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Az öt „wusing“.

Doskamp tsingtaui missziói superintendens mondta el, 
D  hogy a szobájában mindig a szeme előtt van egy 
papírlap öt „wusing“-gal (figyelemreméltó dolog):

1. Hálát adtam-e ma az Úrnak minden kegyelméért 
és jóságáért, amellyel ma is velem volt, s különösen azért, 
hogy az Úr Jézusban való hitre elsegített?

2. Voltam-e ma is bizonyság az én megváltásomról 
pogányok és keresztyének előtt?

3. Tudakoztam-e ma már az írást, hogy új ismeretet 
és erőt meríthessek belőle?

4. Tisztán tartottam-e gondolataimat, szavaimban sze
retet szólt-e, s kész voltam-e Uramat üldözések közt is 
szolgálni?

5. Krisztusban elrejtett-e az életem“; imádság és dicsé
ret élete-e az mindig?

Istennek egy másik szolgája’' azt mondja. t Az Ó- és 
Ujtestamentom három alakjának a szívére van szükséged.

Az Ótestamentomban a Jákobéra: „Nem bocsátlak el, . 
míg meg nem áldasz engem“; a, Jóbéra: „Az Úr adta, az 
Úr vette el, áldott legyen az Úrnak neve!“ ; Aszáféra: 
„Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön“. Az 
Újtestamentomban az atyáéra, aki beteg fiát az Úrhoz víve 
így kiáltott: „Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlensé
gemben“ ; a vámszedőére: „Isten, légy irgalmas nékem bű
nösnek“ ; és a Simeonéra, aki élete végén így szólott: „Mostan 
bocsátód el, Uram, a te szolgádat, a te beszéded szerint, bé
kességben: mert látták az én szemeim a te üdvösségedet“. 
Így nyerhetsz erős és állhatatos szívet.
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„Célegyenest igyekszem...“

Csendes méltósággal szeli a ha
jó a Dunai lágy habjait. Amint a 
hatalmas kerék mélyen beleszánt 
a sima víztükörbe, hófehér hab- 
fodrok nyitnak neki útat, hogy 
azután ismét zöld . tükörré simulva 
fenséges nyugalmával tovább hir
desse az alkotó Isten dicsőségét!

Kint ülök la fedélzeten. Oly jó 
a főváros zaja, forgataga után meg
pihentetni tekintetemet a termé
szet csendes gyönyörű birodalmá
ban! Jólesik iá szabad természet 
néma istentiszteletébe hálatelt 
szívvel belevegyülni! — Itt egy 
várrom, ott egy-egy erdőkoszorúz- 
ta hegycsoport, majd amott festői 
kastélyok művészi szépsége köti 
le a figyelmet. Sokszor alig tudok 
megválni egy-egy gyönyörű kép
től, hogy míg ott felejtem tekintete
met, közben iel; ne mulasszak egy 
újabb szépséget! í

Szívem végtelen hálával telik 
meg az Ur iránt, aki mindezt ilyen 
nem is sejtett gazdagságban tárta 
elém. És ujjongó örömmel gondo
lok arra, hogy ha ¡már ez a bűn á l
tal megrontott természet is ilyen 
szép tud lenni, milyen lehet majd 
számunkra az örökkévalóságban 
elkészített »szem nem látta« gyö
nyörűség!

Mikor különösen iszép vidéken 
haladunk át, olyan csábítóan int 
felém a természet ezerféle szép
sége ! Ugy kiszállnék, úgy megelé
gednék már azzal, a  szépséggel, 
mely ott várna rám, de nekem tá
volabbi célom van, és időmet nem 
vesztegethetem el hiábavalóan! És 
én örömmel megyek tovább, mert 
tudom, hogy ott még több szépség 
vár reám!

S amíg így elgondolkozva hala
dok tovább útamon, az Ur azon 
gyöngéd szeretetére kell gondol
nom, amellyel az Őt követni akarók

iránt van. Milyen bölcs szeretettel 
igyekszik elrejteni földi állomá
saink hamis szépségeit előlünk, 
melyek figyelmünket magukra 
vonni és tekintetünket az igazi cél
tól elvonni igyekeznének! — Óh, 
engeded-e testvérem, hogy az Ur 
a te tekintetedet is felfelé emelje 
a földi szépségekről az örökkévaló 
értékek felé? Engeded-e, hogy Is
tennek Szent Lelke a te látásodat 
is világossá és a mennyeiek iránt 
fogékonnyá tegye ?

Most egy hegycsúcs sziklatömb
jén la kereszt tűnik fel előttem, 
a magasban fenségesen hirdetve 
Annak irgalmát, aki »bűnömért 
tett eleget«. Utána nemsokára el 
is értük ¡már célunkat: a hajónk 
kikötött! —■ Hála az Urnák, hogy 
életem hajója is már a helyes 
irányba terel,tetett és futhat a biz
tos cél felé! Vágyam most már 
csak az, hogy minél előbb célhoz 
érjen!

Kedves lélek, engeded-e, hogy 
a golgothai, kereszt a te számodra 
is feltűnjék, mint egyedüli út jelző 
a lélek üdvösségének eléréséhez?

Óh, vajha minél több lélek meg
értené a kereszt jelentőségét, hogy 
sokak számára válhatnék Istennek 
erejévé!

Messzi hang csendül, feléd, 
Vándor, hí hazád, az ég.
Itt a földön nincs hazád,
Ott vagy otthon, menj tovább!

Utközépen meg ne. állj,
Hol virág illatja száll!
Fáradság ha visszatart,
Énekeld az égi dalt!

Messzi hang csendül feléd, 
Vándor hí hazád, az ég.
Légy örömmel útra kész, 
Nemsokára haza érsz!

B. O cl. t.

*
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Hiszek Istenben, 
aki megváltott.*

Hiszek Istenben, aki teremtett. 
Hiszem, hogy Isten teremtett min
den teremtménnyel, együtt. Ide 
könnyebben eljut az emberi szív, 
hisz nekem Isten testet, lelket, sze
met, fület, és minden tagot, ér
telmet adott. A legprimitivebb em
bereknek is van valiami istenfo
galmuk. Az előrehaladottabb kul
túrával: valami Isten kép ábrázo- 
lódik ki az emberben. De hogyan 
jutok el ettől az első lépéstől a 
másodikig: hiszek Istenben, aki 
megváltott! Ki ő ?  Mit tett értem? 
Mivel tette ezt? Ha ezekre meg 
tudjuk kapni ¡a feleletet, akkor 
jutunk el: a második lépésig. Ha 
ezeket nem értem, nem tudom fel
fogni, hogy miért is kell nekem a 
Megváltó. Ki Ő ? Valóságos Isten 
és valóságos ember. Istennek egy
szülött F ia ... nekem Uram. De 
hogy lett Urammá? Az ember el
adta miagát a sötétségnek, elsza
kadt Teremtőjétől:, nem volt Ura. 
Minden megromlott az emberben; 
gondolatai, érzelmei, cselekedetei 
a bűn szolgálatába állottak. Első 
pillanatban, mikor ezekre gondo
lunk, azt mondjuk, ezekkel ne
kem nincs dolgom. De vizsgáljuk 
meg a mjj szívünket, a mi gondo
latvilágunkat. Ha le lehetne min
ket fényképezni kívülről és belül
ről:, mennyire mást mutatna a két 
kép, kb. úgy, mint a rendes fény
kép és a Röntgen felvétel. E gy
szer egy fiatal leány állt a  Rönt
gen ernyő mögé. Az üde friss, mo
solygó arc helyett egyszerre egy 
Csontváz tekintett felém. Ilyenek 
vagyunk mi is. Kívülről felékesít
ve, de mit lát bennünk az Ur? 
Gondolatvilágunk át és át van fer
tőzve, mint mikor a szervezetbe bc- 
lékerül egy ráksejt és végzi a ma
ga pusztító munkáját. A rákbeteg

ségről, nem tudjuk honnan ered, 
hogyan terjed, csak pusztít rettene
tes erővel:. Terjedését megakadá
lyozni nem tudjuk. így vagyunk a 
gondolat- és érzelmi bűnökkel is. 
A  fertőzés hat egyik emberről: a 
másikra, nemcsak a világban, de 
a keresztyének között is. Ha mind
ezt látjuk, akkor megértjük, hogy 
miért van nekünk szükségünk 
Megváltóra.

Mikor eljutunk oda, hogy lát
juk, hogy nincs bennünk semmi 
jó, fertőzöttek, bűnösök vagyunk 
és a ¡¡szívünk szabadulás után vá
gyódik, akkor hangzik felénk Is
ten Igéjéből: »Elvégeztetett«. Az 
Ur mindent odaadott értünk, hogy 
mindent megnyerjünk általa. Em
beri formát vett fel, hogy megvált
hasson, hogy minden a mienk le
hessen s ¡mi mégsem tudjuk mentő 
kezét megragadni, mert a kétség
nek adtunk helyet a szívünkben. 
Ha nem szolgáltatunk ki mindent 
az életünkből., akkor nem tudja 
egészen elvégezni bennük a mun
káját, pedig azért lett Istenből em
berré, hogy U runk lehessen s meg
válthasson drága vérével, életével 
és halálával. Az Ur ¡azt akarja, 
hogy egész bizalommal ragadjuk 
meg az Ö kezét. Azt akarja, hogy 
mindennel hozzá menjünk, minden 
fájdalommal, örömmel, gonddal. 
Szüntelenül legyünk az övéi, ¡akkor 
elmúlik szívünkből a hitetlenség 
és kétség. Sok az akadálya annak, 
hogy el! tudjuk mondani: »Hiszek 
Uram!« De ha Tőle kérünk min
den akadályban segítséget, ö  a 
hegyeket is lerontja. Ide akar ő 
elsegíteni bennünket. Engedjünk 
az Ő megtisztító munkájának!

Dr. F. M- d. ft.

*) A Eébé-egyesület tagjainak 
júniusi konferenciáján ¡elhangzott 
beszédek egyikének vázlata.
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Megmentő hit.

»Egy estén«, — beszéli valaki, 
— »amikor egy összejövetelre men
tem, az összejöveteli helyiség köze
lében egy fiatal leányt vettem ész
re, akinek az arckifejezése nagy 
gondot árult élj. Odaléptem hozzá és 
hívtam, hogy jöjjön velem. Kerülő 
választ adott. Magam sem tudom, 
hogy jöttem a gondolatra, — egy 
fehér rózsát nyújtottam át neki, 
amelyet éppen előzőleg kaptam, 
s megmondtam neki az utca ne
vét, ahol az összejövetelek szok
tak lenni. Abban a reményben vál
tam el; tőle, hogy változtat a ter
vén, s mégis csak eljön majd a 
bibliaórára. S azon az estén nagy 
örömömre ott ¡láttam a hallgatók 
között. A terem legsötétebb zugá
ban állt, is úgy látszott, hogy na
gyon figyel,. Az összejövetel vé
gén beszélgettem vele, s elmond
ta szomorú történetét.

»Ott álltam a folyó hídján, s 
azon gondolkoztam, hogy vissz.a- 
térjek-e abba ¡a rettenetes bűnbar
langba, amelyben öt év óta élek, 
vagy pedig a sötét, zúgó habok kö
zé ugorjak. Majdnem elhatároztam 
már magamat arra, hogy az utób
bi lépést tegyem meg, amikor ön 
közeledett hozzám', s újra és újra 
kért, hogy kísérjem el. az össze 
jövetelre. Mikor semmiképen sem 
akartam eleget tenni az óhajá
nak, ezt |a rózsát adta nekem. Ép
pen ilyen tiszta, fehér virágot adott 
az özvegy édesanyám, amikor hat 
évvel, ezelőtt elhagytam a szülő
falumat. Könnyes ¡szemmel adta, 
mert az akarata ellenére mentem 
el, s előre látta, hogy a bűn útjára 
fogok lépni. »Ha valaha látsz egy 
fehér rózsát«, — szólt hozzám a 
búcsuzáskor — »gondolj a te öreg, 
egyedüllevő anyádra, aki forró 
imádság közt könyörög gyermeké
nek visszatéréséért«. Amint a ked
ves fehér rózsára tekintettem, gon

dolkozni kezdtem; s néma figyel- 
meztétésének nem tudtam ellent- 
állni. Most itt vagyok, meghallot
tam a hívást: »Jöjj Jézushoz« s. úgv 
érzem, nem mehetek el addig in 
nen, míg meg nem menekültem. 
Ha ugyan Krisztus ilyen mélyre 
süllyedt bűnös nőnek, mint ami
lyen én vagyok, megkegyelmez!; 
Elolvastam neki az Igét: »Úgy 
szerette Isten e világot, hogy az ő 
egyszülött Fiát adta, hogy valaki 
hiszen őbenne, el. ne vesszen, ha
nem örök élete legyen«. Mélyen 
megindulva hallgatta, aztán letér
delt, s ikönnyek közt kérte az Urat, 
hogy mentse meg az ő lelkét is. 
Együtt imádkoztam vele- Sokáig 
tartott a harc, de amikor fölállt, 
látható megkönnyebbüléssel kiál
tott fel: »Óh, anyám, az elveszett 
gyermeked vissza akar hozzád tér 
ni, mert ajz érte megfeszített Üd
vözítőben való hit által megmen
tetett«.

A következő papon értesítettem 
az édesanyját, akit a hír nagy 
örömmel, és hálával töltött el.

A fiatal, leány most a minden
napi életével dicsőíti az üdvözí
tőt, aki azért jött, hogy megkeres
se és megtartsa, ami elveszett«.

Jézus hatalma.
Theodosius császárról beszélik, 

hogy egy ajkallommal minden bör
tönt megnyittatott, hogy minden 
fogoly visszanyerje a  szabadságát. 
Ugyanekkor azt is mondta, ha te
hetné, a sírokat is megnyitná, 
hogy minden halott visszanyerj: 
az életet. Előtte korlátok voltak, 
amelyeket áthágni nem tudott, de 
Jézus Krisztus hatalma és ke
gyelme előtt nincsenek korlátok. 
Ő megnyitja a lelkileg halottak 
sírjait és ha eljön saz idő, a testi
leg halottakét is. ő  nemcsak a 
Lélek, de a test számára is Meg
váltó.
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A Bárkában.

Ur Jézus milyen jó nekem: 
Beléd elrejtve életem, 
nincs többé, ami ártna.
Óh, csodálatos menedék!
Igen, Te Vagy a bárka.

Jöhet a vész, a rettenés, 
ítélet és viharverés, 
a földet eborítva már 
miikor >a (begyre nő iaz ár, 
nyugtot keresve sem talál, 
vijjogva száll, a  mélybe hull 
erőtlenül minden madár: 
mi majd a nagy vizek felett 
ott lebegünk Benned, Veled ... 
Óh, áldom a kegyelmedet, 
hogy aki Beléd menekül, 
megőrződ azt a vész elül 
és el. nem éri átka.
Ur Jézus, olyan jó nekem:
Beléd elrejtve életem.
Igen, Te vagy a bárka.

Bélák Erzsébet.

Jézus a forrás.

Jézus teljességéből vehetünk 
mindnyájan. Ez egy kimeríthetet
len, soha ki nem apadó forrás, 
amelyre mindenkinek nagy szűk- 
sége van. Sokaknál azért nincs 
növekedés, mert nem akarnak eb
ből a  ¡kegyelemből élni. Minden 
pillanatban szükségünk van reá, 
mint ahogy (a testi életünknek a 
levegőre. Aki azt gondolja, hogy 
elég, ha reggel az -egész napra va
ló kegyelemért könyörög, az ha
sonló ahhoz, aki egy lélegzetvétel
lel egész napra való levegőt akar 
magába szívni.

Kolb).

%

Az Ige fényében...
P. F- Bpesi. A jelzett Igét Je

lenések Könyve 2:11-ben találjuk: 
»Aki győz, ¡annak nem árt a má
sodik halál. »Azt kérdezi, hogy mit 
jelent a második halál, és hogy 
kik azok, akiknek ez nem ári. 
A második halál az örök halál, a 
kárhozat, amely vár az Ítélet napján 
mindazokra, akik azon a napon 
a Krisztus nélkül állnak Isten íté
lőszéke előtt, .mert e földi életben 
nem hittek Benne és nem csele- 
kedték e hitnek a cselekedeteit. A 
kárhozat azaz az Úrtól távoli élet 
az örökkévalóságban »nem árt« 
azoknak, nem éri azokat, akik e 
földi életben mind halálig »győz
nek« azaz minden kísértésben és 
megpróbáltatásban megmaradnak 
azUrban. — Ugyanezt a gondo 
latot olvassuk Jel. 20:14—15-ben. 
Aki az első halálig tartó földi éle
tében nem jutott el a Krisztus
ban való hitre és ebben a  hitben 
nem győzedelmeskedett, az »a tűz
nek a tavába vettetik«, ez a tó 
pedjg a második halál vagyis az 
örök kárhozat. — Jel. 22:14— 15 sze
rint az Ur parancsolatainak a meg
tartói bemennek a  mennyei Je
ruzsálembe, ellenben »kinn marad
nak a bűbájosok és a paráznák és 
a gyilkosok -és a bálványimádók«; 
mindezeknek »része a tűzzel és 
kénkővel égő tóban lesz, ami -a 
második halál;« (Jel. 2 1:8.). — Az Ur 
Jézus azt mondja, hogy ne féljünk 
a testnek a halálától, sem azoktól, 
akijka testnek a halálába dönthet
nek minket, — ez az első halál —, 
han-em Attól, féljünk, aki nemcsak 
a testet, de, a lelket is »elvesztheti 
a gyehennában«. Ez a »gyehenná
ban való elvesztés« a második ha 
Iái, az örök kárhozat (Mt. 10:28). 
Aki abba dönthet, az az Ur, aki 
az ítélet napján megitél majd ele
veneket és holtakat, mindenkit hi 
tének cselekedetei ¡szerint. Z. ti.
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K Ü L M I S S Z 1 Ó

Imádkozás.

A legnagyszerűbb, amit az em
ber Keleten átélhet, az a közös, 
nagy imádkozás kint a pusztában, 
a mohamedánok Ramadan hónap
ját követő nagy ünnep reggelén, 
írja égy misszionárius. Kint 
ia pMsztábati a gítrok között 
van egy nagy térség, alacsony, fé
lig összedőlt kőfallal körülvéve. 
Ide igyekszik a férfiak tömege. 
A cipőjüket levetik és maguk elé 
teszik. Két-, háromezer embert lát
tam így felkészülve az imához. — 
Mikor megdördülnek az ágyuk, ,az 
előimádkozó felmegy iá szószékre 
és a háromezer ember feláll- Ke- 
resztbetett karokkal: néznek ma
guk elé. Megkezdődik az imádko
zás, mint egy távoli vizesés zú
gása : »Allah akbar! Allah akbar!« 
— Isten a legnagyobb! Isten a 
legnagyobb! íme, az első meghaj
lás! Különös kép ez a hatalmas 
egyszerre meghajló embertömeg. I 
Utána térdrehullnak, állandóan 
mormolva az imát. Láttad már, 
hogy egy is elkésett volna? — Úgy 
esnek térdre, mint egy ember. Az
után homlokukkal érintik a földet, 
mint egy ember. Látod a homokot 
a háromezer homlokon, mikor 
újra felállnak? — Négyszer érin
tik a földet az első imánál és négy
szer a másodiknál, amely mindjárt 
utána következik- Nem egy euró
pai embernek, aki ezt végig nézte, 
szijnte a lélegzete is elakadt. És ha 
benne nem is volt vallásos érzés, 
meg kellett éreznie az Islam val
lás csodálatos hatalmát, amely ez
reket, százezreket, sőt milliókat köt 
össze csodálatos varázsával egy 
haitalmas egységgé, úgy hogy

mindegyik azt gondolja, amit a 
másik, mindegyik azt teszi, amit 
a másik, és mindegyik úgy imád
kozik, ahogy a  másik.

Azoknak, akik orvosi kezelésre 
jöttek hozzám, egyik nap a vámsze
dő és a farizeus történetét mond
tam el és ezzel kapcsolatban az iga
zi imádkozásról beszéltem. Volt 
köztük egy 12 esztendős paraszt
fiúcska. Elmondtam, hogy tudom, 
hogy a mohamedánok ötször nap
jában imádkoznak, de megmagya
ráztam, hogy mi keresztyének más 
kép imádkozunk. Mi szívből imád 
kozunk és nem ötször egy nap, ha
nem állandóan. Hogyha pl. a vá
rosban dolgom van, akkor akár út
közben is kiönthetem szívemet Is
ten előtt. Mialatt ezt mondtam, 
egyszer csak észrevettem, hogy a 
fiúk mind a cipőmet nézik. Elő
ször azt hittem, valami nincsen 
rajta rendben, de mindjárt megér
tettem. A kis parasztfiú a legna 
győbb felháborodással ugrott fel, 
és így kiáltott: »Hőgyan, hát mi
kor imádkozol, nem veted le a 
cipődet? Hiszen akkor nem ér 
semmit az egész imádságod!« Mi
előtt szólhattam volna, odaállt az 
udvar közepére, előírás szerint el
helyezkedett és már is ott feküdt, 
homlokával a földön, bemutatva 
a mohamedánok imádkozását. Az
után felugrott és büszkén kiáltot
ta: »Látod, iez az igazi imádkozás! 
De ahogyan ti, keresztyének imád
koztok, (az nem ér semmit!« így 
imádkoznak a mohamedánok, akik 
azt hiszik, hogy ezáltal kötelessé
güket teljesítik, amit Isten meg 
kíván tőlük, és ez elég ahhoz, hogy 
bejussanak a menyországba. Az 
Istennel való igazi összeköttetést, 
mint valami kellemetlent, kerülik.
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Tudakozzátok az írásokat!
Aug. 1. Róni. 8:18—30. Csel. 19:23— 

40. Az ember bűnbeesése az egész 
teremtett világot is a múlandóság tör
vénye alá vetette, amely alatt nyög 
és sóhajtozik, s amely alól várja a 
felszabadíttatást. S ez akkor történik 
meg, mikor Krisztus újra megjelenik 
a földön, dicsőségben, mindazokkal 
együtt akik ö  általa Isten gyerme
keivé lettek. Akkor válik a föld is
mét paradicsommá s lesz benne ismét 
az élet vizének tiszta folyója és az 
életnek fája. (Jel. 22:1—2.) Várod-e 
ezt az időt, imádkozol-e érette, s elő
mozdítod-e eljövetelét avval is. hogy 
engeded, hogy Isten Lelke teljesen el
végezhesse rajtad a munkáját, hogy 
Isten Fiának ábrázatához hasonlóvá te
gyen?

Aug. 2. Rám.8:31—39. Csel. 20:1— 
16. Isten gyermekének el kell készülve 
lennie arra, hogy a földi életben szen
vedések is érik. Némelyeknek sok és 
nagy szenvedés jut osztályrészül, má
soknak a mindennapi élet apró tüszúrá- 
sai. De kis és nagy szenvedés mind 
javára válik Isten gyermekeinek, mert 
szorosabban összeköti Krisztussal s 
jobban meggyőzi arról, hogy Krisz
tustól semmi el nem szakíthatja. S 
ez a bizonyosság győzelmes életre ve
zet.

Aug. 3. Rám. 9:1—8; 14—18. Csel. 
20:17—38. Pál apostol olyan égősze*

I retettel szereti !a maga népét, hogy, 
mint egykor Mózes, kész volna még a 
maga üdvössége árán is megmenteni. 
De ez nem lehetséges, mert minden 
ember maga felelős azért, hogy meg
tér-e vagy sem. Isten Ígérete, melyet 
Izrael népének adott, nem hiusul meg 
ez által, mert Isten csak azokat tekinti 
igazi izraelitáknak, vagyis az ö  ki
választott népe tagjainak, akik lélek 
szerint azok. A külső hozzátartozás 
nem számit. !Igy van ez a keresztyén- 
séggel is. Az, hogy külsőleg hozzá
tartozol valamely keresztyén egyház
hoz, még nem biztosítja számodra az 
üdvösséget, csak az, ha megtérsz, ha 
igazán keresztyénné, a Krisztusé le- 
szesz.

Aug. 4. Róni. 9:19—33. Csel. 21:1— 
14. Ne ta predestináció nehéz kérdé
sének a teljes megoldásán törd a fe
jedet, hanem ragadj meg belőle any- 
nyit. hogyha hitből keresed az igaz
ságot. akkor el fogsz jutni annak a 
megismerésére és nem ütközöl meg. 
hanem megbizonyosodol afelől, hogy 
Isten előbb szeretett téged, mint te 
Öt s neked nem keli egyebet tenned,

mint Öt szeretned, Ö benne bíznod, 
őneki'engedelmeskedned, s akkor nyu
godt leszesz abban, hogy téged is 
elhívott és kiválasztott, nem a te ér
demedért. hanem ingyen kegyelméből.

Aug. 5. Róni. 10:1— 17. Jer. 23:16— 
29. Aki hisz, annak bizonyságot kell 
tenni hitéről, hogy mások is hallják 
ezt és higyjenek. Isten igéjének hir- 
dettetni kell. hogy az evangélium el
jusson mindenüvé s mindenkinek al
kalma legyen meghallani az igazságot. 
Nem ember által kitalált igázságot 
hanem Istennek igazságát, amely ar
ról szól, hogy te bűnös vagy, óh em
ber. Isten igazságos, s a bűnt nem 
tűrheti, de Isten kegyelmes is, s utat 
készített számodra Jézus Krisztusban, 
hogy bűnödet megbánd és megtérj. 
Hívd segítségül az Urat és megtarta- 
tol.

Aug. 6. Máté 7:13—23. Róm. 8:12 
17. Máté 12:46—50. Csel. 16:16-32. Az 
Ur Jézus itt felszólal a szaykeresztyén- 
ség ellen, amely csak abból áll, hogy 
az ember megtanulja a kanaáni nyel
vet. folyton a szóján van ez, hogy: »az 
Ur akarja«, »az Ur mondja« s ha 
megvizsgáljuk az életét, látjuk, hogy 
cselekedeteivel éppen nem bizonyítja, 
hogy figyelne arra, amit az Ur mond, 
s azt tenné, amit az Ur akár. Vigyáz
zunk. hogy beszédünkkel ne akarjunk 
többnek látszani, mint amik igazán va
gyunk. mert különben fölöttünk is el 
fog hangzani az ítélet: távozzatok tő
lem. ti gonosztevők.

Aug. 7. Zsolt. 40■ Csel. 21:15-26:- 
Az Ur sohasem hagyja cserben azokat, 
akik őt várják. Akármennyire benne 
vannak is a bűn fertőjében, ha az 
Úrhoz kiáltanak, kiszabadítja őket s 
dicsérő ének fog zengedezni ajkukon. 
S akiket az Ur egyszer úgy ráállítha
tott a biztos kősziklára, azok továbbra 
is bizalommal tekinthetnek ő  reá, mert 
minden bajukból ki fogja őket szaba
dítani. Nincs olyan szegény és nyomo
rult, akiről az Ur gondot ne viselne, 
sőt éppen a szegénységben, gyenge, 
tehetetlen állapotunkban, szenve
déseinkben tapasztaljuk legjobban, 
hogy »az Urnák minden útja ke
gyelem és hűség« s hogy »akik Ő- 
benne bíznak, azok meg nem szégye
nülnek«.

Aug. 8.- Róni. 11:1— 10. Csel. 21:27— 
40. Isten néüe sok nehéz időn, súlyos 
megpróbáltatáson ment már keresztül 
s gyakran úgy tetszett, mintha az el
lenségnek sikerült volna teljesen ki
irtani. De mint ahogy a patak néhol 
elrejtőzik a föld alá, hogy másutt is
mét előbuzogjon, úgy volt sokszor fel
hő és sötétség alá elrejtve Isten ke-



■gyelimi munkája, de sohasem szűnt meg, 
hanem újra előtört a világosságra, 
hogy elhagyott száraz mezőket megön
tözzön és megtermékenyítsen. Isten a 
legnehezebb időkben is mindig fenn
tartott magának egy kis maradékot, 
amely imádkozva, szenvedve, küzdve, 
újra êszköz (lett az Ő kezé
ben lelki ébredések előhívására. »Ne 
félj tehát kicsiny csapat, ha rád felleg 
borúi. — kegyelmet rejt s belőle majd 
áldás esője hull«.

Aufj. 9. Róni. 11:11—24. Csel. 22:1— 
22. Istennek raitunk megnyilvánult ke
gyelme sohasem szabad, hogy elbiza- 
kodottá tegyen bennünket, mert mi
helyt elbizakodtunk, már el is szakad
tunk a kegyelemtől. Nemcsak elfogad
nunk kell a kegyelmet, hanem meg is 
maradnunk benne, mert különben ki- 
vágattatunk. Sok egyes emberrel és 
sok néppel is megtörtént már ez a 
fájdalmas eset. S ha megtörténhetett 
a zsidó néppel, a választott néppel, 
megtörténhetik a keresztyén népekkel 
is. ha kevélykednek. Megtörténhetik a 
magyar néppel is, ha igazán meg nem 
alázza magát. Könyörögíünk ezért a 
megalázkodásért, könyörögjünk lelki 
ébredésért!

Aug. 10. Rom. 11:25—36: Csel: 22:23— 
30. Isten nem feledkezett meg a zsidó 
népnek tett Ígéreteiről, s ha egy időre 
(fájdalom, már nagyon hosszú időre!' 
el kellett vetnie ezt a népet, a kegye
lem ígérete a zért fennáll számára, hogy 
egykor még helyreállíttatik. Két do
logra tanítson ez bennünket. Egyik az, 
hogy több szeretettel legyünk a zsidó 
nép jelenje és több reménységgel jö
vője iránt, .a másik pedig, hogy job
ban vigyázzunk, nehogy mi is az ő sor
sukra jussunk keménységünk és szere- 
tetlenségünk miatt. S ha a zsidóság 
sok bűne miatt nehéznek látszik is ez 
az állásfoglalás, ne feledjük, hogy mi 
gyarló emberek, nem bírálhatjuk felül 
Isten mélységes gondolatait, nekünk ra
gaszkodnunk kell az ő  kijelentéseihez 
s hinnünk és engedelmeskednünk.

Aug. 11. Róni. 12:1—8. Csel 23:1— 
11. Mennyire szívén van Pál apostol
nak az Isten gyülekezetének a növeke
dése! Milyen forró esedezéssel kéri 
az atyafiakat, hogy szánják oda ma
gukat egészen Istennek, mert tudja, 
hogy csak így lehet fejlődés és növe
kedés úgy az egyesek életében, mint az 
egész közösségben. Mert az egyesek 
mind összetartoznak egymással, mert 
összetartoznak Krisztussal, aki egybe
köti őket. Ebben az egységben fejlőd
hetik ki az egyes tagok különböző fel
adata. s az ezekre kapott különböző

| adomány. Kiki a magáéban legyen hű 
s egészítse ki a másikét, az egész test
nek növekedésére.

Aug. 12. Jón. 15:1—17. Péld. 16:1— 
9. Első és legfontosabb feltétele az 
igazi keresztyén életnek, az Ur Jézus
sal való élő összeköttetés. Ennek 
megvan a maga kezdete, az újjászüle
tés. de meg kell lenni a folytatásának 
is,a megszentelődésnek, ami nem egyéb, 
mint hogy hit által fenntartjuk az Úr
ral való összeköttetést, s ennek folytán 
fejlődünk, növekedünk, lelki gyümöl
csöket hozunk. Mert Krisztusból, mint 
a mennyei szőlőtőkéből, mennyei erők 
áradnak ki. amelyek táplálják a vele 
összeköttetésben lévő szőlővesszőket, 
az őbenne megmaradó hívőket, s meg 
lesz a gyümölcstermés: szeretet, öröm, 
békesség, stb. (Gál. 5:22.) S a bol
dog jutalom: Krisztus _ barátainak ne
vezi hűséges szolgáit.

Aug. 13. Luk. 16:1—12. I: Kor. 10: 
1—13. Máté 13:44—46. Csel. 17:16- 
34. A bibliai történetek, az ó-testa- 
mentumiak is, azért Írattak meg, hogy 
tanuljunk belőlük. Izrael népének tör
ténete sok gazdag tanulsággal szol
gál. Az ö engedetlenségük, zú
golódásuk, isten iránt Való há- 
ládatlanságuk, mint intő példa arra, 
hogy az ilyeneket kerüljük, mert kü
lönben ugyanaz alá a büntetés alá 
kerülhetünk, mint ők. Isten megengedi 
a kísértéseket, hogy hitünket kipró
bálja. de neki nem az a célja, hogy a 
kísértésben elbukjunk, (ez a sátán cél
ja), hanem, hogy azoknak ellenálljunk 
és győzedelmeskedjünk.

Aug. 14. Zsolt. 42.43■ Csel. 23:12-35. 
A keresztyén ember élete sem jár 
mindig napfényben. Sokszor felhők ho- 
mályosítják el az eget, s a lélek csiig- 
gedezni kezd. De a hívő embernél a 
esüggedezés sohasem válhatik kétség- 
beeséssé. mert Isten után szomjúhozó 
szíve meggyőzi arról, hogy éppen ez 
a szomjúhozás jele annak, hogy Isten 
vele van s a homályon át fog törni 
a napsugár, a sóhajtozást követni fogja 
még a hálaadás. »Ne csüggedezz. ki
csiny sereg!«

Aug. 15. Róni. 12:9—21. Csel. 24: 
Isten Szent Lelke nagy részletességgel 
Íratja meg itt Pál apostollal a keresz
tyén élet szabályait és ismertető je
leit. Minden egyes versszak egy-egy 
drága gyöngyszem, amelyben nem csak 
gyönyörködni érdemes, hanem amelyet 
szívünkbe fogadni és életünkben meg
valósítani fontos -és üdvösséges. Min
den vers önmagáért szól. nem szőrűi 
magyarázatra.
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