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Bocsánat.
„Micsoda a világ minden kincse, királyi koro

nája, aranya, ezüstje, drágaköve és mindene, 
amit csak nagyrabecsül, amellett a kincs mellett, 
amelynek a neve b ű n b o c s á n a t  s amely által 
az ördög, halál, pokol hatalmától szabaddá le
szel és bizonyossá abban, hogy Isten az égben 
hozzád kegyelmes, Krisztusért gyermeke lettél, 
örököse, Krisztus testvére, örököstársa.

Hogy ezt a kincset megragadjuk, szükséges, 
hogy bocsánatot keressünk, vagyis, hogy az Ur 
Jézus Krisztust igazán megismerjük, megragad
juk és megtartsuk; mert elhatároztatott, hogy 
Krisztus nélkül, rajta kívül senki Isten elé nem 
jöhet, kegyelmet nem találhat, sem a legkisebb 
bűnére bocsánatot. Ha Krisztust megragadod, 
aki bűnödet magára vette és önmagát érted adta 
minden érdemével és jóságával együtt, úgy nincs 
bűn, amely ellened lehetne, mert ő igazságul és 
szentségül adatott nékünk.“

Dr. L. M.

XIV. évfolyam 17. szám. 
1938. szeDtember 1
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Fizesd meg am ivel tartozol.4,

Máté 18:28.
Az adós szolga éppen most 

nyerte meg a királytól nagy tar
tozásának teljes elengedését, s 
íme, alig hogy kimegy és szembe
találja magát egy másik szolga- 
társával, aki neki valami csekély
séggel tartozik, elkezdi azt fojto
gatni! s ,reákiált:,»Fizesd meg, ami
vel nékem tartozol!« Volt-e ehhez 
joga? Ha szorosan a jog kérdé
sét vesszük, akkor az kell monda
nunk, hogy volt, mert aki adós, az 
tartozik megfizetni a maga adós
ságát. De a király sem a jog tör
vényét alkalmazta az adós szol
gával szemben, hanem magasabb 
törvényt, a szeretet törvényét. M i
kor a szolga bevallotta, hogy kép
telen fizetni, s adósságának elen
gedéséért könyörgött, akkor a k i
rály megkönyörült rajta s egész 
tartozását elengedte. S a két szol
ga között most ugyanaz a jelenet 
játszódik le. A  másik szolga sem 
tud fizetni, bevallja ezt, és tü
relemért könyörög. Nem az lett 
volna-e a természetes, ha, a király
nál tett csodálatos tapasztalat után, 
az az első szolga most már szin
tén könyörül a másikon, s elen
gedi annak tartozását? De még
sem úgy tesz, hanem irgalmatlanul 
börtönbe vetteti szolgatársát. M él
tán éri most már őt is a király 
büntetése.

Hatalmas lecke ez a történet, 
nem a világ gyermekeinek, ha
nem Isten gyermekeinek, mert ok 
azok, akik kegyelmet nyertek, 
akiknek Isten elengedte nagy tar
tozásukat. Pedig a tartozás! itt 
egyedül csak az ember részén volt, 
Istenén nem, mert a szent és tö-

* A  Fébé-tagok júniusi konfe
renciáján elmondott beszéd rövid 
tartalma.

kéletes Isten nekünk semmivel 
sem tartozik, még avval sem, hogy 
tartozásunkat elengedje, bűneinket 
megbocsássa. De Ő ezt mégis 
megteszi szeretetből, kegyelemből, 
mert. elfogadta Jézus áldozatát.

Ember és ember közt egészen 
más a viszony. Ott sohasem lehet 
arról szó, hogy csak az egyik 
tartozik a másiknak, amaz őneki 
semmivel, csak egyik a bűnös, a 
másik nem. Lehet, hogy az egyik
nek nagyobb a tartozása, mint a. 
másiknak, lehet, hogy többet vét
kezett a másik ellen, mint az 
őellene. De ha az a másik a kö
vetelés rideg álláspontjára áll, 
anélkül, hogy megvizsgálná, váj
jon ő is teljesen megadta-e aman
nak azt, amivel neki tartozik meg
értésben, szeretetben, irgalmasság
ban, — akkor sohasem jöhet létre 
a békesség. Mert az ítélkezés, a 
megbántások emlékének a fenn
tartása és ápolgatása, ellenkezést 
ési ellenállást szül. Ha ellenben 
a magát sértettnek érző s a má
sikat bűnösnek látó ember elkez
di vizsgálni, hogy melyek az ő 
mulasztásai, az 5 tévedései a 
másikkal szemben, s azokat meg
látva, elébe megy amannak, 
s ő kezdi meg a közeledést, ez 
útat. nyit a másiknak a belátásra, a 
bocsánatkérésre. Mennél több ke
gyelmet vett valaki Istentől, an
nál könnyebb neki ez a közeledés, 
de annál kötelezőbb is. A  példá
zatbeli szolga bűne azért volt 
olyan nagy, mert a király neki 
szeretetből minden tartozását el
engedte s ő mégsem tudott szere- 
tetet gyakorolni. Vizsgáld meg, 
kedves keresztyén testvérem, Is
tenhez való viszonyodat. Megnyer- 
ted-e a bűnbocsánatot a Jézus ki
hullott véréért? Ha igen, akkor 
légy hálás s mutasd meg háládat 
gyakorlatban is. Vizsgáld meg vi
szonyodat minden olyan kérész-
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tyén testvéreddel, akivel feszült 
viszonyban vagy, akivel nem sze
retsz találkozni, aki iránt bizal
matlanságot érzel, s. aztán vizsgáld 
meg Isten színe előtt, hogy mit 
tehetnél te ennek a helyzetnek: 
javítására. Ez persze azt, jelenti, 
hogy ne azt várd, hogy a másik 
kérjen bocsánatot, hanem légy 
kész te megalázni magadat és 
bocsánatot kérni az általad elkö
vetett. mulasztásokért, tévedések
ért, hibákért, még ha azok kiseb
bek volnának is a másikéinál ve
led szemben. Ahelyett, hogy ke
resztyén testvéreddel szemben ezt 
a gondolatot táplálod: »fizesse 
meg ő, amivel nekem tartozik«, 
gondolj inkább arra, hogy mivel 
tartozol te annak a hűséges. M eg
váltónak, aki vérével fizette meg 
minden tartozásodat. S meg fo
god látni, hogy ez a tartozás így 
szól: »A  szeretet mindent; elfe
dez, mindent hiszen, mindent re
mél, mindent eltűr.« I. Kor. 13:7.

Vargha Gyuláné.

Teherhordók.

Szombat este van. Néhány be
teget látogattam meg s most a 
benépesedett utcákon át igyek
szem haza. Szomorú képet nyújt 
ez a kisváros. Gyermekek az ut- 
ea szennyében, porában játsza
nak, m íg durva szavakkal el nem 
zavarják őket. Amott vásári zaj, 
veszekedés. A  vendéglőből két it
tas ember vonul líi hangos ének
szóval. Zsivaj, lárma mindenütt 
Olyan kibeszélhetetlenül szomorú 
kép!

A sarkon két munkás áll: apa 
és fia. Amint elhaladok mellettük, 
a fiú megjegyzi: »Ez is egy a 
sok képmutató közül!« Nem hagy
hattam szó nélkül, odamentem 
hozzájuk. »Nékünk semmi dolgunk

nincs magával!« »De nékem van. 
Üzenetet hoztam.« Csodálkozva, 
kérdőleg néztek rám. »Üzenetet?« 
»Igen, mennyei üzenetet. így 
hangzik: Béküljelek meg a,z Is
tennel!«

»M i nem járunk templomba. A 
vallást csak a papok találták ki a 
szegény nép félrevezetésére. S 
ahol olyan sok a visszaélés, igaz
ságtalanság ...«

»és ahol csak a pénz beszedésé
vel törődnek« — vágtam közbe. 
Nem értették.

«Hát nem veszik észre, hogy 
mindez eltanult szólásmód, amit 
másoktól átvettek, anélkül, hogy 
maguk meggyőződést szereztek 
volna?«

Hallgattak. Én is.
Tekintetem végigsiklott az ut

cán jövő-menő vigasztalan, gond
terhelt embereken, szívem elszo
rult, s anélkül, hogy előre meg
gondoltam volna, feltört belőlem- 
»Emberek! Nem nyomja semmi a 
szívüket? Nincs terhük, aminek a 
hordozásába belefáradtak már?«

A  nyíl talált. Csendesen, elbo
rult. arccal szólalt meg most elő
ször a fiatal: »Terhűnk? Minden
kinek megvan a keresztje, amit 
hordania kell.«

»Látja, barátom! Éppen ez az. 
A Megváltó itt van és azt mond
ja: »Jöjjetek énhozzám mindnyá
jan, akik megfáradtatok és meg- 
terheltettetek és én megnyugoszt- 
lak titeket,«

Csodálatos: éppen ebl)en a perc
ben kondult meg az esti harang- 
szó. Úgy hangzott, mintha Isten
nek az égből küldött hívása lett 
volna.

Könny csillogott az ifjú szemé
ben. Nékem pedig eszembe jutott 
az Ige: » . . .  Jézus ránézett és 
megkedvelő ő t . . . «

Azt gondolom, hogy most is 
így történt...
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Ige és élet.

Kemény pádon ülök. Fut a vonal 
Kezemben Isten könyve. Olvasom 
Enyém a könyv. Enyém az üzenet, 
ügy beszélnek a betűk a lapon- 
»A  szeretetben, hitben példa légy 1«

Uj állomás. Közénk tolonganak 
új utasok. Szemük helyet kutat 
Foglalva mind. A. zavar egyre nő 
Tenger csomag. Kiállják az utat 
(A  szeretetben, hitben példa légy 11

Amint ülök, — kezemben Biblia, 
öreg házaspár s két kicsiny gyerek 
áll oda mellém. Nehéz állnia. 
Messze, nagy út vár még.

Fölfigyelek 
(A  szeretetben, hitben példa légy!)

A Bibliámat gyorsan elteszem. 
Fölállok s a nagyanyó leül. 
Útitáskámon a csöpp gyerekek 
békén megférnek jótestvérekül.

A  szemközti pádon zavartalan 
tör friss diót önző leánykakéz 
és volt szomszédom, egy fiatalúr, 
izgalmas regényéből fel se néz.

Nem kelt bennem semmi
megütközés,

hogy a szomszédságom ülve
maradt.

Az én kezemben Isten könyve voit 
s életté vágytak lenni a szavak: 
A szeretetben, hitben példa légy !

Engem égetett volna az a hely 
s perzselte volna szívem és kezem 
a könyv, az életformáló, a szent. 
Nekem át kellett adnom a helyem.

Békés, boldog fáradság többet ér, 
mint békételen, gonosz kényelem. 
Örömmel állnék töviseken is, 
ha tudnám, hogy az, Isten van

v e l e m .

A szemközti leányka mosolyog. 
Csúnya az arca. Ez szépíti meg. 
Kezébe’ tart egy összetört diót 
és odanyújtja a két kicsinek.
A szeretet, a h it ... a szeretet:

Isten szívéből emberszívbe száll 
s egyik szívből a másikba csap át. 
Életet formál és, örömöt oszt. 
Hiszem a szeretet diadalát!

T. E. d.p.i. 

I l l l l d l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l í l l l l l l i l l  

Fegyenc — testvér.

Amikor Dr. Bádeker utazásai 
közben az oroszországi börtönöket 
látogatta, egy professzort kért 
meg előadásának a tolmácsolásá
ra, A  foglyok bár látszólag tisz
telettudóan figyeltek, mégis ar
cuknak egy izma sem rándult meg. 
Végül katonásan, kemény léptek
kel vonultak el.

Legközelebbi alkalommal Wrede 
Maliid, a foglyok angyala vállal
kozott a fordításra. A  beszéd e- 
redménye csodálatos volt. A , me
rev arcok megváltoztak, a dacos 
szemekben itt is — ott is könny
csepp jelent meg. »M i történt egy
szerre?« — kérdezte Bádeker a 
fogházi tisztviselőtől. »Egyszerű a 
dolog, Uram! Amikor ön előző 
beszédében azt mondta: Baráta
im! Szeretett Testvérem! azt a 
professzor úr így tolmácsolta: F e
gyen oek! Foglyok! Wrede kisasz- 
szony pedig helyesen adta vissza: 
Barátaim! Szeretett Testvérem! 
Ehhez nincsenek hozzászokva. Ez 
volt a kulcs, amely bezárt szívü
ket megnyitotta.«

Az élet hatalom, amely a leg
gyönyörűbb szavaknál is többet 
munkál.
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Egy kézfogás.
Hogy néhány barátságos, szere

tetteljes szó mit végezhet, arra 
mutat rá Rappart Dóra egyik 
könyvében. Angliában időzött e- 
gyik testvérbátyjánál, aki lelkész 
volt. Igyekezett segítségére len
ni s elvállalta a vasárnapi iskolát. 
Egy 15 éves fiú is tartozott ide, 
aki azonban soha nem jött el s 
akiről mindenki azt mondta, hogy 
a környék legvásottabb, legra
koncátlanabb gyermeke. Rappart 
Dóra meglátogatta. Á  fiú piszko
san, rendetlenül jött felé, de ő ezt 
figyelembe se vette, hanem nyá
jasan kezét nyújtotta néki. N é
hány barátságos szót váltott még 
azután vele. A  fiú ettől a naptól 
kezdve egy vasárnapot sem mu
lasztott el, megismerte a Megvál
tót és új életet kezdett.

Mielőtt Rappart Dóra Angliát 
elhagyta volna, mégegyszer meg
látogatta ezt a családot. A z asz- 
szony ezzel búcsúzott: »Kisasz- 
szony még fiatal. Elmondok azért 
valamit, hogy tanuljon belőle. 
Már első látogatásakor észrevet
tem, hogy fiamat mennyire meg
indította az a néhány szó, amit ve
le váltott. Aznap este, amikor kéz
mosáshoz hívtam, azt mondta: »É- 
desanyám, legszívesebben soha 
nem mosnám meg a jobbkezem. 
Nékem még soha nem nyújtott 
senki kezet. Csak megvetésben és 
lenézésben volt részem. Ezentúl a 
vasárnapi iskolába is elmegyek.« 
íg y  is tett s ez a kézfogás és a 
szeretet voit új életének kezdete.«

Látható-e a bűnbocsánat?
Bibliaórán a bűnbocsánatról 

volt szó a gutaüt öttel kapcsolato
san. A z Ur azért gyógyította meg 
a beteget, hogy szemléltetővé te
gye ezáltal a bűnbocsánatot. Ha 
csak a bűnbocsátó szót mondta

volna, úgy a bűnbocsánat még 
nem látszott volna. Magát a bűn- 
bocsánatot látni nem lehet.. De a 
jelenlévők közül valaki megcáfol
ta ezt. Igaza volt: a bűnbocsánat 
látható.

Gondolatban előttem áll egy fia
tal ember, aki nemrégen még az 
ital rabja volt. Környezetének ré
me, s a család szégyene volt. De 
megragadta őt Isten kegyelme. 
Arcán most szelídség, béke, csend 
honol. M i vált láthatóvá rajta? 
Az Istentől nyert bűnbocsánat.

Egy falusi gazda rossz társa
ságba keveredett. Isten keze raj
ta volt s ő ott a halálos ágyon 
békességet nyert. Néhány hét múl
va a testi gyógyulás is bekövet
kezett. Szomszédja azt mondta ró
la: »Ezen az emberen látszik, 
hogy megváltozott a élete.«

Valóban : a bűnbocsánat látható 
Aki megnyerte, örömtől túlárad 
a szíve, egész, lénye. De az, aki 
megnyerte, kell, hogy tovább  ̂is 
adja. Vajha sok szívben, sok ház
ban lenne láthatóvá Isten bűnbo
csátó kegyelme !

A  szeretet nem keseredik el.

Clairvaux Bernât önhibáján kí
vül szerzetestársaival ellenséges
kedésbe keveredett. Hevesen tá
madták meg. S ő mit felelt? Azt 
írja: »Szívem békéjét nem enge
dem eirabolni. Ha mindnyájan el
hagytok is, nem lehet úrrá a go
nosz fe'ettem. A  gonoszt jóval aka
rom meggyőzni. Sóvárgok a ve
letek való békesség után s nem 
nyugszom addig, mig el nem nye
rem. Zörgetek és. nem hagyom 
abba, míg meg nem nyitjátok.« Ez 
krisztusi lelkűiét, Krisztus szívé
ből fakadt szeretet. Megbocsátás, 
szeretet által leszünk Isten igazi 
gyermekeivé, boldogok itt és majd 
a dicsőségben odaát.
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KÜLMISSZIÓ.

Munka a kínai sebesültek  
között.

(Folytatás.)

— Két kanadai misszionáriusnő
től is hozott levelet, akik eg-y tűz- 
vonalon fekvő helységben vannak 
még. Üdvözlik a changsliai gyüle
kezetét a örömüket fejezik ki azon, 
hogy mennyi hívő tiszt és ka
tona van minden században s mi
lyen áldására vannak ezek a hát
ramaradt lakosságnak. Mivel fér- 
fi-igehirdető azon a helyen nincs, 
a tisztek őket kérték meg isten- 
tisztelet tartására a kápolnában. 
— Az altiszt elmesélte, hogy a 
misszionáriusnők nem tudták mi 
fog történni velük, mikor a csapat 
a helységet megszállta. »Imádkoz
zunk« — mondták és nem sejtet
ték, hogy az előttük állók közt 
hány hívő gyermeke van az Ur
nák, aki megindult szívvel és áhí
tattal velük imádkozik. »A  harci 
zajban nem tudok másra gon
dolni« — mondta az altiszt — 
»mint a gépfegyveremre s az én 
Megváltómra, akihez mehetek, ha 
elesem.« — Rögtön nagy levél
íráshoz fogtunk. Én a misszioná
riusnőknek írtam, Lo lelkész a 
többieknek, s az altiszt üdvözle
tekkel megrakodva indult vissza 
a frontra. — Ilyen tapasztalatok 
újra megbizonyítják, mit tud for
málni a kínaiakból is az Ur Jézus 
Krisztusban való hit s hogy a 
missziói munka nem hiábavaló. 
Szeretném, ha velünk könyörög
nének ezekért a testvéreinkért, 
mert a háború tart, Isten keze sú
lyosodét! Kínára. De nekünk kéri 
nünk kell Őt,' szabadítsa meg K í
nát a nyomorúság mélységéből.«

m

Munka a  Karol in-szigeteken.

E fölé a munka fölé jelmondatul 
a 97. Zsoltár első verse illenék: 
»Az Ur uralkodik, örüljön a föld; 
örvendezzenek a temérdek szige
tek.« Az Evangélium nagy örö
mének az ígérete a Karolin szi
geteké is s azon munkálkodnak 
ott a mi testvéreink, hogy a szi
getlakókhoz valóban eljusson ez 
az öröm.

Már 31 éve amerikaiak is meg
próbálták az Evangéliumot a 
Csendes-óceán ezeken az elhagyott 
szigetein hirdetni, de a munka 
félbemaradt. A  következő szige
tekről és szigetcsoportokról van 
szó: 1. A  Hali-szigetek: Nomvin, 
Hanau, Rua és Moril; a lakosság 
száma kb. 500. Ezektől a szige
tektől nyugatra 2. az Onon-szige- 
tek: Ónon, Piseratr, Onu és Ona- 
nu. Lakosság kb. 400. És 3. az 
Enterby-szigetek: Polap, Tama- 
tan, Poloat és Suk. Lakosság kb. 
1000. Ezen a kb. 12 szigeten kez
dődött most evangéliumi munka. 
(Á  délebben fekvő Truk szigete
ken már régebb idő óta folyik; 
ez idő szerint 5 munkaerővel.) Azt 
is kérdezhetné valaki: megéri ez 
egyáltalán a fáradságot. A  kér
désre megadja a feleletet az ott. 
működő misszionárius levele: »B i
zonyos, hogy itt nem emberek mil
lióiról van szó. De Krisztus nem
csak a milliós népekhez, hanem 
minden népekhez küldötte tanítvá
nyait. Nem valami felsőbbrendű 
faj ez, ellenkezőleg: egészen ala
csony színvonalon állanak a szi
getlakók. Evés-, ivás-, házasságon 
kívül egyébbről nem tudnak. De 
ép ezért van annál nagyobb szük
ségük a Krisztusban található üd
vösség örömüzenetére, hogy más 
tartalmat nyerjen az életük.«

(Folytatjuk.)
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT!
Szept. 1. Ján. 1:43—51. Ésaiás 41:1— 

13. Esdrds 5:1—17. Isten népe újra 
hozzákezd a félbehagyott munkához, 
mert erejök és bátorságuk megújult a 
próféták beszédei által, akik melléjök 
álltak és támogatták őket. Hiába akarja 
most már kétségbevonni az ellenség, 
hogy ennez a munkához joguk van, 
bátran vallást tesznek róla, hogy Is
tennek szolgái, aki választott eszköze, 
Cirus király által szabádságo't adott 
nekik erre a munkára. Isten gyerme
keinek sohasem kell megijedniük az e l
lenség tiltakozásától, ha egyszer bi
zonyosságuk van afelől, hogy valamely 
munkát az Ur bízott reájok.

Szept. 2. Ján. 2:1—12. Ésaiás 41:14— 
20. Esdr. 6:1—15. Isten mindig tud 
emberi támaszokat is rendelni azoknak, 
akik az ö  munkájában foglalatoskod
tak. Nemcsak a már meghalt Cirus 
király rendeleté kerül elő arra nézve, 
hogy a jerüzsálemi templomot föl kell 
építeni, hanem a most uralkodó Dárius 
király is teljesen magáévá teszi ezt 
a rendelkezést. S milyen csodálatos, 
hogy Isten ezeket a hatalmas pártfo
gókat pogányok közül támasztotta. Ő 
a világ fiai közül is tud ma is jó- 
akaratú embereket előhívni, akik anél
kül, hogy igazi világosságuk volna a' 
lelki dolgok felől, mégisi ellő tudják 
mozdítani Isten országának valamely 
ügyét, kivált külső dolgokban, pl. temp
lomépítésben. Sokszor több buzgalmat 
látunk bennök, mint a hívő emberek
ben !

Szépt. 3. Ján. 2:13—25. Ésaiás 29:18 
—11. Esdr. 7:6—19. Imé|, már la har
madik pogány király,, aki elrendeli a 
templomépítést! S nemcsak elrendeli, 
hanem gazdagon támogatja a munkát 
anyagi javakkal. Érzéke van a dolog
nak lelki oldala iránt is, s Isten ne
vét újra meg újra említi levelében. 
Egészen világosan persze nem láthatja 
azt, hogy mindezt azért kell cseleked
nie«, mert az Esdrás imáinak meghall
gatása, ¿aki »erős szívvel törekedett 
keresni és cselekedni az Ur törvényét«. 
Imádkozó keresztyének ma is tapasz
talják, hogy »mikor jóakarattal van 
az Ur valakihez, még annak ellenségeit 
is jóakaróivá teszi«. (Péld. 16:7.) S Is
ten azokhoz van jóakarattal, akik ő- 
benne bíznak.

Szept. 4. Márk. 7:31—37. II. Kor. 33: 
4—9. Ján. 8:31—36. Csel. 16:9—15. Esd- 
rps 8:31—36. A zsidók megérkeznek 
Jeruzsálembe, az Artaxerxes királytól

átvett gazdagságokkal. S pontosan úgy 
járnak el, amint azt a király megpa
rancsolta. Mindent átmérnek és följe
gyeznek szám és súly szerint), bemu
tatják az áldozatokat, kiadják; a pa
rancsolatokat. Isten lelki munkájának 
végzésénél is fontos a rendi, a pontos
sági, az engedelmesség. Bár hitünk sze
mei fölfelé tekintenek, nem járhatunk 
a felhőkben, lábainknak szilárdan kell 
állniok a földön.

Szept. 5. Zsolt. 47. Ésaiás 42:1—9. 
Esdr. '• 1—15. Mennyire szívére ve* te 
Esdrás Izráel fiainak azt a bűnét, hogy 
Isten parancsolata ellenére házasság 
által összeelegyedtek a pogány népek
kel. Vájjon«, ma olyan komolyan ve
szik-e Isten gyermekei, hogy házasság, 
vagy üzlet, vagy más szövetkezés által 
össze ne elegyedjenek a világ gyer
mekeivel s «felemás igát ne hordozzanak 
velük? Bizony, aki ezt komolyan nem 
veszi, az tapasztalni fogja, mint abban 
az időben Izráel fiai;, hogy nincsen 
áldás áz ilyen frigyen, s a hibás lé
pés keserű következményeit nem le
het elkerülni.

Szept. 6. Ján. 3:1—21. Ésaiás 43:1— 
13. Esdr. 10:1—12. Esdrás imádságát 
ebben is meghallgatta az Ur: bünbocsá- 
natot támasztott a nép szívében az el
követett vétkek miatt. S készek vol
tak a bűnt jóvá is tennni. Az újtesta- 
mentom népének, Jézus tanítása foly
tán, más fogalma van a házasságról, 
mint az ótestamentomi időkben a zsi
dóknak. Ma nem bocsáthatja el senki 
a maga hitvestársáf, akinek hűséget 
esküdött, azért, mert ezt laz esküt 
könnyelműen tette le. Annál inkább 
kell vigyázni arras hogy kit választ 
élettársul: azt-e, akit az Ur rendelt 
neki?

Szept. 7. Ján. 3:22—26. Ésaiás 43:14 
—25. N\ehémiás 1:1—11. Nehémiásban a 
forró hazaszeretet s az Istenbe vetett 
mélységes hit mellett ott van az a 
nagy alázatosság is, amely kedvessé 
teszi könyörgését Isten előtt. Nem úgy 
beszél népének vétkéről, mintha az va
lami, őrajta kívül álló dolog volna, 
hanem azonosítja magát a néppel s 
így szói: »vétkeztünk«. Pedig ö«, mint 
imádságából s egész magatartásából is 
láthatjuk, bizonyára a legjobbak közé 
tartozott a zsidó nép közt. De Isten 
előtt a legjobb sem elég jó: mindnyá
jan vétkeztünki, igen, — mi, magyarok 
is mindnyájan!

Szept. 8. Ján. 4:1—15. Ésaiás 44:1—8.
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21—23. Nehém: 2:1—10. Nehémiás szíve 
szomorú volt ügyen a rossz hírek miatt, 
amelyeket otthon maradt népéről hal
ion, us uatorság is volt a szívében, 
úgy, hogy meg merte mondani a ki
rálynak szomorúsága okát. Imádkozva 
tette ezt. S Isten, akihez felfóhászko- 
dott, segítségére jött. A király jóin
dulattal fogadta a vallomást,, (tálán a 
mellette ülő királyné résztvevő tekin
tete is hozzájárulhatott ehhez), s azon
nal megengedte Nehémiásnak, hogy 
hazamenjen. Ott ugyan már várt reá 
az ellenség,, de ott volt nála a király 
ajánlólevelet, ® a még nagyobb Király 
segítő keze. •

Szent 9. Ján. 4:16—26. Esaias 44: 
24-45:6. Mellém. 2:11 20. Figyelem
reméltó, hogy Nelmmiás a nagy mun
kát avval kezdi meg, hogy eloszor 
is csendességbe vonul. Pihen és imád
kozik. S mikor megindul is, először 
egyedül megy Istennel.' Alapos mun
kát akar végezni, s azért legelőbb is 
tanulmányozza a munkahelyet, a ten
nivalót, s csak azután keres munka
társánál. De ezeket azután, a nagy 
Isten nevében hatalmas szóval hívja 
föl a munkára. Sokat tanulhatunk Ne- 
hémiástól, mikor munkába indulunk.

Szept. 10. Ján. 4:27—42. Zak. 7:4—10. 
Nehém. 4:1—9. Milyen megvetéssel es 
maró gúnnyal beszél az ellenség a 
zsidók munkájáról, gondolva, hogy ev
vel megfélemlíti őket, hogy abbahagy
ják a munkát. De Nehémiás és tarsai 
a legbiztosabb fegyvert használják el- 
lenök: imádkoznak. Ők magok nem tá
madnak, csak védekeznek. Ilyen har- 
colási módra tanít bennünket az uj- 
tcstamentom is, (Ef. 6:10 18), ahol 
minden fegyver: az öv, a mellkas, a 
saru, a paizs, a sisak védekezésre 
szolgál, csak egyedül a kard, az Ige 
a támadó fegyver. „ „ ,

Szelpt. 11. Luk. 10:23-27. Rom. 3: 
21-28. Márk 12:41—44. I. Pét. 2:1—10. 
Nehém. 4:i0—23. Szomorú dolog, hogy 
nemcsak az ellenség akarja megakasz
tani a ¡munkát, hanem magok a korul
levő zsidók is, a munka félbeszakí
tására intik őket, mert hiszen úgyis 
hiábavaló az. így akarják ma is sok
szor az úgynevezett »jóbarátok« is fe l
tartóztatni Isten országának munká
sait, mert hiszen »hiábavaló erőlködés 
az«.’ '"Nagy szükség van ma is Nehe- 
miásokra, akik kitartásra tudják buzdi: 
tani a kishitűeket, be tudjak osztani 
a munkát, kit-kit a maga helyere ál
lítani, de mikor szükséges, akkor az Ige 
trombitahangjával össze is gyűjteni kö
zös munkára. Munka és védekezés ósz- 
sze vannak kötve, s mikor a munka

sürgős, a legszükségesebb kényelemről 
is le kell és le lehet mondani.

Szept. 12. Zsolt. 48:1—6, 8:15.
Ésaiás 45:9—25. Nehém. 5:1—13. Ne
hémiás, az ó-testamentomi zsidó, ke
resztyén módon oldja meg a szociális 
kérdést: a gazdag hozzon áldozatot, 
s engedje el a szegénynek, a tartozást. 
Jó példával ő maga és emberei járnak 
elől. Az ő cselekedeteiknek alapja az 
istenfélelem. Mennyi jócselekedetnek, 
igazságosságnak, könyörületességnek 
szolgálhatna alapul a Krisztusban való 
hit, ha igazán azon épülne fel a ke
resztyén országok szociális berendez
kedése. De ennek még sok híjjá van. 
Akinek hite van, imádkozzék ezért is!

Szept. 13. Ján. 4:43—54. Ésaiás 46: 
3:13. Nehém. 8:1—12. A nagy munka 
be van fejezve, Jeruzsálem fölépült 
s a nép hálaadó istentiszteletre gyü
lekezik össze. Az istentisztelet közép
pontja a törvény olvasása. Nem külső
ségekkel, ceremóniákkal ünnepelnek, 
hanem Isten igéjének olvasásával és 
hallgatásával. Kezeiket imádságra eme
lik, s az Ur előtt leborulnak, mert 
az Ige szíven találta őket. Bűneiket 
és mulasztásaikat látják s keseregni 
és sírni kezdenek. Nem sírásnak az 
ideje ez most. Aki sír, az megvigasz- 
taltatik, a bűnbánó kegyelmet nyer. Or- 
vend j etek és vigadjatok, ráért sz~nt 
nap ez, öröme az Úrnak s örömötöK 
nektek is! Hallottál-e te már ilyen 
beszédet s megértetted-e?

Szept. 14. Ján. 5:1-13. Ésaiás 48:
1—11. Nehém. 9:5—15. Vannak-e neked 
óráid, mikor végig gondolod mindazt 
a jót, amelyben Isten már eddig is ré
szesített, s amikor hálát adsz mind
ezért? A zsidó népnek volttak ilyen 
napjai, mi pedig keresztyének vagyunk, 
akiK niég több jóban részosültünk. 
Hálát adsz-e a keresztért, amelyen 
Megváltód függött, s azért a kereszt- 
ért, amelyet neked is szabad hordoz- 
nőd?

Szept. 15. Ján. 5:14-29. Ésaiás 48: 
12-22. Nehém. 9:16 -31. Az imádkozó 
léleknek a hálaadás mellett mindig 
eszébe jut, hogy Isten szeretetere 
mennyire érdemtelen. Nemcsak regi bű
neinket veti az Ur a háta mögé, ha 
azokat megbántuk, hanem még ha a 
kegyelembe fogadtatás után̂  is újra újra 
meg újra vétkeztünk, ismét hajlandó, 
bünbánatunk alapján, megbocsátani. Ne 
tegyen ez bennünket könnyelműekké, 
ne játsszunk Isten bűnbocsátó kegyel
mével, hanem szakítsunk egészen a 
bűnnel, s adjuk át magunkat teljesen 
kegyelmes Istenünknek.
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