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„Lelkünk igaz békét óh hol találhat?“

„Nagy vagy Te, óh Uram, és dicséretednek nincsen vége; nagy 
a Te erődnek teljessége, és a Te bölcsességed határtalan. És magasz
talni akar Téged az ember, teremtésednek oly parányi része; az em
ber, aki meghajol a múlandóság terhe alatt, bűnének bizonysága 
alatt, ama bizonyság alatt, miszerint Te a kevélyeknek ellentállsz; 
és mégis magasztalni akar téged az ember, teremtésednek ily parányi 
része. Te megcselekszed, hogy örömmel magasztal, mert a tieidnek 
teremtettél bennünket és nyughatatlan a szívünk, míg meg nem nyug
szik Tebenned. Világosíts fel, óh Uram, és engedd megismernem, 
hogy előbb segítségül hívjunk-e vagy pedig magasztaljunk; hogy 
előbb ismerjünk-e meg és csak azután hívjunk segítségül? De ki 
hív segítségül, amíg nem ismer? Tudna-e az, aki nem ismer, más 
lényt segítségül hívni? Vagy előbb segítségül hív az ember, hogy 
megismerhessen? Mi módon hívják segítségül azt, akiben nem hisz
nek? De mi módon higyjenek abban, aki nekik nem hirdettetett ? 
Magasztalni fogják az Urat, akik Őt keresik. Akik pedig keresik, meg 
is fogják találni, és akik megtalálják, magasztalják majd. Keresni 
akarlak, óh Uram, az imámban, és segítségül foglak hívni hitben: 
mert Te hirdettettél nékünk. A  hitem, melyet adtál, óh Uram, segítsé
gül hív Téged. Hitem, amelyet Fiad emberré levése által a Te ige
hirdetőd közvetítésével belém leheltél. De hogyan hívjam segítségül 
Öt, Istenemet és Uramat ? Mert magamhoz hívom be, amikor segítsé
gül hívom. Mi a neve ama helynek, ahová az én Istenemet hívom? 
Ahová jöjjön az Isten, aki az eget és a földet teremtette? Tehát van 
valami bennem, Uram, Istenem, ami Téged befogadni képes? Hát 
befogad Téged ég és föld, melyet teremtettél és bennök engem is? 
Vagy azért fogad be téged minden, mert nélküled nem volna, ami 
van? S minthogy én is vagyok, miért kérlek, hogy belém jöjj, aki 
nem volnék, ha nem volnál Te bennem? Mert még nem vagyok a 
halál birodalmában, Te pedig ott vagy. Mert ha a Seolba vetek 
ágyat, ott is jelen vagy. Semmi volnék, én Istenem, egyáltalában 
nem is léteznék, ha Te nem volnál bennem. Vagy sokkal inkább 
nem volnék, ha nem volnék Benned, Akitől és Aki által és Akire 
nézve vannak mindenek. Igen, így van, így van, óh Uram. Ha én 
segítségül hívlak, hova hívlak, amikor úgyis Tebenned vagyok?
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Honnan jöjj Te hozzám? Hova kellene vájjon mennem földön és meny 
nyen túl, hogy onnan jönne hozzám az én Istenem, aki azt mondotta 
Nem én vagyok-e az, Aki a mennyet és a földet betöltőm?“ . . .

(Augustinus Vallomásaiból. 
Lelkünk igaz békét óh hol találhat?
A  világban nincs más, csak bú és bánat.
Oh Jézus, Te vagy, kiben szívünk örül,
Te vagy egyedül.

Teljes öröm van Nálad.
Zsolt. 16.11.

Hányszor hullt a szivemre 
gyermekek mosolya: 
virágok fehér szirma 
május szellőjiben!
Én visszamosolyogtam, 
ae bús volt a szívem, 
es szomorú maradtam ...  
És szomorú maradtam.

Ha rengő bölcső mellett 
édesanya mosolygott, 
valami szelíd, boldog, 
édes érzés fogott el, 
m int• bimbók hasadásán, 
mint rügyek fakadásán. 
Csak sugársuhanás 
sötét árnyak között. 
Titkos bánat födött, 
és szomorú maradtam ...  
És szomorú maradtam.

b

Valaki a neved mondta, 
valaki Rólad beszélt,
Ur Jézus, és mosolygott. 
Lényéből és szavából 
tiszta sugárzás, boldog, 
szelíd fényesség áradt: 
a Te szent fényességed. 
Megremegett a lelkem, 
mint amikor a száradt, 
kopár, letartott fából 
újra kihajt az élet!
Mosolya érintésén 
Te feléd megindultam 
és színed elé hulltan 
mindenre rátaláltam, 
mosolyra és örömre:
Nem föd már titkos bánat! 
Teljes öröm van Nálad!
Teljes öröm van Nálad!

Bélák E rzsébet

Virágok az út mentén.

Tavasz van. Üde, viruló minden. A 
réten, az erdőben ezernyi virág. 
Olyan szivesen elgyönyörködik raj
tuk a szem. Úgy hívja, vonja az em
bert a tavaszi erdő, hogy megálljon 
egy kicsit és virágot szedegessen. Óh, 
hiszen a virág olyan kedves es mi 
rossz lehet abban, ha közben leha
jolok egy-egy virágért! És még sem 
töltnetem ezzel az időt, mert az utam 
sietős, hisz’ valahol várnak rám s 
még nagy útat kell megtennem, míg 
odaérek. »Messzi hang csendül feléd,

vándor hív hazád, az ég !« Ha má 
a mennyei haza felé vivő keskeny 
útra vannak helyezve lábaid, óh, ak 
kor se gondold azt, hogy útközben 
meg'állhatsz! »Utközépen meg ne állj, 
hol virág illatja száll.« Az ember szí 
ve pedig olyan hajlandó erre. Virág 
szedés közben könnyű eltévedni, pe 
dig csak a keskeny úton maradva 
juthatok haza. Mik ezek a virágok 
a keresztyén életed útján? — kérde 
zed. Szeret megállani az ember egy- 
egy eredmény, siker mellett. Néze-
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geti, elgyönyörködik benne. Elidő
zik szívesen egy jóleső, meghitt be
szélgetés. emlékénél. Egy egyén, egy 
munka, egy régi hangulat, egy ked
ves hely, egy-egy emlék, egy gondo- j 
lat, terv, emberi szeretet, elismerés,' 
barátság stb. és sok énünkből fakadó 
dolog meg-megállít és a gondolatain
kat sokszor magához láncolja. Előbb 
csak egy virágocska, aztán megint 
egy, majd több és több, és már mesz- 
sze elkalandoztál az erdőben, és észre 
sem veszed, hogy mennyire eltértél 
a hazafelé vivő keskeny úttól. Csak 
azt érzed, hogy hideg van, sötét lett, 
a szíved fáj, és nem is tudod talán, 
hogy miért. Akkor ránézel a kezedre, 
és az tele van tarka virágokkal. De 
már lankadtak azok is, és nem tudsz 
nekik többé örülni. Sőt egyszerre 
olyan haszontalanoknak, sőt'veszedel
meseknek látod őket, hiszen ezek csa
logattak el a hazafelé vivő úttól! Pe
dig csak egy kis megállás és virág
szedés volt az egész! — A hívő em
bert álmodozónak, rajongónak képze
lik azok, akik nem ismerik az igazi 
keresztyénséget. Pedig ha Isten 
Leike vett munkába minket, akkor 
minden hangulatnak, ábrándnak le 
kell hullania rólunk, ami csak hát
ráltat az úton. Az »Élet« útja, az 
Ur útja világos, egyszerű és józan. 
Óh, ne félj, hogy nagyon hideg, me
rev és érzéketlen lesz az életed, ha 
nem lesz tele a kezed virágokkal! Az 
Ur ad majd neked helyettük örök-1 
értékű, igazi virágokat.

'Ne is sajnáld magadat, hogy mi
lyen nehéz is neked, hogy már csak 
mindig előre kell menned, sőt — 
sietned, futnod kell, és nem pihen
hetsz meg az út mentén kényelme
sen, mikor jól esnék neked. »Fárad
ság, ha visszatart, énekeld az égi dalt.« 
Ez a győzelmes haladás titka. »Cél- 
jegyenest igyekszem !« Mi talán ed
dig nem így tettünk, hanem fontosak 
voltak a virágok is és bokrétával a 
kezünkben szerettünk volna hazaérni..

Mindent — mindent tegyünk félre, 
ami a futásban megakadályozhatna, 
és menjünk üres kézzel, hogy job
ban tudjunk sietni. Ha útközben sötét 
lesz és beáll az éj is, akkor sem kell 
félnünk. »Éj sötétje mért riaszt, 
Atyád szeme fenn virraszt!« »Hogyha 
lábod tántorog, támogat hű Pászto
rod!« Ez szent bizonyosságunk, és 
ennél több nem is kell! — Milyen 
boldog az, aki a mindennapi élet 
forgatagában és a világ zajában is 
egyre hallja lazt a messzi, drága han
got, amely hazahívja és csak egy 
vágyba van : sietni, hogy készen le
gyen és odajusson. »Légy örömmel 
útra kész, nemsokára hazaérsz!«

B. A. d. t.

Tűz van.
Évekkel ezelőtt Ausztria e gyik 

szinházában megrázó szerencsétlen
ség történt- Az első felvonás véget 
ért, a  közönség lelkesen tapsolt és 
türelmetlenül várta a második felvo
nás megkezdését. Végre felgördült a 
függöny, a színpadon megjelent a 
szinigazgató s mint egy vészharang 
zúgta az emberek fülébe: »Tűz van! 
Tűz van!« A  meglepődött közönség 
azonban tréfának gondolva a dolgot, 
még hangosabb éljen kiáltásokkal 
felelt. »Tűz van! Tűz van!« — hang
zott újra. A ’közönség fülsiketítő 
tapsa elnyomta az igazgató vészkiál
tását Mégegyszer összeszedve utolsó 
erejét belekialtott: »Higyjék el, tűz 
Van!« S ezzel el is tűnt a függöny 
mögött, magára hagyva a hitetlen, 
esztelen tömeget, mely a halál tor
kában is színjátékot vélt látni.

A lángok magasra csaptak, foj
tó, nehéz füst töltötte be a levegőt. 
Rémült kiáltozás hallatszott, leírha
tatlan tolongás támadt.. Mindenki a 
kijárat felé tódult, egymást halálra 
gázolva s csak nagyon kevesen me
nekülhettek meg. Késő volt. A pusz-
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tító tűz félelmetes gyorsasággal ter
jedt.

»Tűz van! Tűz van!« — hangzik 
napjainkban is. »Veszélyben van 
a lelked, kárhozat szélén állsz!« »Kár
hozat, Ítélet, pokol?« — kérdezed hi
tetlenkedve. — »Olyan nincs!« Óh, 
hidd el, amig nem késő, hogy van 
kárhozat, van örökkévalóság, van 
Ítélet, de van menekülés és van sza
badulás is a bűnből az Ur Jézus 
Krisztusnál

Mondd, még mire vársz te, 
óh lélek?

Halál s az ítélet ijeszt.
De tárva előtted az ajtó,
Még megmenekülsz, ha sietsz.

Nem érdemeltem meg.

Nem rég találkoztam egy meg- 
göriryedt hátú öreg nénikével- Meg
kérdeztem, hogy hány éves. »Nyolc
van« — felelte az öreg anyóka. »Ak
kor már nem messze van a menny
től«, — mondottam, »őh, nem uram, 
a mennyországot még nem érdemel
tem meg.« »Ha eddig nem érdemelte 
meg, akkor valószínűleg ezután sem 
fogja« — válaszoltam. Az öreg anyó
ka továbbra is azt erősítette, hogy 
ő érdemeket akar szerezni, hogy be
juthasson a mennyországba. Szegény 
asszony, aki elég érdemet akar sze
rezni ahhoz, hogy megnyerje az üd
vösségét. — Az éppen olyan lehetet
len, mint egy szitával kimerni a ten
ger vizét.

Hofackcr írja: A mi a szívem álla
potát illeti, be kell ismernem, hogy 
inkább, mint valaha csak hitre tá
maszkodom. Mindig jobban foglal
koztat az Ige: »Egyetlenegy áldoza
tával örökre tökéletesekké tette a 
megszentelteket.« (Zsid. io, 14.). Ez 
olyan nagyon jó a szegény, üres szív
nek. Mindig inkább el kell tekinte

nünk a mi változó érzelmeinktől k 
nem arra építeni a mi reménységüli 
két, mert a mi reménységünk alapj 
nem mibennünk, hanem a Krisztus 
bán van. — Meddig tart még, hog 
nem fogadod el egészen a te Megvü 
tódat ebből vagy abból az okból ki 
folyólag? Milyen hitetlenség! lg 
szólsz; Nem adhatom át magamat a 
Ui Jézusnak. Úgy? Ki mondta a 
neked? A  hit, vagy a hitetlenség 
Krisztus, vagy az ördög? Lépj égj 
szer a kígyó fejére és légy bátor 
Merészelj Istennel cselekedni! Lás 
meg, hogy benned nincs más, min 
bűn, őbenne pedig igazság.

Ne légy rest segíteni.
Vihar zúgott keresztül az erdői 

Éjfél volt, az őr fent a hegy tetejét 
kunyhójában az ágyban feküdt. Hii 
télén .felugrott. »Asszony«, — kiál 
tóttá, — »mintha segélykiáltást hal 
lottam volna.. Nem tudok itt ma 
radni, meg kell néznem.« De az asi; 
szony lebeszélte : »Ugyan, bizonyt, 
san csak álmodtál, ki hallhatná mej 
ebben a nag- viharban a kiáltást. 1 
nálunk, tudod, hogy csendes éjszakái 
szoktak lenni.« S mikor a férje mégi 
felöltözött, tovább folytatta: ,»Meg 
fogsz fázni, tüdőgyulladást szerze. 
magadnak, mint tavaly is. Gondol I 
reám és a gyermekedre!« Az őr hal; 
gatott és visszafeküdt az ágyba. Ha i 
nalban újra felkelt, kinyitotta az a 
tót. Nem messze tőlük feküdt a ki 
bán a legnagyobb fia. Hazaengei 
ték a katonaságtól váratlanul, a hói 
vágy az édes otthon után nem hagyt; 
nyugodni, elindult késő este hazaiéit 
A jeges úton elesett, a  lábát eltörte 
utolérte a vihar. Segélykiáltásár 
senki sem felelt, ott kellett a hóbai 
elpusztulnia.

Megmenthették volna, ha a szülői 
nem kímélve magukat, áldozatot hon 
nak és körülnéznek.
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Nincs-e így a lelki-életben is? Ké
szen vagyunk-e mi áldozatot hozni? 
Pál apostol elmondhatta magáról és 
munkatársairól : »A Krisztus szerel
me szorongat minket.« Timotheusnak 
ismét azt írja: »Mindent elszenvedek 
a választottakért, hogy ők is elnyer
jék a Krisztus Jézusban való idves- 
séget örök dicsőséggel egyben.« (II. 
Tim. 2, io.). Aki lelkeket akar az 
Úrhoz vezetni, üdvösségre segíteni, 
aki áldásul akar szolgálni, annak ¡a, 
maga gondolatait oda kell adnia, ma
gát meg kell tagadnia, a szenvedést, 
keresztet örömmel elfogadni. Milyen 
sok lélek kiált segítségért, nyuga
lomért és mi nem halljuk meg, mert 
nem figyelünk rá, elálmodozzuk, át- 
alu sszuk a drága időt) amelyet azért 
Kaptunk, hogy bizonyságot tegyünk 
Isten szeretettről. Milyen sokan men
nek a kárhozatba, ítéletre, akiknek 
mi segíthettünk volna!

óh, bár megtelne a szívünk Krisz
tus szeretetével és segítenénk az elve- 

í szetteknek !

„Jézus drága vériben.“

| A gibraltári fellegvárban két ka
tona volt, akik közül az egyik Jézus 
Krisztus kiontott vére által békes
ségre talált, a másik nagy lelki nyug
talanságban élt. Egyik éjszaka mind 
a két katona egy és ugyanazon órá
ban őrségre volt kirendelve. A  szik
lák között több olyan út vezetett, 
amelyek a hangokat, szavakat to
vábbadták. Amint a békételen szívű 
katona őrhelyén fel és alá sétált és 
azon gondolkozott, hogyan nyerhetné 
el bűneinek bocsánatát, a következő 

it szavak ütötték meg a fülét: »Jézus 
a drága vériben.« E gy pillanat, alatt 

megvilágosodott előtte minden, erre 
1( mit szüksége és azután kimondhatat- 
ro an örömmel dicsőítette Istent. De 

lomun jöttek ezek a szavak ? A má

sik őrhelyen sétáló katona, gondola
taiban mélyen elmerülve, a feléje kö
zeledő tisztnek tévedésből nem az az
nap éjszakára begyakorolt jelszót 
mondta, hanem ezt : »Jézus drága 
vériben.« Amint e szavakat kimondta, 
azonnal kijavította hibáját, de akkor
ra már felfogták a drága biztatást 
azok a fülek, amelyeknek olyan nagy 
szükségük volt ezekre. A boldogtalan 
katona békességet talált és életét az 
Ur hűséges szolgálatában fejezte be.

^  G O N D O L A T O K

John Wesley prédikátor anyja irta 
egyszer a következőket a fiának: »Ha 
meg akarod állapitani, hogy vala
mely szórakozás megengedhető-e szá
modra, vagy nem, akkor tartsd ma
gad ehhez a szabályhoz: »Ami a val
lási meggyőződésedet gyengíti, a 
lelkiismeretességedet csökkenti, Is
ten felől való gondolataidat elsötétíti 
és lelki dolgok iránt elfogulttá tesz, 
röviden mindlen, ami a testedet a 
lélek fölött úrrá akarja tenni, az bűn, 
még ha magában véve még olyan 
ártatlan is.«

Az Ur össze kell, hogy törje az 
ember saját erejét s a természeti 
szív kevélységét meg kell, hogy 
alázza, mielőtt valósággal segíteni 
tudna. A  győzelmes hit csak össze
tört szívből fakad.

__ ♦

A hit és bűnbánat útja minden 
órában nyitva van, hogy a bűn tá
volságából visszatérhessünk Isten 
közelébe.

Isten Igéje s a Lélek intései iránt 
való teljes engedelmesség a békes
ségre vezető legbiztosabb út.

Röppard Dóra.
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az elveszett fiú: »Atyám, vétkeztem 
ellened és azután ezzel folytatja: De 
te szeretsz engem.«

Az Egyiptomban folytatott 
orvosi munkáról.

Egy kedves fiatal asszonyt látogat
tunk meg, Zuhrát, aki pár hónappal 
azelőtt feküdt a kórházban. Az itt 
gyakran előforduló vizibetegségben 
szenvedett. Már nyolcadízben távo- j 
lítottuk ell tőle a vizet és napjai meg 
voltak számlálva. Elephantiában, a ' 
Nilus egy régi szigeténél lakott, aholt 
régen kos-istennek, Ghnusnak a szent-; 
élye, később pedig egy keresztyén j 
templom volt. Most fanatikus nubi-! 
aiak lakják ezt a helyet; de lassan-j 
ként el-eljöttek hozzánk az embe- j 
rek pl kórházba és most minden ol
dalról barátságos köszöntéssel fogad-1 
tak és nagy sereg vett körül bennün
ket az úton. Zuhra egy, a Nilus 
iszapjából készült házacskában lakik, 
ami egy szobából és egy kis udvar
ból áll. Mialatt kezeltük, a kotló 
egész sereg kis csirkével ki-be sza
ladgált a szobából. Sem szék, vagy 
láda nem volt sehol, amire ülhettünk 
volna, hanem a földön guggoltunk, 
amíg kezeltük és énekeltük vele azo
kat az énekeket, amelyeket nálunk 
tanult. Zuhra nagyon szegény, de 
boldog és megelégedett, ha közülünk 
valaki felkeresi. Férje nem törődik 
már vele, a hosszú betegség alatt 
nagybátyja is ráunt, csak az anyjánál 
talált menedéket. A szép arany fül- és 
orrkarikáit is el kellett már adnia. 
— Az arca már csaknem áttetsző 
és nagy, barna szemei ragyognak,! 
amikor ezt mondja: »Ha egyedül va
gyok, énekelek magamnak és eléne
kelem azt is, Isten az én atyám és 
szeret engem is.« — Hitbizonyossága 

■ olyan, mint egy gyermeké, aki semmi 
válaszfalat nem érez. Szivesen hall a 
mennyei hajlékokról, amelyek az ő, 
számára is elkészíttettek. Talán úgy 
fog ott kopogtatni az Atyánál, minti

Az örmény misszióból.
Horunije-ből olvassuk az alábbi 

hiradást:
»Egész szivünkből hálásak va

gyunk az Urnák a nyitott ajtókért, 
a bizalomért, amellyel fogadtak ben
nünket. Sok alkalom van a szolgá
latra Igen pusztít és terjed a malá
ria. A  nép nagy része szegény, or
vost nem tudnak hívni, sokan pusz
tulnak el orvos és gyógyszer hiánya 
miatt. Nagy szivünkben a vágy, 
hogy az Evangéliumot hirdethessük. 
(Nem szabad sem áhitat okát, sem 
bibliaórákat tartanunk.) Imádkozza 
nak, kérjük, velünk együtt, hogy az 
U  r adjon vallásszabadságot ebben a 
sötét országban, hogy az Ige szaba
don terjedhessen minden sötét, sze 
gény mohamedán szivbe. Nagyon 
szeretnénk felkeresni az egyes csalá 
dókat, de egyrészt az ut nehéz é 
fáradságos, hegyről le és föl vezet 
másrészt a betegápolás és az égés; 
napi munkák mellett nem is jutha 
tünk nozzá. Vajha küldhetné az U 
több munkást az ő aratásába!«

Nem messze tőlem öreg anyók; 
áll. Fáradt, szomorú arcán meg 
látszanak a szenvedés nyomai. Szó 
morú múlt van mögötte, telve szén 
védéssel, fájdalommal. Csendesei 
folynak végig a könnyek' ránco 
arcán. Megkérdezem tőle szórni I 
rúságának okát. Elmondja. Férjét , 
gyermekeit, unokáit elvesztette a me \ 
neküléskor. Itt áll most egyedül é 
elhagyatva. Egyedül, elhagyatva ( 
Nem, a fájdalom, amelyik az egye i 
didiét keserűségeiből származik, nen i 
ilyen fájdalom. így szenvedni csal 
az tud, aki tudja, hogy, ha a fölé j 
hazát elvesztette is, az Ur örökkéval j 
szárnyai takarjak. íme: A ti műn r 
kátok nem hiábavaló az Úrban.



79e n y s u g a r

Tudakozzátok az írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasáséhoz.

Aid(us 16. /■ Jdn: 3:19—24. II: Móz: 
24:12—18. Minden okozatnak megvan a 
maga oka, Isten minden ígéretének meg
van a maga feltétele. Bizodalmunk Isten
hez akkor van, ha lelkiismeretünk nyu
godt és nem vádol bennünket. Isten ak
kor teljesiti kéréseinket, ha megtartjuk 
az ő parancsolatait. S az ö parancsolatai 
nem szabályoknak és paragrafusoknak a 

[ halmaza, hanem hit a Jézus Krisz
tusban és szeretet egymás iránt. Ezek 
indítanak bennünket Isten minden kiván- 

[ ságának megértésére, elfogadására és tel
jesítésére.

Május 17. I. Járt. 4:1—6. II. Móz. 32s 
1—14. A sátán a zo kezdi a maga mun
káját az emberi szíveken, hogy eltakarja 
elöie Krisztus istenségét. S az ember 
nem ismeri föl, hogy ez minden bűn
nek a gyökere, mert Krisztus nélkül 
senki sem születhetik újjá,senki sem mehet 
az Atyához. A bűn pedig nem más, mint 
az istentől való távoliét, isten nélkül 
való élet. Krisztus az, aki legyőzte a 
bűnt s a sátán uralma alatt levő világot. 
Akiben Krisztus lakozik, az. a benne lakó 
Krisztus által szintén győzedelmes lehet 

| a bűn és a világ fölött. Aki az igazság
ból van, az hallgat azokra, akik ezt hir- 

idedk s befogadja Krisztust. Aki nem 
fogadja be, az megmarad a tévelygés
ben, amely a kárhozatba visz.

Május 18. I. Ján. 4:7—21. i l .  Móz: 
32:15—35. Hogy tudnád te, gyarló, bűnös 
ember szeretni a szent Istent, ha előbb 
meg nem győződtél arról, hogy Ő sze
ret tégedet? De erről csak úgy tudsz 
meggyőződni, ha megérted Krisztus ke- 
reazlhalálának a jelentőségét. Éretted 
történt ez, hogy te megváltassál a bűn 
rabságából, helyetted történt, hogy ne
ked ne kelljen viselned a bűn büntetését, 
az örök kárhozatot. Ha ezt megértetted, 
akkor lehetetlen, hogy szíved szeretetve 
[ne gyuladjon ez iránt a nagyszerelmü 
Isten iránt. S ha őt szereted, akkor sze 
mű fogod az ő gyermekeit, keresztyén 

[testvéreidet is, sőt szeretni fogod a bűn 
[ttjain járókat is, hogy szereteteddel őket 
[is Krisztushoz vond.

Május 19.: 1. Ján. 5:1—13. II: Móz: 
1:12—23. A Szentháromság csodálatos 

itkába ad itt némi bepillantást az írás. 
[Emberi véges elme nem tudja teljesen 

megérteni ezt a titkot, de hiszen sok .min
ién van, amit nem értünk  és mégis hi
fiink, mert Isten mondja szent Igéjében.

s a Szent Lélek megpecsételi a hívő lé 
lekben, mint megdönthetetlen igazságot. S 
a Szent-Lélek a Fiút dicsőíti meg előt
tünk, aki által juthatunk az Atyához 
Aki a Szent-Léleknek ezt a munkáját 
nem engedi lelkében véghezvinni, hanem 
hitetlenül elutasítja, abban nincs igazi 
élet.

Május 20. /• Ján. 5:14—21. És: 55:6— 
11. Igazi hitből fakadó imádság az, ame
lyik tudja, hogy kérései meghallgattattak, 
ha nem látia is mindjárt a beteljesülést. 
Persze így hinni csak az tud, aki Isten
ben él s az Ő parancsolatait teljesíti. 
Az ilyen ember tud eredményesen imád
kozni másokért, ha azok nem követtek 
el halálos bűnt. Halálos bűn csak a 
Szent-Lélek ellen való bűn (Máté 12:31 — 
32.) mikor valaki tudatosan ellene for
dul a Szent-Léleknek, aki már megkez
dette benne a munkát és káromolja azl. 
Az ilyen ember nem tud többé bűnbána
tot érezni, pedig Isten csak a megbánt 
bűnt bocsáthatja tateg.

Május 21. Ján. 16:23—33. Jak. 1:22— 
27. Luk. 11:5—13. /■ Tini: 2:1—6: Isten 
azt akarja, hogy minden ember idve- 
züljón. Nem felséges dolog-é ez ? Jézus 
Krisztus minden emberért meghalt. Nem 
int-é ez mindenkit arra, hogy megtér
jen, elfogadva Őt Megváltójául és Ü*dvö- 
zítőjéül? S nem inti-e azokat, akik már 
megtértek, hogy imádkozzanak másokért, 
akis még nem ismerték föl, vagy nem fo
gadták el ezt a kegyelmet? Bizony ha
talmasan int erre bennünket az Igében 
hozzánk szóló Szent-Lélek. Engedelmes
kedjünk nekj..

Május 22. Zsolt- 30. II. Móz: 34:1— 
10. Milyen felséges tapasztalatai vannak 
a zsoltárírónak! Beteg volt és az Ur 
meggyógyította, bánata volt és az öröm
re fordult, Isten haragját érezte magán, 
de meglátta, hogy az Ur evvel is iavát 
munkálta, úgy érezte hogy az Ur elrej
tette előtte orcáját, de újra feltűnt az 
előtte és dicséretet tudott zengedezni. S 
mindez azért, mert betegségében, bánatá
ban, gyászában, összetöröttségében az 
Úrhoz kiáltott és meghalgattatásra talált.

Május 23. //■ Ján. II. Móz: 34:24—35: 
Boldog kiválasztott asszony, akinek gyer
mekei is az igazságban járnak! Bizonyá
ra jól megértette Jánosnak azt az intését, 
hogy Isten gyermekeinek szeretniük kell 
egymást, s hogy szeretni az tud, aki Is
ten parancsolataiban jár. De mivel ez
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a lévél belékerült a Bibliába, bizonyára 
néni csak annak az asszonynak szólt, aki
nek még a nevét sem tudjuk, hanem szól 
mindnyájunknak. Megértjük-e olyan iól, 
mint ahogy ő megértette?

Május 24. Ili- Ján. Zsolt. 110:1—4: 
Semmi sem köti olyan szorosan össze az 
embereket, mint az Urban való hit s az 
Ő benne való egység. Gájus nagy szere
tettel fogadta házába azokat, akik nem
zetiségre, származásra, társadalmi állásra, 
műveltségre nézve tőle különböztek, te
hát idegenek voltak, de mégis atyafiak 
mert épen úgy hittek Krisztusban, mint 
Ő. Diotrefesz talán minden más tekintet
ben közelebb ¡állt hozzá, de az Úrral 
szemben elfoglalt álláspontjában egészen 
távol volt tőle s igy nem lehettek atya
fiak és munkatársak. Becsüljük meg az 
atyafiakat s legyünk velők munkatársak 
az igazságban!

Május 25. Márk 16:14—20. Csel. 1:1— 
11. Luk. 24:50—53. 'Xol. 3:1—4: Nincs-e 
ma is nagyon sok hitetlen t és kemény
szívű az úgynevezett keresztyének közt 
is, aki nem hiszi, hogy az Ur Jézus fel
támadt? Nem elég neki sem a Szentírás 
bizonyságtétele, sem a hívő keresztyének 
bizonyságtétele, sem íaz a sok csoda, ame
lyet ma is láthat, ha lelki szemeit meg
nyitja. S 'mivel ilyen hitetlen, nem tapasz
tal semmit abból, amit Isten hívő gyerme
kei tapasztalnak, hogy az Ur együtt mun
kálkodik velők s cselekedetei által meg
erősíti az Igét. Melyik csoporthoz tarto
zol te?

Május 26. Kol- 1:1—8. IV. Móz. 6: 
22—27. Hit, remény és szeretet egyesül a 
kolossébeliek szivében lés életében s ez 

aZ igazi keresztyénség. Hit, szeretet 
nélkül csak zengő érc és pengő cimba
lom (I. »Kor. 13:1.) De ahol ez a kettő 
egyesül, s a hitben munkálkodó szeretet 
lesz az ember életeleme, ott megszületik 
a reménység is, amely látja a célt, az 
eljövendő dicsőséget, a mennyekben sza
mára elkészített koronát. Értsük meg ezt 
a Sorrendet: higyjünk, hogy szeretni tud
junk s hogy a munkás szeretet megkoro- 
náztathassék az örök dicsőség remény
ségével.

Május 27. Kol. 1:9—23. Zsolt. 42: Oly 
sok felséges igazság van kifejezve az itt 
kijelölt részben, hogy lehetetlen neháiy 
sorban még csak megpróbálni is azok
nak magyarázását. Inkább arra ké''em 
a kedves olvasókat, hogy olvassák el 
újra meg újra nagy figyelemmel, aláza
tos szívvel, befogadó készséggel, imád
kozó lélekkel ezeket a verseket, s erősít- 
tessenek meg általuk, hogy megmarad
hassanak a hitben alaposan és erősen s 
minden jó cselekedettel gyümölcsöt te
remhessenek.

Május 28. Ján. 15:26-16:4. I. Pét: 4:

8—11. Ján. 7:32—39. Efez. 1:15—23: Isteni 
Szent-Lelke azon munkálkodik, hogyI 
megismertesse velünk Istennek gondolata i 
it, akaratát lényét. Nem emberi bölcsesf 
ség, nem emberi értelem által lehet eze-| 
két megérteni, csakis Istennek megvilá-l 
gositó kegyelme által. De a SzentT 
Lélek munkája folytán azután felségei! 
titkok tárulnak föl előttünk, amelyekei| 
szem nem látott, fül nem hallott, 
emDernek szíve meg se gondolt, amiketl 
Isten készített az őt szeretőknek.« (I.l 

Kor. 3:9.) A mai kijielölt rész 18. és 19.1 
verseiben is reámutat a Szent-Lélek ilyen! 
dicső isteni titkokra, amelyeket hit által| 
megismerhetünk.

Május 20. Zsolt. 31. IV. Móz: 22:1-1 
20. Kívülről üldöztetés, belülről szoronf 
gattatás, — ezek közt hánykódik a zsoll 
táriró lelke. Néha úgy érzi, hogy telje! 
sen erőt vesz raita a búbánat, élete élj 
enyészik, még emlékezete sem mai 
rád meg, szinte úgy érzi, hogy az Ur ifi 
elvetette. De újra meg újra előtör belőlel 
a kiáltás! Te benned bízom Uram1! s ej 
a bizalom újra fölemeli, hálát tud adni] 
áldani tudja az Urat, sőt másokat is seri 
kent: Szeressétek az Urat, legyetek erői 
sek és bátrak! Igen, a szenvedés meg! 
próbálja az ember hitét. A szenvedésbe! 
érzi meg az ember különösen a mag: 
gyarlóságát. De mily nagy az Ur kel 
gyelme hogy fel tudja ébreszteni a szén] 
védő emberben a hitet és bizalmat!

Május 30 Kol■ 1:24—29. IV. Móz. 22|
21—41. Krisztus tökéletes munkát végzetj 
az ö  szenvedései elégségesek voltak aj 
egéoZ világ megváltására. Nem uj szemű 
dések azok, amelyeket Pál magára váll 
lal, hogy azokkal Krisztus szenvedései 
pótolia, hanem <. Krisztus szenvedéseinél 
keli megújulnia az övéinek életébej 
vagyis azoknak is szenvedniük kell 
evangéliumért, mert ¿nőst ők képviseli! 
a földön Urukat és Mesterüket. Mej 
mint ahogy ' Krisztus az, akit az ő  hívet 
ben üldöznek, ép úgy Krisztus az, aki a 
övéiben szenved. S ez igy lesz min dac! 
dig, míg Isten üdvterve be nem végeztj 
tik s .Krisztus el nem jön dicsőségbe! 
hogy mindörökre megmentse mindef 
szenvedéstől az ő  egyházát.

Május 31. -Kol. 2:1-15. IV. Móz: : 
1—28. Az újjászületett ember sok vl 
szély közt jár jtt a földön. A hitetlen I 
lág mindenképen igyekszik megtántoj 
tani, nálójába keríteni Csak úgy menekül 
hét, ha semmi közösséget nem vállal tői 
bé a világ szellemével és bűneivel, ha 
nem valósággal meghal azok számáj 
hogy az Isten erejébe vetett hit által fa 
támadhasson. Félkeresztyénség boldog! 
lanná teszi az embert, egész keresztyéj 
ség boldoggá!
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