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,.Kiki ezt mondja az ő barátjának: Mit felelt az Ür? 
és mit szólt az Úr?“

Jer. 23:35.

Boldog idők, boldog emberek, amikor ez volt fontos az embereknek 
és ez érdekelte őket, hogy »mit felelt az Ür? és mit szólt az Ür? Amikor 
ki-ki erről beszélt barátjával. Nem az időről, nem a divatról, nem a 
szomszédokról és barátnőkről, nem is a nehéz megélhetésről és a fizetés 
redukálásáról, hanem arról, hogy »mit felelt az Úr? és mit szólt az 
Ür?«

Vajjon  minket is az érdekel-e elsősorban, hogy mit szólt az Ür? 
Felmerül-e előttünk egyáltalán ez a kérdés, vagy egészen mellékes ez 
számunkra? Én most ezt a kérdést nemcsak a világ gyermekeinek teszem 
fel, hanem tudatosan Isten gyermekei;n|ek is. Vájjon te, Isten gyermeke, 
mit felelnél erre? Vájjon te megkérdeznéd-e, mielőtt bármit is tennél, 
mielőtt bármire határoznád el magad, mielőtt bármit mondanál, hogy 
»mit szólt az Úr« hozzá? Vájjon te mindig kérted-e az Űr tanácsát, és 
vájjon minden elhatározásod kérdés volt-e az Úr színe előtt, melyre fele
letet vártál az Úrtől, vagy nem volt néked fontos az, hogy mit felelt?

Ne nékem felelj, Felelj az Úrnak. És ne te felelj, feleljenek azok, 
akikkel együtt élsz, akik ismernek a mindennapi életedből. Feleljenek 
azok. akiket esetleg megbántottál, megsebeztél azért, mert nem 'kérdezted 
meg előbb, hogy mit szól az Ür?

Vagy megkérdezed és nem várod meg, hogy mit felel? Vagy meg
várod és nem hallod m eg? Vagy meghallod és nem érted meg? Vagy 
megérted és még sem engedelmeskedel? — Az Ür szól, az Úr felel 
most is ugyanúgy. Bár figyelnél rá és engedelmeskednél Neki!

Dr. F. M. d. fi.
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Szemelvényen Luther életéDoi.

8. Luther, a kereszthordozó.
Luther gyermekkorától kezdve, 

egész életéin keresztül sokat beteges
kedett, és a'testi betegség nem egyszer 
súlyos keresztként nehezedett reá. Na
gyon kedvezőtlen hatással volt reá 
ebből a szempontból az erfurti ko
lostorban töltött idő, amikor is egy
részt a sok virrasztás, böjtölés, ön
sanyargatás, amely az üdvösség- el
nyerését célozta, másrészt a súlyos 
lelki tusák egész életére kihatólag alá
ásták testi egészségét. A vvormsi úton 
is ezt írta 1521 április 14-én a 
Wormisban tartózkodó Spalatinmak: 
»Jövünk, Spalatinom, jóllehet a Sá
tán nem egy betegség által •igyekszik 
ebben megakadályozni. Mert mióta 
Eisenachot elhagytam, folyton beteg 
voltami, s most is olyan beteg va
gyok, amilyen még sohasem voltam.« 
A wartburgi tartózkodása alatt is so
kat szenvedett.

Különösen súlyos beteg volt 1527 
július 6-án. Halálát várták. Luther, 
mint mindig, ekkor is, a súlyos ke
reszt alatt is az Úrhoz menekült. 
Imádkozott. így vette az erőt. Azt 
vitte az Űr elé, hogy milyen örömmel 
halt volna és halna meg még most is 
azért az ügyért, amelyet az Úr reá 
bízott. Bugenhagen kérlelte, hogy ve
lük együtt ő  is imádkozzék a közöt
tük való további mcgmaradhatásért, 
»nekünk nyomorultaknak és sokak
nak vigaszul«, amire így válaszolt: 
»Bár számomra a meghalás nyereség 
lenne, dé a testben megmaradnom 
szükséges volna sokakért. Édes Is
tenem,, legyen mejg a Te akaratod!« 
Hitvesének mintegy búcsúzásul ezt 
mondta: Drága Katalinom, ha az
Űr ezúttal magához szólít, hajolj meg 
kegyelmes akarata előtt. Élj Isten Igé
je  szerint és tarts ki mellette, úgy 
erős, állandó vigaszod lesz.« Ima

után »drága Jancsikáját« kívánta lát
ni. Mikor hozzá vitték, és ez reá 
mosolygott, így szólt: »Óh, szegény 
gyermekem! Drága Katalinomat és té
gedet, szegény árvámat, hűséges Is
tenemnek ajánllak. Semmitek sincsen, 
de az Isten, aki az árvák atyja és az 
özvegyek bírája, gondoskodni fog  ró
latok« . Luther nem halt meg. Már 
másnap jobban érezte magát és Jó
násnak, aki meglátogatta, arról be
szélt, hogy a szenvedés iskolájában 
járt és hogy »az Űr a pokolba vezet 
ési ki is vezet onnan. Az Űr megöl 
és életre is kelt. Mert Ö a halál 
és az élet Ura.«

1537 februárjában, mikor úton 
volt, ismét halálosan beteg lett és 
Schmalkaldenben feküdt. Egy hétig 
rettentően szenvedett. Lelki erejét 
mutatja, hogy még ő vigasztalta az 
ágya körül álló, szomorkodó bará
tait. Melanchtont az Űr Jézus halá
lára és arra emlékeztette, hogy ha 
az ember az Úrban elhunytakkal kö
zösségbe akar jutni, akkor meg kell 
halnia. De az Űrnak ismét más gon
dolatai voltak felőle, mint az embe
reknek. Luther felgyógyult. Góthá- 
ból azt írta a feleségének: »...halott 
voltam és tégedet a gyermekekkel 
együtt Istennek ajánlottalak. . .  De 
olyan erővel kiáltottak értem az Úr
hoz, hogy úgy érzem, hogy újjászü- 
lettem. Azért adj a gyermekekkel 
együtt jó  Atyánknak hálát, mert ezt 
az atyátokat elvesztettétek volna . . .  Az 
Űr ezen az éjszakán csodát tett velem 
és még mindig csodát tesz jámbor 
emberek könyörgése á lta l« ... Más
nap azonban ismét válságosra fordult 
az állapota. Bugenhagent megbízta, 
hogy feleségének adja át búcsúüdvöz
letét: » . . .  türelemmel viselje el ha
lálomat és gondoljon arra, hogy 12 
éven át örömben és békességben él
hetett velem. Mint jámbor hitves 
nemcsak hűségesen ápolt, hanem szol
gált is nékem, amit az Űr fizessen 
meg néki ama napon . . .  Ugyancsak
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köszöntse nevemben az Isten Igéjé
nek szolgáit iis« . . .  Most is életben 
tartotta őt az Úr. Még nem végezte 
el a feladatát.

A következő évben bizonyos tüne
tek a gutaütés gondolatát ébresztették 
Lutherben. Ekkor is alázatos volt: 
»Drága Úr Jézus, üss csak ide, készen 
vagyok, mert a Te Igéd alapján fel
oldoztattam és a Te testeddel és vé
reddel éltem.«

Bizonyos az, hogy Luthert semmi
féle testi nyomorúság és betegség és 
kereszt nem tudta Istenéhez való benső 
viszonyában megingatni. Hitt Benne, 
Reá bízta magát és övéit és nyugod
tan várta a holnapot, a halált, az 
örökkévalóságot. A keresztjét úgy 
hordozta, amint az Isten megváltott 
gyermekéhez méltó. A kereszt alatt 
is megdíosőltette az Urat!

(Folytatjuk.) Z H.

A megbabonázott ajtó 
története.

v sry férfi állt egy ajtó előtt me 
«'¡vesszővel a kezében és mérte: egy 
méter húsz centiméter széles, egy mé
ter nyolcvan centiméter magas. Az
után a fejét csóválta. Újra mért. Me
gint egy méter húsz centiméter szé
les, egy méter nyolcvan centiméter 
magas. Fejét rázta. Felülről kezdte a 
mérést: egy méter nyolcvan centi
méter magas, egy méter húsz centi
méter széles. És újra a fejét rázta. 
Erre már megálltak a járókelők körü
lötte és csodálkozva nézték a különös 
embert. Vájjon elment az esze? És 
a férfi újra mért. Az eredmény me
gint ugyanaz volt: egy méter húsz 
centiméter széles, egy méter nyolcvan 
centiméter magas. Á férfi fejét rázva 
így szólt: »Vagy én vagyok bolond, 
vagy ez az ajtó meg van babonázva.« 
Az emberek kérdő tekintettel néztek 
az ajtó felé, mire a férfi megszó
lalt: »Nézzétek, ez az ajtó, bárhogy 
is mérem, egy méter nyolcvan centi

méter magas és egy méter húsz cen
timéter széles és mégis ezen a kis 
ajtón keresztül ment el a szép nagy 
házam, istállóm, csűreim, szántóföld
jeim, réteim, lovaim, teheneim, ko
c s im — és most már semmim sincs, 
mehetek koldulni. . .  Vagy ez az ajtó 
van megbabonázva, vagy bolond va
g y o k ...«

Az emberek egy pillanatig némán 
álltak. Egyesek nevetni akartak, de 
tekintetük az ajtóra esett és meg
látták felette a felírást: »Az arany 
bárányhoz.« Most már megértették, 
hogy a különös ember mit gondolt. 
A korcsma ajtaján keresztül ment 
el minden, mert mindenét elitta — 
és most mehet koldulni.

Az emberek gondolatokba merül
ve mentek tovább és nem egynek ju
tott észébe, amit mondani szoktak, 
hogy a szeszesitalokban többen ful
ladnak meg, mint a tengerben.

A MINTA.
Mindig mosolyog és szereim szolgál, 
Tekintetéből távol fény ragyog. 
Lényéből már a menny nyugalma árad. 
El sohse fárad.

Megsérteni semmivel nem lehet,
Hisz nincsen benne kit megsérteni. 
Nincs énje. Földhöz nem köti már 
Kész hazamenni. [semmi.

Nincsen neve. Krisztus nevében él. 
Krisztus kezének csendes eszköze. 
Krisztus lényének visszasugárzása. 
Hűséges mása.

lm itt a minta. Áldó kél kezed,
Én Mesterem, vezesse hát a vésőt. 
Fájjon, h í fá j! Én a kegyelmed :en- 
Készíls el engem! [gém !

f í .  E .
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Napsugár a szívben.
Aki azt szeretné, hogy a szobája 

világos legyen, kinyitja az ablaktáb
lákat és beengedi a napsugarakat. Sö
tét szoba egészségtelen. Hasonlókép
pen kell a keresztyénnek, ha boldog 
akar lenni, szívének ablaktábláit Is
ten előtt felnyitnia. Engedd, hogy 
Krisztus ¡arcának napsugarai a szíved
be áradjanak! El fogják űzni a két
ség hideg ködét és könnyek között 
látható lesz a szivárvány.

Egy ismerősöm szegénysége és a 
sok megpróbáltatás dacára, amely ér
te, egyike a legboldogabb keresztyé
neknek. A boldogság nem függ a be
vétel nagyságától. A békesség és 
örömforrás a szívben van. Amíg ez 
a forrás tiszta és Isten akaratának 
van alárendelve, addig nem kell félni 
attól, hogy keserű szavak hagyják el 
ajkunkat. Sok keresztyén a rossz han
gulatát gyenge egészségével akarja 
megmagyarázni. Pedig éppen ellen
kezőleg, a gyomor vagy egyéb pana
szok'sokszor békételen, aggodalmas
kodó szívnek a következményei. A 
gyógyszert, amelyre ilyen egyénnek 
szüksége van, nem lehet sem orvos
nál, sem patikában beszerezni. Egy 
nagy adag Isten Igéjéből jókor reg
gel, a szív feltárása a Mester Ígé
retei előtt, igazi imádság és szeretet 
gyakorlása másokkal szemben, —  ez 
ragyogóvá fogja  tenni a szemet és 
mindent rendbe hoz.

Ne felejtsd el, hogy te magad vagy 
örömödnek vagy nyomorúságodnak 
okozója. Te magad természetesen nem 
tudsz lelki napfényt teremteni, mint 
ahogyan a hajnali csillagot sem tu
dod létrehozni. De tudod lelkedet ki
tárni a napfény előtt és befogadni 
Krisztus világosságát.

Senki sem hiszi el, hogy milyen 
nagy az imádság ereje és mire képe
sít, csak az, akit a tapasztalat tanított 
meg rá és már megkísérelte. (Luther)

Kényelmetlen számodra 
Jézus ?

A kirakatok nagyon szépek voltak. 
Különösen egy műkereskedésnek a ki
rakata áhított meg. Gyönyörködtem 
a képekben. Három kislányka állt 
mellettem; figyelmes lettem a beszél
getésükre: »Jaj be szépek ezek a ké
pek!« — mondta az egyik. »Ez a 
legszebb, ahol a Megváltó kopog az 
ajtón« —  szólt a második. »Csak 
azt nem értem, hogy miért kopog« 
—  kérdezte a harmadik — »hisz Ő 
mindenhová bemehet, ahová akar.« 
»Nem,« —  felelt a másik, —  »ez 
a kép a szív ajtaját ábrázolja, és ha 
valaki bezárja a Megváltó előtt szí
vének az ajtaját, akkor —  azt mondta 
édesapám, -— sokszor nagyon soká 
kell kopogtatnia, »Nekünk is meg
van otthon ez a kép« —  szólt újra az 
előbbi, —  »csak még sokkal szebb 
és nagyobb. Nagymama adta édes- 
anyáéknak karácsonyra, ott függ az 
ebédlőben, csak mikor két héttel ez
előtt édesapa születésnapján nagy tár
saság volt nálunk, kitették a sötét
kamrába. Azt gondolom, ha nagy
mama látta volna, sírt volna.« Többet 
nem hallottam. A kislányok tovább 
mentek.

Nem szoktuk mi is a Megváltót a 
sötétkamrába tenni órákra, napokra, 
hetekre vagy még hosszabb időre, 
mert kényelmetlen nekünk reágondol
ni, mert a jelenléte zavar minket cse
lekedeteinkben? Nem kell Néki á mi 
szívünk ¡ajtaján is különféleképpen 
kopognia és bebocsájtatást kérnie? 
Barátaink és ellenségeink eszközök az 
Ö kezében, ¡akik által a kopogtatás 
műveletét végzi. Minden, amivel ta
lálkozunk, szenvedés, nyomorúság, be
tegségek, örvendetes és szomorú ese
mények nem mind hírnökei-e az Úr
nak, kalapáosütései szent kezének, 
amely által jelzi, hogy szívünk aj
taja előtt áll és bebocsájtatást kér 
a szívünkbe? Nincs olyan emberi szív,
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olyan emberi lélek, amelynek ajtaja 
előtt meg ne állt volna, s korán vagy 
későn né kopogtatott volna. Nyisd fel, 
mielőtt késő!

Laknak itt bűnösök?
Gondolkozzatok azon. hogy mi is 

volna, ha az Űr Jézus ma megjelen
nék és kopogtatna a házak aj
taján. Áz első útja a lelkészlakhoz 
vezet. Kopogtat az ajtón. A leány ki
nyitja az ajtót, ránéz az idegenre 
és csodálkozva hallja a különös kér
dést: »Laknak itt bűnösök?« Más kér
dése nincs, m ert. . .  »azért jött, hogy 
megkeresse és megtartsa, ami elve
szett« (Luk. 19, 10). »Itt, a pap
iakban bűnös?« —  kiált megbotrán- 
kozva a leány. »Hisz itt a tisztelendő 
úr lakik!«

Szomorúan megy az elutasított 
Megváltó a tanítólak felé és ugyan
azzal a kérdéssel kér bebocsájtatást: 
•Laknak itt bűnösök?« A tanítóné 
rémülten néz a szemébe és így szól: 
•Itt bűnösök? Az én férjem a tanító, 
aki a gyermekeket minden szépre és 
jóra tanítja!«

Nehéz szívvel indul a Megváltó a 
községháza felé. Ott sem talál meg
értésre.

Vájjon a kereskedők jobban meg 
fogják-e 'érteni? »Laknak itt bűnö
sök?« •— kérdezi félénken a keres
kedőt. Óh, a kereskedő! Reggeltől 
estig erejét megfeszítve igyekszik csa
ládja számára a szükségeseket meg
keresni. Van is neki ideje, ilyen fur
csa kérdésekre felelni. »Bűn? Nem, 
Uram, ilyen különös árú nincs az 
üzletemben. Különben is most nem 
érek rá vallásos kérdésekkel foglal
kozni . . .? «

Vájjon a munkásnak lesz-e ideje 
Jézus számára? Nem ő-e az a »sze
gény«, akit a Biblia boldognak nevez 
(Luk. 6, 2 0 )?  Csak befogadja majd

a Megváltót? De itt sem talál az Űr 
megértésre: »Bűnös? Ne itt keresse, 
Uram, hanem odafenn a munkaadók
nál. Ók használják ki a mi erőinket. 
Övéké a nyereség, miénk a teher. 
Odafenn a villákban és kastélyokban 
találhatja meg a bűnösöket.«

Mit tegyen a kopogtató, bűnösöket 
kereső Megváltó? Ebben a városban 
nincsen bűnös. De talán a kórházban 
mégis akad bűnös. Ott fekszik egy 
szegény elcsábított fiatal leány. Apja 
becsületes nevét beszennyezte. Kitaszí
tották. Az egész rokonság, az egész 
»keresztyén világ« osak egy nevet tud 
az ő  számára: bűnös!

A Megváltó megjelenik és halkan 
bekopog kérdésével. »Laknak itt bű
nösök?« A szegény lány kétségbe
esetten temeti arcát kezébe és resz
ketve a szégyentől így kiált: »Uram, 
távozz el tőlem, nagy bűnös vagyok.« 
Ekkor belép a Megváltó, kezét rászo
rítja a láztól égő homlokra és túl
áradó megváltói szeretettel így szól: 
»Megbocsáttattak néked a te bűneid. 
Eredj el békességgel!. . . «

G O N D O L A T O K

Milyen nagy dolog, hogy imád
kozhatunk. A  jövőt nem ismerjük, 
de ismerjük Istent. Csodálatos ido- 
log az, hogy, szeretete hordoz 
minket és az Ö erős kezei vezet
nek bennünket.

Egy balt vértanú utolsó leveléből.

Ha háttal a világosság, a nap 
felé fordulva állsz, akkor az ár
nyékod magad elé esik, ha meg
fordulsz és a napba nézel, akkor 
az árnyékod a hátad mögé kerül 
és nem zavar téged. , így van ez 
Jézussal. A z a kérdés, hogy szem
be nézel-e vele vagy hátat fodí- 
tasz n ek i!
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Hudson Taylor, ; nárius megkérdezte tőle, hogy ezl 
• Evangélium, amelyet hallott, változ-la Kína Belföldi Misszió _ megalapí- : t a U a _ e  m e g > ’  így véla8zolt:’ „Nem 

o  , május •) 111: nem az munkálta ezt, amit hallóitója 100 évvel ezelőtt, május 
született. Az Úrnak áldott eszköze 
volt, aki szoros összeköttetésben élt 
a Megváltóval és feltétlen engedel
mességével világító példakép volt. 40 
évig imádkozott Hunan tartományért, 
amely ellenséges álláspontot foglalt 
el az idegenekkel és így a misszioná
riusokkal szemben is.

1898-ban megnyíltak az elzárt aj
tók. A hűséges imádkozó arra vá
gyott, hogy megtekinthesse azt az or
szágot, amelyet Isten az ő hitére néki 

. ajándékozott. Dacára idős korának, 
a hosszú utazást mégis megtehette. 
1905. június 5-én idősebbik fiával 
és menyével Changsába érkezett, az 
ott dolgozó misszionáriusok és ben- 
szülött munkások nagy örömére. Ah
hoz gyenge volt, hogy nyilvánosan 
beszéljen, de meleg, hálás szeretettel 
vette körül mindenki. A kilátótorony
ból még végigtekinthetett a szép, ki
terjedt országon, mint egykor Mózes 
az ígéret földjén. Két nappal későb
ben itt hagyta ezt a világot és a 
mennybe költözött, egy sóhaj, egy 
szó nélkül. Temetőül nem leheteti 
volna alkalmasabb helyet találni szá
mára, mint annak a tartománynak 
fővárosát, amelyik legtovább tartotta 
magát elzárva az Evangélium előtt 
Iiudson Taylor egész életét azért ál
dozta fel, hogy az Evangélium, Kí
nában is eljusson mindenhova s az 
Úr teljesítette szívének hő óhajtását 
imáit meghallgatta s megáldotta min
den munkáját.

ara, hanem az, amit láttam. Isme 
ek egy embert, aki az egész kör

nyezetének réme volt; ha valaki 
ceményebben szólt hozzá, ordított, 
mint a vadállat és ópiumszívó is 
volt. De amióta Jézusé lett, égé 
szén megváltozott. Most szelíd é 
eddigi gonosz szokásait és az 
ópiumszivást is abbahagyta. Azt 
áttam ebből, hogy a ti tudomá

nyotok jó tudomány.“

Kínából.Egy Kínéban dolgozó misszioná 
rius összejöveteleire ellátogatot 

egy magas állású hivatalnok, aki

Sámuel Ali Hussein
az »Életemből« című könyvében az 
arab nőkről többek között azt írja, 
hogy a gyermektelen asszonyok hely-1 
zete nagyon nyomorúságos. Férjeik 
halálosan gyűlölik őket. Reggel és 
este köszönés nélkül jönnek és tá
voznak hazulról s azt a kevés időt, 
amit otthon töltenek, a lehető lég 
keserűbbé teszik számukra. Még az 
asszonyok is megvetik őket, gúnyol
ják, csúfolják, mintha maguk lenné
nek okai annak, hogy nincsen gyer
mekük. A szegény asszonyok azután 
fiúgyermekért imádkoznak éjjel és 
nappal, legyen bár vak, vagy béna, 
csak vége szakadjon szenvedéseiknek.

Egy alkalommal két fiatal asz- 
szony ment el az asszuani missziói 
klinikára s hosszadalmas kérdezőskö- 
désekre elmondták, hogy azért jöttek 
a hakimához (orvosnő), mert nin
csen gyermekük és gyógyszert sze
retnének kapni, hogy fiúk szülessen. 
Az orvosnő azt felelte, hogy nála 
ilyen gyógyszer nincsen, csak Isten j 
tud segíteni a bajukon. A két asz- 
szony csalódottan, összetört szívvel tá
vozott.

Ha ezeknek az asszonyoknak a
a misszionárius nagy örömmel fo - : helyzetét megértjük, akkor komolyan 
gadott. Azelőtt távoltartotta magát j fogunk imádkozni azért, hogy az 
az óráktól és igyekezett elkerülni i Evangélium ereje mihamarább sza- 
a misszionáriust. Amikor a misszió- i badságot hozzon nékik is.
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Jun. 16. II. Sám. 15:17-30. Ap. 
csel. 10:34—48. Isten nem személyválo
gató; Ő előtte nincs pogány és nincs 
zsidó és — ne felejtsük — nincs keresz

tyén sem, olyan értelemben, hogy Ö e- 
! miatt elvetne, vagy a magáénak tartana 
valakit. Aki enged a Szent-Lélek mun- 

| tájának és általa Jézushoz engedi magát 
yezetni, az Isten gyermekévé lesz, akár
ki vagy akármi volt is azelőtt. Aki pe- 

| dig nem enged a Szent-Léleknek, nem 
fogadja el Megváltójának az Ur Jézus 
Krisztust, az távol marad Istentől, még 
ha meg van is keresztelve. A vízzel való 

i keresztséget a Szent-Lélekkel való ke- 
j resztségnek kell kiegészítenie, vagy előbb, 
mint az a pogányoknál, s így Korné- 

; húsnál is történik, vagy utóbb, mint a- 
hogy a gyermekkorban megkeresztelt ke
resztyéneknél. történik.

hm. 17. 11. Sám. 16:1-15. Ap. csel. 
11:1-4; 18-30. Az első'keresztyének, akik 
zsidóból lettek keresztyénné s akiknek 
még nem lehetett annyi tapasztalatuk, 
mint a mai keresztyéneknek, mennyivel 

; könnyebben megértették és elfogadták 
: Isten gondolatait és terveit: Péter egy- 
\ szerű elbeszélése ' Kornélius megtérésé- 
1 röl elég volt nekik arra, hogy meglás
sák azt, hogy «a pogányoknak is adott 
az Isten megtérést az életre.» Hány ke
resztyén áll ma kételkedve, hitetlenül, 
gúnyolódva, vagy közönyösen a pogány- 
misszio munkájával szemben! S vájjon az 
anyagi terhekkel, éhséggel és nyomorúsá
gokkal küzdő keresztyén testvéreink se
gélyezésében is nem állunk-e hátrább 
azoknál az első keresztyéneknél?

Jun. 18. II. Sám. 17:1-14. És. 65: 
17-19; 24,25. Isten az embert nem há
borúságra és boldogtalanságra teremtette 
hanem békességre és boldogságra. A 
háborúságot és boldogtalanságot az em
ber szerezte magának bűnével, mikor 
hallgatott a kisértő szavára, amely Is- 

j ten ellen való lázadásra ingerelte. Is-
I fennek meg kellett engednie, hogy a bűn 

megteremje és kiérlelje a maga gyü
mölcseit, de az ő  végcélja az emberi-

- séggel most is a békesség, öröm, bol
dogság. S amit Isten célul kitűzött, azt 

a el is fogja érni. A Golgotha keresztje 
által megvetette az alapját az uj égnek

II és uj földnek s eljön az idő mikor ezt
i a földet el fogja foglalni jogos Ura, 
i- Jézus Krisztus, s megvalósul itt a bé

kesség országa. o
Jun. 19. Luk. 6:36-42. Rím. 8:18-27 

Máté 5:13-16. Csel. 4:1-12. Az ember 
bűnbeesése az egész teremtett világot

a romlás rabságába vitte. Nem teremhe
tett többé csak szép virágokat és édes 
gyümölcsöket, hanem tövist és bogács- 
kórót is kell teremnie. S a virág és 
gyümölcs is múlandó, télen mindennek 
el kell halnia. Teljes felszabadulás eb
ből a rabságból csak akkor lesz, ha 
Isten gyermekei is megszabadulnak a 
bűn és halál rabságából, ha majd az 
Ur Jézus újra eljövetelekor vele együtt 
dicsőségben jelenhetnek meg, s vele 
együtt uralkodhatnak az újjá lett földön. 
Isten gyermekeinek hő vágya és imádsá
ga ez: «Jövel Uram Jézus.»

Jun. 20. Zsolt. 40. Zsid. 1. A zsi
dókhoz irott levél Jézus Krisztust mint 
az ó-testámentomi Ígéretek és jelképek 
beteljesülését és valóra válását állítja 
lelki szemeink elé. A próféták és az 
angyalok csak előhírnökei voltak az eljö
vendő Fiúnak, aki a láthatatlan Istennek 
valóságos képmása, s aki miután itt a 
földön elvégezte a váltság munkáját, 
újra fölment a dicsőségbe s ott ül az 
Atya jobbján. Jézus Krisztus örökké volt 
és örökké lesz, s az ö  földi élete arra 
való volt, hogy megmutassa nekünk az 
Ö örök dicsőségét. Megláttad-e már ezt?

Jun. 21. II. Sám. 17:15-29. Zsid. 
2:1-8. Isten gondoskodott róla, hogy 
Szent Fiának dicsőségét ne csak azok 
ismerhessék föl, akik szemtanúi voltak 
földi életének, halálának és feltámadá
sának, hanem hogy azoknak a Szentírás
ban összefoglalt bizonyságtétele által az 
Igében munkálkodó Szent-Lélek minden 
emberi nemzedéket is meggyőzhessen er
ről a dicsőségről. Hozzánk is szól az 
Ige által a Lelek, s ha nem hallgatunk 
rá és nem engedjük meggyőzeim ma
gunkat, nincs számunkra semmi menek
vés. A bűn árja elsodor, elveszünk, el- 
kárhozunk.

Jun. 22. II. Sám. 18:1-18. Zsid. 
2:9-18. Jézusnak különleges, egyedülálló 
dicsősége az volt, hogy Isten és ember 
volt égyszemélyben. Mint ember az a 
tökéletes ember volt, akinek Isten óhaj
totta látni az embert, vagyis bűn nélkül 
való. Tökéletes istensége tette erre ké
pessé. De tökéletes Megváltóvá csak szen
vedések által lehetett, azért kellett a 
bűnt kivéve, mindenben hasonlóvá lennie 
az emberekhez, mert az emberi életnek 
elmaradhatatlan része a szenvedés. De 
mig az ember a saját bűne miatt szen
ved,! addig Jézus az ember bűne miatt 
s az emberért és az ember helyett Szen- 
vedett.wlgy lett Megváltóvá, az én Meg-



váltómmá is, a te Megváltóddá is. Tu
dod-e ezt?

Jun. 23. II. Sám. 18:19-33. Zsid. 
3:1-14. Mi vagyunk Istennek lelki háza, 
amelynek építője a Jézus Krisztus. Aki 
magát, mint a Szent-Lélek által meg
elevenített élő követ az ö  kezébe adja, 
azt ö  beépíti a nagy lelki házba. Kedves 
olvasóm, be vagy-e már oda épitve? S 
ha még nem, nem éppen te következel-e 
most? Nem rád vár-e egy üres hely? 
S nem vár-e Krisztus, hogy kezébe vé
lhessen s odahelyezhessen az üres helyre? 
Ne várakoztasd. A Szent-Lélek azt mond
ja: Ma, ha az Ö nevét halljátok, meg 
ne keményítsétek a ti sziveiteket.

Jun. 24. II. Sám. 19:1-23. Zsid. 
4:1-13 Isten hat napi munkálkodás után 
megpihent, de csak a teremtés munkájá
tól, mert a teremtett világ fenntartását 
és igazgatását azóta is munkálja. A he
tedik napot azonban megszentelte, hogy 
az a hat napon át munkálkodó ember 
számára is nyugalom napja legyen. Van 
azonban Isten nyugodalmi napjának mé
lyebb jelentősége is. Jelenti a szívnek 
azt a teljes nyugodalmát, mikor az em
ber már semmit sem akar a maga ere
jéből és akaratából végezni, hanem egé
szen reábizza magát Istenre és őbenne 
pihen. Ismered-e ezt a nyugalmat?

Jun. 25. II. Sám. 19:24-39. Jer. 
sir. 3:22-32. A népe romlásán kesergő 
próféta miben találna vigasztalást, ha 
nem Isten kegyelmében? Ez a kegye
lem az, amely soha el nem. fogy, hanem 
minden nap megújul s elkíséri a hívőt 
utolsó lehelletéig. S ha szenvednünk kell, 
ha igát kell viselnünk, ha megaláztatás
ban részesülünk, nem ismerhetjük-e föl 
mindebben is Istennek nevelő, megtisz
tító, megszentelő kegyelmét? S a csen
desen elviselt szenvedés után nem jön-e 
a vigasztalás, a fölemeltetés?

Jun. 26. Luk. 5:1-11. /. Pét. 3:8-15. 
Luk. 9:18-26. Csel. 5:34-42. Micsoda 
boldogság és békesség uralkodnék a ke
resztyén közösségekben, ha azoknak min
den tagja megvalósítaná azokat a ta
nácsokat, amelyeket Péter mond a 8-11. 
versekben! S micsoda vhágosság áradna 
ki az ilyen közösségekből a sötét világ
ba, s vonzaná a hitetleneket a meleg 
tűzhelyhez, amely Isten közelében várja 
őket! istennek jóságos szemei vannak 
az igazakon, ezt kellene éreznie, hirdet-; 
nie, mások előtt is láthatóvá tennie min
den keresztyén életnek, hogy azok is 
eljuthassanak erre a tapasztalatra, s el
fordulhatna tőlük Istennek haragos or
cája.

Jun. 27. Zsolt. 45. Zsid. 4 :14-5 :’ 0. 
Milyen nagv dolog ez, hogy nekünk o- 
lvan Megváltónk van, aki szenvedett és 
igv meg tudja érteni a mi szenvedésein
ket, aki meg is kisértetett és igy tudja,

mi a kísértés. De mily jó, hogy ő i 
szenvedéseket és kisértéseket bűn nélkül 
tudta elviselni, mert igy nem kellel 
a maga bűneiért is engesztelő áldozatot 
mutatnia be, mint az emberek közül való 
főpapoknak,# hanem ö  maga lehetett nem
csak tökéletes Főpap, hanem tökéletes 
szeplőtelen engesztelőáldozat is a mi 
bűneinkért. Erre támaszkodjunk, s lehul
lik lelkűnkről a bűnnek terhe.

Jun. 28. II. Sám. 24:1-4. 10-25. 
Zsid. 5:11-6:8. Mily szomorú, hogy min
den időkben a mostaniakban is tapasz
talhatni azt, hogy Isten gyermekei olyan 
nehezen haladnak előre az uj életben. A- 
milyen kedves a kis csecsemő a maga 
tudatlanságában és tehetetlenségében, c- 
lyaii elszomoritó és visszataszító egy 10- 
12 éves gyermek, vagy éppen egy tel- 
nőttsorban levő ifjú, aki még mindig 
olyan tudatlan és tehetetlen, vagy testi
leg olyan fejletlen, mint egy csecsemő. 
S hányszor látjuk ezt a lelki életben a 
keresztyének közt. Istennek mindig újra 
meg újra azt kell nekik megmondania, 
amit már régen tudniok kellene. Soha
sem válnak érett keresztyénekké, sőt min
dig abban a veszélyben forognak, hogy 
nemcsak megállnak a fejlődésben, hanem 
vissza is esnek. Ne játsszunk a kegye
lemmel, hanem engedjük magurk t e őob- 
re vitetni általa!

Jun. 29. I. Krón. 28:1-10. 20. Zsil 
6:9-20. A Szentírás szigorú szavai és 
kemény feddései ne rémületbe és két
ségbeesésbe hajtsanak bennünket, hanem 
bűnbánatba és megalázkodá ba. Isten jó 
és idvességes dolgokat tart késze i a bűn
bánók és alázatosak számára. Ha ke- 
resztyénségünk lanyha, ha visszaestünk, 
meneküljünk a kereszthez, vessük abba 
reménységünknek horgonyát és megtar
tatunk. A kárpit kettéhasadt, mikor Jé
zus kilehelte lelkét a kereszten, s mi 
a megnyílt ajtón át behatolhatunk a 
szentek szentjébe, Isten atyai szivéhez.

Jun. 30. I. Krón. 29:1-20. Zsid. 
7:1-7; 22-28. Melkisédek ó'.estámentomi 
előképe volt Jézusnak: király és pap egy 
személyben. De Melkisédek csak előkép 
volt. Jézus pedig valóság. A Melkisédek 
példája nyomán áldozatot bemutató zsi
dó papság, a Lévi nemzetsége, csal: 
ideig-óráig tartó megbékülést nyújtha
tott a bűntől nyomott emberi léleknek, 
mert hiszen a saját bűne tökéletlenné 
tette iezt a szolgálatot. Ilyen főpapra van 
szükségünk, amilyen Jézus. Az Ö egy
szerű, bűn nélkül való áldozata kimond
hatatlanul nagyobb értékű, mint ezer 
meg ezer földi napnak, ezer meg ezer 
áldozata. Jézus áldozata egyszer s min
denkorra elegendő, nem kell és nem 
szabad azt jelképekben sem ismételni, 
csak oda kell hozzá járulni lélekben é- 
hittel elfogadni. Vorghn Cyuién1.
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