mindvégig hű marad. Aki csak 
látszatra szeret, nem bírja ki a 
síp hangját, megfutamodik a ne
hézségek, harcok között élő fele
barátjától. Akiben pedig Krisztus 
szeretető van, az éppen ilyenkor 
marad mellette, kitart vele szo
morúságban és betegségben. A 
természeti ember nem tudja el
viselni másnak a rossz kedvét, 
kellemetlen hangulatát, hanem 
magára hagyja éppen akkor, mi
kor testvére legjobban rászorul ta
nácsára, hordozásra és szeretetre.

Az Ur Jézus tanítványai a meg
dicsőülés hegyén szívesen marad
tak volna Mesterükkel: »Uram, jó 
nekünk itt lennünk, építsünk há
rom hajlékot«! De a Gecsemáné 
kertben az Ur legnagyobb szen
vedései között nem tudták együtt 
hordozni vele a terhet.

Mi ne legyünk ilyenek, hanem 
tartozzunk azok közé, akik meg
ütik a krisztusi szeretet mértékét: 
»Egymás terhét hordozzátok és 
úgy töltsétek be a Krisztus törvé
nyét«!

Fébé testvérek munkájából.

» . . .  menj mindazokhoz, akikhez 
küldetek téged, és beszéld mind
azt, amit parancsolok néked.«

Jeremiás 1:7.

Szabó Mihály az Alvégen súlyos 
tüdőbeteg, felesége tartja el silány 
keresetéből őt és hat kicsiny gyer
mekét, — hallottuk a hírt. Szegé
nyek, nélkülöznek, éheznek.

Valóban sápadt, összetört fér
fivel álltunk szemben, amikor telt 
kosarunkkal kopogtattunk a kis 
hajlék ajtaján. A testi és lelki
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betegség nyomai ott voltak1 Szabó 
Mihály arcán, — a csüggedés, a 
reménytelenség. Csodálkozó és ku
tató szemekkel néz reánk. Olyan 
szokatlan néki minden. Hiszen 
hozzá nem szoktak látogatók jön
ni — legalább is már régóta nem. 
Hajdan, mikor még erős, egész
séges volt, akkor gyakran felke
resték a jó szomszédok, víg ba
rátok. De azóta már hosszú, hosz- 
szú idő telt el s vendég, látogató 
nem nyitott te  hozzá.

- »Szabó bácsi«, — törjük meg 
a csendet — »úgy-e tudja, hogy 
Isten szerető mennyei Atyánk, 
aki gondol? visel ránk, aki az éhe
ző, nélkülöző Szabó családot is 
számontartja? Látja, ez a szerető, 
kegyelmes Atya küldött most ben
nünket«.

Az eddigi hideg, merev tekin
tetet. halvány reménysugár járja 
át, mikor halk, reszkető hangon 
elkezdi: »Sokszor hallottam, hogy 
a teremtő Isten nékünk gondviselő 
Atyánk. Mondom, sokszor hallot
tam, de sohasem hittem. Most 
látom, hogy tévedtem, van szerető, 
irgalmas, kegyelmes Atyám. Kö
szönöm, hogy eljöttek ezt nékem 
elmondani, köszönöm szeretetüket, 
köszönöm ajándékukat«!

Csakhamar búcsút kell monda
nunk a hálálkodó öregnek. El
hagyjuk a szegényes hajlékot, 
hogy egy másik ajtón ismét be- 
zörgessünk. Hogy egy másik alvó 
szívhez, beteg lélekhez is eljut
hasson Istennek vigasztalása.

Szabó Mihály ismét egyedül 
van, akárcsak egy félórával ez
előtt.. Be nem, — mécsem 
van, nincs egyedül, mert most 
már tudja, hiszi és vallja, hogy: 
vele van az Isten. B.M. d.t.

*

s u g á r “

betegen. Az anya napszámba jár.
A  kicsi szoba mindig ragyogóan 
tiszta. Naponta látogatom a be
teget. Bekötözöm a sebét, mert 
orvosra nem. telik. Amilyen eny
hülés a ,sebnek a friss kötés, olyan 
balzsam a szenvedés és kétségek 
között levő léleknek az » Élet vize«. 
Mikor így esténként együtt di
csőítettük Megváltónkat énekkel 
és imádsággal, úgy éreztem, gaz
dagabbak ők sok milliomosnál. 
Egyik nap elfogy a kenőcs. Hol
napra hozni fogok, teszem fel 
magamban. A  gyógyszertárban 
megkérdezik: »Kinek lesz a ke
nőcs?« »Egy szegény betegnek.« 
»Kérem, akkor nem kell fizetni 
érte« — hallom nagy csodálkozás
sal. Örvendezve viszem és mon
dom el a történteket. »Ez ima- 
meghallgattatás« — mondja ra
gyogó arccal a beteg. »Tegnap, 
mikor láttam, hogy elfogyott a 
gyógyszer, elcsüggedtem. Szomo
rúan gondoltam arra, hogy meny
nyi pénzbe kerül a betegségem, 
hogy én csak terhére vagyok 
édesanyámnak, mindenkinek. A z
után eszembe jutott, amit egyszer 
olvastam: aki szegény, az saját 
maga oka néki, mert nem (kér. 
Este imádkoztam ezért. És ime 
megadta az Ur! Hála legyen 
Néki érte!« Ez a tapasztalat újra 
megerősítette csüggedező hitét. 
A zóta ,csendes és örvendező a be
tegágyán.

»Magasztaljátok az Urat, mert 
jó, mert örökkévaló az Ű kegyel
me!« Zsolt. 118:1.

Dr. K. B. d. t.

Istent semmi sem bántja úgy 
meg, mintha nem bízunk Benne, 
vagy másban bízunk. Szeresd híd

Mindenek felett bízzálSzegény özvegy asszony leánya íe is Őt! 
fekszik hosszabb idő óta SÚlyOü BciLILG.
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Megmentve.

Fáradt, szomorú fiatal leány 
volt. ügy érezte, az ő számára 
nem rejt már semmi jót az élet. 
Tudatlanul, lelkiismeretlen embe
rek kezébe került, akik visszaél
tek fiatalságával és bűnbe sodor-1 
ták. Isten és emberek előtt bű- j 
nős volt. Miért is él, — így sem
mi értelme nincs és máskép nem 
lehet. Egyedül, nagyon egyedül 
volt. Nincs miért folytatni, legyen 
vége mindennek — gondolta és 
megindult a Duna felé, De Az, 
akinek minden egyes lélek drága, 
nem nyugodott ebbe ilyen köny- 
nyen bele.

Amint megpillantotta a szeny- 
nyes hullámokat, egyszerre fel
ébredt szívében a vágy s nagy 
harc indult meg: Élni még, hi
szen olyan szép az élet! Igen, —- 
de másnak! — tiltakozott az ész, 
s nem nekem. Mégis, keresni 
akarom, nem akaróik gyáván meg
futamodni, fűzte tovább, annyit 
hallottam Istenről. Ha Ő valóban 
van, ám most segítsen.

Egyszer csak fiatal leányokból 
álló csoportra lett figyelmes, U- 
gyanolyanok, mint ő, de mégis 
mennyire mások. Nékik bizonyára 
megadott az élet mindent. Milyen 
mosolygós az arcuk, ragyogó a 
szemük, valóban ilyen emberekkel 
ő még sohasem találkozott. Köze
lebb ment, hogy hallja níit beszél
nek. Meglepődve állott meg, az 
Ur Jézus nevét hallotta emleget
ni. Az egyik leányka észrevette, 
hogy figyelemmel kíséri őket, 
hozzálépve megkérdezte: »Talán 
érdekli, amiről beszélünk?« Meg
szégyenülve, hogy hallgatódzás- 
nak minősítik viselkedését, felel
te: »Igen«. Tovább akart Sietni, 
de már a többiek is körülvették 
és érdeklődve kérdezgették hová 
való, hol lakik, hová készült most.
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Ki akart térni, de szelíden 
kényszerítették, hogy velük ma
radjon, míg végül könnyes sze
mekkel mondottat > »Hagyjanak 
menni, nem való vagyok én ma
guk közé, Magúik jók, szelídek, 
kedvesek, — én nyomorult, go
nosz, bűnös ember vagyok. Té
vedtek, amikor azt. hitték, hogy 
érdemes velem szóba állani, nem, 
nem lehet«.

A  leánykák megilletődve áll
ták körül, a legidősebb odalépett 
hozzá és . . .  — azt hitte álmodik 
— átkarolta a vállát és beszélt 
neki Arról, aki a bűnösökért jött 
le, aki keresi őt is, az elveszettet. 
Szívében új világ zenéje csendült 
meg. Ujjongó örömmel kérdezte: 
»Igaz ez, mindez igaz? Mintha 
káprázat játszana velem, úgy fé
lek, hogy csak álom s annál fáj
dalmasabb lesz majd a valóság.«

Megnyugtatták, hogy igaz, sőt 
ennél még sokkal több is, az 
örökélet az övé lehet, Elvitték a 
bibliaórára, — ahová éppen igye
keztek. Onnan már boldog öröm
mel ment haza s Isten valóban 
egészen Úrrá lehetett a szívében. 
Ma is boldog, hálás gyermeke az 
Urnák és egész szíve szeretetével 
vágyik megmenteni azokat, akik 
hasonló körülmények között, a 
kétségbeesés szélén várják a sza
badulást.

Kétféle ember.

Kétféle ember él ezen a földön. 
Az első csoportba azok tartoznak, 
akik abban találják örömüket, ha 
valakinél jót tapasztalhatnak és 
azt tovább adhatják; a másik cso
portba olyan emberek tartoznak, 
akik valósággal élvezetet találnak 
mások hibáinak meglátásában, a -. 
lig várják az alkalmat, hogy azt 
tovább adhassák. Te melyik cso
portba tartozol?
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Először s e m . . .  negyedszer is.

A Kína-Belföldi Misszió 72. évi 
ünnepéit ülte ezidén Londonban. 
3000 ember gyülekezett össze. A 
szónoki emelvényen jól látható 
betűkkel ez a felírás állott: »Hasz
náljátok ki az időt«! Dicséret és 
hála töltötte be a szíveket mind
azért, amiről a misszionáriusok 
beszámoltak. Az Ur az ellenség 
minden támadása ellenére is 
előbbre viszi ügyét. De a dicséret 
és hálaadás közepette újra meg 
újra felhangzott az Ige: »Áron is 
megvegyétek az alkalmatosságot, 
mert a napok gonoszok.«

Gonosz napok, komoly idők. . .  
A beszámolókból kitűnik, mennyi
re terjed Angliában is az új po
gányság. A lakosság 80%-a nem 
látogatja már a templomot. A kom
munisták nagyon tnozgolódnak, s 
támogatják a spiritizmust. Ez te
kinthető a kommunisták vallásá
nak. A  vasárnap megszentelésé
ről mindjobban megfeledkeznek, 
megnyitják a sporttereket s így 
éppen az ifjúság kerüli el az Ige 
hallgatását. Ez az oka annak, 
hogy egyre kevesebb ifjú jelent
kezik a missziói szolgálatra. Az 
1936-ban kiutazott 82 munkás kö
zül 19 volt csak férfi!

Mennyi a munkanélküli, meny
nyi az állástalan. De Isten or
szágát terjeszteni nem ajánlkoz
nak munkás kezek! Földi kenyér 
után futkosnak a lábak, de a po
gányság éhező millióinak Isten 
kenyerét vinni nem indulnak.... 
először sem indulnak.

Pedig van, aki negyedszer is 
elindul. Mélyen megindítottak an
nak az öreg misszionáriusnak a 
sorai, aki negyedszer készül most 
Kínába visszatérni. 37 éve, 1900

óta dolgozik odakint. És mentő 
szeretettől ég a szíve. Sok nyo
morúság és. veszedelem vette már 
ott körül. Az ötödik esztendőben 
súlyos maláriát kapott, a láz csak
nem elemésztette a vérét. Akkor 
az Úrhoz kiáltott : »Uram, ha Te 
ilyen hamar elszólítasz, hogyan 
hiszik majd el barátaim, hogy Te 
küldöttéi engem?« S az Ur meg
gyógyította. Gondoskodott róla a 
világháború alatt is. Ott, marad
hatott a munkahelyén. 7 évvel ez
előtt kommunisták elől kellett me
nekülnie. A missziói házba is be
törtek a rablók és feldúltak min
dent. Könyörögve fordult az Úr
hoz. Kedves munkaköréitől, gyü
lekezetétől távol még a halálnál 
is nehezebbnek érezte az életet. 
De az Ur felelt, cselekedett. Jött 
az örömhír: Kiűzték a kommunis
tákat. Wohlleber misszionárius 
visszatérhetett Changshába. Ott 
állt a feldúlt házban. Mintha 
nem is a földön járt volna: égi 
örökségre gondolt, melyet rabló 
kezek el nem pusztíthatnak s szí
véből tovatűnt a szomorúság. Az 
egész házban nem maradt ép e- 
gyetlenegy falimondáson kívül: 
»Aki győz, örökségül nyer min
dent«. De kellett ennél több? Va
sárnap a félig lerombolt istenhá
zában erről prédikált.

S most negyedszer is visszain
dul. Bár sok ilyen lelkes szolgája 
lenne Isten ügyének. Hol van, 
aki elindul először, másodszor, 
harmadszor és negyedszer? Kém 
törődve veszedelmekkel, fáradság
gal, semmi nehézséggel: »Aki 
örökségül nyer mindent!« Kér
jük az aratás Urát! Ő kint jár 
az élet piacán, ahol hivalkodva 
áll a mi korunk ifjúsága. Kint 
jár lés hívja őket, reggel is, dél
ben is, alkonyat felé is. Könyö
rögjünk, hogy legyen, aki meg
hallja, legyen, aki elindul!
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TUDAKOZZÁTOK A Z ÍRÁSOKAT!
Aurj. 1. Luk. 19:41—48. I. Kor. 12: 

1—11. Máté 23:34—39. Csel. 20:17—38. 
Milyen megragadó Jézus fájdalma, 
amellyel Jeruzsálem fölött kesereg. S 
mégis kénytelen fölötte kimondani az 
ítéletet. Isten lényének két ellentétes 
oldalát állítja ez elénk, amelyek együt
tesen alkotják az ő  tökéletességét. 
Szeretet és szentség, vagy így is mond
hatnánk: kegyelem és igazság. Szere
tettel és kegyelemmel jön elénk1 s akar 
bennünket szárnyai alá gyűjteni, de 
ha ezt visszautasítjuk, akkor meg kell 
érnünk a szentségéből és igazságából 
fakadó ítéletet-

Aug. 2. Gál. 6 :1-8. II. Kir. 1. Má
sokkal szemben elnézés, szeretet, se
gítés, magunkkal szemben szigorúság 
és ítélet, — ez ennek az igének az ér
telme. Hordozzuk szeretettel mások 
terhét, de ne kívánjuk senkitől, hogy a 
miénket hordozza. Legyünk háládato- 
sak azok iránt, akik jóra 'tanítanak 
bennünket, — erről is szól ez az Ige, s 
legyünk különösen hálásak Isten iránt, 
engedelmeskedve Neki.

Aug. 3. Gál■ 6:9—18. II. Kir. 2:1—14. 
A törvényt külsőképen betölteni, míg 
a szívben valami egészen más lakozik, 
nem csak nem használ, hanem 
egyenesen káros, mert elbizakodott
ságra és kétszínűségre vezet. A tör
vényt helyesen betölteni csak úgy 
tudjuk, ha az számunkra nem kőbe, 
vagy papírosra írott szabály, hanem 
a szívünkbe beírott, ellenállhatatlan in
dítás. Szívünkbe pedig a törvényt csak 
Krisztus keresztje vési belé.

Aug. 4. Ef- 1:1—14. II. Kir. 2:15— 
25. Isten csak Jézus Krisztus által 
fogad bennünket fiaivá. Ezt ő  eleve 
elhatározta! s ezen változtatni nem le
het. De, hogy ez lehetséges legyen, 
Krisztusnak előbb bűnné kellett len
nie érettünk (II. Kor. 5:21.), hogy 
helyettünk elviselje a büntetést, egé
szen az Istentől való elhagyatottság 
érzéséig. (Máté 27:46.) Csak az ő  ár
tatlan vérének a kiontása lehetett ele
get tevő váltság a mi bűneinkért. Aki 
ezt a váltságot elfogadja, az már tudja, 
hogy Isten őt elhívta, meg is igazította, 
meg is dicsőítette. (Róm. 8:30.) Hiába
való dolog tehát azon töprengeni, hogy 
predestinálva vagyok-e az üdvösségre, 
vagy sem. Hinni kell Jézus váltságá- 
ban, s ¡megvan a felelet.

Aug. 5. Ef. 1:15—23. II. Kir. 4: 
1:17. A megtérés még nem befejezett 
munka, hanem csak az első lépés «.

boldog befejezés felé vezető útra. Az 
I első lépést még sok más lépésnek kell 
követnie. Isten mindig többet ad a 
bölcseségnek és kijelentésnek Leiké
ből, mindig jobban megvilágosítja ér
telmünket meggazdagít bennünket, egy
szóval az elkezdett munkát folytatja 
bennünk. A mi részünk ebben: az el
fogadás, s a nyert világosság szerint 
való járás, s egyúttal annak a be
ismerése, hogy erre is Isten tesz ben
nünket képessé, mert mint ahogy igaz
gatja a többi tagot, úgy igazgat min
ket is a Fő, a Krisztus.

Aug. 6. Ef. 2:1—10. II. Kir. 4:18-31. 
Itt még világosabban ki van fejezve, 
hogy a hívő ember egész élete meny
nyire Isten kegyelméből fakad. Nem 
csak, hogy ö  szült újjá, Ö elevenített 
meg bennünket Szent Lelke által, ha
nem még a jócselekedeteket is előre 
elkészítette számunkra, amelyekben 
járnunk kell. Van-e itt helye a kér
kedésnek? Bizonyára nincs. Alázatos
ság, hála, engedelmesség a mi osz
tályrészünk.

Aug. 7- Ef. 2:11—22. Dán. 9:15-18. 
Krisztus keresztje egyidejűleg szétvá
lasztó és egybeforrasztó erő. Szétvá
lasztja azokat, akik elfogadják és azo- 

| zak, akik visszautasítják, de egybefor- 
| rasztja mindazokat, akik elfogadták, 
akármiféle fajhoz, nemzethez, féléké- 
zethez vagy társadalmi osztályhoz tar
tozzanak is. Erről mi sokszor elfeled
kezünk. Fölibe helyezzük a fajszere- 
tetet, a nemzetiség kérdését, a földi 
egyházhoz való tartozást, a társadalmi 
helyzet mivoltát a Krisztusban felta
lált testvéri szeretetnek. Nem gon
doljuk meg, hogy mindazokból a kü
lönlegességekből semmit sem vihetünk 
át az örökkévalóságba.

Aug. 8- Luk. 18:9—14. /. Kor 15: 
1—10. Luk. 7: 36—50. Róm. 8:33—39. 
Pál úgy látta, hogy a hívő gyülekeze
teknek is szükségük van arra, hogy 
újra meg újra eszökbe juttassa az 
az evangélium legfőbb igazságait. S 
vájjon nincs-e erre nekünk is szük
ségünk? Az élet sokféle gondja, baja, 
a világ különböző kísértései, a lelki 
világban előforduló másodrendű kér
dések nem homályosítják-e el igen 
gyakran a mi lelkűnkben a legfonto
sabb igazságokat, azt, hogy Krisztus 
meghalt bűneinkért és feltámadt meg- 
ígazulásunkért- Nem cselekszünk-e 
sokszor úgy, mintha ezt nem tudnánk?
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Aug. 9■ Ef. 3:1-12.  II. Kir. 4:31-44. 
Istennek öröktől fogva való terve volt, 
hogy az üdvösség ne csak a zsidóké 
legyen, hanem minden más népé is. 
Először azonban csak egy népet, a zsi
dót, vezette el az ő  ismeretére, s 
mindaddig, míg jónak nem látta a 
pogányok felől való gondolatait is 
kijelenteni, ez a szándéka titok maradt 
az emberek előtt- Mert Isten a zsi
dókat a törvény által nevelte, az egész 
emberiségnek pedig kegyelem útján 
akarta megadni a szabadulást és üd
vösséget. A szabadulást Jézus Krisztus 
hozta el, s csak az ő  váltságmunká- 
jának befejezése után tehette Isten 
nyilvánvalóvá a titkot-

Aug. 10. Ef. 3:13—21. II. Kir. 1:5-14. 
Pál apostol szerte járt a különböző 
gyülekezetekben, nem lehetett mindig 
ott mindegyikben. De munkája akkor 
sem szűnt meg egy-egy gyülekezet
ben, ha távol volt tőle- Az érte való 
imádkozás nagy munkáját végezte. So
kat tanulhatunk az itt közölt imádság
ból. Nemcsak azt, hogy imádkoznunk 
kell távollevő testvéreinkért, hanem 
azt is, hogy mit és hogyan kell imád
koznunk. Lelki javakat kér Pál az 
efézusiak számára. Lélek által való 
megerősödést, a szeretetben való meg- 
gyökerezést, Krisztusnak hit által ben- 
nök való lakozását. Gondolunk-e mi 
ezekre, mikor szeretteinkért imádko
zunk? '

Aug. 11- Ef. 4:1—16. II. Kir. 5:15—27: 
Vannak ismeretek és kegyelmi aján
dékok, amelyek minden egyes hívő
nek egyformán adatnak. A hit, a sze
retet, az alázatosság, a békesség min
denkinek adatik, aki csak kész el
fogadni. S ezek a fődolgok, amelyek 
Isten gyermekeit összekötik, eggyé 
teszik. De vannak különböző adomá
nyok, Isten különböző gyermekei szá
mára. A feladatok nem egyformák 
s így a feladatok betöltéséhez szük
séges talentumok sem egyformák. Ki- 
nek-kinek azt adja Isten, amit 
az ö  bölcsesége és szeretete szerint 
neki szánt.

Aug. 12- Ef. 4:17—32. II. Kir. 6:'l—14. 
A keresztyén tulajdonságokat nem le
het külsőleg eltanulni. Az új élet 
gyümölcsei azok, abból fakadnak. 
Hiába akarna valaki megjavulni a 
maga erejéből, képtelen reá- De ha 
enged Isten újjászülő és megszentelő 
Lelkének, akkor természetes lesz szá
mára az új életben való járás. De

az erőt ehhez napról-napra és óráról- 
órára kell venni az Úrtól, mert a 
földi életben még kísértéseknek va
gyunk kitéve s csak hitből élhetünk, 
míg el nem érkezik Krisztus eljö
vetelével a teljes váltság napja.

Aug. 13. Ef. 5:1—14. Zsolt. 32. Sö
tétség és világosság, ez a két külön
böző állapot, amelyben a Krisztuson 
kívül s a Krisztusban levők élnek és 
járnak. A sötétségben el lehet kö
vetni mindenféle bűnt, sőt részben 
ei is lehet rejteni. A világos
ságban minden napfényre kerül, s a 
napfény mindent eléget, ami nem Is
ten szerint való- A napfény világos
ságot, melegséget áraszt, életet kelt. 
A sötétben járó ember pogány, még 
ha meg van is keresztelve. Keresztyén 
vagy-e valóban?

Aug. 14- Ef. 5:15—33. Ésaiás 29:18- 
21. A keresztyén élet nem elmélet, 
hanem gyakorlat. Azért száll le Isten 
igéje a legmagasabban járó gondola
tokból a földi viszonyok közé- Ezek 
közt kell meglátszani, hogy valaki iga
zán keresztyén-e- Szerető, hű férj-e? 
Engedelmes feleség-e? Lelki énekeket 
énekel-e, vagy világi nótákat? Mér
tékletes-e evésben, ivásban? Minden
napi kérdéseknek látszanak ezek, de 
mégis fontosak- Jelei a pogányságnak, 
vagy a keresztyénségnek.

Aug. 15■ Márk 7:31-37. II. Kor. 3 :4 -  
9. Járt. 8:31—36. Csel. 16:9—15. Ki a 
szabad? Nem az, aki azt csinálhatja, 
amit akar, mert az ilyen ember min
dig bűnt cselekszik, tehát tulajdon
képpen nem a maga akaratát, hanem 
az ördögét teljesíti, ez pedig a leg
nagyobb rabság. Hanem akit ebből a 
rabságból Jézus Krisztus megszaba
díthatott, az igazán szabad. A bűnnek 
csak szolgái lehetünk, akaratunk el
lenére is. Krisztus által megszaba
dítva, önként, szabadon, örömmel szol
gálunk őneki.

Aug. 16- Ef. 6 :1-9.  II. Kir. 6:15-23. 
A Szentírásnak szava van a gyakor
lati életre vonatkozólag nem csak férj 
és feleség, hanem szülő és gyermek, 
úr és szolga számára is. Ezek földi 
viszonyok, amelyek bizonyos megha
tározott kötelességeket hoznak ma
gokkal s ezeket nem szabad elhanya
golni, vagy összekeverni. Közös vo
násuk azonban a szeretet Isten iránt 
és egymás iránt. Ennek a fényében 
és melegében minden földi viszony ál- 
dottá lesz. Vargha Ggulúné.
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