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Az imádság.

Mi az imádság? Az imádság szívünknek-lelkünknek az Úrral való 
beszélgetése. (Zsolt. 16, 15.) Tartalmilag az imádság kérő, hála
adó, magasztaló, bűnbánati imádság és másokért való könyör

gés. (I. Tim. 2, 1.)
Mi indít az imádkozásra? A Nagy Káté szerint mindenekelőtt 

az Istennek parancsolata. Azt mondja Luther : „Nem tőlem függ, hogy 
imádkozom-e vagy sem, hanem isten haragjának és kárhoztatásának 
terhe alatt köteles vagyok imádkozni.“ El kell tehát utasítanunk azt 
a gondolatot, hogy az imádság közömbös dolog, vagy hogy csak 
azoknak volna kötelessége, akik szentebbek és Isten előtt kedveseb
bek, mint mi. Vagy, hogy Isten látni sem kívánja imádságainkat, mert 
olyan bűnösök vagyunk. Félre az ilyen gondolatokkal, amelyek az 
Isten iránti bizalmatlanságnak a gondolatai, mert az Isten azáltal, 
hogy az imádkozást megparancsolta, értésünkre adta, hogy bűnös 
voltunk ellenére is kívánja azt. Nem akar minket magától eltaszítani, 
hanem inkább magához akar édesgetni, hogy megalázkodjunk előtte, 
feltárjuk nyomorúságunkat, esedezzünk kegyelméért. (Máté 7, 7.) Má
sodszor az Istennek parancsolatához fűzött ígérete, amely szerint ké
réseinket teljesíteni fogja. (Máté 7, 7. Zsolt. 50, 15.) Ez az ígéret kell, 
hogy szívünket lángragyújtsa, hogy kedvvel, örömmel imádkozzunk. 
Végül saját szívünknek a szükségérzete.

Minden imádkozás csak akkor lesz igazi, imádság, ha hívő 
szívből jön és az Úr Jézus nevében, azaz az Ő gondolatai s az ö  
akarata szerinti ima. Azt mondja Luther: Hogy igaz legyen az imád
ság, ahhoz az embernek komolyan át,kell éreznie a nyomorúságot, 
amely valóban szorongatja, hogy az Úrhoz kiáltson, akkor magától 
megy az imádság és akkor nincs szükség semmiféle kitanításra, hogy 
miként készülődjünk és merítsünk hozzá megfelelő áhítatot. Isten azt 
kívánja, hogy az efféle nyomorúságodat és ügyes-bajos dolgodat 
panaszold el néki és vidd elébe, nem mintha Ő nem tudna róla, 
hanem, hogy minél jobban felserkentsd általa a szívedet, hogy csak 
kérjen minél többet és minél erőteljesebben, hogy szélesen kiterítsd 
és tartsd a kötényedet, hogy sokat kapj Ezért már gyermekkorunk óta 
hozzá kellene szoknunk, hogy kiki naponként imádkozzék minden 
nyomorúságáért, amikor és ahol csak érzi annak súlyát.
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Szemelvények Luther imaéletéből.
Luther olyan gyermekiesen tu

dott beszélni Istenével és olyan 
gyermeki módon együtt imádkozni 
az övéivel ! De néha-néha vihar 
módjára szállt imája Isten felé.

Milyen nehéz órák voltak azok 
ott, Wormsban ! Szilárdnak ma
radni, semmit sem visszavonni és 
mégis meggondolni minden szót 
a császár és a birodalom előtt, 
hogy akaratlanul is ne ártson az 
ügynek. Azon szent órák egyiké
ben, amidőn Luther Istenével és 
egyedül csak Istenével tanácskoz
hatott, 1521. április i7.-ének egy 
csendes esti órájában hallották 
Luthert wormsi szállásán hango
san és bensőségesen imádkozni. 
»Hatalmas, örök Isten ! Milyen is 
ez a világ...  Milyen kicsi és je
lentéktelen az emberek Istenbe ve
tett bizalma. Milyen gyenge és 
e rőté len a test és milyen hatalmas 
a Sátán s hogyan dolgozik apos
tolai es világbölcsei á ltal...  Óh 
Isten, óh Isten, óh, Te én Istenem! 
Istenem, állj mellém a világ min
den értelmével és bölcsességével 
szemben. Tedd meg, Neked meg 
kell Tenned, Neked egyedül. Hisz 
nem az én, hanem a Te ügyed. 
Nem az én személyemmel van dol
gom és a világ nagy uraival...  
Tied az ügy Uram, amely igaz 
és örök. Állj mellém, Te hű, örök 
Isten. Én senki emberben sem 
bízom. Hiába minden, minden sán- 
tit, ami testi és aminek testi íze 
van. Óh, Isten, óh, Isten ! Nem 
hallod, Istenem ? Halott vagy ? 
Nem, Te nem halhattál meg, csak 
elrejtőzöl... Menjen a testem, 
amely a Te kezednek munkája 
és teremtménye, tönkre, a 
Te Igéd és Lelked jó az én szá
momra. Csak a testemről van szó; 
a lélek a Tied, a Te (tulajdonod és 
Nálad marad örökre. Ámen. Isten 
segits nékem, Ámen.«

Kilenc évvel később, az ágostai 
gyűlés alkalmával, amikor Me- 
lanchtont majd lenyomja a gon
dok terhe és a bátor kancellár is 
fél szorongattatott percekben, — 
Luther nyugodt, derült. A követ
kezőket Írja róla Veit Detrik nevű 
lakótársa: »Nem győzöm eléggé 
csodálni ennek az embernek állha
tatosságát, derült bátorságát, hi
tét és reménységét ebben a szo
morú időben. Ezeket megszakítás 
nélkül táplálja Isten Igéjének 
szorgalmas gyakorlásával. Egy 
nap sem múlik el, hogy legalább 
három órát ne fordítana az imád
kozásra. Egyszer szerencsém volt 
imádkozni hallani. Jó Isten, mi
lyen hit volt a szavaiban ! Olyan 
tisztelettel kéri Istent, olyan hittel, 
olyan reménységgel, hogy az em
ber azt gondolná, hogy egy atyá
val és egy baráttal beszél. »Én tu
dom«, - - mondta Luther — »hogy 
Te a mi Istenünk és Atyánk vagy, 
tehát bizonyos vagyok, hogy Te 
megszégyeníted gyermekeid üldö
zőit. H'a nem teszed, akkor a ve
szély a Tied és a mienk egyúttal. 
A Tied ez az egész ügy ; mi azért 
mentünk bele, mert ezt tudtuk, — 
azért védd meg.« így hallottam 
imádkozni. Nekem is égett a szi
vem, amikor olyan bizalmasan 
olyan komolyan, olyan tisztelettel
jesen beszélt Istennel, és imádság 
alatt a zsoltárokban adott Ígére
tekre támaszkodott, mint valaki, 
aki bizonyos abban, »hogy minden 

j meg fog történni, amit kér.«
Amilyen egyszerű és alázatos 

volt Luther imája, ha a saját sze
mélyéről volt szó, olyan hatalmas 
volt, ha Isten országának ügyéről 
az egyháznak üdvéről, tehát nem 
emberi dologról, hanem Isten di
csőségéről volt szó. Melanchton 

1 azt mondja róla gyászbeszédében:
! »Én magam is nem egyszer úgy i
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találtam őt, amint forró könnyek 
közt imádkozott az egész egyhá
zért. naponként külön időt és fá
radságot forditott arra, hogy ne
hány zsoltárt elmondjon; a zsoltá
rok és sirás és sóhajtás között 
Lenhez küldött imái egymást vál
togatták.«

Luther egész szivéből dicseked
hetett vele, hogy a mi pajzsunk 
és páncélunk egyedül az imádság, 
ö megtapasztalhatta ezt ugyanúgy 
a megkisértetések órájában, mint 
a sok betegségben, (amelyben része 
veit. Az imádság a legfőbb orvos
ság a test és a lélek betegségei
ben. »Az orvosok« —• mondja egy
szer az asztali beszédeiben, — 
»csak a betegség természetes okait 
látják és hogy honnét származik 
egy betegség és gyógyszerükkel 
akarnak rajta segíteni. Jól teszik. 
De nem látják, hogy az ördög 
gyakran betegséget sóz az ember 
nyakára, amelynek nincsen termé
szetes oka. Azért egy magasabb
ra dü gyógyszerre van szüksé
günk, ha védekezni akarunk az 
ördög nyavajájával szemben, tud
niillik a hitre és az imádságra.«

Jusztus Jónás elmondja, hogy 
Luther 1527-ben súlyos betegségé
ben igv imádkozott : »Legdrágább 
Istenem, ha Te úgy akarod, hogy 
ez legyen az az óra, amelyet Te 
kijelöltél a számomra, úgy legyen 
meg a Te kegyelmes akaratod!« 
Mikor később ágyába fektették, 
így imádkozott : »Uram, legdrá
gább istenem, óh, milyen szívesen 
ontottam volna véremet a Te Igé
dért, ezt tudod, de talán nem va
gyok méltó rá. Legyen meg a Te 
akaratod ! Ha igy akarod, akkor 
szivesen meghalok, csak a Te 
szent Neved dicsőittessék és di- 
:sértessék, akár életem, akár ha
lálom által; de, ha lehetséges 
olna, drága Istenem, akkor még 
szívesen élnék a Te kiválasztottai-

dért. De, ha elérkezett az órám, 
akkor Tégy úgy, ahogyan jónak 
látod, Te Ur vagy élet és halál 
felett...«

Luther azt is megmondja ne
künk, hogy hogyan beszéljen a 
hivő lélek Krisztussal : »Uram, én 
a Te bűnöd vagyok, Te az én 
igazságom, ezért vagyok boldog 
és győzedelmeskedem félelem nél
kül. Mert az én bűnöm nincs túl
súlyban és nem hatalmasabb a Te 
igazságodnál, azonkívül a Te igaz
ságod nem fog engem bűnösnek 
meghagyni...«

*

Ez Luther, az imádkozó. Imái
ban nyerte az erőt a munkájához 
és szenvedéséhez, életéhez és halá
lához. Imáiban, e gyermekies pár
beszédekben, melyeket mennyei 
Atyjával folytatott, az Istennel 
való hatalmas imatusakodásában, 
a szívnek a szívvel való mélyhitü 
érintkezésében. Boldog az, aki 
Lutherrel együtt megtapasztalhat
ja, hogy : »Történjék bármi jó, 
minden ima által jön létre és tör
ténik.«

Scheurlen : Luther unser Haus- 
freund c. műve nyomán közli: 

Dr. F. M. d. ff.

Könyörgés.

Ahogy Salamon népéért imád
kozott, úgy imádkozott Krisztus is 
az Övéiért; úgy imádkozott Pál 
apostol a keresztyén testvéreiért 
és így imádkozzunk mi mindenki
ért. (f. Tim. 2., 1.) Amikor Lut
her meglátogatta a halálosan be
teg Melanchtont, igy szólt : »Óh, 
hogy tudott az ördög egy ilyen 
szép eszközt elpusztítani !« De 
Luther imája meghallgatásra ta
lált és Melanchton újra meggyó- 

j gyűlt.
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Karbe Anna dalaiból.

KITÁRULT SZÍV.

Hagyj kérni térden állva,
.Míg hozzám nem hajolsz, 
Könyörgni hő imába',
Amíg nem válaszolsz.

Valóul boldogságot 
S bút is viselni hagyj,
Alit bírok el, Te látod,
Belőlük annyit adj !

És ott maradva híven,
Hol bú s öröm fakad.
Hadd nöjjön nagyra szivem, 
Teher s áldás alatt.

CSAK BENNED BÍZZAM!

Atyám, taníts Te hallgatásra, 
Ajkam, szivem tartsd csendesen, 
Szivem titkát nem bízva másra, 
Bizalmam csak Tiéd legyen.

De Néked hadd legyen kitárva 
Mindaz, mi ég a szivemen,
S ne iégyen lelkem úgy bezárva, 
Hogy önmagam sem ismerem.

Ha arcod tiszta, szent sugara 
Szivem mélyére békától,
Akkor örömbe’, bánatárba’
Szivem s imám érted Te jól.

TE ÉRTESZ ENGEMET.

A szivem csordultig tele,
Atyám, Te láthatsz csak bele,
S kiöntni bár szót nem lelek, 
Atyám, Te értesz engemet.

Ford. Vargha Gyuláné.

*

„ . . . imádkozik értem . .

Egy hajó zátonyra jutott és lé
ket kapott. A  hajó személyzete 
minden erejét összeszedve dolgo
zott a szivattyúval, de a viz min
dig magasabbra emelkedett. A ka
pitány összehivta a legénységet és 
tudomásukra juttatta, hogy ment
hetetlenek. A kormányos gondol
kodva járt fel és alá a fedélzeten 
és közben megnézte az óráját.

A kapitány azt gondolta, hogy 
a kormányos nem értette meg, 
odakiáltott : »Elvesztünk. Ebben a 
viharban már nem tudjuk sokáig 
tartani ¡a» hajót,« A kormányos 
újra elővette az óráját, inig végül, 
a tomboló viharon keresztül igy 
kiáltott : »Megmenekültünk ! Most 
nem veszhetünk e l !«

Amikor megkérdezték különös 
viselkedésének okát,igy szólt: »Az 
édesapám most tartja az esti áhí
tatát, imádkozik értem. Nem sü- 
Ivedhet el a hajó, amig édesapám 
imái az égbe szállnak értem !«

A kétségbeesett hajószemélyzet
nek új bátorságot adtak ezek a 
szavak- Megkettőzött erőfeszités- 

j sel dolgoztak és a viz felszínén 
i tudták tartani a hajót, amig a vi
har el nem állt és a súlyosan sé
rült hajó csendesen futott be a 
kikötőbe.

0

Imaóra.

Amerika Konnektikut városá
ban beszüntették az imaórát a 
nagy lüdeg és gyér látogatottság 
miatt. Csak egy öreg hölgy nem 
tudott ebbe belenyugodni és ezért 
elhatározta, hogy tovább is el fog 
menni az imaórára, ha más nem 
is lesz ott. Egy este is elment a 
szokott órában a templomba, 
imádkozott, énekelt és újra imád
kozott. Hazafelé menet találkozott
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valakivel, aki megkérdezte, hogy 
hol volt. »Az imaórán.« — »Az 
imaórán ?« — kérdezte az isme
rőse csodálkozva. »Azt gondoltam, 
hogy szünetel az imaóra. Ki volt 
ott ?« — Az idős hölgy igy vála
szolt : »Isten és én. Nagyon jó 
imaóra volt. És jövő szerdán 
megint lesz imaóra.« — Amikor 
híre ment ennek a beszélgetésnek, 
a keresztyének nagyon elszégy eltek 
magukat. A következő szerdán 
este megtelt a kis templom olya
nokkal, akik imádkoztak a Szent
lélek kitöltetéséért.

Kiálts Istenhez.

¡1 végezzünk. Olyan könnyen rövi
dítjük meg az imádkozás idejét,

[ hogy többet szolgálhassunk Krisz
tusnak. A  Krisztussal való közös- 

| ség a legcsodálatosabb valami, 
i Ha az egyszer elveszett, — bármit 
is tettetek légyen azon idő alatt, 
amit Krisztussal kellett volna töl - 

j tenetek, — csak rézpénzt kaptatok 
az arany helyett, amely elveszett 
a számotokra. Magatok miatt és 
azoknak a kedvéért, 'akiknek a szá
mára áldást szeretnétek jelenteni, 
gondoljatok rá, hogy el ne mu
lasszátok azokat az alkalmakat, 

| amikor az Ur Jézus lábainál ül
hetnétek.

»Meg kell tanulnod kiáltani és 
1 nem itt ülni magadba sülyedve, 
[ vagy feküdni a pádon, a fejedet 
[ lógatni és rázni és a gondolata
id iddal magadat marcangolni és en

ni, aggodalmaskodni és keresni,
; hogy hogyan szabadulhatnál és 
[ semmi mást nem látni, mint hogy 

milyen rosszul megy neked, mi- 
í Íven fájdalmaid vannak és milyen 

nyomorult ember vagy, hanem 
[ rajta, fel, te lusta csaló, térdre;

kezedet és szemedet az ég felé 
¡ emelve, egy zsoltárt Vagy Miatyán- 
I kot elővenni és szükségedet sírva 

feltárni, elpanaszolni és odakiál
tani Istennek.« Luther

Ne hanyagoljuk el az Úrral 
való érintkezést!

Rowe asszony Írja egy külföldi 
j lapban : »Ha (mind a tizenkét apos- 
i tol prédikálna akkor, amikor én 

r I imámban az U r előtt vagyok, alc- 
5 : kor sem hagyom el az én csendes 
n j kamrámat, hogy egyiket, vagy 
t mind a tizenkettőt meghallgas- 
g | sam.« — Valaki más igy szólt : 
n »A világ minden kincséért, nem 
a i hagynám magam távoltartani (az 

! én kis imakamrámtól.« — Olyan 
könnyen hagyjuk ott az Ur Jé- 

itt i zus lábát, hogy egy munkát el-

Az ima.
Az ima hőmérő, ¡amelyen meg 

lehet "látni, egyes keresztyén és a 
keresztyén közösség hőmérsékle
tét. Ahol az imádság lelke uralko
dik, ahol kibeszélhetetlen sóvár
gással térdelnek a kegyelmi tró
nus előtt, ahol tudnak egymásért 
imádkozni, mint a kananeus asz- 
szony a lányáért és mint Dániel 
fogságban levő népéért, — ahol 
az imaórák látogatottak, ott ég
nek a szivek a szeretettől. Ahol ez 
nincs igy, ott lelki hidegség és 
lelki halál uralkodik.

Az ima ereje.
A reformáció idejében Torgau- 

ban egy fontos gyűlés volt, ame
lyen a reformáció vezetői vettek 
részt. Sokáig tanácskoztak és na- 

¡¡gyon szomorúak voltak a résztve
vő k . Közben Melanchtont kihív
ták. Egy szobán kellett keresztül 

I mennie, amelyben néhány anya 
: imádkozott gyermekével a  refor 
mátorokért. Ez Annyira felbátorí 
tóttá Melanchtont, hogy így szólt 

||Lutherhez: »Nem kell félnünk, 
¡láttam azokat, akik imádkoznak 
Jj  értünk és ezeket inem fogja semmi 
féle hatalom legyőzni tudni.«
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„Úgy fényljék 

a ti világosságtok . .

E gy misszionárius vasárnapi is
kolát kezdett egy távoleső falu
ban. Egy vasárnap a következő 
Igéről beszélt : »Úgy fényljék a 
ti világosságtok az emberek 
előtt...« Máté 5:16.

Következő vasárnap megjelent 
a kis Sámuel a vasárnapi iskolá
ban szépen kitisztított égő lám- 
pácskájával. A  nap tsütött és ami
kor a gyermek belépett az égő 
lámpával a szobába, elégedetten 
nézett a tanítójára, mint aki azt 
akarja mondani : »Úgy-e, én meg
fogadtam a tanításodat ? !«

Amikor tanulótársai nevetni 
kezdtek és a misszionárius is el
mosolyodott, Sámuel rögtön 
megérezte, hogy itt valami baj 
van. Kioltotta a tüzet, miközben 
szemébe könnyek jöttek.

De Isten látta az őszinte igye
kezetét a fiú szivében és örömmel 
nézte a lámpa kis fényét, mert 
hisz a fiúcska jót akart, de meg 
kellet, tanulnia, hogy máskép kell 
világítani lámpájának, amihez Is
ten nemsokára meg is adta az al
kalmat. De először meg kellett 
gyulladnia az ő szivében az isteni 
kegyelem világosságának, mielőtt 
világítani tudott volna. Kereste az 
Ur Jézust és ;az új szivet adott 
neki.

Atyja, aki iszákos ember volt, 
megtiltotta, hogy a Vasárnapi is
kolába menjen. Engedelmeskedett 
nehéz szívvel, de azért néha részt- 
vett azokon az imaórákon, amelye
ket a misszionárius tartott. Ami
kor édesapja ezt megtudta, úgy 
elverte, hogy ájultan esett össze. 
Édesanyja ágyára fektette. Ami
kor magához tért,, hevesen zokogni

kezdett. Amidőn kevés idő mulv; 
az anyja újra bejött a szobába 
hallotta, hogy fia az atyjáéi 

¡imádkozik. Imája meghallgatt; 
tásra talált. Ma már anyja <

| apja is megkeresztelkedett és 
gyülekezet hűséges tagja így vilá 
gított Sámuel élete.

Közös imádság.
Tahiti szigetén 14 év óta do 

goztak a misszionáriusok anélkül 
¡hogy bármily eredményt is látta!
| volna. A misszió barátai közi 
1 egyesek elkedvetlenédtek emiatt 
mások azonban azt mondták, hog; 
inkább az utolsó darab ruhájukal 
is eladják, minthogy ezt a mun 
kát feladják. Rendkívüli imaóra 
kát tartottak Tahitiért és levelek? 
is írtak a misszionáriusoknak 
amelyek által bátorítani akartál 
őket. Az a hajó, amelyeken ezek?' 
a leveleket küldték, szembe talál 
kozott egy másik hajóval, amel; 
nagy ébredésnek a hírét hozta é 
bálványokat is, amelyeket a-meg 
tért szigetlakok szolgáltattak ki

A surinámi kormányzó megkér 
dezett egy néger rabszolgát, hog; 
miért imádkoznak olyan sokat kö 
zösen. Hisz ezt mindegyik magi 
is elvégezhetné. A néger, aki ó; 
pen szenet rakott a kemencébe 
így szólt : »Uram tedd ezeket a 
széndarabokat kiilön-külön és el 
alusznak, de milyen vidáman ég
nek így együtt.« Igen a közé 
imának nagy áldása van.

»A Miatyánk a legnagyobb vér 
tanú a földön ; mert mindenki 
gyötri és helytelenül használja.. 
Sokan imádkoznak talán évente! 

¡néhány ezer Miatyánkot és ha ezeij 
évig imádkoznának is így, akkor! 
sem ízleltek volna meg egy bé 
tűt sem belőle, mert nem helye 

lsen imádkozták.« Luther.
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Tudakozzátok az Írásokat!
Május 1. Zsolt. 25■ II. Móz. 14.5—18. 

Teljes alázatosság és mélységes biza
lom vannak ebben a zsoltárban kife
jezve. Dávid tudatában van bűnös vol" 
tának. Oldja, hogy sokat kell az Urnák 
eltedeznie az ö életében, de hiszi, hogy 
az CJr nem mint büntető Biró áll vele 
szemben, hanem irgalommal és ke-1 
gyelemmel emlékezik meg őróla. S azt 
is tudja, hogy erre a kegyelemre m'n- | 
denkor számíthat. Ez mutatja meg 
neki ¡a-z igazság útját, ez vezérli a 
kijelölt ösvényen, ez őrzi, hogy el ne 
tévelyedjék, ez oltalmazza meg az el-] 
lenség támadásai közt. Tudja, hogy az 
Urnák minden útja kegyelem és hűség. 
Ez lenet a tapasztalata ma is Isten 
minden gyermekének.

Május 2. II. Pét■ 1:1 11- II. Móz. 14. 
19—31. »Mindennel megajándékozott 
bennünket« — milyen nagy dolog ez „ 
Amire csak szüksége van a lelkűnknek. I! 
azt mind megtaláljuk az Ur Jézusban.! 
azt mind megkaphatjuk. Fel is sorolja 
itt Péter apostol azokat a drága aján- j 
dékokat, amelyek így készen várnak 
bennünket. (5—7. vers.) Isteni termé
szet az, amely ezeket a tulajdonságo- jj 
kát kitermeli, de éppen ezzel az isteni 
természettel ruház föl bennünket az 
Ur, ha őt igazán megismerjük. De az 
Ő megismerése nem csupán az érte
lemnek a megismerésétől függ, hanem 
a szívnek és akaratnak átadásától, a 
vele való teljes egyesüléstől. Csak az
által erősíthetjük meg elhivatásunkat.1 
és kiválasztatásunkat s így teremheti 
életünK az igazságnak gyümölcsét.

Május 3. II. Pét. 1:12 -21■ II. Móz. 
15:1—18. Milyen hűséggel olvasták é s ! 
milyen hittel fogadták el az első ta-1 
látványok az ótestamentumi prófétai 
írásokat ! Npm kpfplUpHfpk Trpnnp Hoorv

lei

vel

írásokat ! Nem kételkedtek benne, hegy 
a próféták nem a saját akaratukból, 
hanem a ’Szent Lélek indításából szól
tak. Mennyire 'tanulhatna abból ma sok 

¡úgynevezett keresztyén, aki az ótes- 
tam en tum ot teljesen mellőzhetőnek 
véli, de aki épen ebből az álláspont
jából Kifolyólag, tulajdonképen az új- 
te sta in e n tu m b a n  sem hisz igazán, mert 
hiszen az ú j ¡az ó-rai van felépítve, 
mint ahogy arról maga az Ur Jézus 
is sok helyen bizonyságot tesz. Fo- 

adjuk el iaz egész bibliát, mint Isten 
szavát, m e r t  csak úgy kelhet föl szi
vünkben a hajnalcsillag, maga az Ur 
'ézus Krisztus.

Május 4. II. Pét. 2:1-11- Ií. Móz. 
5:20—27. Nem csak Istennek vannak

meg a maga prófétái, hanem az ör
dögnek is. Az ördög sohasem szuny- 
nyadt, mióta Ádámcit és Évát meg
ejtette, de legnagyobb dühvei mégis 
az Ur Jézus ellen fordult s mióta ő 
felment a mennyei dicsőségbe, ahol a 
Sátánnak már (nincs hatalma, azóta 
azokon próbálja meg a hatalmát, akik 
az Űréi. Ezeket már ritkán sikerül 
olyan durva testi bűnökbe belevinni, 
amilyenekkel a hitetleneket a kezében 
tartja, igy hát szellemi tévelygések
kel igyekszik őket megejteni, sokféle 
távtartókkal, amelyek terjesztésénél a 
világosság angyalainak ruháiba öltö
zik. őrizkedjünk az ördög prófétái
nak befolyásától s paeneküljünk az Ur 
Jézus vére alá.

Május 5. II. P ét 3• II. Móz: 16.1— 
10. A biblia sok drága igazságai közül 
különösen egyet igyekszik a sátán még 
a hívők szemei elől is eltakarni és ez 
az Ur Jézus Krisztus újra eljövetelének 
ígérete. Milyen nagy erőssége volna 
ez Isten gyermekeinek, ha m ndnyájan 
teljes Bizonyossággal hinnék és mindig 
ennes a tudatában élnének ! De mivel 
sokan közülök nem szakítanak egészen 
a bűnnel, nem tartják ó-emberüket 
egészen a haiálbain, azért a saját bű
neik vádolják őket s az ellenségnek 
sikerül félelmet önteni a szivükbe en
nél a gondolatnál, hogy az Ur Jézus 
bármely órában eljöhet, talán épen 
a mostaniban. Csak az önmaguktól tel
jese.i szabad keresztyének tudnak erre 
örömmel gondolni. Engedjük teljesen 
megszabadíttatni magunkat, keresz
tyén testvéreim !

Május 6. I. Ján. 1• És. 40.26—31. 
János apostol levelét a »bizonyosság« 
levelének lehetne nevezni. Neki valósá
gos. szemmellátható. kézzelfogható ta
pasztalatai és bizonyítékai vannak a 
megfeszített és feltámadott Jézus 
Krisztusról, amelyekre támaszkodva, 
mindenkit bátran föl mer szólítani ar- 

j ra, hogy lépjen ő velők, a tanítvá- 
I nyokkal közösségbe, mert ez által mint 
egy összekötő láncszem által, közös
ségbe lép az Atyával és az Ő Fiával, 
a Jézus Krisztussal. Mi a szentíróknak 
s így többek közt Jánosnak a bizony
ságtételén keresztül juthatunk csak 
azokhoz a bizonyosságokhoz, amelyek
hez ö szemének látása által jutott, 
de az Ur Jézus azt mondotta : »Boldo
gok, akik nem látnak és hisznek.«

Május 7. Ján. 16:16-23. I. Pét. 2:11— 
20. Ján. 12:20 - 26- I. Ján: 4:9-14: Jé-



zusnak. a legdrágább gabonamagnak j 
is szenvedésen, halálon kellett keresz
tülmennie, hogy élete teljes mérték
ben meghozhassa a maga gyümölcseit. 
Hogyne kellene a mi bűnös ó-embe
rünknek meghalnia, hogy a mi éle
tünk, ami újjá lett, feltámadott életünk 
is meghozhassa a maga. Istennek tet
sző gyümölcseit. Nekünk hit által meg 
kell halnunk és fel kell támadnunk 
Jézussal, és pedig lelkileg, már itt a 
földi életben.

Május 8. Zsolt. 27■ II. Móz. 16:11—21. 
Dávid a legnagyobb szorongattatások 
között sem esik kétségbe, mert tudja, 
hogy kiben bízzék. Neki elég az. hogy 
az Ur házában lakozhatik, hogy az 
Urnái mindenkor menedéket találhat. 
Reá tudja bízni egészen a maga útait, 
mert iudja. hogy az Ur kegyelemmel 
és hűséggel vezeti a benne bízókat. 
Tanuljuk meg Dávidtól ezt a bizalmat, 
amelyet megád az Ur az őszinte, egye- 
nesszívűeknek.

Május 9. I. Jón. 2:1—11■ II. Móz. 17: 
1—7. Jézus Krisztus vére hullásának 
az volt a célja, hogy mi többé ne 
vétkezzünk. Ez némi azt teszi, hogy 
bennünk megszűnik a lehetőség a vét
kezésre, hanem azt, hogy minden e- 
gyes kisértés alkalmával győzelmet ve
hetünk a vérnek ereje által. De ha 
még nem tudtunk eljutni erre a győ
zelmes éledre, s engedtünk a kisértés
nek, nem kell kétségbeesnünk, hanem 
bűnbánattal a vér alá menekülhetünk. 
Minden egyes bukás azonban legyen 
számunkra komoly figyelmeztetés a r
ra, hogy a cél az, hogy ne vétkezzünk.

Május 10. 1. .Ián. 2:12-17- II. Móz. 
17:8—16. Aki bűnbocsánatot ínyért, an
nak többé (nem ¡szabad szeretnie a vilá
got. nem szabad engednie a test kíván
ságainak, hanem annak a követésében 
kell járnia, aki halálával, vére hullásá
val megszerezte számára a bűnbocsá
natot. Ez laz út vezet a gonosz meg
győzésére és az igazságban való meg
erősödésre. A világ elmúlik, de akik 
Isten útain járnak, azok örökéletet és 
örök üdvösséget találnak.

Május 11. 1. Ján. 2:18 -29. II. Móz: 
19:1—15. Az igazi fekenet« nem a testen 
elvégzett, külsőleg látható kenet, ha
nem az a lelki kenet, amelyet a Szent 
Lélek végez el azokon, akik bünbánat- 
tal és hittel elfogadták Jézus Krisz
tust. mint megfeszített Megváltójukat 
és élő Urukat. Ez a lelki kenet ad vilá
gosságot arra. hogy Isten gondola
tait megismerjük, erőt arra, hogy pa
rancsait kövessük, képességet arra. 
hogy ígéreteit magunkévá tegyük. Ez a 
kenet készít el bennünket az Ur Jé
zussal való boldog találkozásra, akár 
itt találjon bennünket a földön élve.

az Ő eljövetelekor, akár a halálon ke 
resztül vigyen át bennünket az örökké 
valóságba.

Május 12. 1. Ján. 3:1—12- II. Mól 
19:16—25. Isten gyermekeinek dics 
reménysége, hogy egykor hasonlók! 
leszneK őhozzá. Urukhoz és Királyul 
hoz. De annak, aki ezt a dicsőség! 
állapotot el akarja érni az örökkévalt 
Ságban, már itt szakítania kell mindé 
tudatos bűnnel és Őbenne maradni: 
Mert csak Őbenne elrejtve maradhai 
nak megoltalmazva az ellenség mii 
den tüzes nyilától, .amelyekkel benniii 
két megejteni igyekszik. A Jézusba 
maradásnak legteljesebb kifejezése í 
ismertető jele a szeretet minden! 
iránt, de főként Isten többi gyermeki 
iránt. Ez a szeretet teszi eggyé Iste: 
gyermekeit.

Május 13. I. Ján- 3:13-18- Zsolt; 9í 
Isten gyerekeinek szeretetét a vili 
gyermekei csak gyűlölséggel tudják v 
szonozni. Azért Isten gyermekei és 
világ gyermekei között a szeretet soh; 
sem iehet kölcsönös. De annál telje 
sebbnek kell lenni a kölcsönös szeri 
tetnek Isten gyermekei között.egymi 
iránt. S milyen hiányát látjuk ennek i; 
Mennyi személyválogatás. féltékeny 
ség, ítélkezés van ezek közt is ! Mii 
kevés a cselekedettel és valóságg 
megbizonyított szeretet! Pedig ez vo! 
na az igaz gyümölcse Annak a szereti 
tének. aki életét adta oda miérettünl

Május 14. Ján. 16:5—15. Ják: 1:16 
21. Ján. 6:80-69. II. Tini: 2:8—13: P; 
apostol kész volt mindent elszenved: 
a választottakért, csak hogy az ő szei 
védésé által azok még közelebb vi' 
nassanak a Krisztushoz. Példát akai 
adni ez által a többieknek arra, hog 
ők is legyenek készek tűrni és szei 
vednl. csak hogy hívek maradhassam 
s elnyerhessék egykor a koronát. 
Pál mindenre azért képes, mert h 
által egyesült a megfeszített és félti 
maaott Krisztussal s így része van ai 
nak nemcsak szenvedéseiben, hanei 
győzelmes életében is. Ezt az életi 
mutatja a többieknek is.

Május 15. Zsolt. 29- II. Móz. 20:1 
20. Az Urnák dícséretét hirdeti mindé 
a teremtett világban. A növény és á! 
latvilág, a vizeik és a felhők, a 'csilla 
gos ég s az egész mindenség telve vaj 
az Ő csodáival. S a teremtésnek kort 
nája az ember, megadja-e neki az ti 
megillető tiszteletet és dicséretet ? Fáj 
dalmas kérdés, mert a felelet nem It 
hét kielégítő. Kicsiny töredéke az en 
beriségnek az. amelyik igazán tiszté 
és dicsőíti az Urat. De ezek megt; 
lálják a magok jutalmát : erőt és bé 
kességet. '
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