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Kolossá 3 : 12—25.
Megboldogult Főnökasszonyunk áhítata nyomán készült jegyzetből.Oltözzétek fel a könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, 

szelídséget, hosszútűrést. Ezek azok a mennyegzői ruhák, ame- 
, lyekről azt mondja Isten igéje: oltözzétek fel. Amikor bemegyünk 

az Ur dicsőségébe és amikor a földi életben is bemegyünk a szentek 
szentjébe, valamit fel kell öltöznünk. A főpapnak is magára kellett 
vennie a főpapi ruhát, amely Isten utasítása szerint készült és ame
lyen semmi hiba nem lehetett. Csak ebben a ruhában végezhette a 
papi szolgálatot, csak ebben a ruhában járulhatott Isten elé. Ha nem 
vette volna magára ezt a ruházatot, azonnal meghalt volna. A szen
tek szentjébe mi sem mehetünk a magunk jóságával, csak abban a 
ruhában hozhatunk áldozatot, amely az Úrtól való. Azt a ruhát öltöz- 
zétek fel, amely össze van állítva alázatosságból, szelídségből, szere- 
tetből, jóságosságból, irgalmasságból. Nagyon ékes ruha. Ilyent senki 
készíteni nem tud. — Hogy ezt a ruhát felölthessük, előbb le kell 
vetni a régi ruhát. Kemények, szívtelenek vagyunk. Nincsen jó mi- 
bennünk. Ha valaki jóságot vár tőlünk, nagyon csalódik majd. Alá
zatosságot, hosszútűrést nem ismer a természeti ember. Homlokegye
nest az ellenkezője van meg bennünk. Gonoszságunkat, fennhéjázá- 
sunkat, türelmetlenségünket előbb le kell vetnünk és csak akkor 
vehetjük fel a főpapi ruhát. Ez a gyakorlati életet, a keresztyénséget 
jelenti számunkra. Ez egy életet igényel. Azért van olyan kevés keresz
tyén, aki így főpapi ruhában Istennek tetsző áldozatot hoz, mert ez 
az ember életébe kerül. El kell vetnünk magunktól a régit, mert 
különben nem öltözhetjük fel a másikat. Ha büszke vagyok, nem 
öltözhetem fel a türelmességet.

Elszenvedvén egymást . . .  De nem úgy, ahogy nekünk kényel
mes, hanem úgy, ahogy az a másiknak javára van. Az Úr szerint 
hordozni, elszenvedni egymást és mindazokat, akik között élünk.

Tudjuk, hogy az Úr nekünk megbocsátott; így kell nekünk is 
megbocsátanunk.

A szeretet a tökéletesség kötele. Ez nem hiányozhat. Ez a drága 
ékszer, vagy az arany fonal, amivel díszítve van a ruha, ez a fényes
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ség, a ragyogás. Aki igazán szeret, az tökéletes. Az Ür Jézus töké
letesen szeretett. Ez a szeretet minden értelmet felülmúl. Ha ez a 
szeretet van bennünk, akkor mindent megértünk. Ez a szeretet önzet
len. Aki szeret, engedelmes mindhalálig. Aki szeret, annak békesség 
uralkodik a szívében, az gazdag, tud adni, az túlárad, annak a 
beszéde nem kellemetlen, van benne feddés, dicsőítés, ének, kiárad 
belőle valami, ami gazdagság. Akármilyen helyzetben van, mindig 
feltalálja magát. Tudja mindig, hogy mit kell tennie, az Úrtól kap 
világosságot és bölcsességet.

Emlékezés.
Ozép tavaszi nap van. A hűvös-

völgyi erdők üde lombdíszben 
pompáznak. Mindenütt élet, virulás, 
amerre a szem elláthat 1 Mintha 
minden fűszálacska, levélke ho
zsannát lehelne bele a minden- 
ségbe a teremtő Isten felé.

Az erdei úton megy valaki. 
Úgy beleillik egész lénye a hozsan
nát mondó erdő szépségébe. Az 
ő szíve is háladallal van tele és 
ezt mindenki megérzi, meglátja, 
aki csak egyszer is találkozott vele. 
Szemei gyermeki örömmel simo
gatják meg a finom ágakat, a fa
kadó rügyeket. Úgy tud gyönyör
ködni mindenben, ami szép és 
szentséges 1

De azután, tekintete lejjebb 
siklik és hirtelen felhő borul a 
kedves szemekre. Vájjon mit látott? 
Mi zavarta meg egyszerre szent 
örömét? Követem a tekintetét és 
csakugyan, már én is látom 1 Váj
jon beleillik-e az erdő ünnepi 
szépségébe az a sok-sok papír
darab szanaszét az úton. a fűben, 
az erdei padokon ? Kirándulók 
jártak ittl Emberek, akik nem ér
tették meg az erdő hozsannáját 
és visszhangja nem zengett a 
szívükben.

A kedves szemek fájdalmas 
tekintete többé már nem a fákat, 
bokrokat, papírdarabokat látja, ha
nem messze-messze néz. Eg> szerre, 
mintegy ajtónyíláson át, belát sok

sok emberi szív sötétségébe, Isten
től távol töltött életük bűneibe, 
nyomorúságába és az erdő min
den szépsége sem tudja feledtetni 
vele most már ezt a látványt.

Neked, vagy nekem talán esz
tétikai érzékünket sértette volna a 
•rendetlenség s talán még ez is 
lépcsőül szolgált volna ahhoz, 
hogy újból finoman embertársaink 
fölé helyezkedjünk. Vagy meg se 
láttuk volna. De Isten az 0  gyer
mekeinek szemét széles látókörűvé 
akarja tenni. És az övét tehette, 
mert egészen odaadta az Úrnak 
mindenét és engedte, sőt kívánva- 
kívánta, hogy az Úr azt tegyen 
vele. amit akar.

Látod — mondta nekem — 
mily nagy a munkanélküliség, pe
dig, ha valaki csak erre vállal
koznék, hogy ezeket a szétdobált 
papírokat és hulladékokat össze
gyűjtse, már ez is segítség 
volna számára. Meglepődve néz
tem rá. Hogyan? Még ez is 
lehetne munkalehetőség valaki 
számára? Olyan hihetetlenül ki
csinynek, szokatlannak tűnt fel 
előttem a dolog. De amint ránéz
tem nemes, komoly arcára, egy
szerre előttem is megnyílt egy 
ajtó, amelyen át beláttam Isten 
kegyelmének titkaiba. Igen, ez így 
igaz, ahogy most hallottam, hiszen 
egész élete annak a bizonyítéka 
volt, hogy Isten áldása, az ami
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gazdagít. (Péld. 20:22.) Megbe
csülte a legkevesebbet is. hűsége
sen forgatta a legkisebb talen
tumot is, amelyet Isten kezébe 
adott. Nem számolt, késedéimes- 
kedett, halogatott, hanem hitt és 
megtette mindig, ami tőle telt. 
(Márk 14:8.) Mi sokszor megálla
pítottuk, hogy: „Már csak öt perc 
van, azalatt nem érdemes semmi
hez sem hozzákezdeni.“ Ő az öt 
perceket áron is megvette, meg
becsülte, kihasználta és a sok öt 
perc eredménye egy-egv csodála
tos, áldott munka volt. Új perspek
tívák nyíltak meg előttem e néhány 
szava nyomán! Mennyi testi és 
lelki nyomorúságot gyógyítana meg 
az élő hit s a szociális kérdéseket, 
hogy megoldaná a Jézus Krisztusba 
vetett bátor, kitartó hit! Ő nem
csak beszélt a hitről, hanem élte 
azt, Isten gyermekének királyi 
méltóságában.

Jöjjetek el és tekintsük meg 
otthonát is.

A nagy, barátságos konyhában 
egy fölirás int felém a fehér falról. 
Ez igen mély benyomást tett rám 
mindig, valahányszor csak elol
vastam. „Szedjétek össze a meg
maradt darabokat, hogy semmi el 
ne vesszen!“ Milyen aktuális és 
ideillő ez a figyelmeztetési Meny
nyire hozzáillik a mai nehéz gaz
dasági viszonyokhoz! S míg ezen 
tűnődöm, hirtelen arra gondolokj) 
„Ki mondja ezt tulajdonképpen?“ 
Oh nem a ház anyja csupán, 
hanem maga az Űr Jézus,/Akié 
itt minden-min^n. (Ján. 6, 139 0  
kívánja így óé itt mindennek az 
Ö akarata Szerint kell történnie. 
Ott, a Bethsaida melletti, pusztán 
hangzott el először az Ür Jézus 
ajkáról ez a figyelmeztetés a tanít
ványaihoz, amikor az ötezer em
bert megvendégelte az öt árpa
kenyérből és a két halból. Az ő 
házában is ennek a csodának a

megvalósulását láthattuk, tapasz
talhattuk a 20. században. Hány
szor kérdezték tőle. Filep és And
rás módjára, amikor megtudták, 
hogy milyen kevés a ház jöve
delme: „De mi az ennyinek?“ 
(Ján. 6 :9)  Ő tudta, hogy elég 
lesz, mert tudta, hogy Isten áldá
sától függ minden. Azért nem 
számolt, nem aggódott, amikor 
mindig többen és többen jöttek 
hozzá Isten gyermekei közűi olya
nok, akik úgy látták meg Isten 
akaratát, hogy az ő házában 
szolgáljanak Üruknak. Befogadta 
őket örömmel, hittel, háiaadással, 
nagy anyai szeretettel.

Abból, ami az övé volt, sem
mit sem tekintett magáénak, ha
nem Urától megbízott sáfár volt: 
„Aki hű ahhoz, aki őt rendelte, 
valamint Mózes is az Ö egész 
házában.“ (Zsid. 3:2.)

Hogy tudta a legnagyobb ál
dozatot is meghozni örömmel, 
könnyen, ha egy emberi lélek 
érdeke úgy kívánta és hogy el
borult jóságos tekintete, amikor a 
kertben körüljárva, a szemétgödör 
szélén a hóban szétdobált koksz
darabokat látott meg. Lehajolt, 
egyenként felszedegette és a szíve 
fájt értünk, akik még könnyelműen 
vesszük az életet és még nem 
értettük meg, hogy: „Aki a keve
sen nem hű, a sokon sem az.“

Az emberek csodálják ma, 
hogy milyen fejlődés, viruló élet 
fakadt az ő munkája nyomán 
mindenütt és emberi magyaráza
tokat keresnek, de mi tudjuk, 
hogy mi volt megáldott életének 
egyetlen, titka.

Az Úré volt egészen és hű 
volt Urához mindhalálig!

B. A. d. t.

Nem azzal alázzuk meg az embereket, 
ha elhúzódunk tőlük, hanem azzal, ha 
szeretjük őket és utánuk megyünk, mint 
Jézus tette Péterrel. (Ján. 21.) (Steinberger)
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Isten segítsége.

Egy öttagú családban nagy sze
génység uralkodott, de a szü

lők feltétlenül bíztak abban, hogy 
Isten minden nyomorúság között 
is megsegíti őket.

A három gyermek kenyérért 
sírt, s dacára annak, hogy abban 
az évben nagyon jó termés volt, 
az anya nem tudott enni adni 
éhező gyermekeinek, mert nem 
volt pénzük, hogy a szükséges 
élelmiszert megvásárolhatták volna. 
Az apa cipészmester volt, de csak 
nagyon kevés munkája akadt. Na
gyon szegény vidéken laktak, ahol 
a gyermekek késő őszig mezítláb 
szaladgáltak, szüleik örömére, de 
nem előnyére a szegény cipész
mesternek.

Elfogyott az utolsó falat kenyér 
és nem volt sem munka, sem pénz. 
Ekkor kopogott valaki az ajtón. Egy 
utas ember lépett be. Az édesanya 
hirtelen letörölte köténye szélével 
könnyeit, amelyek közben meg
eredtek, amikor egy-egy pillanatig 
azt gondolta, hogy sokáig késik 
Istennek segítsége.

„Tudnod kellene, hogy Isten 
nem hagy megszégyenülni ben
nünket!“ — mondta a férje báto
rítólag. S hogy ebben megint igaza 
volt, arról csakhamar meggyőződ
hetett abból a beszélgetésből, ame
lyet férje az utas férfivel folytatott.

„Meg tudná csinálni mindjárt 
csizmáimat? Nincs más, amit fel
húzhatnék. Olyan kevés cipész
mester lakik ezen a vidéken? Jó 
darab útat megtettem s jobbra, 
balra kerestem cipészműhelyt, de 
sehol nem találtam.“

A házigazda gyors pillantást 
vetett feleségére, aki a tűzhely 
mellett ült és sírásét igyekezett el
rejteni. Ő is éppen férjére tekintett 
s megértették egymást. Tudták, 
hogy azon az úton, amelyen az 
utas hozzájuk jött, két cipészmes-

I tér is lakik s mindegyiknek a mű
helyét egy-egy festett csizma jelezte. 
Isten azonban elrejtette azokat sze
mei elől, hogy a szegénységnek a 
kunyhójába vezesse.

A javítás gyorsan elkészült s az 
idegen felhúzta újra a csizmákat.

„Mennyivel tartozom?“ — kér
dezte.

„Egy pengő és ötven fillérrel.“ 
„Ez nem sok!“ A pénzt átadta 

és elbúcsúzott. A cipészmester és 
felesége pedig úgy tekintettek utána, 
mint akiről tudták, hogy Isten küldte 
hozzájuk. Most mér újra vásárol
hattak kenyeret.

A z anya halálos ágyánál.

A haldokló édesanya kérte, hogy 
a jelenlevők közül hagyja el 

mindenki a szobáját, csak fiát küld
jék oda hozzá. Vájjon mit akart 
tőle ? Szerető, láztól égő szemeivel 
rátekintett, mintha lelke mélyén 
akart volna olvasni. „Kedves fiam, 
mielőtt meghalnék, szeretném tudni, 
hogy tiszta vagy-e még?“ Óh, mi
lyen könnyű lett volna számára a 
búcsuzás haldokló anyjától, ha azt 
felelhette volna : „Igen, anyám, bár 
erős küzdelmekbe került 1 “ — De 
a fiú, akinek különben nagyon 
könnyen pergett a nyelve, most 
elnémult, fejét lehajtotta és nem 
mert anyjának aggódó szemébe 
tekinteni. És az édesanya ebből 
megértett mindent. Szerető, meg
értő tekintettel nézett fiára és ha
lálos csend uralkodott a szobában. 
Mikor a fiú végre bátorságot vett, 
hogy anyjára tekintsen, idegen, 
merev vonást látott a szerető arcon 
s látta, hogy a szemek fénye meg
tört. Szenvedélyes fájdalommal ve
tette magát anyjára, mintha a tova- 
szálló életet akarta volna vissza
tartani és ezt kiáltotta: „Anyám, 
mától kezdve újra a te tiszta gyer
meked akarok lenni!"
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Csak Őt!
Ha majd a jobb hazába’ ott 
Aranypart mellett állhatok,
Friss forrásvízre lelhetek, 
Belémerítni telkemet!
De legfőbb üdvöt majd az ád, 
Hogy Jézust láthatóm magát.

Oh, Istennek szent városa 
Szívem úgy vágyik már oda,
Hol folyvást fényes nap nevet,
S éj nem rettenti szívemet.
De az a legfőbb óhajom:
A trónon Ót megláthatnom,
Mert legfőbb üdvöt majd az ád, 
Hogy Jézust láthatom magát.

Sok kedvesem előmbe Jő,
Kiket előbb hívott el Ő,
Nincs többet ott válás, halál, 
Szívünk egymásra rátalál.
De jobban vonzza lelkemet,
Ki nálunk is jobban szeret,
Mert legfőbb üdvöt majd az ád, 
Hogy Jézust láthatom magát.

[ Nincs égen, földön, fennt, se lennt,
| Oly nagy, oly szép, oly drága szent, 
j Mint Ű, ki éltet, üdvöt ad,
: S betölti minden vágyamat.

Oh, mily gyönyör, szívem remeg,
, Ot szemtől-szembe látni m eg:

Mert legfőbb üdvöt majd az ád, 
Hogy Jézust láthatom magát.

Fordította: Vargha Gyuláné.

Álló falióra.

Egy álló óra nemcsak teljesen 
hasznavehetetlen valami, ha

nem még kárt is okozhat, mert 
megtévesztheti az embert. De az 
álló óránál sokkal károsabb és 
megtévesztőbb az az ember, aki 
keresztyénnek mondja magát és 
emellett hűtlen kicsiny és nagy 

, dolgokban egyaránt.
A világ figyeli a keresztyének 

életét és ezt jó tudni, mert élesíti

1

| a felelősségérzetünket. De milyen 
könnyen csalódhatnak bennünk a 
kereső lelkek, milyen könnyen hajó
törést szenvedhetnek a fiatal ke
resztyének, ha nem jó példával 
járunk előttük. Az az élet. amely
ből nem árad ki fény, nem szol
gál Isten dicsőségére.

Hasonlók a vak halakhoz.

Nem régen egy vak halat láttam, 
írja Spurgeon, amely állandóan 

sötét üregben lakott. Nem voltak 
szemei, de nem is volt azokra 
szüksége, mert életét olyan helyen 
töltötte el, ahova a fénynek soha 

| egy sugára sem jutott el. Sok em- 
! bér hasonlít ehhez a halhoz; tel
jesen megelégedett azzal, hogy 
vak; de még többet mondok: sok 
olyan vak ember van, aki hango
san vitatja, hogy nincs is világos
ság, mert — mondják — ők azt 
még soha nem látták. Igen, így is 
van ; nincsenek szemeik, amelyek
kel láthatnának. Testi értelemmel 
nem lehet isteni dolgokat felfogni; 
hiányzik náluk a képesség, mellyel 
azokat megérthetnék. Testileg gon
dolkozni halált jelent.

Kitömött madarak.Egy múzeumban szép gyűjtemény 
volt kitömött madarakból; mind

egyik előtt kis papírszeleten ott volt 
a név. Halálos csend uralkodott a 
teremben. Hetenként csak egyszer 
jött be a felügyelő, hogy follseprő- 
vel leporolja a szép, kitömött mada
rakat. Ez a képe egy halott gyüle
kezetnek, ahol nincsenek felébredt 
és újjászületett emberek. Az a 
gyülekezet, amelyet Istennek Lelke 
betölthet, hasonlít egy nagy kalit
kához, telve élő madarakkal, ame
lyek ugrálnak, röpködnek . . .  A 
Lélek, amely megelevenít, meg van 
minden egyes tagban és élővé 
teszi azt.
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^  K Ü L M I S S Z I Ó

India az életünket figyeli.*Két fiatal hindu, nagyon egyszerű 
öltözékben, mezítláb megláto

gatott, hogy beszéljen velem. Ezen 
a napon sok beszélgetésem volt, 
de egy sem okozott olyan sok 
örömöt, mint az az óra, amit azzal 
a két fiatal emberrel töltöttem. Olyan 
buzgók, értelmesek és megértők 
voltak. A következő napon ismét 
eljöttek, elmondották, hogy kieső 
dák, — a város leggazdagabb és 
legkiválóbb családjának fiai. Előtte 
való napon szándékosan jöttek 
mezítláb és szegényes ruhában 
hozzám. Próbára akartak tenni, 
hogy igazán őszintén úgy gondol
tam-e, amikor az előtte való éjszaka 
elmondottam, hogy Jézus csak em
bereket lát, tekintet nélkül fajra, 
színre és vagyonra és meg akarták 
tudni, vájjon én is ennek megfele
lően fogok e cselekedni, ha szegé
nyes öltözékben jönnek el hozzám. 
Elmondották, hogy már előbb élt 
bennük az a gondolat, hogy ke
resztyénné lesznek, de azon az 
estén elhatározták, hogy ettől a 
próbától teszik függővé, megvaló- 
sítják-e tervüket, vagy nem. Mind
ezt olyan egyszerűen és őszintén 
mondták, hogy azonnal megérez- 
tem, hogy őszinte és szívből jövő 
ez a kijelentésük, különösen, ami
kor hozzátették még azt, hogy most 
készek keresztyénné lenni.

Ez az élmény nem tett büszkévé, 
hanem megalázott, mert nagyon ko
molyan üldözött az a gondolat, mi
lyen könnyen odavethettem volna 
egy meggondolatlan szót, vagy 
milyen könnyen bölcs arckifejezést 
ölthettem volna, amit már sokszor

* E Stanley Jones: Krisztus India 
Országútién című könyvéből.

megtettem. Ennyi függ a puszta 
megatartástól és a legcsekélyebb 
cselekedettől.

A  Biblia Keletafrikában.

Egy Usoke-ban dolgozó misszio
nárius beszélte el a követke

zőket. Egy csapat ember érkezett 
libasorban kis kórházunk elé. Fé 
körben ültek le a verandán, közé- 

keletafrikai szokás szerint -pen
a törzsfőnök. Talán beteget hozta 
tok kezelésre? — kérdezte tőlük a 
misszionárius. A törzsfőnök egy 
könyvet tartott a kezében és azt 
kérdezte: „Tudod-e, hogy mi ez?“ 

,Igen, egy könyv“ — felelte a 
misszionárius. „Igen és ez ezé az 
ifjúé.“ És azután elmondta, hogy 
az az ifjú a missziói iskolába járt, 
ott megtanult olvasni, de amikor 
háború tört ki két törzs között, el 
kellett menekülnie. A könyvét azon
ban magával vitte. Az egyik falu
ban befogadták a menekülőt. Ott 
a gyermekek nagyon csodálkoztak 
azon, hogy a könyv beszél hozzá
juk és szerették volna ezt ők is 
megtanulni. Az ifjú tanította őket 
olvasni. Mikor a törzsfő ezt meg
hallotta. szeretett volna ő is olvasni 
tudni. A könyv, amelyből olvas
tak, a Biblia volt. És a törzsfő ezt 
mondta: „Csodálatos dolgok van
nak ebben a könyvben 1 Messziről 
jöttünk ide, az erdőkön keresztül, 
hogy még többet tanuljunk a ti 
Istenetekről és Jézusról, akiről ez 
a könyv beszél. Adj nekünk egy 
tanítót, akit mindjárt magunkkal 
vihetünk e mi falunkba!“

Nagy az Ür és igen dicséretes, és az 
Ő nagysága megfoghatatlan. Nemzedék 
nemzedéknek dicséri műveidet s jelentgeti 
a te hatalmasságodat.

(Zsolt. 145:3-4 .)
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Tudakozzátok az írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Jun. 1. II. Sám. 1 : 1 —16. Ap. csel. 
6 :8 —15; 7 : 55—59. Istennek milyen nagy 
kegyelme nyilatkozik meg István életében! 
A Szent-Lélek képessé tette arra, hogy 
igazán az Ür Jézus nyomdokaiban járjon. 
Bizonyságtétele éppen úgy felidézte a 
kettős hatást, mint az Ű ré: az őszinte 
lelkek meggyőzetését s az ellenállóknak 
gyűlölködő hangját. Ez a gyűlölet éppen 
úgy áldozatul kívánta a hű tanítvány 
életét, mint egykor a Mesterét. De a ke
gyelem világos bepillantást engedett a vér
tanúnak a mennyei dicsőségbe, ahol a 
trónon ülő Megváltó felállt, hogy közben
járjon az Atyánál, hű tanítványa ügyében. 
S István ugyanazokkal a szavakkal mehe
tett át az örökkévalóságba, mint Mestere, 
a megbocsátás szavaival ellenségei szá
mára s a maga lelkének odaajónlásával, 
nem az Atya kezeibe, mint Jézus,, hanem 
Jézuséba, mert tudta, hogy csak Ő általa 
juthat az Atyához.

Jun. 2. II. Sám. 2: 1—10; 3:1. Ap. 
csel. 8:1 —18. István megköveztetésének 
színhelyén találkozunk először Saullal. Itt 
még, mint a keresztyén egyház ellensége 
és pusztítója áll előttünk, de szívében már 
ott van a tövis, amit István halálának a 
látása szúrt belé, de amely ellen még 
rugódozik. Krisztus ügye azonban halad 
előre s ahol befogadják az Evangéliumot, 
ott nagy öröm költözik a szívekbe. Isten 
munkáját ember meg nem akadélvozhalja.

Jun. 3. II. Sám. 5 :1 —12. Ap. csel. 
8:9—24. Milyen különbség van a keresz
tyéneket üldöző s az apostolok igehirde
tését hamarosan elfogadó Simon közt 
Első tekintetre azt hinnénk, hogy az előbbi
nek a lelkiállapota reménytelen, az utóbbié 
reményekre jogosító. Pedig éppen ellen
kezőleg van. Saul őszinte lélek, aki amit 

; cselekszik, meggyőződésből és hitből cse- 
lekszi, ha ez a hit akkor még tévutakon 
jár is, Csak jöjjön el a kellő világosság s 
az őszinte lélek nem fog neki ellenállni. 
Simon önző, számító, a maga érdekeit 
kereső fember. A keresztyénekhez csatla
kozik, mert hasznot remél ebből. Szíve 
nem igaz Isten előtt. Péter dorgálására 
megbánást mutat, de sehol sem olvassuk, 
hogy igazán megtért volna. Legyünk 
őszinték 1

Jun. 4. II. Sóm. 6:1 —11. Péld. 9:1 — 
10. A bölcseség isteni tulajdonság és az 
emberben csak úgy lehet meg, ha az 
Istennel való összeköttetésből ered. Min
den, úgynevezett bölcseséget, amely nem

ebből a forrásból ered és táplálkozik, bo
londsággá tesz, vagyis megszégyenít Isten. 
(I. Kor. 1:20—21.) Ö adja nekünk az 
igazi bölcseséget Jézus Krisztusban (I. Kor. 
1:30.) s csak az Isten szent Fiának isme
rete által lehetünk bölcsekké. Őt ismerni 
pedig annyit tesz, elismerni és megbánni 
bűneinket s elfogadni Őt Megváltónknak. 
Isten Igéje Jézushoz hív, mert Ő a lélek 
tápláló eledele és felüdítő itala.

Jun. 5. Luk. 14: 16—24. I. Ján. 3 : 13 
—18. Máté 9 :9 —13. Róm. 10:1—15. A 
világ gyűlöli az Isten gyermekeit, mert 
nem ismerte meg a Krisztust s így azokat 
sem tudja megismerni, akik az övéi. De 
Isten gyermekeinek ezt a gyűlöletet is 
szeretettel kell viszonoznia. Mennyivel in
kább kell még szerelniük egymást azok
nak, akik az Úréi 1 Pedig ebben is látunk 
sok hiányt. Mellékes kérdésekben való 
különbözőségek, szűkkeblű pártoskodások, 
kemény Ítélkezések mily sokszor .megolt- 
jók azt a szeretetek amelyet az Ur Jézus 
főpapi nagy imájában olyan könyörögve 
kért az Atyától s amely eggyé tehetné az 
övéit! (Ján. 17:20—23.) Ennek a szeretet
nek, ennek az egységnek hiánya hány 
meg nem tért ember számára teszi ne
hézzé a megtérést 1

Jun. 6. Zsolt. 36 :6—11: 37:3—7. Ap. 
csel. 8 : 25—40. A szerecsen kincstartó tör
ténete a legfényesebb példa arra, hogy 
Isten a vágyakozó lelkek elé mindig küld 
olyanokat, akik megmutatják nekik az 
útat, amely a világosságra és üdvösségre 
vezet. S az ilyen útmutatók akkor végez
nek igazán jó munkát, ha bizonyságtételük 
egészen világos és határozott s Isten Bá
rányára mutat reá, aki a mi bűneinkért a 
mészárszékre vitetett. Akit ez a bizony
ságtétel ragad meg, az tudja megragadni 
Jézus kezét s magát neki odaadni. Az 
érettünk meghalt Jézus megismerésén ke
resztül ismerhetjük meg csak az élő Jézust.

Jun. 7. II. Sóm. 6: 12—23. Ap. csel. 
9: 1—9. A szívébe tört tövist nem visel
hette el Saul, nem lehetett neki soká ru- 
gódoznia ellene. Az Ür, aki a szíveket 
vizsgálja, látta ezt, tudta, hogy bár Saul 
külsőleg még üldözi a keresztyéneket, 
szívének állapota olyan, hogy csak egy 
szó kell neki s leteszi a fegyvert. S ezt a 
szót maga az Úr mondotta ki. Sohasem 
történt még megtérés úgy, hogy maga az 
Ür ne szólalt volna meg a rugódozó, küz- 
ködő szívben. Az Ő hatalmas szava: 
„Mit kergetsz engemet?“ — tudja csak



porba dönteni a büszke emberi szivet. 
Lehet, hogy emberek ajkén keresztül szó
lal meg ez a szó, de csak, ha az Ür 
Lelke helyezi arra az ajakra, akkor éri el 
célját. Figyelj, nem szól-e hozzád is az Úr 
valamely emberi ajk által ?

Jun. 8. II. Sám. 7 : 1—16. Ap. csel. 
9 :10—21. Nem minden hívő lélek van 
olyan nagy feladatokra elhíva, mint Saul, 
de nem szép feladat-é az olyan megbizatás 
is, amilyen az Anániásé volt? Anániés neve 
nem lelt olyan közismertté a keresztyén 
egyház történetében, mint a Saulból lett 
Pál apostolé, de evvel a csekélynek látszó 
szolgálattal, amellyel az Ur megbízta, 
mégis nagy dolgot cselekedett, mert esz
közzé válhatott Saul szemeinek megnyitá
sában. Mily kár, hogy eleinte ellenkezett, 
mint sokan ellenkeznek, akikre kis szol
gálatok bízatnak! De hála a kegyelemnek, 
amely az ellenkezéseket le tudja győzni!

Jun. 9. II. Sám. 7 : 17—29. Ap. csel.
9: 22—30. Saul sem kerülhette el a min
den hívő keresztyénnel közös tapasztala
tot. hogy Kriszlus hirdetése és követése 
s_zenvedéssel jár. „Aki föl nem veszi az 
Ö keresztjét, az nem lehet az én tanít
ványom“, mondja az Ür Jézus. Saulnak is 
föl kellett vennie a keresztet. Nemcsak a 
hitetlenek üldözésétől kellett szenvednie, 
hanem a tanítványok bizalmatlanságától is. 
De az Úr mindezen keteszlülsegl téllé, s 
mindez! javára váltotta.

Jun. 10. II. Sám. 9. Ap. csel. 9:31 — 
43. „Aki hisz én bennem, ha meghal is él“, 
mondja az Ür Jézus. Ennek a nagy igaz
ságnak a megpecsételéseül adta Isten az 
első keresztyének hitének erősítésére azt 
a nehány feltámadást, amelyet az aposto
lok által vitt véghez. Ne arra indítson ez 
bennünket, hogy hasonló jeleket várjunk, 
hanem arra, hogy Krisztusban élve, biztos 
hittel számítsunk mi is a feltámadásra, 
mikor arra Istennek órája elérkezik. Az 
Ige, minden más külső jel nélkül is, telje
sen elég biztosítékot nyújt nekünk erre.

Jun. 11. II. Sám. 12:1 —10. És. 12. 
Ennek a bibliai fejezetnek ezt a címet 
adták a Szentírás összeállítói: A fogság
ból megszabadultak hólaéneke. A babi
loni fogságból hazakerült zsidó nép ajakón 
zendült fel ez a hólaadó ének. Mennyivel 
inkább túláradhat még a hálaének azok
nak ajkán, akik a Golgothán végbement 
nagy áldozat által szabaddá lettek a bűn
nek rabságából 1 Ezeknek van igazán okuk 
örömmel meríteni vizet a szabadító kút
fejéből. Ismered-e ezt a kútfőt? Merítettél-e 
már belőle? Merítesz-e belőle naponként?

Jun. 12. Luk. 15: 1—10. 1. Pét. 5 :6 — 
11. Luk. 15:11-32. Ap. csel. 3 :1 -1 6 . 
Az alázatosság az egyetlen út a felmagasz-

taltatásra. De ne ázért alázzuk meg nta* 
gunkat, hogy felmagasztaltassunk, merte; 
nem igazi megalázkodás. Az alázatos em
ber semmit sem keres a maga számára, 
hanem minden dicsőséget az Úrnak 
Ez az igazi józanság is, mert józannak 
lenni annyit tesz, mindent úgy látni, amint 
van. A józan ember tud védekezni a kí
vülről jövő támadások ellen, mert belülről 
rendben van az Ürral, s ebben van az 
erő, a szilárdság, az állhatatosság. Töké
letes ember az. oki magában semmi, aki
ben minden az Ür.

Jun. 13. Zsolt. 38. Ap. csel. 10:1—! 
Kornélius is azok közé a vágyakozó lel
kek közé tartozott, akiknek csak útmuta
tóra volt szükségök, hogy a helyes úlat, 
a Krisztus keresztjéhez, megtalálják. Míg 
ez az útmutató el nem érkezett, addig 
Kornélius azt hitte, hogy alamizsnaoszto- 
gatással, imádkozással, a maga jámbor
ságéval szolgálhat Istennek. Sok ember 
van ma is így. Imádkoznak, jótékonykod
nak, templomba járnak, de az igazságot 
még nem találták meg. Bár akadna mind 
egyik számára útmutató, s bár egy 
zárná el szívét az útmutató szolgálata 
előtt 1

Jun. 14. II. Sám. 12:13—23. Ap. csel.
10:9—23. Isten nemcsak a vágyakozó 
Kornéliushoz szólt, hanem az útmutatónak 
kiszemelt Peleihez \s. S nemcsak Kötné-' 
lius szívét kellett az Úrnak előkészítenie 
erre a találkozásra, hanem a Péterét is. 
Mert íme, Péter először ellenkezik és 
okoskodik. Sok tanítvány megtette ezt 
már azóta is, s megteszi ma is, hogy mi
kor az Ür valamely feladatot akar reájok 
bízni, okoskodnak : „De miért menjek oda? 
Van-e ennek valami értelme ? S miért men
jek éppen én? Más talán alkalmasabb 
volna.“ Ilyenféle gondolatokkal hányszor 
késleltetjük az Urat terveinek kivitelében. 
Jól van-e ez így ?

Jun. 15. II. Sám. 15:1 —15. Ap. csel. 
10 : 24—33. Péternek elég volt a tisztátalan 
állatokban nyújtott látomás, hogy Isten 
megértesse vele. hogy ő  a tisztátalant is 
megtisztíthatja. Mikor megértette magát a 
feladatot, többé nem ellenkezett. Hittel 
elfogadta, hogy ő, aki eddig azt hitte, 
hogy a Megváltó csak a zsidó népé, el
viheti a szabadításról szóló örömüzenetet j 
egy pogány háznéphez is. S mert a meg
bizatás meg is alázta őt, alázatos szívvel ! 
tud odamenni, s a dicsőséget magáról el
hárítva, egyedül az Úrra irányítja minden
kinek tekintetét. S így Kornélius is meg
érti, hogy Péternek Isten parancsolatjából : 
kell szólnia, s nyitott szívvel várja a hír
adást.
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