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HÁLAADÁS ÉS KÖNYÖRGÉS.
Hívtál Urunk, s mi íme, összejöttünk,
Mert hívó szózatod szívig hatott;
Hisszük, Te is itt vagy jelen közöttünk,
S áldásodat örömmel ránk adod.
Legyen szivünkbe szent neved bevésve,
S törvényed is, melyet nekünk adál,
Hadd légyen úgy itt is, miként az égbe’, 
Alattvalók mi, s Te a nagy Király!
Oh, hála Néked, hogy a megfáradtat 
Terített asztal várja s friss kenyér,
De százszor hála, hogy Igéd is adtad, 
Amelytől lelkünk új erőre kél.
És hála, hála, hogy mi úgy jöhettünk 
Orcád elé mint megváltoitaid,
Kegyelmed napja itt ragyog felettünk, 
Bűnünket véred eltörölte mind.
És hála Néked, hogy magunkra öltve 
Nekünk adott egész fegyverzeted, 
ígéreted majd így lehet betöltve,
Hogy a kisértő rabbá nem tehet.
Mert a gonoszt, Urunk, Te összetiprod,
S nem bánthat minket többé félelem,
Ha jól megértjük ezt a drága titkot:
Ki Benned él, azé a győzelem!
Keresztelj meg hát Lelked szent tüzével, 
Télként szolgáid hadd legyünk Neked,
S vihessük majd a lángot szerteszéjjel, 
Ébresztni, mentni elveszetteket!

A Fébé-tagok 1932. évi konferenciájára 
írta : Vargha Gyuláné.
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Szenteltessék meg a Te 
neved.
Máté 6:9.

A Fébé-tagok konferenciáján a Miatyánk 
első kéréséről tartott előadás vázlata.

iveikor a Miatyánknak ezt az első 
kérését elmondjuk, legtöbbször 

nem gondolunk másra, ha ugyan 
egyáltalán gondolunk valamire, 
mert fájdalom, a Miatyánkot sokan 
elmondják gépiesen, minden gon
dolat nélkül, — mint arra, hogy 
Istennek neve ne ejtessék ki gú
nyolódások, szitkozódások, károm
kodások közt, mint ahogy azt 
sokszor halljuk hitetlen emberek 
ajkairól. Arra már kevésbbé gon
dolunk, hogy Isten nevét még 
könnyedén, felületesen, a minden
napi beszélgetésbe minden komo
lyabb gondolat nélkül belékap- 
csolva sem szabad ajkainkra venni, 
csak mindig abban a tudatban, 
hogy szent az, akiről szólunk. De 
ez a kérés ennél is többet jelent. 
Aki a Bibliát jól ismeri, az tudja, 
hogy a Biblia nagy jelentőséget 
tulajdonit a neveknek. A mai em
ber csak aszerint választja meg 
gyermeke nevét, hogy annak a 
hangzása tetszik-e neki, vagy ezt 
a nevet viseli-e a gyermek apja, 
keresztapja, vagy más hozzátarto
zója. A Bibliában a kiválasztott 
névvel valamit ki akartak fejezni. 
(Lásd II. Móz. 2:21—22; I. Sám. 
1:20.) Isten maga is ad nevet 
egyes embereknek, amelyek szin
tén jelentőségteljesek (pl. I. Móz. 
17:5; I. Móz. 32:28.) A név tehát 
nemcsak puszta név, hanem maga 
az illető egyéniség, aki viseli. S 
milyen nevet ad Isten önmagának, 
mikor Mózes őt efelől megkérdezi? 
„Vagyok aki vagyok.“ És monda : 
„így szólj az Izrael fiaihoz: A  
Vagyok küldött engemethozzátok.“ 
Isten az egyetlen, aki mindig van. 
Sohasem volt idő, amikor Óróla

azt lehetett volna mondani, hogy: 
lesz és sohasem lesz idő, amikor 
Őróla azt mondhatná valaki: volt. 
Isten az egyetlen örökkévaló és 
az egyetlen változhatatlan. Aki 
így gondol reá, az megérzi az Ő 
kimondhatatlan szentségét és azt, 
hogy nemcsak Isten nevének kell 
megszenteltetnie, hanem magának 
Istennek, az Ő teljes lényének és 
személyiségének. Meg kellene döb
bennünk ettől a szentségtől s féle
lemmel gondolhatnánk Istenre,
— mint ahogy félelemmel gondolt 
az ótestamentomi Izrael népe a 
nagy Jehováhra, a Seregek Urára,
— ha a Miatyánkot evvel a szó
val nem kezdhetnénk: Mi Atyánk. 
De az Ur Jézus által s az ő  nevé
ben így szólíthatják mindazok, 
akik Jézus váltsághalálába vetett 
bizalommal közelednek Istenhez. 
S azok azt is tudják, hogy a meg
szólítás második szava: „ki vagy 
a mennyekben“ nem azt teszi, 
hogy Isten valami távollevő Isten, 
aki fenn ül a mennyei trónon s 
nem törődik velünk, szegény, nyo
morult, földönjáró és küzködő 
emberekkel, hanem azt jelenti, 
hogy Isten ott lakozik, ahol Őbenne 
hívő, Őneki engedelmeskedő szí
vekre talál. Ur Ő az egész terem
tett világ fölött, Ur Ő a hitetlenek 
fölött is, de igazi lakása ott van, 
ahol Őt befogadják s Neki enge
delmeskednek, így elsősorban a 
mennyei seregek közt s aztán a 
földön az Ő gyermekeinek szívé
ben. Ahol pedig Isten lakozik, ott 
van a menny. „Az Isten országa 
tibennetek van,“ mondja az Úr 
Jézus a tanítványoknak. (Luk. 
17:21.) S Pál apostol így szól: 
„Nem tudjátok-é, hogy ti Isten 
temploma vagytok és az Isten 
Lelke lakozik bennetek?“ (I. Kor. 
3:16.) S Isten, aki az ő  hívő 
gyermekeinek szívében lakik, őben- 
nük és őáltaluk akar megszentel-
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telni és megdicsőíttetni. Vizsgáld 
meg a szívedet és az életedet. 
Istennek hívő gyermeke! Megnyil- 
vénul-e azokban Istennek szent
sége? Milyen az életed a családi 
körödben, földi hivatásodban, tár
sadalmi érintkezéseidben? Meg- 
látszik-e rajtad, hogy szívedben 
Isten lakik. Isten, aki szent és aki 
megdicsőíti magát azoknak az 
életében, akik az Ó nevét s abban 
Őt magát, megszentelik. Ilyen gon
dolattal imádkozd azután ezt a 
kérést: „Szenteltessék meg a Te 
neved“ és vigyázz, hogy azt iga
zán megszenteld. V. Gy.-né.

V
A titokzatos ajtó.

Egy gondtalanul élő, egészen 
világias érzelmű ember azt 

álmodta, hogy a szomszéd város 
vásárcsarnokában volt. Csodálko
zott, hogy egyik oldalfalon egy 
ajtót vett észre, ahol eddig nern 
volt. Közelebb lépett, hogv jobban 
szemügyre vegye s amint a kilin
cset megnyomta, megnyílt. Belépett 
s különös jelenetet látott. Sok férfi 
és nő járkált szomorúan föl és 
alá, mint akiknek a lelke aggo
dalommal van tele. Beszélni kíván
tak, de azt vette észre, hogy a 
legtöbbje nem régen halt meg. 
Szomorúan néztek rá. sajnálták, 
hogy ő  is ide került, de egy szót 
sem szóltak. Nagy félelem vett 
rajta erőt emiatt; gyorsan az 
ajtó felé fordult, hogy kijusson a 
szabadba, de a sötét, komor tekin
tetű kapus megállította. Mély, síri 
hangon szólt hozzá : „Többé nem 
mehetsz ki 1“

Az álmodó így felelt: „Itt jöttem 
be s most újra ki akarok menni!“ 

„Nem lehet“ — volt a válasz 
„Lásd az ajtó befelé nyílik, úgy
hogy csak bejönni lehet, kimenni 
nem!“

■

u g á r“

Ez a kilátás minden erejét el
vette s kétségbeesett pillantással 
állt a titokzatos ajtó előtt. Végre, 
hosszas várakozás és könyörgés 
után az ajtónálló engedett s egy 
hét múlva kimehetett. A nagy öröm 
közben fölébredt.

Mikor a falu lelkészének el
mondta az álmot, az komolyan 
figyelmeztette őt és kérte, hogy 
még aznap adja át a szívét az Ur 
Jézusnak, mert nem tudhatja, hogy 
egy hét múlva életben lesz e még. 
„Egy álom csak nem ijeszthet 
meg ennyire 1 Ha megtérek, azt 
szeretném mondani, hogy a szeretet 
indított arra. s nem félelemből 
tettem“ — felelt az ember.

„S ha Isten, akinek szeretetét 
eddig nem vette figyelembe, most 
ilyen komoly intés által akarja, 
magához vonni?“ — mondotta a 
lelkész. De hiábavaló volt a lel
kész kérése, nem hallgatott a 
figyelmeztetésre.

Egy hét múlva vásár volt. 
Szokás szerint elment a város 
vásárcsarnokába s kereste az ajtót, 
amelyet álmában látott, de mivel 
nem találta, megelégedetten kiál
tott ; „Minden a régiben van ; meg
ebédelek s egy üveg bort is 
iszom hozzá!“

Mikor késő éjszaka hazafelé 
tartott, leesett a lováról és meg
halt. Ez egy hét múlva történt!

Te, aki e sorokat olvasod, 
Isten Igéje, lelkiismeretednek a 
hangja, Istentől s az Ő gyerme
keitől jövő különféle figyelmezte
tések hányszor akartak már meg
térésre bírni! Mennyit imádkoz
hattak már érted I Istennek ke
gyelme s az Ő szeretete hányszor 
hívogatott: „Jöjj. mert minden 
kész!“ (Luk. 14:17.) Siess, hogy 
el ne késsél!
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Ma, ha az Ő szavát hall
játok, meg ne keményítsé

tek a ti szíveteket.
Zsid. 3 :7 —8.

Nagy fájdalmak gyötörték, de 
csendes és nyugodt maradt. 

Nem hagyta el panaszszó az ajkát, 
mikor búcsút kellett vennie az 
évek óta megszokott barátságos 
családi hajléktól. S a kedves, 
vidéki öreg bácsi bekerült az egyik 
fővárosi kórházba.

Állapota aggasztó volt s még 
este meg kellett operálni. Gyöngéd 
szeretettel, érdeklődéssel vette kö
rül mindenki s nem tudta meg
érteni, hogy ez neki szól, megkér
dezte, hogy miért törődnek vele 
ennyire, mikor ő egészen idegen. 
A mi Megváltónk nagy szeretete 
indít bennünket a mások iránti 
szeretetre, — volt a mellette levő 
diakonissza testvér felelete. A mi 
Megváltónk. Olyan különösen 
hangzott előtte s nagyon figyelme
sen hallgatta, amit a testvér a 
Megváltóról mondott, akivel ő 
mindennap beszél, akitől tanácsot 
kér, akinek a szolgálatára oda
szentelte az életét, aki az ő leg
jobb Barátja. Egy ilyen élet egészen 
ismeretlen fogalom volt a számára. 
Kedves testvér. — szólalt meg 
közben — én nagyon jó ember 
voltam mindig, nem bántottam 
senkit, mint egy galambpár éltünk 
hosszú évek során át a feleségem
mel, nem volt közöttünk semmi 
súrlódás, de — de Istennel nem 
sokat törődtem. Ha ilyen beteg 
nem lettem volna, nem jöttem 
volna kórházba s nem találkoztam 
volna magukkal. Milyen jó, hogy 
idekerültem. Kedves testvér, imád
kozzék velem. Áhítattal kulcsolta 
össze a kezét s a testvér minden 
szavát ismételte. Végül kedves, 
sokat jelentő hangon tette hozzá: 
Uram, bocsásd meg minden bű

nömet. Hogy is készülhetett volna 
el jobban a műtétjére? Nyugodtan 
nézett elébe s utána is csendes, 
boldog volt, pedig a legsúlyosabb 
operációk közé tartozott az, ame
lyen keresztülment. Mikor már 
magánál volt s az inspekciós orvos 
a hogyléte felől tudakozódott, 
tiszta szemekkel, szelíd mosollyal 
felelte: „Jobban doktor úr, köze
lebb jutottam Istenhez.“ Az orvos 
először nagyon csodálkozott, nem 
tudta megérteni, hogy mondhat 
valaki ilyent a halálos ágyán, a 
mondat második felénél már sötét 
pír borította el arcát. Szokatlan 
volt neki, hogy egy betegtől ilyent 
halljon s kényelmetlen is. Isten 
nélkül élt ő is.

Míg öntudatnál volt, megkérte 
az egyik testvért, hogy adja át 
a feleségének, aki reggel bejön, 
a háláját azért a nagy szeretetért 
s annak sok megnyilvánulásáért, 
amelyben 30 éven keresztül része 
volt. Bíztatták, hogy arról még 
lehet szó, hogy találkozzék vele. 
Nem, kedves testvér, a reggel 
nagyon messze van, akkor én 
már nem lehetek itt. Ez volt a 
sejtése s valóra is vált.

Csodálatos előttem ez a kép. 
Egy ember halálos betegen, né
hány órára Isten gyermekeinek 
körébe kerül s megtér, boldogan 
megy haza a mennyei hajlékokba. 
Mennyi öröm és újjongás járja át 
az ember szívét, mikor ezt látja. 
De önkéntelenül is megjelent 
előttem egy másik kép. Van aki 
hallja a' hívó szót, határozottan 
felismeri Isten akaratát, de haboz, 
mérlegeli a helyzetet, érdemes-e 
engedni, mindent odaadni, nem 
éri-e őt veszteség, ha minden 
fönntartás nélkül szolgáltatja ki az 
életét Isten kezébe. S az ingado
zás, kétfelé sántikálás vége hány 
esetben az, hogy a szem mindig 
jobban elvakul az égi világosság
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számára, a fül mind süketebb 
Isten szavának a hallására, a 
szív egyre keményebb s az ember 
szerencsétlenebb, nyugtalanabb, 
ingerlékenyebb, mint valaha, meri 
tudja, hogy van a sz imára egy 
mód, hogy te'jesen boldog legyen 
s szinte önmaga elől bujkálva 
kerüli azt ki, hogy valamiképpen 
meg ne kelljen válni a bűneitől. 
Ijesztő és szomorú kép. Szegényes 
és nyomorult élet. Óh, miért for
dulsz el attól a kimondhatatlan 
nagynagy boldogságtól, a folyam 
mély árjánál még mélvebb békes
ségtől, amelyet az Úr Jézus tár 
eléd? . . . Miért? . . . Miért?

I. 1. d. t
Elmúlt már ajkamon a fájdalmas panasz, 
Jézusban megleltem a békét és vigaszt. 
Nem hallgathatom el, szivem szerÍRt kérlek 
Jöjj Hozzá, ismerd meg, boldoggá tesz téged.

Enyém lett Jézusban a menny idvessége, 
Megváltott, hazavár örök dicsőségbe. 
Számodra is nyitva ez atyai hajlék, 
Gondold meg testvérem, ott lehetnél te még.

Ne habozz, nincs idő, elmúlik az élet, 
Gyorsan kell távoznod, mikor nem is véled, 
Óh, miért halnál meg, az Úr nem akarja. 
Készen vár reéd is, kegyelme, irgalma.

Az Ür kopogtat most ajtaján szívednek, 
Hívó, szelíd szavát hallgasd meg, ne vesd

[meg.
Add ét magad néki, légy övé örökké 
S ne vonjon el Tőle semmi soha többé.

Békességet talált.

Evekkel ezelőtt Halle és Naum
burg között egy zsidó keres

kedő járt kocsijával. Hátul ült a 
régi bőrökön, amelyekkel keres
kedett. A kocsisát Keresztélynek 
hívták, legkedvesebb olvasmánya 
a Bibliája volt. Mindig magával 
hordta s mivel lova jól ismerte az 
úlat, Keresztély elővette a Bibliáját 
s hangosan olvasott. Az Úr előre 
kiáltott: „Keresztély ne olvass!“ 
„Azt nem tudom megtenni,“ — 
felelte.— „Akkor halkan olvass 1“

„Azt nem tudom megtenni; ha 
olvasok, akkor hangosan kell ol
vasnom. mert máskép nem értem 
meg.“ Erre a zsidó így szólt: 
„Akkor menj el.“ S Keresztély 
kezébe vette a Bibliáját s elment. 
A zsidónak más szolgát kellett 
fogadnia. Ez azután sem hango
san, sem halkan nem olvasta a 
Bibliát. De az urának meg kellett 
tapasztalnia azt, hogy keresztyén 
szolgával többre megy, mint egy 
istentelennel. Az üzlet nem ment 
olyan jól, mint azelőtt. S emiatt 
Keresztélyt magához hivatta s 
megkérdezte: „Keresztély, nem 
lennél megint a kocsisom?“ „Szí
vesen, de szabad olvasnom?“ 
„Miattam olvashatsz.“ S így ko
csiztak újra éveken keresztül. 
Közben a zsidó beteg lett s min
dig betegebb. Észrevették, hogy a 
vége felé közeledik. Egyre sóhaj
tozott: „Az én bűneim, igazságos 
Isten, az én bűneimI" A barátai 
vigasztalták, hogy mindig becsü
letes ember volt. „Igen,“ — kiáltott 
— „hat szál deszka és egy szem
fedél után szaladtam.“ Azt kívánta, 
hogy Keresztély menjen hozzá. 
Az meg is jelent. „Keresztély, 
imádkozzál!“ S a hűséges szolga 
ura ágya mellé térdelt s hangosan, 
bensőségesen imádkozott Krisztus
hoz, az irgalmas Üdvözítőhöz, 
hogy könyörüljön meg az ő 
gazdáján. Az ágyban az agg min
dig csendesebb lett s mikor Ke
resztély az ima után felállt, meg
szorította a kezét s fölfelé tekintve 
utolsó erejét összeszedve, komo
lyan így szólt: „Óh, Jézus, Dávid
nak fia, könyörülj rajtam!“ A 
zsidók, akik olt álltak, bedugták 
a fülüket s elszaladtak. Csak Ke
resztély maradt ott és amikor 
gazdájának szemét befogta, egé
szen bizonyos volt benne, hogy az 
békességet talált az Úr Jézusnál.
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Leszegezett Biblia Naval- 

gundban.

A navalgundi bálványtémplom- 
ban egy Bibliát őriznek ba

bonás tisztelettel. Dr. Petitpierre 
misszionáriusnő egy alkalommal el
látogatott Navalgundba és ő is el
mondhatta azt, amit Pál apostol: 
„Akit azért ti nem ismerve tisztel
tek, azt hirdetem én nektek“ (Csel. 
17:23.).

Körülbelül 70 évvel ezelőtt egy 
hindu pap kapta a Bibliát egyik 
misszionáriustól. Ettől kezdve 
nemcsak ő olvasta szorgalmasan, 
hanem másokat is igyekezett a 
tartalmával megismertetni. Bár ő 
maga nem keresztelkedett meg, 
mégis a Biblia olvasása által ő is 
és mások is átadták életüket az 
Ur Jézusnak. Ez azután kihívta 
egy „szent embernek“ a haragját 
úgy, hogy az egy nagy szeggel 
keresztülszegezte a Bibliát. Később 
a lelkiismerete nyugtalanította, a 
szeget kihúzta s a Bibliát csönde
sen a másik faluba küldte. Azon
ban nem maradt ott sokáig, mert 
ellopták. A tolvaj, aki elvitte, még 
aznap nyomorúságos véget ért. 
Így hivta fel a Biblia magára a 
figyelmet. A pogányok szép ezüst 
ládába tették és saját templomuk
ban helyezték el.

Ez év januárjában felkereste 
dr. Petitpierre kisasszony a templo
mot. Magas helyen épült és lép
csők vezettek fel hozzá. Az ajtót 
nehéz függöny takarja. Aki be 
akar lépni, annak kívül le kell 
tenni a cipőjét.

„Beléptünk a templomba, — ír
ja — a pogány pap elénk jött s 
kért, hogy foglaljunk helyet. Majd 
nagy áhítattal előho’ ta a Bibliát 
a kamrából, ahová csak neki volt

szabad bemennie. Arannyal kivarrt 
piros selyem kendőbe volt be
göngyölve s ünnepélyesen tette 
elénk a padra.

Kibontogattuk, a mangaluri 
missziói nyomdában készült 1865- 
ben. Lapjain látszik a használat. 
A pap elmondta röviden, hogyan 
került oda a szent könyv. Külön
ben tud egy kicsit olvasni, de a 
Bibliát nem olvassa. Kielégíti őt 
az, hogy selyem kendőbe burkolva 
tiszteli. Megragadó volt látni, mi
lyen tisztelettel tette vissza újra a 
ládába. De megdöbbentő volt a 
gondolat, hogy az igazságot, mely 
őt is képes volna üdvösségre 
juttatni, igy lebilincselve ládába 
zárja“.

Ti népek mind tapsoljatok, har
sogjatok Istennek vigságos szóval. 
Mert az Ur felséges, rettenetes, 
nagy király az egész földön. Alánk 
veti a népeket, a nemzeteket lá
baink alá. Kiválasztja nékünk 
örökségünket, Jákob dicsőségét, 
akit szeret. Felvonul Isten harsona
szónál, kürtzengés közt az Ur. 
Énekeljetek Istennek, énekeljetek; 
énekeljetek királyunknak, énekel
jetek ! Mert az egész föld királya 
az Isten: énekeljetek böcsességgel. 
Isten uralkodik a nemzetek fölött; 
Isten ott ül az ő szentségének 
trónján. Népek fejedelmei gyüle
keztek össze, mint Ábrahám Iste
nének népe, mert Istené a földnek 
paizsai; magasságos Ő igen 1

Zsolt. 47.

Istennek ereje bizonyos mérték
ben együttmunkálkodhatik az én 
erőmmel, vagy az én erőm mellett, 
de tökéletesen csak akkor végez
heti a maga munkáját, ha én az 
„Isten erőtlenségévé“ váltam. (I. 
Kor. 1 : 25.) (Steinberger.)
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Tudakozzátok az Írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Jul. 17. Máté 7:13-23; Róni. 8:12- 
17. Máté 12:46-50. Ap. csel. 16:16-32. 
Az, amit a Biblia testnek nevez, az nem 
csupán az a 'húsból és vérből álló, szem
mel látható test, amelyet közönségesen 
ez alatt a név alatt értünk, hanem 
mindaz a lelki indulat is, amely a test
tel veleszületett s vele szoros kapcsolat
ban van, tehát az embernek eredeti, 
természetes lénye, vagyis az «én»-je. Aki 
innék az akarata szerint él, az meghal, 
vagyis Istentől mindig távol marad, itt 
is és az örökkévalóságban is. Isten Lelke 
viszi bennünk véghez az újjászületést, a- 
melynek folytán ennek a Léleknek a 
vezetése alá jutunk. Így lesz Isten A- 
tyánkká s mi az Ő gyermekeivé, akikre 
vár a földi szenvedések után a mennyei 
örökség.

Jut. 18. Zsolt. 65. Zsid. 13:1-3. 
5-12. A keresztyén ember szeretetének s 
ebből fakadó imádságának mindenkire 
ki kell terjednie: a hivő testvérekre, az 
az idegenekre, az elöljárókra, az ellen
ségekre. S aki az Ur Jézusban, az Ö 
örökkévaló Megváltójában megtalálta a 
maga támaszát, az megerősödik ebben a 
a szeretetben s szive nem fog ide-oda 
hajladozni, mert arra az erős Meg
váltóra tekint, aki úgy szeretett ben
tiünket, hogy kész volt értünk kínt és 
gyalázatot szenvedni.

lul. 19. I. Kir. 16:29-17:7. Zsid. 
13:13-25. S ha az Ur gyalázatot szen
vedett érettünk, ne legyünk-e mi is ké
szek gyalázatot szenvedni az Ő nevéért? 
Ne legyünk-e készek kimenni a világ 
gyermekeinek nagy táborából s ahhoz 
a megvetett kicsiny sereghez tartozni, 
amely az Ő nevéről vallást tevő ajkaknak 
gyümölcsét viszi Isten elé? A békesség
nek Istene kihozta a halálból a juhok 
nagy Pásztorát, s ha mi készek vagyunk 
elveszíteni a mi régi életünket Őérette, 
akkor minket is kihoz a halálból, s az 
Ő Lelke által megújított életet élhetünk 
Isten dicsőségére.

Jul. 20. I. Kir. 17:8-14. /. Tim. 
1:1, 2, 12-17. Pál apostol nagyon vi
lágosan meg tudta egymástól különböz
tetni azt az életet, amelyet a Jézussal 
való találkozás előtt élt s azt az uj 
életet, amelyet Ő általa és Őbenne élt. 
A Jézus nélkül való élet teljesen elité

it nJő, gonosz élet, a Jézussal való élet 
az Isten irgalmasságának és kegyelmének 
a bizonyítéka, megújult, az Urnák szen
telt élét. Van-e neked is ilyen bizonyos
ságod afelől, hogy van múltad és van 
jelened, s hogy ezeket egymástól éles 
határvonal választja el, az újjászületés?

Jul: 21. 1. Kir. 18:1-15. /. Tini. 
2:1-10. Isten azt akarja, hogy minden 
ember üdvözöljön. Ö mindenkiért oda
adta szent Fiát és mindenkit hiv Jézus 
keresztjéhez. S azok, akik már ott van
nak a keresztnétl s letették arra bűneiket, 
imádkozzanak azokért, akik még távol 
vannak. Mi lenne a világból, ha Isten 
egyszerre csak elvenné belőle az imád
kozó embereket? S ez be fog egyszer 
következni, mikor Istennek hü gyerme
kei elragadtatnak az Ur Jézushoz. (I. 
Thess. 4:17). Akkor e világra csak íté
let várhat. De ameddig itt vagyunk: 
imádkozzunk!

Jul. 22. I. Kir. 18:16-29. /. Tim. 
3:14-4:5. Jézus Krisztus élete, halála, 
feltámadása kétségtelenül titkos és érthe
tetlen dolog a természetes emberi el
mének, s aki a maga eszével akarja 
azt megfejteni és megérteni, az előtt 
mindig rejtély is marad. De aki hisz a 
kijelentésnek, aki enged Isten Lelkének, 
Aki az ige által szól hozzánk, az előtt 
megnyílik a ¡titok,, s az boldogan tekint
het belé isten csodálatos kegyelmébe 
és megmentő szeretetébe. Ne a kétkedő 
lelkek által felállított szabályokra figyel
jünk tehát, amelyek csak megzavarják 
a lelkeket, hanem Isten igéjének vilá
gos kijelentésére.

Jul. 23. I. Kir. 18:30-46. Péld. 16: 
1-9. Aki maga akarja intézni az életét, 
az, még a legjobb szándék mellett is, 
eltéved. Lehetetlen, hogy a saját sor
sát önkényesen igazgatni akaró ember 
vagy fel ne fuvalkodjék, vagy kétségbe 
ne essék. Csak az, aki minden dolgát 
és útját az Urra bizza, találja meg lel
kének békességét. Az ilyen ember csodá
latos tapasztalatokat tesz. Isten még el
lenségeit is jóakaróivá tudja tenni. Ő  
ad csodás tanácsot», ő  igazgat mindent 
a legjobban. Ha bűneinket könyörületes- 
ségével eltörölte, akkor gondolatainkat 
úgy fogja formálni, hogy azok az Ő 
gondolataival megegyeznek, s az Ő gon-
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dolatainak teljesedése teljes boldogság
gal tölti el a szivünket. Nem csodálatos-e 
ez?

Jul. 24. Luk. 16:1-12. / Kor. 10: 
1-13. Máté 13:44-46. Ap. csel. 17:1-34. 
Pál apostol a Korinthusba Írott levelé
ben reámutat mint intő példára a pusz
tában bujdosó zsidók esetére, hogy a 
korinthusiak azon okuljanak, s mivel ők 
még nagyobb kegyelemben részesültek, 
mint amazok, mert nemcsak mannával 
élhettek és kősziklából ihattak, hanem 
maga az élet kenyere és vize, Krisztus 
táplálhatta a lelköket, óvakodjanak attól, 
hogy ezt az élő Urat bálványimádással, 
zúgolódással, engedetflenséggel megkí
sértsék. Mihozzán,< már kettős példa szól, 
a pusztában bujdosó zsidóké és a korin- 
tiiusiaké. Nem vétkezünk-e azért mi is 
a mi hű Urunk ellen?

Jul. 25. Zsolt. 66. 1. Tim. 4:6-16. 
Pál apostol világosan és határozottan 
rámutat Timotheus előtt árra a nagy 
felelősségre, amely azokon nyugszik, a- 
kikre lelkek vannak rábízva. Szóval és 
tettel, az egész élettel oda kell hatniok, 
hogy az általok vezetettek is növekedje
nek a kegyességben. Föl kell használ- 
mok azt a kegyelmi ajándékot, amelyet 
Istentől erre a feladatra kaptak. De a 
reájuk bízottaknak is szól ez az intés: meg 
he vessék a vezetőt, még ha az fiatal 
is. Isten nem emberi mérték szerint osz
togatja az Ö ajándékait, hanem a maga 
jótetszése szerint, annak, akinek jónak 
látja s akit arra alkalmassá tud tcn.ii.

Jul. 26. 1. Kir. 19:1-21. /. Tim. 
6:6-12. Milyen tévesen tudja megítélni 
a természeti ember, hogy mi válik neki 
javára és mi veszedelmére! Földi javak 
után fut s a lelkieket elhanyagolja. A 
földi élet harcában meríti ki minden 
f-rejét s nem harcolja a hitnek harcát, 
amely által örökéletet nyerhetne. Mily 
jó, hogy Isten igéje reámutat a vesze
delmekbe is s arra is, hogy lehetünk 
nyertesek, ha helyesen harcolunk.

Jul. 27. 1, Kir. 22:52; II. Kir. 1: 
1-17. /. Tim. 6:13-21. Az igében kijelen
tett igazságról Isten gyermekei is bizony
ságot telteinek. S bizonyságot tesz az ő 
szavaikon keresztül is Istennek Szent 
Lelke. Aki hallgat a bizonyságtételre, az 
fölveszi a hitnek harcát s megmenti 
a maga lelkét, aki pedig elveti e bizony
ságtételt s kevélykedvén, megmarad a 
maga hitetlenségében, az elveszti a lel
két.

Jul. 28. II. Kir. 2:1-15, II. Tim. 
1:1-14. Nem félelemnek lelke az, amit 
isten az Ő gyermekéinek ad, hanem erő
nek és szeretetnek és józanságnak a lelke. 
Gondoljuk me,g, milyen becses kincs ez 
a három. Erőt nyerünk a bűn ellen való 
küzdelemre, szeretetet a mindenkinek va
ló szolgálatra és józanságot, hogy úgy 
lássuk a dolgokat, amint vannak, s ne 
vezethessen bennünket félre semmiféle 
tévelygésnek lelke. S mindezeket a kin
cseket Krisztusban kapjuk, ha Övele hit 
által egyesülünk s őbenne megmaradunk.

Jul. 29. II. Kir. 4:1-17. II. Tim.
2:14-26. Isten nagy háztartásában van
nak különféle edények, értékesebb anyag
ból valók és egyszerűbbek. De a fontos 
nem az, hogy milyen az edény külseje, 
hanem az, hogy milyen a tartalma. Ha 
nincsenek is külsőleg ékes tulajdonsá
gaid, ha nem vagy is nagy szónok, 
vagy tehetséges szervező, de ha Isten 
Leikével vagy megtöltve, akkor hasznos 
edény lehetsz Isten országának munká
jában. Erre törekedjél.

Jul. 30. II. Kir. 4:18-37. Jer. 7:
1-11. Mily hatalmasan szól itt az Ur 
a próféta által azokhoz, akik megtart
ják a külső istentiszteletet, eljárnak a
templomba, de életüket meg nem job
bítják, hanem bűneikben élnek és jár
nak. Templomba járni, látszólag val
lásosnak és kegyesnek lenni képmutatás, 
ha nem párosul evvel az igazi keresztyén 
élet, a Krisztus által bünbocsánatot 
nyert, megújult élet. Isten haragja van 
mai is a névleges keresztyéneken', s igéj,g 
hatalmas szóval hívja őket megtérésre, 
igazi keresztyén életre.

Jul. 31. Luk. 19:41-48. /. Kor. 
12:1-11. Máté 23:34-39. Ap. csel. 20: 
17-38. Mily felséges dolog az, hogy 
a Krisztusban hivők olyan élő összeköt
tetésben vannak Övele és egymással, mint 
a test tagjai a fejjel és egymással. A 
fej az, amelyből kiindul minden akarat, 
amelynek a tagok engedelmeskednek. A 
fej vezeti a tagokat azoknak különböző 
helyzete, feladatai és képességei szerint, 
s ha a tagok engedelmeskednek, akkor 
az egész test megfelel a maga hivatá
sának s ez a gondolkozó és irányitó 
fejnek a .dicsősége. Tagja vagy a Krisz
tus testének? Töltsd be engedelmesen 
a magad feladatát, bármi legyen is az!
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