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A R A T Á S .

Künn jártam az érett arany-kalászos földeken. Tavasz- 
szak amikor a zöldelő búzatáblákon nyughatott tekintetem, 
öröm járta át a szívemet. Pedig ez még csak a remény
ség, várakozás öröme volt. Mennyivel több örömöt ád a 
szárba szökött, telt búzakalász.

Sok kellett a búzának, amíg idejutott. Mennyi fárad
ságot és munkát igényel. Ekevas szántotta fel a kemény 
ugart, hogy a drága, értékes mag a termékenyítő földbe 
juthasson. Isten adta az üdítő esőt és életet adó napfényt. 
S a cél ím elérve. Éles kasza vágja sorra a rendeket. A  
büszke, telt kalász ott hever letarolva a földeken. Gyümöl
csöt hozott.

El fog jönni az a nap a te életedben is kedves Test- 
vérem, amikor valaki csendben megáll »melletted s életed 
fáján gyümölcsöt keres. „Mihelyt a gabona arra való, sarlót 
ereszt reá.“ Isten azt fogja akkor mondani néked : Imé, én 
mindent megtettem azért, hogy gyümölcsöt teremhess. Ke
gyelmem napja szent Fiam által ragyogott feléd, Igém har
matjával naponként öntöztelek. Részed volt szélben és 
viharban, de csak azért, hogy növekedj és erősödj általa. 
Termett-e hát gyümölcsöt az életed, —  örökkévaló gyü
mölcsöket —  a hit, szeretet, új élet, béke gyümölcseit?

így fog szólni hozzánk egyszer az aratás Ura. S váj
jon mi mit felelünk rája?

P.

XIII. évfolyam 16, sz. 
1937. augusztus 15.
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Mire használod az időt?

Komoly kérdés ez, mert árt a 
lelkűnknek minden rosszul kihasz
nált óra- s mert; Isten akarata az, 
hogy munkálkodjunk és a mun
kánknak örök értéke legyen.

A mi földi időnk veszedelemnek 
az ideje. Minden percében fenye
get a leverettetéis. Az ellenség 
mindig kész.

Kísértéseknek az ideje. Minden 
erejével azon van a Sátán, hogy 
mi ne Isten akaratát cseleked- 
jük; hogy magunknak éljünk, ma
gunknak kedveskedjünk, önma
gunk körül forogjunk. S örök vá- 
dolónkká lesz a rosszul kihasznált 
idő. Az Isten előtt, imádságos 
szívvel, Jézussal való közösség
ben élt élet soha nem fog vádol
ni bennünket. De ha mi szóra
kozásokkal, fölösleges fecsegéssel, 
káros barátságok ápolgatásával 
eltékozoltuk óráinkat és napjain
kat, bűnünk az nékünk.

Legyen vigasztalás és legyen 
serkentés számunkra az, hogy 
földi időnk! a kegyelem ideje. Most. 
még megragadhatjuk, életünkbe 
fogadhatjuk Krisztus megváltó e- 
rőit. Kiszabadulhatunk a múlan
dóságból, belekapcsolódhatunk é- 
letünkkel, földi munkánkkal, min
den cselekedetünkkel az örökké
való Istenbe. S amit Néki, amit 
Vele, amit Érte teszünk, az meg
marad.

Kevés időnk van idelenn! Elsi
et, mintha repülnénk. Isten orszá
gában annyi a munka, annyi a 
tennivaló. Ki ér rá tétlenkedni, 
ki ér rá hivalkodni, ki ér rá gyö
nyörködve sétálgatni, amikor fo
lyik a nagy aratás. ítélet vár 
minden tétlen kézre. Kevés az. idő. 
Eljő az éjjel, amikor senki sem 
munkálkodhatilk.

*

s u g á r “

Képek.

Nagy dobozt nyitok fel. Fény
képek vannak benne, öreg, meg
sárgult régi képek. Legfelől 30 
éves magyar ruhás férfi. Amint 
nézem, elvész szemeim elől a kép 
és hófehér hajú aggastyánt lá
tok magam előtt. Átélte Budavár 
ostromát, bevételét, a szomorú vi
lágosi fegyverletételt, menekült, 
bujdosott. Egy emberi élet — szü
letett, szenvedett, meghalt. Dol
gozott, küzdött — és hol van 
most? Leteszem a képet. Másik 
kerül a kezembe, 80 éves ráncos 
arcú mosolygó öreg asszony. 
Mintha most is hallanám József
ről, Dávidról szóló meséit. Az ő 
életében is váltakozott a szenvedés, 
öröm, gond, betegség. Élete mun
kás élet volt.. Mi a jutalma, — 
hol van most?

Gondtalan szemű, vidám gyer- 
mekaro kacag felém a következő 
képről. Ma. sok kitüntetésű őr
nagy. Csak néhány évtized s 
teste ott. fog porladni a sírban. 
Eszembe jut egy beszélgetésünk. 
»Pista, boldog vagy?« — kérdez
tem. Hiszen a háborúban bátorsá
gáért sok elismerésben volt. ré
sze s. Isten a sok veszélyben h í
ven megőrizte. A  válasz mégis 
ez: »Boldog? Nem, a boldogsághoz 
nagy vagyon kell«.

Forgatom tovább egymásután 
a képeket, öregek, ifjak, gyerme
kek. Nemzedék nemzedék után 
jön és megy. Olyan rövid az em
beri élet, mire használjuk1 fel? Mi 
az emberi élet célja? Mi a sok 
földi gond, fáradság, küzdelem u- 
tán a jutalma?

»Ahol én vagyok, ott lesz az 
én szolgám is, és aki nékem szol
gál, megbecsüli azt az Atya.« Ján. 
12:26. Ha Jézusnak adod az éle
ted, hálából, szeretetből néki .szol
gálsz, akkor nem hiába éltél és
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tudod, hogy; a földi küzdelem, nyo
morúság után hová mégy. örök 
haza, szent béke, dicső jutalom 
vár. Se. G. d. t.

Ne nézze kikí a maga hasznát..

A villamos robogva vitt munka
helyem felé egy vasárnap este. 
Bár már messze jártam az ösz- 
szejöveteli helytől, fülembe zson
gott még az ének hangja, s lel
kemben visszhangzott a hallott 
Ige.

A villamoson szolgálatot tevő 
kalauz végigkezelte jegyeinket, s 
azután fáradtan és fásultan ro
gyott le egy parira,. Közben, mi
kor munkája akadt, ismét ott állt, 
s kezelte, a jegyeket, de azután 
újból elfoglalta helyét. Éppen mel
lettem ült, mellettem, akinek szí
ve telve volt hálával azért, mert 
bár bűnben, a bűnnek sötétjében 
éltem, az Ur Jézus, a jó Pásztor, 
a hű Megváltó megkeresett, meg
talált, Magához vont. Öröm, s bol
dogság volt szívemben. A  mellet
tem ülő, fáradt kalauz arcán nem 
lehetett semmi nyomát felfedezni 
az örömnek és boldogságnak. A 
szívem egyszerre összeszorult és 
eszembejutott egy rég hallott, elő
adás, ahol azokról volt szó, akik
nek hivatalból, a munkájuk miatt, 
soha nincs karácsonyuk, husvét- 
juk, vasárnapjuk, ünnepjüfc. Ez a 
szegény ember, még ha akart vol
na, sem tudott volna, most elmen
ni az istentiszteletre, templomba, 
biblia,órára. Az egész, vasárnapját 
a villamoskocsiban kellett tölte
nie, jegyeket kezelve, szolgálatot 
teljesítve. Azért kellett ott len
nie, hogy engem elvihessen a bib
liaórára. Azért kellett neki a 
templomból elmaradni, hogy én 
hallhassam Istennek Igéjét. Az 
én kalauzom sok jegyet kezelhe
tett, látszott ez a fáradt arcán.

Az én jegyemet azért kezelte, 
hogy Isten Igéjét halljam, vájjon 
a te jegyedet miért kezelte? Mer
re és hol jártál vasárnap? Mulat
ni, szórakozni akartál, ,s ezért 
ültél villamosra? Nézd a kalauz 
fáradt arcát és lelkét, ki temiat- 
tad és énmiattam áll a villamos- 
kocsiban. És ha ezt meglátod, le
hetetlen, hogy nyugodt maradjon 
a lelkiismereted, hogy ne vádoljon 
mindig hangosabban és hangosab
ban azért, hogy miért, vetted i- 
génybe felebarátod szolgálatát. 
Nemcsak, hogy magad nem ünne
peltél, de mást is elvontál attól!

»Ha istentiszteletre, bibliaórá
ra mentem volna, akkor is elvon
tam volna«, •— mondod bizonyára. 
Ez igaz, de ebben az esetben, amit 
kaptál, Istentől nyerted, elmond
hatod a, munkát teljesítő feleba
rátodnak is. Beszélhetsz róla,, el
viheted hozzá Istennek az üzene
tét, de ha nem Istennel töltötted 
az ünnepedet, vájjon tudod-e va
lamivel felderíteni, tudod-e vala
mivel kárpótolni azért, mert mi
attad nem volt ünnepje?!

Bibliamagyarázattal ellátott 
naptárcédulák voltak nálam. »Add 
oda a munkában elfáradt ember
nek« — hallottam az Ur hangját.

»Végállomás« — mondja feláll
va mellőlem a kalauz. Sietve tás
kámba nyúlok s átnyújtom a ta
nulságos s Istenre irányító cédu
lákat. »Ma nem mehetett temp
lomba, munkában volt, itt vannak 
ezek a cédulák, olvassa el«. — 
Csodálkozó szemekkel néz rám, 
mikor azt mondja: »Köszönöm«.

Én is köszönöm, igen nagyon 
köszönöm Neked Uram, hogy 
megmondtad nekem, hogy mit te
gyek, miként szolgáljak, mivel 
kárpótoljam a miattam is meg
rövidült, fáradt és fásult kalauzt.

B. M d. í.
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A  testvéred. Nincs idő csüggedésre.

London, keleti részén, a Viktó
ria park közelében mély, csatornát 
ástak. Oldalfalai nem voltak még 
eléggé megerősítve s hirtelen 
földcsuszamlás számos munkást 
maga alá temetett. Nagy volt az 
izgalom, megkezdődtek a mentési 
munkálatok, hogy a szerencsétle
nül jártakat kiszabadítsák. A men
tés nézői közt ott állt egy férfi. 
Valaki hozzá lépett s vállára tette 
a kezét: »Balázs, a testvéred is 
köztük! van«. Öh, láttátok volna 
csak azt a hirtelen változást! Ka
bátot ledobni, nekigyürkőzni, le
ugrani és ásót ragadni, egyetlen 
pillanat műve volt! Aztán dolgo
zott tíz ember erejével. »Köztük 
van á testvéred!« Öh, igen, a sze
gények, elesettek, mélyre süllyed
tek ' között ott van a testvéred. 
Mit cselekszel? Hidegen összete
szed a kezedet és azt mondod: 
»Avagy őrizője vagyok-e én az 
én atyámfiainak?«

Elveszett élet.
Fiatal férfi feküdt a halálos á- 

gyon. Mindenki ismerte vallásos
ságát, Jézus Krisztusban való hi
tét. Egyik nap mégis fájdalmasan 
kiáltott fel: »Elveszett! Elveszett! 
Elveszett,!« Édesanyja aggódva 
sietett ágyához. »Fiam«, — szólí
totta meg esde,kelve — »csak nem 
vetetted el Jézus Krisztusban való 
hitedet?« »Nem, édesanyám«, — 
felelt a beteg. — »Bátran megyek 
az örökkévalóság felé, mert tu
dom, hogy Krisztus megváltott. 
De elvesztettem egy életet! Hu
szonnégy éves vagyok és semmit 
nem tettem Isten fiáért! Magam
nak éltem. A világnak éltem. Ké
sőn adtam magam az Urnák. El
fogadott, de én semmit nem tet
tem Érte. Az egész életem el
veszett,!«

A mások üdvösségén fáradozó- 
kat nem éri úgy el a csüggedés és 
Levertség, mint, azokat, akik csak 
magukkal foglalkoznak. Whitefild, 
a nagy igehírdető, naplójában o- 
Lyan kevés nyoma van a levert
ségnek. Prédikált egész nap, e- 
gyik »szószéktrónus« után a má
sikra lépett, fel.

Hallgatta a bűnösök sóhajtozá- 
sát, közben-köaben a gúnyolódók 
nevetését, s nem igen volt ideje 
egyébbel foglalkozni. Ha nyilvá
nos feladataival, ahogy lehetett, 
elkészült, rendszerint visszavo
nult, hogy egy órát imádságos 
csendben' tölthessen az Úrral, le
veleit elolvassa s feleljen reájuk. 
Nem volt ideje a csüggedéshe. 
Mestere szolgálatában állt, s any- 
nyi áldást nyert a szolgálatban, 
hogy megállás nélkül haladt elő
re !

*

Röptében pihenő madár.

Malannak, az énekköltőnek pi
henést rendelt az orvosa: s kiadta 
a rendeletet, hogy, a pihenés idejé
ben se testi, se szellemi munkát 
ne végezzen. Maian 17 nap sza
badságot vett. De legszebb énekei 
közül negyvenhármat írt ez alatt 
a 17 nap alatt. Azt mondta, nem 
tudott másként cselekedni. Azért 
írta az énekeket, mert pihent; 
hozzátartoztak a pihenéséhez. Is
ten néha hasonlóvá teszi szolgáját 
a röptében pihenő madárhoz, ame
lyik néhány erőteljes szárnyesa- 
pás után hosszan suhan egészen 
csendesen tova. így terjesztheti
tek ti is tevékenységtefcet, szent 
sóvárgásotok szárnyait és emel
kedhettek mindig magasabbra és 
nyugodhattok kiterjesztett szárny
nyal.
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Három csoda.

Nem munkálkodhatik mindenki 
egyformán, de valamit mindenki 
tud az űrért tenni. Az agg New
ton János azt. szokta mondani: 
»Három csodát láttam életemben: 
Láttam gazdag, nagytehetségű 
embereket, akiknek bőven lett 
volna alkalmuk Isten ügyének 
szolgálni és semmit sem tettek. 
Láttam hogyan cselekedtek sze
rény és megvetett emberek cso
dadolgokat, mert a .szívük helyes 
viszonyban volt Istennel. S min
den csodák legnagyobb csodája, 
hogy még egy ilyen nyomorult 
ember is használhat Isten ügyé
nek, mint 'én vagyok.« Aki eze
ket a szavakat mondta, valamikor 
istentelen ember volt. Négereket 
hurcolt el Afrikából s adott el rab
szolgákul. messze országokba. Le
gyünk bizonyosak afelől, hogy 
mindegyikünknek számára lenne 
munkája annak az Urnák, aki be
lőle is használható eszközt tudott 
formálni.

Isten a gyenge eszközt megáldja.
Nézzétek, megy a kertész a 

nagy kannával a kúthoz. Vizet 
merít és öntözi a virágokat. Ki
csiny gyermek lép be a kertbe; 
segíteni szeretne, kezébe vesz egy 
kicsiny kftnnát. A kis kannába 
nem' fér sok víz, de azért 
ugyanaz a víz az is. S annak 
a kevés virágnak, amit megöntöz, 
olyan mindegy, hogy a kis, vagy 
a nagy kanna hullatja rá a vizet, 
csak ugyanaz a víz legyen!

Talán ti is ilyen kicsiny gyer
mekekhez vagytok hasonlók Isten 
gyülekezetében és nem tudtok so
kat. De szolgáljatok azzal, ami
tek van. Ha ugyanaz az Evangé
lium tölt be, ha ugyanaz a Lélek 
vezet, áldására lehettek mások
nak. S azoknak mindegy lesz az, 
hogy tíztalentumos szolga, vagy 
kicsiny gyermek az áldás eszköze. 
Nincs abban különbség, hogy egy 
szegény asszony segít el a meg
térésre, vagy lánglelkű apostol, 
aki ezreket vezet, a Megváltó 
lábaihoz.

EGY PÉTER NAPON.
Uram, én vártalak. Nappalon, éjen 
Uram, én vártalak! őriztem mélyen 
bent a szívemben a vágyamat-

Olyan üres volt, céltalan, árva, 
keresve, várva, epedve, vágyva, 
már Feléd tártam az életem.

Uram, én vártalak! De fényességed 
földre leroskaszt és látom: Néked 
szolgálni Uram, én nem tudok!

Eredj el éntőlem — életem üdve!
| Hagyj nyomorultan a porba’ feküdve, 

szegényen, üresen, céltalan...

Eredj el éntőlem — célom, jövendőm! 
Ily nyomorultan, ilyen esendőn 
hiába követném nyomdokod!

Eredj el éntőlem! Az, aki voltam, 
maradjak tovább is könnyesen, holtan, 
nem várva soha már semmire!

Eredj el éntőlem! Fényed ha rámhull, 
szépséges magambul, büszke ruhámbul, 
nem látod Uram, csak rongy marad?

Eredj el éntőlem! — S szólal a Mester: 
»így megalázva, telve sebekkel, 
összetörötten — vagy az ényém!«
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Isten Horinouchiban (Japán) 

munkálkodó szolgái nemrég új e- 
vangélizáló helyiséget nyitottak 
meg s abban hirdetik most az Ur
nák beszédét. Azóta több új lé
lek csatlakozott kis gyülekezetük
höz. Az új helyiség közel van a- 
zokhoz a barakkokhoz, melyek a 
nagy tokiói földrengés után é- 
pültek, hogy a hajléktalanná vált 
családoknak menedékül szolgálja
nak s melyekben ma is sok sze
gény családot helyeznek el. Sok 
egész nap gyermekeiért dolgozó 
édesanya jár most ezekből a szük
séglakásokból az Igét hallgatni s 
a misszionáriusok örülnek, hogy 
éppen nekik hirdethetik az öröm- 
üzenetet, melyben vigasztalást és 
támaszt találhatnak az élet erejük 
feletti nehéz küzdelmére. Szívesen 
fogadják az Igét s máris tapasz
talható, hogy az, mint Isten e- 
reje munkálkodik a szívükben. A 
férfiakat nehezebb megközelíteni, 
de közülük is vannak új látogatói 
Isten ezen új hajlékának. Külö
nösen hűséges az egyik, aki a 
szenvedésnek nagyon nehéz isko
láját járta meg. Sok örömöt sze
rez a fiatalemberek csoportja is, 
akiknek az ifjú bennszülött se
gítség, Hayashi, hamar megnyerte 
a bizalmát.

Oneop szigetén is új templom 
épült. Szorgos munkával építet
ték. Még az aszzonyok és gyer
mekek is segédkeztek. Nagyon 
nagy szükség volt rá, mert a sza
bad ég alatt tartott istentisztele
tet könnyen megzavarta a tájfun. 
Különösen, amikor vihar idején 
kicsapott a tenger a 'szigetre. Mert 
Oneop szigete csak 1—2 méter
nyire emelkedik ki a tengerből. 
Most Isten ajándékozott hajlékot

kicsiny gyülekezetének. Legyen is 
ott szeme és szíve mindenkor, 
amint ígérte, hogy sok sötét, po
gány lélekben felragyoghasson ott 
is a Krisztus.

A világ erőteleneit választottá 
ki magának az Isten, hogy meg
szégyenítse az erőseket. I. Kor. 
1, 27.

Ezt az Igét Lőre története jut
tatta eszembe, amint azt Vaséi 
Maliid misszionáriusnő Changshá- 
ban, 1937 jún. 20-án kelt levelé
ben olvastam. Lőre évekig tanult 
a vakok iskolájában. Kedves, hí
vő leányka volt, de nagyon gyen
getehetségű és korlátolt. Távozása 
után évekig nem hallottak róla, 
mert messze, fent a  Joo hegyen 
lakott. De most meglátogatta va
laki s hírt hozott az egyszerű kí
nai leány népe közötti tevékenysé
géről. Vasárnapi iskolát tart a 
gyermekekkel, Kátét tanul az asz- 
szonyokkal. Most kapott még né
hány könyvet s egy kis csoma
gocskát mindenféle hasznos dolog
gal tele. Különösen a harisnyák 
tették boldoggá. A Joo törzs olyan 
szegény, hogy arra ott nemi igen 
telik. Lőre pedig úgy érezte, hogy 
anélkül nem tarthat az asszonyok
nak órát. Egyszerű értelme Isten 
Igéje iránti tiszteletlenségnek vél
te azt. De most nincs többé aka
dály. Boldogan fogadta Isten ke
zéből az ajándékot. Isten ennek 
az egyszerű vak leánynak a szí
vére helyezte a Joo törzs sötét
ségét és nyomorát s ez által a 
gyenge eszköz által hirdetteti a 
tudatlan hegyi nép között az ő ne
vét. ő  ¡meg tudja magát dicsőí
teni a gyengékben, a magukban 
bizakodó erősek pedig megszégye
nülnek. Emlékezzünk meg imáink
ban erről a kevesen is hű kínai 
leányról.
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TUDAKOZZÁTOK A Z  ÍRÁSO K AT!
Aug: 17. Ef. 6:10-24. II. Kir. 6: 

24—33. A hivő keresztyénnek tisztá
ban kell lennie azzal, hogy őt a vi
lág támadni fogja. Éppen azért van 
őneki szüksége arra a védelmi fegy
verzetre, amelyet az apostol itt leír: 
az igazlelkűség övére, az igazság mell
vasára, a békesség sarujára, a hitnek 
pajzsára. Ezekkel verheti vissza az 
ellenség támadását. Neki magának csak 
egyetlen támadó fegyvere van, a Lélek 
kardja, amely az Isten beszéde, vagy
is az Ige. Minden támadás, amely nem 
az Ige által történik, kudarcot vall.

Aucf. 18. Fit. 1:1—11. II. Kir. 7: 
1—11. Milyen vigasztalók lehettek a 
filippibeliek'nek , de lehetnek nekünk is 
azok az igék, hogy Isten, aki elkezdette 
bennünk a jó dolgot, el is fogja azt 
végezni. Igen, ő  kezdte el és nem 
mi magunk, és ő  fogja elvégezni, 
nem mi magunk. Mint ahogy múltúnk
ban nem találhatunk semmi jót, ami
vel kiérdemeltük volna, hogy Isten 
bennünket gyermekeivé fogadott, ép
pen úgy nem láthatunk sem jele
nünkben, sem jövőnkben erőt és ké
pességet arra, hogy a jóban megáll
hassunk. Isten kegyelme végez el ben
nünk mindent. De ez a kegyelem ele
gendő arra, hogy bennünket a szere- 
tetben, az ismeretben és az értelmes- 
ségben neveljen és bővölködővé te
gyen. Bízzunk hát ebben a kegyelem
ben és támaszkodjunk rá!

Aug. 19. Fit. 1:12-20. II. Kir. 7: 
12—20. Pál valóban tapasztalatból 
mondhatta el a Rómába írt levélben 
azt, hogy: »akik Istent szeretik, azok
nak minden javokra van«. íme, neki a 
fogság is javára vált, főként mások
nak. így kell nekünk is felfognunk 
szenvedéseinket. Isten azok által ta
nítani akar bennünket több hitre, több 
alázatosságra, több türelemre. S eze
ket látva, mások is fel fognak buzdulni, s 
kedvet kapnak ahhoz az élethez, a- 
mely ilyen gyümölcsöket terem.

Aug, 20. Fit. 1:21—30. II. Kir. 17: 
1—18. Addig, amíg Isten jónak látja, 
hogy bennünket itt a földön felhasz
náljon, addig bizonyára nem szólít el 
innen bennünket. Ha szenvedések által 
megpróbált és megtisztított, újra mun
kába állít. Pál apostol sem végezte el 
a maga földi feladatát s így ki kel
lett szabadulni a fogságból, hogy foly
tathassa. Isten bizonyára beleszőtte, 
az ö  nagy kegyelméből, a maga ter
vébe azt a sok imádságot, amely Pál

szabadulásáért őhozzá fölszállott. Ne
künk is szabad imádkoznunk azokért, 
akiket betegség, vagy bárminő más 
körülmény fogva tart s a munkától 
elvon.

Aug. 21. Fii. 2:1—13. Zak. 7:4—10. 
Ha szeretetne, béketűrésre, alázatos
ságra akarja fölhívni Pál az ő ke
resztyén testvéreit, mutathatna-e rá 
f elségesebb és tökéletesebb példány - 
képre, mint az Ur Jézusra? »Az az In
dulat legyen bennetek, mely volt a 
Krisztus Jézusban« — mondja. Igen, 
az az indulat legyen bennünk is. Krisz
tus bár a dicsőségből szállt a földre, 
sohasem kereste a imaga dicsőségét, de 
éppen azért, »teljes dicsőséget és ha
talmat nyert az Atyától. S dicsősé
géből és hatalmából folyik az, hogy 
nekünk is adni tudja a szeretetnek, 
türelemnek és alázatosságnak Lelkét.

Aug. 22. Luk. 10:23—37. Róm. 3: 
21—28. Márk 12:41—44. I. Pét. 2:1—10. 
Az irgalmas samaritánusról szóló pél
dázatot mindnyájan jól ismerjük, de 
vájjon nincs-e szükségünk arra, hogy 
újra meg újra elolvassuk s megmér
jük magunkat, azon a mértéken, ame
lyet ez .a  példázat fölállít? Olyan fe
lebarátok vagyunk-e mi, amilyen ez a 
samaritánus volt? Olyan önzetlen, se
gíteni kész, minden külső akadályt, 
nemzeti, vallási, társadalmi különbsé
get félretevő, csak a szükséget látó 
felebarátok? Nem felejtjük-e el, hogy 
Jézus a legnagyobb irgalmas samari
tánus könyörült rajtunk, mikor a bűn 
sebeket ütött rajtunk s vérének tisztító 
erejével és kegyelmének enyhítő ola
jával meggyógyított? S ha ezt elfo
gadtuk tőle, nem szól-e nekünk is a 
parancs: »Eredj el és te is akképpen 
cselekedjél«.

Aug, 23. Fii. 2:14-30. II. Krón. 29: 
1—11, 15—20. Két oldalát a keresz- 
tyénségnek domborítják ki előttünk 
ezek az igék. Az egyik, a kívülről jövő 
támadásokkal és szenvedésekkel szem
ben való »passzív« magatartás, vagyis 
azoknak a zúgolódás nélkül való elvi
selése. A másik a kívülvalókkal szem
ben tanúsítandó »aktív« magatartás, 
vagyis az élet beszédének az elébök 
való tartása. Pál mind a kettőt kö
vette. Zúgolódás nélkül szenvedett, 
de sohasem tétlenül.

Aug- 24. Fii. 3:1—11. II. Krón. 30: 
1—20. Pál apostol előtt semmi sem 
volt fontos, egyedül Krisztus. Hogy 
Őt megnyerhesse, kész volt mindent
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elhagyni, eddigi vallását, tudását, te
kintélyét, az emberek elismerését, mert 
mindez szemét volt neki Krisztus gaz
dagságához képest. Őt vágyott min
dig jobban megismerni, szenvedéseiben 
résztvenni, vele együtt meghalni, hogy 
részesülhessen feltámadásában is. Ter
mészetesen nem az általános feltáma
dást érti, mert abban mindenkinek ré
sze lesz, jóknak, gonoszaknak egy
aránt, hanem az »első feltámadást«, 
amelyről a Jelenések könyve szól: 
(20. rész 6. vers) s amely csak azoké 
lesz »akik győznek«-

Aug. 25. Fii. 3:12—21. II. Kir. 18: 
13—25. Tökéletesekké ebben a földi 
életben sohasem lehetünk, de a tö
kéletesség felé kell törekednünk any- 
nyiban, hogy a célt nem tévesztve 
szemünk elől, folyvást előre fussunk. 
Aki hátratekintget, vagy jobbra-balra 
forog a világ felé, az elveszti szeme 
elől a célt s előrehaladás helyett hát
rafelé csúszik. Aki a célra néz az 
tudja, hogy a cél a mennyek országa 
és tudja, hogy jutalmát ott kapja meg.

Aug. 26. Fii. 4 :1 -9 . II. Kir. 18: 
26—37. A hívő ember élete tele^ van 
örömmel- Nem a világ hiábavaló el
múlandó öröme ez, hanem az Istenben 
megpihent lélek állandó öröme. Nem 
lármás, kitörő öröm ez, hanem csen
des, szelíd öröm, amely nem függ a 
körülményektől, a hangulattól, hanem 
mindig egyforma. Ez az öröm elűzi 
az aggodalmaskodást, a gondokat, s 
hálával és békességgel tölti meg a szí
vet. Ebből az örömből tiszta és meg
szentelt gondolatok és beszédek fakad
nak, amelyek másoknak is áldására 
válnak. Engedjük megtölteni szívün
ket ezzel az örömmel!

Aug. 27. Fii. 4:10—23. II. Kir. 19: 
1—19. Pál apostol nem szorult reá a 
keresztyén testvérektől jövő adomá
nyokra, mert tudott nemcsak bővöl- 
ködni, hanem szűkölködni is- De még
is örült nekik, mert tudta, hogy »jobb 
adni, mint venni«, tehát az áldás a- 
zokra száll vissza, akik adnak. Ő pedig 
mindig mások javát tartotta szem e- 
lőtt. T!udunk-e mi bővölködni és szű
kölködni, úgy, hogy abból áldás fa
kadjon mások számára? Bővölködni 
úgy, hogy sem elbizakodottakká, sem 
önzőkké ne legyünk és szűkölködni 
úgy, hogy ne panaszkodjunk, ne zú
golódjunk, de alázatos szívvel el tud
juk fogadni, ha valaki segítségünkre 
jön.

Aug. 28. Kot. 1:1—14. Zsolt. 50: 
14—23. Pálnak nagy öröme van a ko-

lossei gyülekezetben. Azt hallja ró
luk, hogy hitök gyümölcsöket terem.
S valóban csak az az igazi hit, amely 
nem meddő, hanem megmutatkozik jó 
cselekedetekben, szent életben, s szen
vedések közt való kitartásban és tü
relemben. Ilyen életre csak azok jut
hatnak el, akik elfogadták Istentől bű
neik bocsánatát, s tudják, hogy Jézus 
Krisztus megváltotta őket s vérével 
elmosta bűneiket. Ha szent és gyü
mölcsöző életet akarsz élni, evvel 
kezdd ̂

Aug. 29. Luk. 17:11-19. Gál. 5:16-24 
Ján. 5:1—14. I. Tjm. 1:12—17. A bél- 
p oki osság a bűnt példázza- Undorító, 
gyógyíthatatlan, ragályos. Csak Jézus 
tud megszabadítani tőle. De a meg
szabadulásnak hálát kell ébresztenie a 
meggyógyultban. Milyen szomorú, 
hogy tíz meggyógyult közt csak egy
nek jutott eszébe hálát adni. Ez nem 
csak testileg gyógyult meg, hanem lel
kileg is. Talán téged is meggyógyított 
már az Ur valami bajból? Hálás vagy-e 
érte? Meggyógyult-e a lelked is a 
bűn bélpoklosságából? Ha még nem, 
úgy baj van, siess Jézushoz, hogy 
meggyógyítson és légy hálás iránta.

Aug. 30. K\ol. 2:1—12. II. Kir. 19: 
20—37. Krisztusban a bölcseségnek es 
ismeretnek csodálatos kincsei vannak 
elrejtve. Nem lehet ezeket egyszerre 
mindjárt felfedezni és zsákmány gya
nánt magunkhoz ragadni- Amire nézve 
világosságot nyerünk, azt bele kell 
vinnünk a gyakorlati élketünkbe, vagy
is amint Pál mondja: »amiképpen vet
tük, azonképpen kell járnunk«- Akinél 
a hit csak elmélet marad, az soha
sem fog növekedni és előbbre menni, 
az könnyen zsákmányul esik tévta- 
nításoknak, emberi bölcselkedéseknek, 
az nem ismeri meg a Krisztus teljes
ségét, nem jut el oda, hogy eljem 
ne ő hanem éljen benne a Krisztus.

Aug. 31. Kpl. 2:13-23. II Kir. 20: 
l__11. A tévtanítóknak egyik legjel
lemzőbb ismertetői ele, hogy külső sza
bályokra helyezik a súlyt. Ezt es 
amazt tedd! Ezt meg lehet fogadni 
anélkül hogy a lélek összekottetesbe 
jutna Krisztussal, akkor pedig minden 
külső szabály betöltése hiábavaló- Ak
kor ezek csak a test, vagyis az ó- 
embert táplálják, az lesz mindig na
gyobbá. Bennünk pedig az uj ember
nek kell növekednie, aki nem emberi 
szabályok szerint, hanem Krisztus aka
rata szerint s a Szentlélek vezetese a-
1 fitt pl
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