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AMIT MINDEN KERESZTYÉNNEK TUDNIA KELL.
Ne csaljuk meg magunkat, mert az ember

adhat, mint Anániás; 
kívánhat meghalni, mint Bálám; 

áldozhat, mint Kain ; 
bizonyságot tehet, mint Démás; 

sírhat, mint Ezsau; 
reszkethet, mint Félix; 

szolgálhat, mint Géházi; 
buzgólkodhat Istenért, mint Izrael; 

tanítvány lehet, mint Júdás;
'stentiszteleten résztvehet, mint K óré ; 
hosszú imákat mondhat, mint a farizeusok, 

prófétálhat, mint Saul; 
sok tanítványa lehet, mint Theudásnak; 

lámpása lehet, mint a szüzeknek;
Isten országához közel lehet, mint az ifjú , 
jövendőt mondhat, szellemet űzhet az Úr nevében, 

munkát végezhet és mégis elveszhet!

Csel. 5:2.
IV. Móz. 23:10.

I. Móz. 4 :5.

II. Tim. 4:10.

I. Móz. 27:38. 

Csel. 24:25.

Róm. 10:2.

Csel. 1 :25.
IV. Móz. 16. 

Máté 23:14.

I. Sám. 10: 10. 

Csel. 5:36.

Máté 25:1— 13. 
Márk 10:21-22. 

Máté 7 :16-22 . 

Máté 7 :22-23 .
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Mint szörnyű álom, úgy merül fel 
Előtted az adóslevél;
Föl vall rá írva nagy betűkkel,
Hogy mit mulasztói s mit tevéi.
Öli, mennyi elszalasztott óra,
Mit vissza többé nem hozol,
Nem hallgatói az égi szóra, —
Jaj, mennyi sokkal tartozol!

Hány jótett, amit meg nem tettél,
Bár Istenkéz író eléd,
Hány drága kincs, mit el nem vettei, 
Bár' Megváltód nyújtó feléd,
Hány lépés, mit megtenni féltél,
S megtenni most is habozol,
Hány könny, melyet törülni késtél, — 
Jaj, mennyi sokkal tartozol!

Óh, hányszor volt az ajkad néma,
Mikor tudtad, hogy szólni kell,
S ha szóltál is tán néha-néha,
Nem szóltál Isten Lelkivel;
Imádságodnak nem volt szárnya,
Csak szó, amit imádkozol.
Mi volna hát. a válasz rája?
Jaj, mennyi sokkal tartozol!

Hiány, mulasztás! »Nincs hát semmi,
Ami javamra dőlne el?
Nem tudtam semmi jót sem tenni, 
Ami jutalmat érdemel?«
Vigyázz, mert érdemről beszélni 
Hiú dicsekvés, semmi más,
Magadba bízni, vagy remélni,
Ez a legsúlyosb tartozás!

»Hogy tudjam megfizetni?« — kérded. 
Nincs- módod rá, nincsen erőd,
Óh jöjj testvérem, hajtsunk térdet 
A  megváltó kereszt előtt! 
Koldus-szegényen, összetörve 
Fogjunk mindnyájan itt kezet,
Váljék a bánat szent örömre,
A tartozás mind eltörölve,
Jézus mindent elvégezett!

Vargha Gyuláné.
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Nagy szemekkel nézett rám s ész
revétlenül törölhette az arcán alá
folyó könnyeket, ügy éreztem, 
mintha a háta mögött állna valaki 
vérvörös palásttal, átlyukasztott 
kezekkel. Valaki, akinek a sze- 
retete most szíventalált egy meg
fáradt, bűnös úton járó embert. 
Valaki, aki megfizette ennek  ̂ az 
embernek a tartozását is: Jézus 
Krisztus, a világ Megváltója!

Semmit Jézusról ?

Súlyos beteg férfihez hívták a 
lelkészt. A  férfi azt kérte, hogy 
nehéz szenvedései között vigasz
talja őt. »Azonban« — tette hoz
zá, »Jézusról semmit se mondjon!« 
»Rendben van« — szólt a lelkész, 
»jó, hogy mindjárt megmondta,

I
különben máris Jézusról beszél
tem volna.« S elkezdett Isten hű
ségéről és szeretetéről szólni. Ez 
tetszett a betegnek s kérte a lel
készt, hogy minél hamarabb ke
resse fel őt újra. Másnap a min
denható, mindenütt jelenvaló Is
tenről volt szó. De itt már sok 
minden nyugtalanította a beteg 
íelkiismeretét, mégis azt kérte, 
hogy jöjjön el újra. így  ment ez 
néhány hétig. A  beteg egyre nyug- 
alanabb lett. A  Bibliának néhány 
jzava különösen nyílként talált a 
szívébe:

»Isten előtt meg nem állhat a 
onosz.«

»Az istentelenek pedig elmen- 
ik az örök tűzre.«
»Isten mindenkinek megfizet az 
cselekedetei szerint.«
Az ilyen Igék felrázták alvó lel- 

¿iismeretét. S amikor a lelkész 
smét jött, könyörögve kérte a be
ég: »Segítsen rajtam tisztelendő 
ír, kérem, segítsen rajtam! Az én 
lűnöm! Az én bűnöm!« »Hiszen 
ppen ezt nem akarja: Jézus a

segítség/« Most már megnyílt a 
nyugtalan szív Jézus hallására s 
a súlyos beteg békességet lelt.

Hogy űzessem meg 
tartozásomat ?

A  jeruzsálemi missziói kórház
ban egy arabot ápoltak, aki gon
dos kezelés után rövid ulo múlva 
visszanyerte egészségét. Azonban 
látszott rajta, hogy a lelket va
lami még nyomja. »Mi bajod, ¡se- 
fim9« — kérdezte az orvos. »Bem 
örülsz annak, hogy meggyógyul
tál?« »Annak örülök uram, de 
hogy fizessem meg szegény lé
temre nagy adósságomat?« »Ami
att ne aggódj, még akkor se, ha 
nincs pénzed, —  Krisztusért tet
tük.« »Krisztusért? Mikor élt az 
az ember?« »Több mint 1900 évvel 
ezelőtt.« Ekkor Selim őszinte cso
dálkozással így kiáltott fel: »Mi- 
yen jó ember lehetett az a Krisz- 
tus, íia ti ennyi év múlva meg 
mindig Ö miatta tesztek jót.« 
Krisztus a legnagyobbat tette: 
mindannyiunk adósságát kifizette. 
Ezért mindannyiunknak, szegény
nek és gazdagnak, Öreá van szük
ségünk.

Kettőt tudok.

Fiatal, megtért keresztyént ba
rátai különféle kérdésekkel igye
keztek sarokba szorítani, hogy hi
tének hiábavalóságáról meggyőz
zék. ügy látszott, hogy tervük 
már-már sikerül és ők gy őztek. 
De a fiatal keresztyén végül azt 
mondta: »Kettőt tudok: az egyik, 
hogy nagy bűnös vagyok és a 
másik, hogy Jézus nagy Megváltó. 
Ez teljesen kielégít _s nem aka
rom, hogy azáltal, amit nem tudok, 
elveszítsem azt, amit- már tudok.«

O0O
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K Ü L iM IS S Z IÓ .

'nlmé mindent újjá teszek.«

A niasi munkamezőről beszéli 
el Donnáim misszionárius felesé
ge:

Forma egyik gyülekezetünk 
elöljárójának, Amolitának a fele
sége volt. Hilisimaentanoban lak
tak, Nias szigetének a déli ré
szén. Amolita azért kapta a fon
tos hivatalt, mert látszott rajta, 
hogy komolyan keresztyén akar 
lenni. Feleségével és tíz gyerme
kével együtt szorgalmas, munkás 
életet élt. De ha valaki abban az 
időben Formát, a feleségét látta, 
nem találhatott rajta semmi von
zót. Mogorva volt az arca és a 
lénye. Terhére volt ez is, amaz is, 
amit az élet magával hozott, s 
mindenen talált valami fönnakad
ni valót. Talán már benne buj
kált s szenvedéseket okozott néki 
későbbi betegsége is.

Sokáig nem láttam, mert hó
napokat töltöttem Sumatrán. Nias- 
ra visszatérve aztán hallottam fe
lőle, még pedig azt, hogy remény
telen beteg. Fölkerestem. Lesová
nyodva, lázasan hevert fekvő
helyén. Barátságos mosollyal nyúj
totta felém a kezét. Kutatva néz
tem az arcába, a régi mogorva 
vonást kerestem. Hova lett? Arca 
mély megelégedettségről beszélt. 
Nem akartam a változás okát tu
dakolni, mert körül volt véve 
résztvevő asszonyokkal. De hama
rosan ismét felkerestem, frissítő
ket vittem neki s ekkor nagy örö
mömre egyedül találtam.

»Légy áldott, Forina. Itt va
gyok újra, hogy utánad lássak. 
Hogy vagy?« Megint mosolyogva 
felelt: »Meglennék valahogy, Ga-
vo, ( í,ö\v  h í v j á k  'N’ias s z ige tén  a.

elégületlenségnek eközben semmi 
nyoma sem látszott az arcán. Meg 
is kérdeztem: »Forina, miért olyan 
más most az arcod mint azelőtt?... 
Olyan derűs.« »Miért, Gave?« Mo
solyogva nézett rám, mintha azt 
akarná, hogy magam találjam meg 
a feleletet, Megfogtam a kezét: 
»Azt hiszem, Forina, most oda
adtad magadat örömmel Isten ke
zébe, megtanultál igent mondani 
a súlyos betegségre, melyet rád
mért és tudod, hogy Ű csak ma
gához akar vonni téged.« Fölsó
hajtva tette szegény beteg mel
lére a kezét: »Jól mondod, Gave, 
odaadtam magam egészen az Ő 
akaratának, s most azt kell meg
tanulnom még, hogy a szívem 
mindjobban elszakadjon a körülöt
tem valóktól.« Tudtam, mire gon
dol. Tíz gyermekükből már csak 
négy élt, kettőt betegsége alatt 
vett el az Isten. S a még élő 
négy gyermeken csüngött a szí
v e ... meg a férje is ott volt, 
akiről olyan dicséretet mondott a 
szája, amilyent niasi házasember
ről ritkán hallani: »Tudom, Gave, 
régen fekszem én itt, nem tudok 
a gyerekeknél segíteni, se főzni, 
sőt magam szorulok ápolásra; még 
a másik szobába se tudok átmen
ni magam, úgy visznek. De egész 
idő alatt egyetlen panaszos szót 
se hallottam a férjem szájából. 
Ha csak tud, arról is gondosko
dik, hogy mindig valami másféle 
ételt kapjak, hogy jóízűen tudjam 
megenni. Egyedül jár ki a föld
re, ülteti a rizst, a krumplit, eteti 
a disznókat, csak a kis gyerekek 
segítenek neki, akik még alig se
gítségek. Engem mindig csak félt, 
hogy vigyázzak magamra, nehogy 
rosszabbra forduljon a betegség. 
Jó dolgom van, Gave, hálát kell 
adnom Istennek, hogy ilyen sze

t e t t ő l  v o K O t.«  í
eV y  VaViiH i», V>t»v -V
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a i Júl. 16. Rom. 3:9—20. Jer. sir. 3: 

12-32. Jer. 6:8—21. Az ördögöt Jézus 
rfl i hazugság atyjának nevezi. S az ör- 

, ¿ög, mint ilyen, beférkőzik mindenüvé, 
iem csak a politikai, társadalmi, csa 

ej ádi életbe, hanem az egyházba, a gyű 
t: rezed életbe is. Sokszor hirdetnek ott 
„ lékességet, mikor fegyverre volna 

szükség. Nem kardra és ágyúra, ha- 
1 nem az Igére, a maga teljes erejében, 

ni amellyel elhat »a szívnek és léleknek, 
az izeknek és velőknek megoszlásáig.« 
(Zsid. 4:12.) Ilyen igehirdetést várunk, 
hogy azután jöhessen utána a békes
ség igéjének balzsama a fölébredt és

I megkeseredett szivekre, 
e Júl. 17. Luk 5:1—11. I. Pét. 3:8—15. 

j  Luk:. 9:18—26. Csel. 5:34—42. Jer. 7:
1—20. Milyen megrendítő ítéletet mond 
itt az Ur mindazokra, akik a temp-

II lomot látogatják, de akiknek szá,- 
mára ez nem egyéb, csak egy templom
nak nevezett épület, amelyben nem 
keresik Istent. A templomot Isten je
lenléte teszi templommá, de Őt ott 
csak azok találják meg, akik máshol is, 
mindenütt megtalálják, mert a szívük
ben hordják, s akiknek élete is Isten 
akarata szerint folyik. Bálványimádást 
nem tűr el az Ur, s óh, mennyi bál 
vány iniá d árS van a névleges kérész 
tyének közt is!

Júl. 18. Zsolt. 37:1-7; 34-40. Csel. 
15:1—12. Jer. 8:4—9. Van valami vi 
gasztaló is abban a fájdalmas kér 
désben, amelyet az Ur itt Izrael né
pére vonatkozólag föltesz. (4. v.) Aki 
elesett, az még fölkelhet, aki elfordult, 
az még visszafordulhat, — ez benne 
a vigasztaló. De az akkori zsidó nép 
nek nem szólt ez a vigasztalás, mert 
ők nem akartak visszafordulni. Az e l
ső megtéréshez is, meg a visszaesésből 
való újabb megtéréshez is két tényező 
szükséges: a bűnbocsátó, irgalmas es 
Kegyelmes Isten, és a bűnbánó, meg
alázkodásra, megtérésre kész ember. 
Isten mindig az első, aki a maga ré
széről készen áll, s várja a megtero 
bűnöst, de hányán akadnak ma is, 
akik nem akarnak megtérni.

Júi. 19. Róm. 3:21—31. Csel. 15:13—35. 
Jer 9:11—23. Istennek kimondhatatlan 
fájdalom az, mikor büntetnie, ítéletet 
mondania kell. A próféta nem csak 
a maga fájdalmát fejezi ki ezek
ben a versekben Jeruzsálem és az 
egész Júda fölött, hanem Isten fa) 
dalmát is, aki ezeket a szavakat a 
a szájába adta. Az Ur maga az, aki

sírásra és jajgatásra hívja föl az asz- 
szonyokat, mert közeleg a pusztulás. 
Nem ér itt semmit emberi bölcseség 
és erő, sem gazdagság, mert mindez 
nem háríthatja el a veszedelmet. Isten 
ismeretére van szükség, az Ö kegyel
méhez kell fordulni, ez az egyetlen 
út a meneküléshez. A Golgota keresztje 
hirdeti leghangosabban ezt a kegyel
met, óh bár a mi magyar népünk 
is oda menekülne!

Júl. 20. Róm. 4:1—8. Csel. 15:36— 
16:7, Jer. 10:1—16; 24. Mit érnek az 
olyan istenek, akik nem élnek. Fából 
és kőből vannak faragva, vagy talán 
az emberi bölcselkedés és képzelődés 
szálaiból szőve. Az igaz Isten az az 
egyetlen élő Valóság, aki teremtette 
és fenntartja az egész világminden
séget, s aki az Ő képére teremte^ 
ember lelki vágyakozását ki tudja elé
gíteni. Aki eddig helytelen útakon ke
reste Istent s csak hamis isteneket 
talált, hajoljon meg az igaz Isten előtt, 
aki a bűnöst megfenyíti, de a bűnbá
nót nem morzsolja szét, hanem fő i
emen.

Júl. 21. Róm. 4:16—25. Csel. 16:8—15. 
Jer. 12:7—17. Isten sohasem fordul el 
attól, aki őtőle el nem fordul. De aki 
szándékosan otthagyja Őt, azt utoléri 
a büntetés, mint Izrael népét. De mint 
ahogy a bűnt büntetés követi, úgy 
követi a bűnbánatot bűnbocsánat. Az 
elszakadtak számára is van út a visz- 
szatérésre, mert az Ur kész ismét kö
nyörülni. Oh, hallja meg ezt minden 
elfordult lélek!

Júl 22. Róm. 5:1—11. Csel. 16:16—40. 
Jer. ¡3:1—16. Az Ur ismét képes be
szédben szól. Az övnek ott van a 
helye az ember derekán, ott épségben 
marad. De ha elrejtik egy nedves bar
langba, ott megrothad. Az embernek 
ott van a helye Isten szívén, Ő maga 
kapcsolta oda, ott megmarad lelki ép
ségben éss tisztaságban. De ha e l
szakítja magát onnan s elrejtőzik a 
bűn sötét barlangjaiba, akkor elpusz
tul. S a másik kép: Hiába tudod, 
hogy lelked tömlőjét borral kell meg
tölteni, ha nem Isten Lelkének tiszta 
borával töltőd meg, hanem a bűn sa
lakos italával, akkor elvész a lelked.

Júl. '23: Róm. 5:12—21. Zsolt. 1. Jer. 
¡41—22 Egy népnek a bűneiért a leg
nagyobb felelősség azokon van, akiket 
Isten a nép élére vezetőknek állított. 

i Legyenek azok bár királyok és más 
törvényhozók, vagy papok és profé-
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ták s más lelki vezetők, az Ur számon 
fogja kérni tőlök azoknak a lelkét, aki
ket rájokbízott. Imádkozzunk sokat és 
nagy buzgósággal a vezetőkért, de 
mindig úgy, hogy a magunk vétkeit is 
ismerjük el alázatosan.

Júl. 24. Máté 5:20-26. Rom. 6:3—11. 
Máté 21:28—32. Csel. 8:26—38. Jer. 15: 
10—21. Szívreható a Jeremiás panasza. 
Őt magát személyesen nem vádolhat
ja a lelkiismerete, mert ó nem' tar
tott azokkal, akik Isten ellen fordul
tak, sőt ostorozta bűneiket, s mégps 
úgy kell éreznie, mintha ő is Isten 
haragja alatt állana. Fájdalmát ha
lálosnak, sebét gyógyíthatatlannak érzi. 
Pedig Isten kegyelme vele van. De 
az Ur a gyógyulás útját nem abban 
mutatja meg, ha álbékességért enged 
valamiben az ellenségnek, hanem ha 
még teljesebb szívvel ragaszkodik Ő- 
hozzá, s kész felvenni azt a keresz
tet, hogy mint erős ércbástya álljon 
meg a bűnös néppel szemben. Ez fáj
dalommal jár, de ott van az Ígéret: 
»megszabadítalak, kimentelek«.

Júl. 25. Zsolt. 38:1—5; 7—23. Csel. 
17:1—15. Jer. 16:1—9; 14, 15. Nincs 
szomorúbb állapot egy népre nézve, 
mint mikor a családi élet indul benne 
pusztulásnak. Isten az ő  haragját avval 
mutatja ki a zsidó népen, hogy pró
fétájának megtiltja, hogy résztvegyen 
bárminő családi ünnepélyen vagy szer
tartáson, legyen az temetés, vagy la
kodalom, bánatnak vagy örömnek nap
ja, mert ő  maga, az Uir, sem lesz je
len ezeken, örömében és szenvedésé
ben magára hagyja tőle elpártolt népét.

Júl. 26. Róm. 6:12—23. Csel. 17:16-34. 
Jer. 17:5—17. Isten akarata az, hogy mi 
ne emberekben bízzunk, hanem egyedül 
Őbenne, mert csak akkor nem csaló
dunk. De sajnos, az emberi szív meg 
akarja magát csalatni, mert maga is 
csalárd, sem önmagát nem is
meri, sem a másikat. Szívünk 
legmélyét csak Isten ismeri; en
gedjük, hogy magunk előtt is megmu
tassa a saját szívünket. Találunk ak
kor majd magunkban mi is gyógyí
tani és felszabadítani valóit, de Isten 
az őszinte szíveket meggyógyítja és 
megszabadítja.

Júl. 27. Róm. 7:1—13. Csel. 18:1—11. 
Jer. 18:1—10. Egyike a legmegraga- 
dóbb ótestamentomi példázatoknak a 
fazekas példázata. Egyes ember éppen 
úgy, mint az egész nép csak formát
lan agyag magában. De ha kezébe ve
szi a nagy fazekas, az Ur, akkor kedve 
szerint való edényt formál belőle. Az 
agyag nem mindig enged a mester

kezének, s akkor elromlik és egyelőre 
elvettetik. De az Ur kész ismét ke
zébe venni s újra formálni. Ha az Ur 
már elkezdette rajtad a munkáját, de 
engedetlenséged folytán visszaestél, ne 
késsél magadat újra az Ő szent ke
zébe adni, hogy helyreállítson.

Júl. 28. Róm. 7:14—25. Csel. 18:12-23. 
Jer. 20:1—16. Jeremiásban is küzd a 
szenvedő ember a prófétával. Mint em
ber néha keserű panaszokra tör ki, 
mint itt is a 14—16. versekben. De 
azért mikor tettekre kerül a sor, min
dig fölülkerekedik benne az Istentől 
küldött próféta. Nem fél szemébe mon
dani az őt megkínzó Passurnak a tel
jes igazságot, bár tudja, hogy ezért 
is szenvedni fog megaláztatást, meg- 
csúfoltatást, gyalázatot. Valóban, Je
remiás egyik sokatmondói előképe a 
nagy Szenvedőnek, a legfőbb Igaznak, 
Jézus Krisztusnak.

Júl. 29. Róm. 8:1—11. Csel. 18:24— 
19:12. Jer. 21:1—14. A hitetlenek mikor 
bajba kerülnek, amelyből nem látnak 
kivezető útat, mégis csak Isten gyer
mekeihez fordulnak tanácsért. Termé
szetesen azt szeretnék, ha ez a tanács, 
kedvező és hízelgő volna számukra, 
s nem örülnek az olyan kemény beszé
deknek, amelyet Jeremiás szája által 
mondott nekik az Ur. Pedig ez a ke
mény ítélet még a szabadulásra is 
mutat útat, ha engedelmeskednek. De 
vájjon engedelmeskednek-é?

Júl. 30. Romi. 8:12—17. Ésaiás 62: 
6—12. Jer. 22:13—29. Atz igazi hitnek 
az élet cselekedeteiben kell megnyil
vánulnia. Aki méltatlanságot, igazság
talanságot cselekszik, az hiába veszi 
ajkára Isten nevét. Az ilyent utoléri 
a büntetés, ha nem hallgat Isten sza
vára s meg nem tér. Milyen szomorú 
megállapítás, ha az Ur azt mondhatja 
valakiről: »Ifjúságodtól ez a szokásod, 
hogy nem hallgattad az én szómat!« 
Vájjon m!i a mi szokásunk?!

Júl. 31. Máté 9:35—38. Róm. 6:19—23. 
Márk 4:26—29. I. Tim. 6:6—12. Jer. 
23:1—8. A pásztorokon különösen nagy 
felelősség van. Nekik kell a nyájat 
összegyűjteni, őrizni, óvni, jó legelőre 
és friss forrásvízre vezérelni. Ajkire 
sokat bízott az Ur, attól sokat kér 
számon. A szétszéledt nyájat ugyan Ő 
maga is össze tudja gyűjteni és ke
gyelemből össze is gyűjti, de ez nem 
menti fel a pásztorokat a felelősség 
alól. Nagy nyájnak talán nem Vagy 
pásztora, de ha csak egy-két lélek van 
is rádbízva, talán a gyermekeid, vi
gyázz rájok, mert számon kéri őket 
az Ur!
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