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MIÉRT NEM VAGY KERESZTYÉN?

1. Félsz, hogy nevetség tárgya leszel? Gondold meg, mit mond 
az Úr: „Ha valaki szégyel engem és az én beszédemet, az ember
nek fia is szégyelni fogja azt.“ (Márk 8:38.)

2. Vagy ellentmondásokat látsz azok életében, akik Krisztusé
nak vallják magukat? Halld meg: „Mindenikünk maga ad számot 
magáról az Istennek.“ (Róm. 14: 12.)

3. Vagy azt gondolod, ha megteszem, ami tőlem telik, Isten 
meg lesz velem elégedve? Tudd meg^ „Ha valaki újonnan nem 
születik, nem láthatja az Isten országát!“ (Ján. 3:3.) Továbbá: „Ha 
valaki az egész törvényt megtartja, de vét egy ellen, az egésznek 
megrontásában bűnös.“ (Jak. 2:10.)

4. Vagy nem vagy kész Krisztusért mindent odaadni? Gondold 
meg: „Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de 
az ő lelkében kárt va ll?“ (Máté 16:26.)

Melyik időszak a legfontosabb? A legfontosabb időszak mindig a 
jelen, mert csak a jelen van az ember hatalmában.

Ki neked a legfontosabb ember? Mindig az a legfontosabb ember, 
akivel éppen ebben a pillanatban dolgod van, mert sohasem 
tudhatod, lesz-e még dolgod egy következővel is.

Melyik a legfontosabb munka? Legfontosabb munka szeretni azt 
az embert, akivel éppen dolgod van.
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Boldog az, aki hitt, mert teljesednek neki azok, amiket az
Úr neki mondott. I uk- 1 * 45‘

Imé, nagyobb van itt 
Salamonnál. Luk. 11:31.

A zsidó nép életében Salamon 
király nagysága, dicsősége foga
lom volt. Nagyobbról, hatalma
sabbról sem előtte, sem utána nem 
tud a történelem.

Az Úr Jézus Krisztus sok-sok 
évvel ezután ott áll a nagy soka
ság közelében és azt mondja né
kik magáról: »Imé, nagyobb van 
itt Salamonnál«. És a zsidó nép 
vájjon mit szól ehhez? Hogy fo
gadja. Jézust, aki felül van min
den fejedelemségen és hatalmas
ságon és erőn és uraságon és 
minden néven, mely neveztetik 
nemcsak e világon, hanem a kö
vetkezendőben is? (Ef. 1:21.) Hi
tetlensége miatt vak. Látván látja 
Jézust, de nem ismeri fel benne 
egyetlen Urát és Királyát. Elta
szítja magától, majd megfeszíti a 
dicsőség Urát. A hitetlenség bűn; 
és minden bűn hitetlenség, — az 
írások szerint — melyre Istennek 
ítélete, büntetése következik. Ezt 
hordozza Izráel népe most mind
ama napig, míg magát megalázva 
meghajtja térdét Jézus Krisztus 
előtt. »A zsidók megérdemelték...« 
ÍSTein, —- ne törj pálcát felettük 
Testvérem! Ha ítélkezni akarsz, 
akkor kezd magadon! Hogyan,— 
kérdezed csodálkozva? Én hiszek 
az Úr Jézus Krisztusban! Én is. 
De jó nékünk bel étekintenünk az 
életünkbe, a szívünk mélyébe és 
úgy felelni a kérdésre. Valóban 
mindig hittem, sohasem kételked
tem az én Uramban? Nem vol
tam-e sokszor bizalmatlan? Nem 
voltak-e dolgok, vagy személyek 
nagyobbak, hatalmasabbak, minta

Megváltó? Be kell vallanunk,hogy 
igen sokszor úgy volt. Mert kü
lönben sohasem féltünk, vagy ag
godalmaskodtunk volna. És mi 
hányszor voltunk egészen közel a 
kétségbeeséshez. Félelmes, sötét 
éjszakákon együtt kiáltoztunk á 
megrémült tanítványokkal. Az élet 
szenvedései, a megpróbáltatások, 
a nehézségek, —- talán egy-egy 
kísértés — mint elhengerítetlen 
nagy kövek feküdtek útunkban 
és nem tudtunk tovább menni. És 
ha ezek talán nem is, de bűneid, 
testi-lelki nyomorúságod egész bi
zonyosan juttattak már olyan hely
zetbe, hogy látván-láttad te is Jé
zust, de nem úgy, mint aki mind
ezeknél sokkal-sokkal nagyobb. Ő 
tud és akar segíteni feltéve, ha 
hiszel Benne igazán.

íme, nagyobb van itt Salamon
nál; — Jézus, a te Megváltód, 
nagyobb mindenkinél és minde
neknél. Hidd el! Békétlenség, bol
dogtalanság a hitetlenség bünteté
se nálunk is, de milyen boldogok, 
akik hisznek. A ti szemeitek pe
dig boldogok, hogy látnak. Máté 
13:16.

Oh Jézus, drágább vagy nekem, 
Mint minden földi kéj,
Szívembe béke költözött,
Amint enyém levél.

Szívemben csöndesen lakói, 
Szívemben béke van,
Te szent szerelmed nélkül én 
Lennék boldogtalan.

Felét se mondták el nekem,
Oh mennyi szeretet,
Felét se mondták el nekem: 
ő  tisztává tehet.
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„Megváltóra van szüksége.“
(Beszélgetés.)

»Hallottam, milyen ellensége a 
keresztyénségnek: Nem mondaná 
meg, miért utasítja el olyan mere
ven?«

»Szívesen megmondom. Tanult 
ember vagyok, magam alkottam 
a felfogásomat, nézeteimet. S más 
nézeten vagyok, mint a keresz- 
tyénség.«

»Szilárd nézetei vannak.«
»Természetes.«
»Akkor tulajdonképen nagyon 

sajnálom.«
»Sajnál ? Hogyhogy ?«
»Mert olyan szegény. Nekem 

sokkal többem van, mint nézet, 
felfogás. Élő Megváltóm van. Mit 
segítene rajtam a legtudományo
sabb meggyőződés, a legszebb né
zet, leggyönyörűbb gondolat, — 
ha nem volna Megváltóm. Ismeri 
Claudiust?«

»Ismerem.«
»Ismeri a sógorához írt levelét? 

Körülbelül így hangzik: »Ám lás
sák a többiek, hogyan igazodnak 
el és jutnak célhoz Nélküle. Ne
ked és nekem szükségünk van 
Valakire, aki felemel és hordoz, 
vezérel és irányít, aki a végső 
óra jöttén fejünkre teszi kezét s 
letörli homlokunkról a verejtéket. 
S nem tudnék senkit, akitől szí
vesebben venném, mint az Ur Jé
zus Krisztustól.«

»No, én magam is. megleszek.«
»Mondja inkább így: eddig ma

gam is megvoltam. De juthat még 
a nyomorúság olyan mélységeibe, 
hogy a szíve vigasztalásért kiált. 
Akkor hogyan lesz meg egyedül? 
S hogyan lesz meg egyedül, ha 
jön a halál? Vagy akkor is egye
dül akar meglenni, ha Isten elé 
ítéletre megy? Mind előkerülnek 
a bűnei. E felől biztos lehet. Sze
retném tudni, hogyan lesz meg 
akkor egyedül?«

»Ezek az ön nézetei. Az enyé
mek mások!«

»Nem, ezek nem nézetek. Ezek 
valóságok. Ne feledkezzék meg a 
legnagyobb valóságról: az élő Is
tenről, a Halálról és az ítéletről!«

»De azért nem szükséges, hogy 
sajnáljon. Én a magam nézetei
vel egész jól érzem magam.«

»Van egy Ige a Bibliában: 
»Örüljetek az Úrban mindenkor. 
Ismét mondom: örüljetek.« Látja, 
olyan ember, aki Krisztust Urá
nak, Megváltójának vallja, el tud
ja ezt mondani. De azt még so
hasem hallottam, hogy így mert 
volna szólni valaki: Örüljetek a 
nézeteitekben mindenkor. Ismét 
mondom, örüljetek! Az ilyen né
zetek a kopár pusztasághoz ha
sonlók. Ha a szív felébred, ész
reveszi, hogy elhagyatott, egye
dül van. S ha a lélek szomjazni 
kezd, nincs sehol víz. De aki Jé
zust Megváltójának, Közbenjáró
jának ismeri, az tudja, hol a for
rás. Rátalált a .legjobb barátra. 
Élet vizét issza, teljes örömöt ta
lál. Nem érzi, testvérem? Meg
váltóra van szüksége!«

Te mit tennél?
Egy bibliaórán történt. Fiatal 

ember hirdette az Igét. De egy 
gúnyolódó hirtelen a szavába vá
gott: »Aki a gázt feltalálta, töb
bet tett a világért, mint ez a Ná
záreti Jézus.« A  fiatal igehirdető 
a váratlan megjegyzésre hirtele- 
nében semmit se tudott mondani, 
hallgatósága pedig hangosan ha- 
liotázni kezdett. De ekkor még
is kihallatszott a tömegből egy 
hang: »Természetesen minden em
bernek véleményszabadsága van. 
Aki az imént kifejezett véleményt 
képviseli, halála óráján biztosan 
a gázmüvekhez küld segítségért. 
Én részemről inkább János evan
géliumának 14. részét olvastat
nám fel.«
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Hitvallás.

Minden idők egyik legnagyobb 
természettudósa, Kepler János, 
a híres csillagász (I571"—1630) 
élete legnagyobb, a világ harmó
niájáról írt művét a következő, 
imádsággal fejezi be:

»Nincs más hátra, mint hogy 
kezem és szemem fölemeljem az 
égre és áhítattal, alázatosan ese
dezzem a Világosság Atyjához. 
Ö, Te, Aki a természet világos
ságán át a kegyelem világossága 
után ébresztesz bennünk vágyat, 
hogy általa a dicsőség világossá
gába helyezhess, hálát mondok 
Neked, Űr és Teremtő, hogy meg
örvendeztettél teremtett világod
dal, mert elragadtattam kezed 
munkáit szemlélvén. Lásd, im 
most befejeztem hivatásom egy 
művét annyi szellemi erővel, 
amennyit Te adtál nekem; a Te 
műveid dicsőségét jelentettem ki 
az embereknek, amennyit korlá
tolt szellemem a Te végtelensé
gedből felfogni bírt. Ha valamit 
előhoztam, én bűnben született és 
felnövekedett féreg, ami nem mél
tó Hozzád, úgy oktass, hogy kija
víthassam! Ha emberek előtt a 
magam dicsőségét kerestem en
nek a munkának a megalkotása 
közben, amelyik a Te dicsőségedre 
rendeltetett, úgy bocsásd meg azt 
nekem irgalmasan és kegyelme
sen; végül add ajándékul azt a 
kegyelmet, hogy ez a munka a 
Te dicsőségedre és a lélek üd
vére szolgáljon és semmikép ne 
ártson!«

Ha a legnagyobb szellemóriások 
egyike, akik valaha is éltek itt a 
földön, ilyen hitvallással fejezi be 
élete művét, milyen nevetségessé 
teszik magukat az olyan embe
rek, akik úgy vélik, túl okosak 
ahhoz, hogy Isten megfeszített, 
de feltámadott Fiában és az Ö Igé

jében higyjenek! Ó porból lett 
ember, tegnap születtél, holnap 
meg fogsz halni! De a halál nem 
a vég. Nem, a halál a bűn zsold- 
ja, Isten kegyelmi ajándéka pe
dig az örök élet a mi Urunk Jé
zus Krisztusban.

Alázd meg magad a mindenható 
Isten téged kereső szeretet« előtt!

A  legnagyobb csoda.
Világok alkotója,
Mindenség fenntartója,
Ki oly csodásán, bölcs vagy,
S felfoghatatlanul nagy —
Te-engemet szeretsz?
Igazság vagy Te s- szentség, 
Hódol neked a föld s ég,
Mert mind parancsod várja, 
Ég és föld nagy királya —
S Te engemet szeretsz?
Bűnös vagyok egészen,
Más nem lehet a részem 
Csak összetiprott élet,
Büntetés és ítélet —
S Te engemet szeretsz?
Az elmém meg nem érti,
S szívem szorongva kérdi: 
Valóság ez, vagy alom? 
Értelmét nem találom,
Hogy engemet szeretsz.
De bárha meg nem értem, 
Mert nincsen erre érdem,
Igéd elébem adja,
S hitem im, megragadja:
Te engemet szeretsz.
Az Ige testet ölte,
Leszállt a bűnös földre,
S amint keresztre vonták, 
Szent vére lett bizonyság, 
Hogy engemet szeretsz.
S én térdre hullva áldlak,
Óh jöjj szívembe, várlak,
A lelkem im, kitárva 
Ujjong e szent csodára:
Te engemet szeretsz.

Vargha Gyulámé,

í
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Nem tudtam.

Az emberek legnagyobb nyomo
rúsága, hogy nem tudják, mi hi
ányzik az életükből. Úgy hozzá
szoktak a sötétséghez, hogy nem 
is vágynak napfényre. Annyit 
éheztek már, hogy érzékük eltom
pult.

Egyszerű, de megkapó történe
tet hallottam két skandináviairól: 
egyik Öle Bull, a híres hegedű
művész, másik a gőzgépek nagy 
feltalálója, John Ericsson volt. 
Ifjúkori barátok voltak, az élet 
aztán elválasztotta őket s csak h í
res ember korukban találkoztak 
össze megint. Öle Bull egyszer 
meghívta barátját a hangverse
nyére. Ericsson elhárította a meg
hívást: nem pazarolhatja zenére 
az idejét.

Bull többször megismételte a 
hívást s végül azt mondta: »Ha 
nem akarsz eljönni, elviszem a he
gedűmet a műhelyedbe s ott kez
dek el játszani.« »Ha megteszed« 
— felelte a gépek híres építője 
nevetve — »majd összetöröm én 
azt a jószágot.«

A hegedűművész ismerte szer
számának csodálatos, csaknem ter
mészetfeletti hatalmát és kíváncsi 
volt, milyen hatással lesz hege
dűje a találmányaiba elmerült tu
dósra. Kitalált hát valamit, hogy 
hallgatásra bírja.

Beállított hangszerével a mű
helybe. Eltávolította a húrokat, s 
bizonyos hiányokat mutatott meg 
Ericssonnak. Elmondta neki, 
mennyit változtat a hangon, hogy 
milyen fából van a; hegedű. Be
szélt a hanghullámokról. Végül, 
hogy kérdéseit kiegészítse, ismét 
rögzítette a húrokat s néhány 
édes, lágy hangot csalt ki a he
gedűből. A műhely munkásai azon
nal félbehagyták munkájukat és

álmélkodva figyeltek. Öle Bull to
vább játszott s egyszerű, erőteljes 
művészete a műhelyt a művészet 
templomává avatta. Amikor vé
gül letette a vonót, Ericsson rá
nézett s szeme nedves volt. A z
tán halkan, tisztelettel így szólt: 
»Játssz tovább, ne hagyd abba! 
Sohase tudtam eddig, mi hiányzik 
az életemből!«

Ugyanígy van, amikor valaki
nek megnyílik a lelki szeme Krisz
tus dicsőségének a látására. Az 
is megáll csendesen, az is figyel: 
»Erre van szükség, erre! Ez a Jé
zus hiányzott életemből.«

Mit végzett 2000 évig 
a keresztyénség?

Keresztyén és nem keresztyén 
együtt mentek.

»A keresztyénség ugyancsak ke
veset használt, különben nem len
ne ennyi gonoszság a világon.«

Tovább mentek s ott ült az út
félen egy sáros, maszatos gyerek.

»A szappan semmit se ér. Kü
lönben nem lenne ennyi piszok 
a világon.«

»0 — veti ellen most a kétel
kedő — a szappan jó, csak ez a 
fiú nem használja.«

»Látod, — felel most a keresz
tyén — a hittel is így van. Az Is 
jó, de olyan keveset használják.«

Ha az emberele nem találják 
meg Jézust a Bibliában, az ő bű
nük az; de ha a te életedben néni 
találják meg, a te bűnöd az. i 

BodelschiAngh.
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Kivonat

az »Evangélikus Mohamedán
Misszió« 1938. évi jelentéséből.

( Folytatás és vége.)

Asszuán. Az evangélizációs 
munkában a legnagyobb jelentő - 
seggel mindig az evangélizációs 
bet. bír. Némi gonddal néztek a 
testvérek ez elé a hét elé. Sok 
imádság előzte meg és kísérte a 
hét minden napját. Az előadó kül
sőleg jelentéktelennek látszó, be- 
teges férfi, de éppen az egysze
rűsége által tett mély benyomást 
a hallgatókra. Beszéde hatalmas 
bizonyságtétel volt az ő Uráról. 
Nagy világossággal beszélt a Meg
váltásról, újjászületésről, üdvbizo
ny osságról, végül felejthetetlen 
volt a kopt és mohamedán részt
vevők számára az a pillanat, ami
kor Marcus lelkész nyíltan meg
mondta, hogy azelőtt Mohamed 
liive ^volt és mint lett keresztyén
né. Esténként 300 résztvevő előtt 
beszélhetett. A hét elteltével a 
kopt templomba is meghívták 
ahol három este kb. 1500 ember 
előtt tehetett bizonyságot. Meg
szentelt, kiforrott keresztyénsége, 
hisszük, sokaknak áldást jelentbe 
tett.

Állomásunk misszionáriusa lá
togatásokat végzett ezen a nagy 
területen annyira szétszórt há
zakban a kopt keresztyének kö
zött. Vetítettképes előadások által 
is igyekezett közelebb vinni hoz
zájuk az Igét, Massenbach kis
asszony egy bibliás asszony segít
ségével tartotta reggelenként a 
poliklinikán az áhítatokat.

Az orvosi munka Herzfeld kis
asszony visszatértével február 1- 
én megindult. A  betegek hamaro
san megtöltötték a termeket.

A kezelésre várakozók között

bőséges alkalom nyílik az Ige hir
detésére. De a városban és a fal
vakban is, ahová testvéreink a 
betegekhez kijárnak, sok alkalom 
van a bizonyságtételre. Különösen 
a szivünkön van, hogy azok, akik 
hazunkban dolgoznak, s akik az 
egy kapus kivételével mind mo
hamedánok, szintén megtalálják 
Megváltójukat.

Az, aki bennünket kitartásra se
gít annyi nehézséggel járó, de 
mégis olyan szükséges munkában, 
s ami bennünket bizakodókká és 
örvendezőkké tesz, az az Űr ígé
rete: az Ö ereje a gyengékben 
erős!

Kibetából örömnapról számol
nak be a misszionáriusok a buko- 
ba-gyülekezetben. Sok férfit és 
gyermeket keresztelhettek meg 
összesen mintegy ötvenet. Bárcsak 
elő, igaz keresztyének lennének 
es maradnának. A  gyülekezet szép 
számmal vett részt az ünnepé
lyen. A. keresztelést egyik misz- 
szionárius végezte. Az arcokon tel- 
jes komolyság és nagy öröm tük
röződött, Egyik ifjú olyan nevet 
választott magának, amely azt je
lenti: »0 meghalt értem«. Először 
a felnőtteket, azután a gyermeke
ket keresztelték. Az utóbbiak a 
legkülönbözőbb korosztályokat 
képviseltékegy-két hónapos cse
csemőtől 7-éves korig. Majd két 
bennszülött asszony' gyönyörűen 
énekelt. Délután felkerestük ott
honaikban a megkeresztelteket. 
Mindenütt sok vendéget találtunk. 
Itt szokásos, hogy az egy faluhoz 
tartozó megkereszteltek kunyhó- 
ról-kunyhóra járnak. A  legidősebb 
minden házban beszédet mond 
és imádkozik. Kérjük, hogy gon
doljanak az újonnan megkeresz
teltekre, hogy ki-ki a maga ott- 
lonában Isten igaz gyermekének 
bizonyuljon.
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT!
Járt. 16. Luk. 15:1— 10. V. Móz. 5: 

1— 19. I. Móz. 4:1—16. Milyen rette
netes gyorsasággal növekszik a bűn: 
Az első nemzedéknél még csak je 
lentéktelennek látszó engedetlenség, a 
másodiknál már testvérgyilkosság. Eb
ből látszik, hogy a bűn sohasem jelen
téktelen, m'ég a maga kezdetében sem. 
Legborzasztóbb következménye az első 
bűnnek, hogy átöröklődik fiúról-fiúra 
s megrontja az embernek Istenhez és 
embertársaihoz való viszonyát. A test
vérgyilkos Kain már azt tudja kér
dezni: »Avagy őrizője vagyok-e én az 
atyámfiának?“ S ez a kérdés be égyöke- 
rezett az ember szívébe1 s mérges gyü
mölcsöket termel.

Jún. 17. Luk. 15:11— 32. Péld. 9:1—10. 
/. Móz. 6:5— 22. Csak néhány nemze
dék élete folyt le az emberiség tör
ténetében, mikor a bűn már úgy meg
sokasodott, hogy Isten megbánta, hogy 
embert teremtett s arra a fájdalmas 
elhatározásra jutott, hogy eltörli a 
föld színéről. De Istennek még legke
ményebb ítéletében is felcsillan a ke
gyelem. A bűnös emberiséget nem le
hetett már megmenteni, de egyetlen 
igaz ember magatartásával új emberi
séget lehetett létrehozni. Ez az egy 
ember Noé. aki Istennel járt s aKi 
Istennek engedelmeskedett akkor is, 
mikor engedelmessége bizonyára ki
hívta volna az egész emberiség gúny- 
ját. Noé engedelmessége mentette meg 
őt, családját s mentette meg bennök 
a jövőt.

Jún. 18. Luk. 14:16— 24. I. Ján. 3: 
13— 18. Máté 9:9—13. Róm. 10:1— 15. /. 
Móz. 7:11— 24. A bárka, amelyben Isten 
Noét és családját a pusztulástól meg
mentette, jelképe mindnyájunk szaba
dulásának az özönvíznél 'nagyobb ve
szedelemből, á bűn pusztító árjából. 
A mi bárkánk a Krisztus keresztje. 
Ha oda menekülünk, nem veszünk el, 
hanem megtartatunk.

Jún. 19. Luk. 16:1— 12. Zsolt. 81. 
/. Móz. 8:1— 22. Isten csak addig hagy
ta Noét a bárkában bezárva, ameddig 
arra szükség volt, azután pedig meg
emlékezett róla és elkészítette számára 
a kiszabadulás útját, hogy szolgáljon 
tovább is Őneki a megújult földön. 
Noé első teendője volt, hogy oltárt 
épített az Urnák. S áldozata kedves 
volt Isten előtt. A mi bárkánk a ke
reszt, de annak terhét csak addig kell 
viselnünk, míg a földi életben járunk. 
Az új földön, az örökkévalóságban a

keresztnek csak a dicsősége marad 
meg számunkra, Istent dicsérő boldog 
hálaadás között.

Jún. 20. Luk. 16:19— 31. V. Móz. 5: 
20— ísö. I. Móz. 9:1— 19. Isten szövet
séget köt az emberrel. Ebben a szö
vetségben Isten az, aki mindent ad, 
az embernek csak elfogadni kell Is
ten gazdag adományait. Isten meg
újítja az első emberpárnak tett Ígéretét, 
hogy a földnek minden más teremt
ménye fölött úrrá teszi. Kezébe adja 
az állatok életét is, csak az emberét 
nem. Egyik ember a másiknak vérét 
ki nem onthatja, kivéve, ha ezt mnt 
büntetést kell alkalmazni olyannál, aki 
emberélet kioltásának bűnébe esett. De 
a vér még az állatokban is kímélendő, 
megenni nem szabad. Mennyivel szen- 
tebb még az ember vére, hát még ha 
a vér az emberi testet isteni lélekkel 
köti össze, mint Jézusnál! így ért
hetjük meg Jézus vérének nagy be
csét, amellyel az egész emberiséget 
meg lehetett váltani bűnétől.

iJún. 21. Luk. 17:8— 10. V. Móz. 6: 
1— 9. /. Móz. 11:1—9. Az ember is
mét visszaélt Isten áldásaival. Ahe
lyett, hogy hálásan és alázatosan élt 
volna velők, gőgjében föl akart emel
kedni Istenhez. De az Ur, aki a kevé- 
lyeket megalázza, a Bábel tornyát épí
tőkön is megmutatta hatalmát. Az em
beriségnek szét kellett szakadoznia s 
széjjelszóródnia a földön. Az ember 
azóta is sokszor megpróbálta meg
építeni a maga Bábel-tornyát, de a 
nagy igazság, hogy a kevélyeknek buk
nia kell, mindig bebizonyosodott. S 
be Jog bizonyosodni ezután is.

Jún. 22. Luk. 18:1— 8. V. Móz. 6: 
10— 19. /. Móz. 12:1—9. Isten, az ember 
új meg úi bukásának ellenére is nem 
mond le tervéről, hogy magának itt 
a földön népet szerezzen. Ismét ki
csinyből indul ki, egy embert választ 
ki Ábrámot (a későbbi Ábrahám), 
akiben teljes engedelmességet talál. 
Ábrahám, Isten szavára azonnal kész 
elhagyni hazáját, rokonságát, elindulni 
egy számára idegen és ismeretlen vi
lágba. Semmmi másra nem támasz- 
kodhatik, csak Isten Ígéretére, de azok
ban bízik s már előre is hálát tud 
adni mindenért, dltárt épít és segít
ségül hívja az Urat. Ez a hívő lélek 
útja. 1 (

Jún. 23. Luk. 18:9— 14. V. Móz. 7: 
1— 11. I. Móz. 13:5—18. Ábrám magá
val bozta régi hazájából az unoka-
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öccsét, Lótot. De míg ő maga Isten 
hívására, Isten felé fordult lélekkel 
jött új hazába, addig Lót csak Áb
rám emberi hívását hallotta s lelké
ben semmi sem volt, ami az Ur sza
vára adott volna választ. Azért ma
radt Kánaán földén is anyagias, föld
höz ragadt. Ha Sodorna környéke gaz
dagabb anyagi javakkal kínálkozott, 
mint a másik vidék, akkor nem tö
rődött Sodorna bűneivel, hanem azt a 
részt választotta, amely nagy vesze
delmet rejtett a lelke számára. Ábrám 
fölfejé emelte szemeit s megelégedett 
azzal, amit Isten neki kijelölt.

Jún. 24. Gál. 1:1— 10. Ésaiás 12. I. 
Móz\ 14:14— 23. Ábrám nem táplál szí- 
vében haragot a hálátlan Lót ellen. Mi
kor bajba jut, segítségére siet és meg
menti. S a maga számára ezért a szol
gálatiért semmit el nem fogad, még 
egy íonalszálat, vagy egy sarúkötőt 
sem. Mit is érnek Isten gyermekének 
a földi javak, mikor Isten maga jön 
elébe követei által, akik hirdetik neki 
a Magasságosnak áldását! Melkisédeket 
az új-testamentomi, Ige Jézus Krisztus 
előképének mondja. (Zsid. 7.) Jézus 
Krisztus hozta el számunkra az Atya 
teljes áldását,, amely mellett földi ja
vak mind elhomályosodnak s amelyet 
földi javakért odaadnunk nem lehet 
és nem szabad.

iJún. 25. Luk. 15:1— 10. I. Pét. 5: 
6— 11. Luk. 15:11—32. Csel. 3:1—16. /. 
Móz. 15:1— 6. Ábrám hite már erősen 
próbára volt téve eddig is azáltal, 
hogy évek telteK el azóta., mióta őt Is
ten Kihívta régi hazájából azzal az 
Ígérettel, hogy nagy nemzetté teszi, 
és íme, még semmi jel sincs arra, 
hogy ez az Ígéret beváltassék, mert 
hiszen neki még most sincs gyermeke. 
De mikor szívének ezt a panaszát ki
önti az Ur elöt,'t s (az Ur megvigasztalja 
avval, hogy régi Ígéretét megismétli 
és megerősítj, akkor Ábrám hisz Is
tennek. Ez a hit tulaj doníttatik neki 
igazságul. S mindig is a hit az, amely 
által az ember Isten előtt megigazul, 
mert csak hittel teheti magáévá Isten 
megigazító kegyelmét.

Jún. 25. Gál. 1:16— 24. Zsolt. 84. /. 
Móz. 17:1— 10. 15—22. Ábrám itt kapja 
meg Istentől új nevét, Ábrahámoí s fe
lesége, az eddigi Szárai helyett a Sára 
nevet. Az új név azt jelenti, hogy Is
ten ígéreteinek beteljesedése közele
dik, Ábrahám csakugyan népek soka
ságának atyja lesz. Nemcsak Ábrahá
mot fogadja itt kegyelmébe Isten, ha
nem a majd tőle származó népet is, 
amely az ő választott népe lesz, mélyet

föl akar majd használni más népeknek 
Őhozzá vezetésére is. Sára benne van 
ebben a kegyelmi szövetségben, azért 
kell a nemzetség további fenntartójá
nak, a tőle születendő Izsáknak, az 
Ígéret gyermekének, lennie s nem le
het azzá Ismael

Jún. 27. Gál. 2:1— 10. V. Móz. 7: 
12— 21. /. Móz. 18:1— 15. Most már 
az időpontja is meg van határozva 
az ígéret gyermeke megszületésének. 
Három féríiú hozza ezt hírül, kik
ben Ábrahám felismeri Isten küldötteit. 
Jellemző, hogy magasztaló szavát 
azért főleg egyikhez intézi —  »Jó 
Uram« —  mintha abban a másik 
kettő fölött álló urat ismerné föl. 
Később kitűnik, hogy nem tévedett. 
Sárában megnyilatkozik az eredeti asz- 
szonytermészet: hallgatózik,, kételkedik 
és mentegetőzik. Éva öröksége.
Jún. 28. Gál. 2:11-21. V. Móz. 8:1-10 I. Mz. 

¡8:16-33. Két férfiú Sodorna felé tart, 
a (harmadik, az Ur, Ábrahámmal marad, 
hogy mint barátjával beszéljen vele 
s közölje vele terveit. Az Urnák ez a 
bizalma fölbátorítja Ábrahámot, hogy 
közbejárjon azokért, akiket Isten íté
lettel «kar sújtani. De bátorságához 
nagy alázatosság is járul s ez teszi 
Isten előtt kedvessé, úgy, hogy foko
zatosan növekvő kérésere újra, meg 
újra helybenhagvólag felel.

Jún. 29. Gál. 3:1— 14. V. Móz. 8:11— 
20. 1. Móz. 19:15— 29. Sodomában, fáj
dalom,, öt igaz sem találtatott s így 
az .egész városnak nem kegyelmezhe
tett meg Isten. Az egyetlen Lót is csak 
titokban őrizte hitét, de bizonyságtétel
lel még családját sem tudta megnyerni 
az Urnák. Az Ur azonban —  Abra- 
hámért —  mégis megkegyelmezett 
Lótnák és családjának. De vannak em
berek, akik Istennek még legnagyobb 
kegyelmével is játékot űznek. így tett 
Lót felesége is. Szíve nem tudott el
szakadni a bűnös Sodomától, vissza
nézett és sóbálvánnyá vált. Ha megin
dultál a keskeny úton, hátra ne nézz!

Jún. 30. Gál. 3:15— 22. V. Móz. 9:15— 
29. /. Móz. 21.-9— 21. Isten Izraelről is 
gondoskodik. A törvénytelen gyerme
kek sincsenek kizárva az Ö kegyelmé
ből. Hégár már elcsügged és hitetlen
kedik. De Isten meghallja —  nem az ő 
szavát,, hanem —  a gyermek szavát 
s felel reá. Megnyitja Hagár szemeit 
s megmutatja neki a forrást, amelyet 
eddig, hitetlenségében, nem tudott 
meglátni. Csak az Isten által megnyi
tott szemek —  a hit szemei, látják a 
a soha ki nem apadó forrást, Isten 
kegyelmét. I
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