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R EM IN ISCER E!Uram, Te mindenre emlékszel. Hallgattad első szívverésem. Irgalmas odafigyeléssel kísérted kicsiny tipegésem.Emlékszel az első sírásra, a gőgicsélő első szóra,Nincs pillanat, mit elfelednél és nincs előtted rejtekóra.Amikor én még nem is voltam és amióta lett a létem, hogy is lehetne számba venni, amit megadtál s tettél értem!Meleg otthont, szülőt, barátot, templomot, dalt, mosolyt éskönnyet.Mert Uram, mindenben Te voltál s számlálni a fövenyt is könnyebb.

Kezed vezette minden útam, áldott, kísért, ott volt felettem szüntelen . . .  Uram, Te emlékszel. Én annyi mindent elfeledtem.Kishitűen hányszor megállók. Szívem a földi porral számol. Nem emlékszem. Eltűnt egészen minden csodád íze a számból.Nem emlékszem. Megint megbénít körül ha háborog a hullám. Elmerülök, ha nem jösz újra, új irgalom, ha nem borul rám.
fHogy soha, soha meg ne álljak, hogy mindig, mindig Rádtekintsek,hogy végig, végig hű maradjak, hogy szerteszét is erőt hintsek,hogy villámos, sötét borúban napod mégis ragyogjon — bennem, s menjek előre, higyjek mégis: Taníts meg emlékezni — engem!

T. E. d. p. t.
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N eveljük  gyerm ekeinket 
istenlélelem re.*Kétféle istenfélelmet különböztetünk meg: szolgai és gyermeki istenfélelmet. A  szolgai istenfélelem Istenben csak szigorú bíráját látja, aki előtt igyekszik saját jócselekedeteivel helyrehozni hibáit, vagy pedig el akarja titkolni azokat.A  gyermeki istenfélelem karöltve jár a bizalommal és szeretettel. Ha gyermekeink istenfélelem- ben járnak, úgy ez nemcsak a gonosz cselekvésétől tartja vissza őket, hanem serkenteni is fogja a jóra. Aki Istent féli, szereti és Benne bízik, annak szívében állandó örömforrás fakad. Az istenfélelemben csodálatos erő rejlik, amely megőriz a bűntől. Boldog az a gyermek, akinek szívébe korán beoltották.Azonban. ne felejtsük el, hogy istenfélelemre nevelni csak akkor tudunk, ha mi magunk istenféle- lembén élünk. Az istenfélelem Istennek ajándéka. »Az én félelmemet adom az ő szívükbe, hogy el ne távozzanak tőlem.« Je r . 32:40. Ezért az ajándékért könyörögjünk gyermekeink számára.Milyen buzgón imádkozhatott Izsák fiáért, Jákobért, amikor az bátyja, Ézsau elől menekült. És az apa imája meghallgatásra talált, Jákob Isten színe elé állíttatott, istenfélelmet nyert. Az után az éjszaka után, amit Isten csillagos ege alatt töltött, így szólt: »Bizony az Ur van e helyen, és én nem tudtam.« Félelem vett erőt rajta. (I. Móz. 28:16,17.)Tegyük gyermekeink előtt naggyá és fontossá az Ur félelmét, ne fáradjunk el újra és újra figyel-* Dallmeyer »Bibliai gyermek- nevelés« c. könyvéből.

meztetni őket Isten jelenlétére. Mutassuk meg, milyen csodálatos lehetőség tárul eléjük, ha életük ez alatt az Ige alatt áll: »Isten, te látsz engem!« Segítségünkre lehet ebben a Bibliának néhány különösen idevonatkozó helye: I. 3:8—10; I. Móz. 4:1—16; azután József története; II . Móz. 3; És. 6; Zsolt. 139; és még sok más.Az istenfélelemre elsősorban Megváltónk élete a példa. Róla van megírva: »Akin az Urnák lelke megnyugszik: bölcseségnek és értelemnek lelke, az Ur ismeretének és félelmének lelke.« És. 11:2. De találunk a Szentírásban sok más példát is. Dániel és barátai az Ur iránti félelemből készek voltak inkább meghalni, semhogy vétkezzenek. Jóbról maga Isten tesz bizonyságot: » ...ig a z , istenfélő, és bűngyűlölő«. Nehémiás, amikor a nép előtt elődei bűnét sorolja fe l,. ezzel fejezi be: »De én nem cselekedném így az Isten félelme miatt.« Nehémiás 5:15. Szülők és nevelők! Ha azt akarjuk, hogy gyermekeink ne jussanak .a bűn útjára, plántáljuk szívükbe az Ur félelmét.Féld. 13:17 azt állítja elénk, hogy naponként gyakoroljuk magunkat az istenfélelemben: »Az Ur félelmében légy egész napon.« Aki életét komolyan és őszintén átvizsgálja, hamarosan rájön arra, hogy minden bűn az istenfélelem hiánya miatt származik. Ezt állítja elénk a Szentírás is. Gondoljunk Dávid bukására, Salamon tévelygésére, Mózes heveskedésére. Ha eltűnik az istenfélelem, növekedik a bűn; ha Isten félelmében élünk, biztosan bekövetkezik a gyógyulás.Végül, ha gyermekeink az Ur félelmében járnak, áldottak lesznek. Nékik szól a próféta igére-



L  »ÉS feltámad néktek, akik féli

dfet “ b előmenetelt jrfent a. fölcU
S " ^ r r a e l e ' k * ü k o t  Ilivé,, teljesítve töltik be helyüket.félelemre nevelni? ls  en meg^ ^  mázzá mindazokat, ak *. < romszor szent nevet fűik .

Ferike*

-Ferikével. De Ferike ügyet sem f h  reám egyszerűen nem jött vetett ream, egy ,,  ¿n ke- el. Nem volt más hatra,restem őt fel. , iair.M z e t o

,, .. öviről ez a történet
11 LffV  ezt ?  történetet el- E S e m  rila, hiszen tanulságos S t alán segitlket valakin vele., .Ugró— t a k ^ n í  ;
Utóját a hitoktató amtor itvet-

3 b  ll'naEádpScát has^ilhWt3 “ 3 3 f g y n l e k e 3 t  nagy.Ha elődömnek igaza van, : e ^firmancfusok! ^ o h a  nem vertem1  k S E z ö  reggel dotagéssW ;» 3 3 3 3 ^ 5 1 .
vpttpm hogy Ők IS eppen így lei nek tőlem. Magamban mosolyognom kellett. -FerikeCsak egy hiányzott -  lé n kAmikor kérdezősködtem, az osz  ̂tálv titokzatosan összenevetett.J  L< -  gondoltam, »szóval o a3 3 k  r X a n  iök. mert ö“ S a íá ro zta m , hogy. résen leszek

egy szemétlerakó ^  feküdt azszegényes szalmazsako ^  gtá.S á b á n ,  borzasztó. kínoki k o rtt.? r S L y 6« s esfiam! S7̂ geny A  tanító ur
ember, alá szeres tisateiendó
ven, az apja . Ferenc-
úr veri. Oh, szegény 
kém! Én szeretem! S nekem b
kell halnom ■• •«

vzn {oeom szeretni a tiat«” feleltem mélyen me|rendulve. Még két napig élt. Ket napig, i ii t, két nap alatt terjeU f r ^ a n ^ t a D e . e z ^ a" « - z f g é n y h a U é k t ^ a ^í 3 e 3 y S á r 3 t r3 E ö r ö k k é -
é n »  ' - A t i-3 S £  “«r kSé
imii Viá7imkban. De mégis úgy, feztem m Stha közöttünk válasz- tófal volna. .A  konfirmáció előtti este összehívtam a kis serege • ^y Ur jé-S f S S ’ aTutolsó

dottam, »még túlterjed a kere ten Ti is ideállhattok. A  MegS s S S is -
S  s azután csendben haza készülődtünk. Utolsónak hagytam e a termet. Az udvaron egy csapat
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fiú állt. »Mi van itt?« — kérdeztem. Szó nélkül Ferikére mutattak. Ferike ott állt a falhoz támaszkodva. Könny patakzott végig az arcán. Az egész kis ember a megtestesült bánat képét mutatta. »Mi történt veled?« — Semmi felelet. Visszamentünk az osztályba. Leült mellém, sírt és — hallgatott. Mélyen megkapta a szívemet. Ilyen fiú nem sír köny- nyen. »Mondd ki bátran Ferike, mi bánt téged?« S Ferike kimondta. Akadozva, zokogva: »Mindenki nyugodtan vehet holnap úrvacsorát, csak én nem.« »Te nem? Miért nem?« »Én — én túlságosan rossz vagyok!« Ha ez a büszke, nagy fiú így beszél, itt komoly bajnak kell lennie. — Igen, komoly baj volt. Ami kettőnk között ebben az órában elhangzott, azt Istenen kívül senki sem tudja. Istenre tartozott. Tengersok bűn és vétek. Letérdeltünk, az Ur J é zusra vetettük a terhet, és az Ő irgalmasságáért könyörögtünk, »így, Ferikém, de most már hidd el, hogy te is, és éppen te, bízva járulhatsz holnap az Ur asztalához.«Ezt az úrvacsorát soha nem felejtem el. Jöttek a gyermekek szüleikkel. És jött Feri. Egészen e- gyedül. Az édesanyja künn a temetőben, apja valamelyik külvárosi korcsmában. De arca örömtő ragyogott. Az Ur Jézus szava jutott eszembe:»Nagyobb öröm van a mennyben egy bűnös ember megtérésén, hogynem kilencvenkilenc igazén, akinek nincs szüksége megtérésre.«
A  k e r e sz ty é n n e k  ő rizked n ie  k e ll  

a ttól, h o g y  é le té v e l va la k it is  
m eg b otrá n koztasson , h o g y  Iste n  
n e v e  m iatta n e ká ro m o lta ssék .

Jótanácsok fiatalok számára. ;Sok csillagot láttam életemben az égből lehullani és botot, amely- I re támaszkodtak, összetörni. — Nem nagy az, ami nem jó, és nem igaz, ami nem állhat meg. — Tartsd magad túlságosan jónak ahhoz, hogy vétkezzél. Szíved ne csüngjön múlandó dolgokon. — Ami látható, ahhoz használd a szemed, de a láthatatlan és örökkévaló dolgokban tartsd magadat Isten Igéjéhez. — Csak egyfélét akarj, de azt teljes szívből. — Gondoskodj testedről, de ne úgy, mintha lelked volna. — Ne ártsd magad mások dolgába, de a te dolgodat végezd szorgalmasan. — Senkinek ne légy adósa, de viselkedjél úgy, mintha mindenki hiteleződ volna. — Segíts szívesen, ha tudsz miből, de ne tartsd azért magadat nagyra; és ha nincs mit adnod, úgy adj egy pohár üdítő vizet és ne kicsinyeid le azért magad. — Csúfolódókkal ne társalogj, mert ők a legszánandóbb teremtmények. — Az az ember, akinek a szívében valódi istenfélelem van, olyan mint a nap, a- mely ragyog, fényt és meleget áraszt anélkül, hogy beszélne.
Áldott befolyás.»Őh, be szeretnék mások számára áldást jelenteni!« — így sóhajtott fel egy keresztyén szíve mélyéből. Talán közülünk sokak szívében él ugyanez a vágy. Hogy gyakorolhatunk másokra áldott befolyást?Az emberek legnagyobb része így gondolkozik: »A dolog egyszerű, csak a szemem kell nyitva tartanom s ha látom, hogy barátaim, hozzátartozóim veszélyben vannak, segítségükre sietni. Bátran figyelmeztetni őket és inteni.



„ F é n yEz az áldott befolyás.«Sok szülő, lelkipásztor, nevelő | vélekedik így. Olyanok, akik má- [ sokért akarnak élni s másokat bűneikre, hibáikra figyelmeztetni. I És ha sikerül, megelégedetten állapítják meg: »íme, milyen áldásos befolyást gyakoroltam.«Ez volna a helyes út? Az, akitől : a legtöbb jó származott ebbe a világba, Jézus, másként állítja e- lénk. Ezt a módszert hamisnak : minősíti, képmutatásnak.A hegyi beszédben azt mondja: [ »Miért nézed pedig a szálkát, a- mely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Avagy mi módon mondhatod a te atyádfiának: Hadd vessem ki a | szálkát a te szemedből; holott ímé, a te szemedben gerenda van? Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor ' gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyádfiának szeméből!«Tehát magunkon kell elkezdeni.A gerenda hasonlat, legkedvesebb bűnünket jelenti. S amíg azt megtűrjük, megvakít bennünket s nem látjuk tőle az Urat s az ö dolgait. Hogyan segíthetnénk másokon? Az, amit másoknál látunk, csak szálka a mi szemünkben levő gerenda mellett.Sokat beszélt egy fiatalember mások hibáiról s gyenge oldaláról. Valaki megkérdezte tőle: »Te tökéletesen tiszta vagy?« »Tökéletesen ment magadtól?« »Szíved tökéletesen telve van szeretettel?« A fiatalember lehajtotta a fejét és hallgatott.í »Ha világosságban járunk, a- mint ö maga a világosságba van, közösségünk van egymással.« így jelentünk áldást egymás számára. »Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.«
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Két levél.Istennek egy szolgáját arra kért egy édesapa, hogy keresse meg fiát, aki tossz útra került. Két- napi keresés után megtudta, hogy a fiú anélkül, hogy közelebbi címet hagyott volna maga után, elhagyta az országot.A  lelkész néhány nap múlva kél levelet kapott. Az egyiket továbbítás céljából az idősebb testvér írta megtévedt öccsének. A  levél így hangzott: »Öreg szüléink szívét megtörted, régi, jó nevünkre szégyent hoztál. Most m ár. csak két út van előtted, — beállsz az idegenlégióba, vagy pedig egy golyóval véget vetsz szégyenteljes életednek. Sándor.«A  másikat az édesapa írta a következő tartalommal: »Tisztelendő Uram! Fogadja hálás köszönete- met fáradozásáért és ne kutasson tovább. Fiám beállt az idegenlégióba s útban van Afrika felé. Kérem, imádkozzék szerencsétlen gyermekemért.«Az egyik levélben Krisztus szelleme szólal meg, a másikban a sötétség szelleme. Amikor mások fölött ítéletet mondasz, milyen lélek szólal meg benned?
KÜLMISSZIÓ.

Nyelvtanulás az őserdőben.Szívünkön viseljük a misszió ügyét és imádkozunk érte. Tudjuk, milyen nehéz és nagy feladat az Urat ismeretlen, pogány világban, más éghajlat, más körülmények és tenger veszedelem közepette szolgálni. Minél inkább megismerjük odakünt szolgáló testvéreink nehézségeit, annál buzgóbbak leszünk az értük való könyörgésben. Milyen nagy nehézséget jelent már az is, hogy el kell sajátí-



taniok a bennszülöttek nye >1 mert csak úgy [ é r k é p n e k  a eakvükhöz az Evangéliummal. etteAmikor Hoffmann misszionárius húg •íz úi-guineai pápuák köze került, ^azt írja, könnyebben kihallott vök ka^na egy lépcsőn vegigontott zsák A burgonyának a zajából valami er- gyo telmes hangot, mint az eppen e- mis <rYütt levő néhány száz papua lar- lold májából. Tolmácsuk nem volt s pua a bennszülöttek nagyon bizalmat- se. latiul fogadták a fehér embereket, a n Eleinte nem is tartották őket em- sag bereknek, hanem szellemeknek, m. Az új-guineai bennszülöttek ku- uj lönben is abban a hitben eltek, tak hogy a nyelv a lelkűk egy darabja, goi melyre vigyázniuk kell, nehogy tér másnak is birtokába jusson s azva- go rázslást űzhessen vele. Ezért mm- ge dent elkövettek, hogy a misszió- ne náriusok meg ne tanulhassak a to nyelvüket. Mihelyst észrevették, sz hogv ez a szándékuk, külön tar- m salgási nyelvet alkottak s a unsz- o szionáriusokkal szemben csak azt m használták. Arff misszionárius 3 sí évig dolgozott közöttük! s csak 350 t szavukat ismerte, az igenek pedig h csak harmadik szemelyu alakjai, 1 mert vele szemben sohase hasz- I  Háltak mást. Ha egy szót rosszul 1 használt, sohasem javítottak ki a c bennszülöttek. Beszélt velük a )oh Bukáról, aki az égben van s később kiderült, hogy a Buka szó ; nem Istent, hanem halait es poklot ,^Kérdezősködni néni volt szokás a bennszülöttek között, csak a törzs legszűkebb körében, mert a kérdező rögtön azt a gyanút keltette, hogy varázslásban mesterkedik. Az egyik misszionárius szerette volna tudni, hogyan kell a bennszülöttek nyelvén kérdést feltenni s 3 hónapig minden reggel végigsétált a falun, ki a tengerpartra, azt remélve, hogy valaki

dmajd megkérdezi, hövá megy. De senki nem kérdezte meg, ha sze I rétté volna is tudni. Végül egy 
3 kisgyerektől hallotta a, káig hiába keresett kérdő szocs-- Iveit. „1k A  gyanútlan gyermekektől na- ■- gyón sokat tanultak. S Hoffman s- misszionárius együtt dolgozott a-  földeken -forró napsütésben a pa s puákkal, hogy a nyelvüket elles
t- se. Lassanként el is erte azt hogy 1. a mindennapi élet dolgaira ^haratu- ságosan el tudott velük beszélget k. ni. Gyakran csodálkoztak el 1 i- úi szót hasznait, amit ok el akar k tik  titkolni. Kézzelfogható dol- ja, gokra van a pápuák nyelvének rry temérdek szava, de elvont do "a- gokra nincs. S ez éppen az evam in- gélium hirdetéseben nagy S io- nehézséget jelentett. J  v a töprengtem órak-, ejtszakakhosz ék, szat azon, hogyan magyarázzak ár- me°- az embereknek egy bibliai £ -  fogalmat s minden töprengesem-azt írnél sem jutottam el»b̂ ®p t 
3 3 szór kényszentett ez terdre s I 350 ten aztán megajandekozott a k idig 1 fejezésmóddal olyan u.o íját,Ilyenre nem is gondoltaim J  asz- Hoffmann misszionárius. S elbesz szül li, hogyan talalta meg a g ki a delmesség, a hit, a remény a jó I jezését.ké- »Egy éjtszaka kanuval akartam szó 1 a 20 tengeri mérföldre iekvo £ Dklot szigetére jutni. Felesegemet;v - tem oda gyermekünk születése sokás | ei6tt. Éjfélkor kezdődött volna az k  a U tam , de amikor a kis kikötöd ért a értem, senkit se találtam ott, p ; kel- dig az egyik bennszülött megiger- 
3ster-|te, hogy átvisz a tengeren a s sze- rmján.



F é n y s u g á r 71T U D A K O Z Z Á T O K  A Z  ÍR Á SO K A T !
M á ju s  1. Ján. 10:12—16. I. Pét. 2: 21—25. Ján. 14:1—6. Ef. 2:4—10. Z s o lt .  

104. Isten valóban nem hiába látta a teremtés minden napjának végén, hogy amit alkotott, az jó. Akármerre nézünk szét a teremtett világban, mindenütt azt látjuk, hogy Isten kezének alkotása szép és tökéletes. S  ezt; a tökéletes világot Isten nemcsak megteremtette, hanem fönn is tartja, gondoskodik minden teremtményéről. Gondoskodik az emberről is, és pedig úgy, hogy munkatársává teszi. Az embernek magának kell megkeresnie a kenyerét, de ha ezt a feladatot Isten kezéből veszi, akkor az számára nem teher, hanem öröm. Engedd magadat minden munkádban Isten Lelke által vezettetni, s megtelsz az ő jóvoltával.
M á ju s  2. Zsolt. 25. II. Móz. 14: 5—18. I V .  M ó z . 14:1—25. Isten szívének nem lehet nagyobb szomorúsága, mint ha azt látja, hogy azok, akik már az övéi, feleúton megállnak és nem mernek előbbre menni, mert kis- hitűek, megijednek a nehézségektől, s nem bíznak abban, hogy az Ur azokon is keresztül tudja őket segíteni. Pedig Isten éppen a nehézségek által akarja nevelni az övéit és teljesen felkészíteni őket az Ígéret földének, a mennyei dicsőségnek elnyerésére. Csak Józsué és Káleb hite bizonyult itt igazi, erős hitnek, őket választod-e példaképül, vagy a gyáva népet?

M á ju s  3. II. Pét. 1:1—11. II. Móz. 14: 19—31. I V .  M ó z . 14:26— 45. Megdöbbentő dolog, hogy a nép bűnbánata késő volt. Miután az Ur kimondta reá- jok az ítéletet, azután már hiába akarták helyrehozni azt, amit elhibáztak, nem lehetett. Komoly figyelmeztetés ez mindenkinek, hogy addig bánja meg bűneit, míg nem késő. Krisztus kereszthalála biztosít úgyan bennünket, hogy míg tart a földi élet, addig nem késő megragadni a kegyelmet, de ha késlekedünk, lehetséges, hogy csak mintegy »tűzön keresztül« mentetünk meg (I. Kor. 3:15.) a koronát azonban elveszítjük. (Jel. 2:10.)
M á ju s  4. II. Pét. 1:12—21. II. Móz. 15:1—18. I V .  M ó z . 16:1—15. Kóré és társai tulajdonképen nem Mózes ellen zúgolódtak, hanem Isten ellen. Nem az fájt nekik, hogy Mózesban talán valami hibát találtak volna, hanem az, hogy őnekik is miért nem jutott olyan vezető szerep a gyülekezetben, mint Mózesnek. Ez Isten rendelése ellen

való lázadás volt, s Isten a kevélyek- nek ellenáll. Mózes maga nem ítél fölöttük, ő magát és Áront semminek tartja, s az ítéletet az Urra bízza.
M á ju s  5. II. Pét. 2:1—11. II. Móz. 15:20—27. I V . M ó z . 16:16—35. Isten ítélt. Ö az, aki a szíveket vizsgálja, ő az egyetlen, aki teljes igazsággal tud ítélni. Isten minden emberi kevélységet és büszkeséget elítél, de Jé zus Krisztusban megnyílt mindnyájunk számára a lehetőség, hogy büszke szívünk összetörjön az ő keresztje alatt. Aki magát megalázza, az kegyelmet nyer. Ismerjük el tehát, hogy nekünk van ott a helyünk a kereszten, s Istennek ártatlan Báránya helyettünk függött ott. Ez az út .a bűnbocsánathoz, az üdvösséghez.
M á ju s  6. II. Pét. 3. II. Móz. 16:1—10. 

I V . M ó z : 17:6—14. Kóré bűne sokaknak bűnét vonta maga után, s az Ur haragjának sokakat kellett megemésztenie. Isten haragjának kiengesztelését az Áron kivirágzott vesszeje jelképezte. Nem jut-é erről eszünkbe Ésaiás próféta szava: »És származik egy vesz- szőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál növekedik, akin az Urnák lelke megnyugszik.« (És. 11:1, 2.) Jézus Krisztusban teljesült be ez a jövendölés, őrajta és őbenne nyugodott meg Istennek Lelke, s csillapult le haragja bűneink miatt.
M á ju s  7. I. Ján. 1. És. 40:26—31. 

I V . M ó z . 20:1—13. Milyen nehezen lehet a folyvást versengő, lázadozó zsidó népet féken tartani. Végül még Mózest is bűnbe viszik, mert mikor Isten azt parancsolja neki, hogy s z ó ljo n  a kősziklának, hogy adjon vizet, ő ráüt a kősziklára. Erővel akarja kicsalni a kősziklából a vizet, amit szelíd szóval kellett volna tennie. Kicsiny bűnnek látszik ez, de mennél nagyobb feladat van bízva valakire az Isten országában, annál komolyabban veszi Isten annak az életében a bűnt. Ezt tette Mózessel is.
M á ju s  8. Ján. 16:16—23. I. Pét. 2: 11—20. Ján. 12:20—26. I. Ján. 4:9—14. 

Z s o lt . 100. Vígságra, örvendezésre, hálaadásra hív föl bennünket a zsoltáríró. De egyúttal szolgálatra és felelősségérzetre is. Ha nem szolgálsz az Urnák, ha nem tartod mindig szem előtt, hogy mindent Őneki köszönhetsz, hogy Ö a Pásztor, s te az Ö nyájának juha vagy, ha nem vagy hálá-
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datos, akkor nem tudsz, örülni és vi- gadozni sem.
M á ju s  9. Zsolt. 27. II. Móz. 16:11—21. 

I V . M ó z . 20:22—29. Áronon teljesül be először az Ur szava, amelyet a versengés vize mellett való engedetlenség büntetése gyanánt rótt reá és Mózesre: nem megy be az ígéret földére. Földi tisztét le kell vetkőznie s fiára ruháznia, ő pedig meghal és eltemettetik. Tudjuk, hogy Áron csak a földi Kánaánba nem jutott be, lelke bizonyára eljutott a mennyei »Ígéret földé«-re, de példája mégis intő tanulság nekünk, hogy vigyázzunk, nehogy be ne mehessünk az ígéret földére, hitetlenség és engedetlenség miatt. (Zsid. 3:8—19.)
M á ju s 10. I. Ján. 2:1—11. II. Móz. 17: 1—7. I V . M ó z . 21:1—9. Vájjon az érckígyóban volt-e valami bűvös erő, amely meggyógyította a kígyómarta sebeket? Nem! Az érckígyó csak jel volt, amelyre való feltekintés hitből és engedelmességből fakadt s ezt kívánta Isten. S jel volt arra is, hogy eljön az igazi Szabadító, akiből ha fölemelte- tik a keresztfára, valóban isteni erő fog áradni mindazokra, akik hittel rátekintenek. (Ján. 3:14, 15.) Az érckígyót el kellett pusztítani, amikor a nép abból bálványt csinált és imádni kezdte (II. Kir. 18:4.), de a megfeszített Krisztus feltámadt és örökké él, s örökké imádandó Isten.
M á ju s  11. I. Ján. 2:11—17. II. Móz. 17:8—16. I V .  M ó z . 22:1— 20. Bálám határozatlan ember volt. Mikor Bálák, Moáb királya először küldte el hozzá követeit, hogy jöjjön és átkozza meg Izrael népét, akkor határozottan úgy értette meg Isten szavát, hogy nem szabad elmennie. S mégis, mikor másodszor jönnek hozzá követek, előkelőbbek az eddigieknél, akkor újra szóba ereszkedik velők s új kijelentést kér az Úrtól. Az Ur most megengedi, hogy elmenjen, de kiköti, hogy csak azt szabad mondania, amit Ö ad a szájába. Nem juttatta-e Bálám ezzel magát sokkal nehezebb helyzetbe, mint ha egyáltalán nem ment volna el? Aki az első lépést megteszi, könnyen kísértésbe jut, hogy a másodikat is megtegye.

M á ju s  12. I. Ján. 2:18—29. II. Móz. 19:1-15. I V . M ó z . 22:21— 41. Milyen megszégyenítő, mikor egy szamárnak több esze van, mint az embernek. Bá

lám szamara háromszor is kitér az útról, melyen tiltólag áll ott Isten angyala, de Bálám, ahelyett, hogy engedelmeskednék, háromszor megveri a szamarat. Itt is kitűnik, hogy Isten, hogy bánik az ö engedetlen gyermekeivel. Inti őket többször is, de szabad akaratukat meghagyja: válasz- szanak a j|ó és rossz között. De megőrző kegyelmét még a veszedelmes útra is fenntartja: »menj, ha mindenáron akarsz, de gondom lesz rá, hogy azt mondd, amit én akarok.« Nem tapasztaltál már te is ilyenfélét valaha?
M á ju s  13. I. Ján. 3:1—12. II. Móz. 19:16—25. I V .  M ó z : 23. Minden egyes alkalommal, mikor Bálák kívánsága szerint Bálámnak meg kellett volna átkoznia Izrael népét, azt olvassuk, hogy: »elébe méné Isten Bálámnak«. Milyen nagy kegyelem! Kegyelem Bálám iránt, hogy bűnbe ne essék, és kegyelem Izrael iránt, hogy átok ne érje. így őrzi Isten még engedetlen gyermekeit is, hát még az engedelmeseket!
M á ju s  14. I. Ján. 3:13—18. Zsolt. 98. I V . M ó z . 24:1— 19. Bálám itt már, szinte akarata ellenére is »megnyílt szemű ember«. Isten csodálatosan megláttatja vele, hogy Izráel az ő áldott népe, amelyikből származni fog a »hajnali Csillag«, az »égi Király«, a »Szabadító«. Az ellenség hiába akarta megejteni Bálámot, hogy ezt a népet megátkozza. Nem Bálám érdeme ugyan, hogy átok helyett áldást mondott, jmert ő a maga szíve szerint elindult a veszélyes útra, hanem Isten kegyelme volt, amely megőrizte. S Isten kegyelme vitte végbe a látomás beteljesülését a Jézus Krisztusban.

M á ju s  15. Ján. 16:5—15. Jak. 1: 16:21. Ján. 6:60—69. II. Tim. 2:8—13. 
Z s o lt . 103. Áldjad én lelkem az Urat! — zengi a zsoltáríró. S ha végigolvasod mindazt, amiért ő áldanivaló- nak találja az Urat, nem kell-e megváltanod, hogy te is tapasztaltad mindezt az áldást, s így neked is okod van a hálaadásra? Vagy nem tudod még, hogy megbocsájtja minden bűnödet? Ha nem, akkor menj hozzá bűnbánattal s elnyered a bűnbocsánatot. Nem tapasztaltad még, hogy meggyógyítja betegségeidet, különösképen a lelkieket? Ha nem, kérd őt erre. S így végig mehetsz az egész zsoltáron,» ha őszinte vagy, neked is azzal kell végezned: Áldjad én lelkem az Urat!
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