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A SZENT FORRÁS TÖVÉN.

A szent forrás tövére ültetetten 
olyan jó lenni mindigélő fának.
Lenn gyökeremre zúgnak a habok.
Tavasz van. Halk virágot bonthatok.
Selymes rügyeknek titkát leshetem 
és túl minden ígén, ígéreten 
lehetek gazdag, gazdag véghetetlen 
a szent forrás tövére ültetetten.

Hajnali szélben halkan megremeg 
és súgja-zúgja lelkem minden ága, 
fakadó rügye, fesledő virága:
Nem é n ... nem é n ... a forrás...  Jézus...  Ő !
Övé itt minden élet és erő, 
minden virág, a lenge szélbe’ ringó 
minden rügy, minden édestitkú bimbó, 
minden, mi bennem, rajtam él, ragyog: 
a forrásé, a forrásé vagyok!

Övéi Itt minden Öt hirdetni vágyik.
Kibontja lelkem ébredő virágit: 
ragyogjanak a fényben, a tavaszban, 
s illatuk árja hadd hirdesse szerte: 
él az a fa, mely gyökerét a szent, 
örök forrás áldott partjára verte!

Belák Erzsébet.

X. évfolyam, 8. szérr. 
1934. április 15.
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Néhány tanács a gyakorlati élet számára.

i.
Gyakran jó nem elmondani min

dent, amit tud az ember.

2 .

Tudj többet, mint amennyit gon
dolhatnak felőled.

3-
Szorítsd háttérbe a saját sze

mélyedet, hogy mások munkája 
jobban meglássák. Legyen nyil
vánvalóvá életedben a Lélek gyü
mölcse, de ne önmagad, hanem az 
Ur dicséretére.

4-

A legjobb gép dolgozik a leg
kisebb zajjal. A salamoni temp
lom építéséről ez van megírva: 
». . .  sem kalapácsnak, sem fej
szének pengése nem hallatott a 
háznak felépítésénél.«

r*3-
Soha ne felejtsd el, hogy nem 

te vagy a mester, hanem csak esz
köz, akit az égi Mester tetszése 
szerint használ, vagy félretesz.

6.

Ne beszélj rá soha senkit, — 
akár külső, akár belső dolog
ról lenne szó — arra, aminek nem 
jött még el az ideje és amire ő 
belső indíttatást nem érez.

7-

Soha ne beszélj magadról anél
kül, hogy erre kényszerítő okod ne

volna és Isten előtt meg nem áll
hatna az, amit elmondasz. Csele
kedeteidből lássák meg, hogy ki 
vagy.

8 .

Hallgass szívesen ott, ahol nem 
vagy meggyőződve arról, hogy 
szólhatsz. Különösen ne beszélj 
arról, amit Isten veled és általad 
cselekedett. .

9-

Légy gyöngéd és kíméletes min
denkivel szemben, mindenkihez 
szeretettel közeledjél.

io.
Végy Isten Leikétől érzéket 

ahhoz, hogy kivel hogyan bánj 
és milyen messze mehetsz. In
kább maradj hátra egy lépéssel 
a megengedett határon belül, sem
hogy túllépjed azt.

n .
. Gyengéd légy azokhoz, akik szí

vük titkát bízzák rád. Légy kész 
mindig védelmükre, anélkül, hogy 
magadat nélkülözhetetlennek gon
dolnád és, az illetőt külső, vagy 
belsőképen személyedhez vonnád. 
Vezesd a forráshoz és nyugodj 
bele, ha Isten Lelke máshova visz, 
mint ahogy elvitte Fiiepet a ko
mornyiktól.

12.

Teljes szíveddel igyekezzél ar
ra, hogy Isten színe előtt igaz 
légy.
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Az ablak mögött.

Este van. A villamos robog ve
lem gyors iramban. Egyik utcát 
a másik után hagyjuk el. A házak 
el-elmaradnak mögöttünk, mint 
sötét árnyak, csak egy-egy világos 
nagy szem, egy-egy kivilágított ab
lak fénylik felém. Gondolataim 
messze elmaradnak a villamos 
mögött és megállnak egy-egy ilyen 
fényes ablaknál. Világosság árad 
róluk szét a sötét éjszakába, de 
vájjon a fénylő, csillogó üveg mö
gött mi rejtőzik ? Boldogság, vagy 
boldogtalanság, békesség, vagy 
nyugtalan, izgalmas tusakodás, 
tiszta erkölcs, vagy bűn és nyo
morúság? Itt egy nyitott ablak 
és távoli ének, vagy zene hangja 
szűrődik ki az est sötétjébe. Nem 
tudtam kivenni, hogy mi az; váj
jon a lélek szárnyain viszik fel e 
hangok a menny trónusa elé azo
kat, akik ott vannak, vagy a po
kol tornáca felé egyengetik azu- 
tat. Ott félhomályos befüggönyö- 
zött ablakokat látok. Vájjon egy 
drága beteg ágya mellett virraszt 
a szerető anya, hitves, vagy gyer
mek? Vagy kisdede álmát őrzi ott 
a boldog fiatal anya? Vagy talán 
a bűn szedi ott áldozatát? Mind, 
mint egy félig nyitott szem, mely
be belelátni nem lehet... A sötét 
ablakok mögött talán fáradt öre
gek álmodnak már, vagy kicsiny 
gyermekek, vagy talán senki sincs 
ott, csak az üres falak ? Mind meg
annyi rejtély!

A villamos robog tovább. E l
hagytuk a várost, el az annyi nyo
morúságot, annyi bűnt és olyan 
kevés, igazi tiszta boldogságot rej
tő házakat. A villamos siet Hű
vösvölgy felé a szabad réteken 
át és már csak a messzeségben itt- 
ott pislogó lámpák látszanak. Te
kintetem beszorul a kocsiba és 
gondolataim követik. Szembe ve

lem, körülöttem, mög|öttem .. . bár
hova nézek, emberarcok. Felém 
forduló, reám tekintő, belém ha
toló emberszemek. Mind megany- 
nyi nyitott, lefüggönyözött, avagy 
zárt ablak. Vájjon mi van mö
göttük ? Hiszen a szem a lélek tük
re. Tekintetem tovasiklik egyik
ről a másikra, majd megáll, ku
tat, igyekszik belehatolni, elmé
lyedni. Vájjon mi van bennük? 
Itt egy fáradt öregasszony, ki 
súlyos terhet cipel és viszi-viszi 
az élet terhét egyedül, nyögve, fel
sóhajt: »Be rég volt reggel.« 0|tt 
egy kis diáklegényke félrecsapott 
sapkával, fütyörészve néz ki az 
ablakon. Mit tud ez az életről? 
Egy festett szájú, éktelen öltözékü 
nő furcsa mosollyal néz maga elé. 
Jaj, vájjon mire gondol? Egy vö
rösarcú, borgőzös férfi, zsebében 
üveget szorongat. Őt csak ez ér
dekli. Egy nyegle férfi hátraveti 
magát a sarokban és végignéz 
mindnyájunkon. Tekintete rajtam 
is megáll, majd unottan tovább
vándorol. És jönnek-jönnek az 
élet fáradt vándorai: aszott kar
ján csecsemőjét cipelő éhes anya, 
egész nap hivatalában görnyedő 
sokgyermekes apa, és a kis varró
lány, aki olyan sokat várt az élet
től és mielőtt megismerte volna, 
megúnta azt. És jön a fáradt ka
lauz és osztja és osztja a jegye
ket... Hova megy vájjon ez a sok 
utas ? Egyesek leszállnak útköz
ben, mások a végállomásig men
nek. De azután? Hol lesz vájjon 
az utolsó végállomásuk ?. . .  Né
zem a szemeket, ott keresek fele
letet fájó kérdésemre. Óh! Milyen 
kevés nyitott, fénylő, csillogó ab
lak, melyen keresztül a lélek vilá
gít felénk...

Mikor az utolsó tekintettel is ta
lálkozott tekintetem, akkor befelé 
fordult és lelkemből felszállt a 
kérdés: vajjon az én szemem is 
nyitott ablalc, melyen át csillogva,
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ragyogva árad ki a világosság a 
sötét éjszakába? Vájjon az én sze
memen keresztül milyen lélek tük
röződik: az Urnák szent Lelke-e? 
És vájjon a belőlem áradó han
gok megszentelt zsolozsmák-e?

És a te szemeid?

Dr. F. M. cl. ft.

Valóban mennyország.

A lelkész a mennyországról be
szélt az istentiszteleten. Utána oda
ment hozzá egy előkelő úr és így 
szólt: »Nagytiszteletű úr mindig 
olyan szépen beszél a mennyország
ról. Mi praktikus emberek va
gyunk és inkább szeretnénk itt 
egy kis darab mennyországot lát
ni és megtapasztalni, mint nagy 
dolgokról hallani, amelyeket azon
ban nem tudunk elképzelni. Mu
tasson nekem itt ma egy kis 
darab igazi mennyországot.« »Szí
vesen« — válaszolta mosolyogva 
a lelkész. »A határban, ahol a 
régi kút volt, van egy kicsi ház. 
Ott a padláslakásban lakik egy 
özvegyasszony hat kis gyermeké
vel és nagy nyomorban vannak. 
Ön gazdag ember. Menjen oda 
a szolgájával együtt és vigyenek 
egy kosárban élelmiszert, takaróit, 
párnát. De nocsak a szolgáját 
küldje, hanem személyesen menjen 
fel. Azután vegye elő az Ujtes- 
tamentumot, olvasson belőle egy 
fejezetet és imádkozzék a gyerme
kekkel. Ha még akkor sem fogja 
tudni, hogy mi a mennyország, ak
kor jöjjön vissza hozzám«.

Estefelé megjelent a kereskedő 
és könnyek közt mondta: »Igaza 
van Nagytiszteletű úr, most már 
láttam a földön mennyországot«.

Tudj megbocsátani.

Egy nagyon tanulságos történe
tet ismerünk az első keresztyének 
életéből.

Supliciust keresztyén hitéért fog
ságba vetették, kínozták és halál
raítélték. A legnagyobb fájdal
mak közt is nyugodt és erős volt 
és a fogságban is örvendező. 
Krisztus, akinek szolgált, nem 
hagyta el a nyomorúság idején. 
Megjelent kedves szolgájának cel
lájában, fényes koronát tartva ke
zében.

Örvendezve és nyugodtan ment 
a vesztőhelyre is két őr között és 
nagy tömeg kísérte. Egyszerre egy 
keresztyén testvére tört keresztül 
a tömegen és borúit előtte térd
re, s könnyes szemmel kért bocsá
natot tőle azért, hogy megbán
totta.

A vértanú büszkén fordult el 
tőle. A bűnbánó férfi újra meg új
ra térd roborált előtte a porba — 
de minden hiába volt. Amikor 
Suplicius a vesztőhelyre ért, el
hagyta a bátorsága, nem volt töb
bé ereje meghalni Jézus Krisztus 
ügyéért. Megtagadta; Urát és Mes
terét és elsötétült lélekkel ment 
útján. Nicephalus azonban, az a 
férfi, aki komolyan megbánta bű
nét és kereste a megbocsátást, 
nyíltan bizonyságot tett Krisz.us 
mellett és nyugodtan halt meg, 
mint Krisztus hű szolgája.

Ha nem tudunk megbocsátani, 
a világosság sötétséggé válik és 
nem tudunk többé egész szívvel 
az Ur mellé állni.
»

Figyelemreméltó összefüggés 
van a szeretet és áldozat között. 
Mennél többet áldozol, annál job
ban szeretsz; és mennél jobban 
szeretsz, ez annál inkább késztet 
arra, hogy áldozatot hozzál.
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AZ IGE FÉNYÉBEN.

(iy. Felsögalla. — Akik a Szent- 
írás egyes könyveit írták, Isten 
Szentleikének a megvilágosítása 
alapján írták azokat. Isten közöl
te velük akaratát, üdvtervét, ke
gyelmét, és ők emberi szavakban, 
nem egyszer igen gyarló emberi 
módon kifejezésre juttatták, amit 
Isten Lelke velük közölt. Ez1 a ma
gyarázata annak, hogy a Szent
írásban az isteni is nem egyszer 
hétköznapi emberi palástban je
lent meg. Vájjon megütközik-e e- 
zen az, akinek lelke igazán az 
isteni után vágyódik és azt ke
resi? Semmiképen sem! És gon
doljunk ezzel a kérdéssel kapcso
latban is Tit. i : 15-re!

Ami az Énekek Énekét illeti, 
ezt a tbeológiai tudomány művelői 
tényleg különféleképen értékelik. 
De hiszen még az Újszövetség 
könyveiről is elmondható ez. Bi
zonyos ,az, hogy az Énekek Éne
két a Szentírás kanonikus köny
veinek a sorába azért vet
ték fel már a zsidó írástudók, 
mert allegórikusan magyarázták 
azt, vagyis Salamon alatt Jehovát, 
Sulamit alatt Izráelt, a királynak 
és a pásztorleánynak szerelmi vi
szonya alatt pedig az Istennek és 
a kiválasztott népének egymáshoz 
való bensőséges viszonyát értették. 
Ezen magyarázat alapján azután 
a keresztyénség a vőlegényben, 
illetve férjben a Krisztust, a meny
asszonyban illetve hitvesben az 
egyházat látta. (Ef. 5:22—33.) Aki 
így tudja az Énekek Énekét ol
vasni, az ezt a könyvet is botrán- 
kozás nélkül, sőt lelki haszonnal 
olvassa. S mennyivel inkább a 
Zsoltárokat, az ószövetségi prófé
tákat, különösen pedig az újszö
vetségi iratokat! Különösen ez 
utóbbiakat kell szorgalmasan

olvasnunk, megtartanunk és asze
rint élnünk, hogy valóra váljék, 
ami Ján. 20 ¡31-ben írva van. Z. H.

Egy könnycsepp által.
A bibliaóra végén a lelkész meg

kérdezte, hogy van-e a jelenlevők 
között valaki, aki szólni szeretne. 
Egy idősebb férfi emelkedett fel szó 
lásra. A terem hamarosan kiürült, 
mindenki haza sietett s az idős 
férfi megszólalt: »El akarom ön
nek mondani Lelkész gr, miként 
jutottam idáig, hogy most Jézust 
választom. Mindig hűséges temp
lomlátogató voltam, de csak azért, 
hogy azáltal, amit hallok, másokat 
bírál gathassak. Ha valaki biblia
óra végén felállt, hogy hozzászól
jon, akkor én noteszem elővéve 
szorgalmasan jegyeztem azt, amit 
az illető mondott. Azután figyel
tem a hétköznapi életét, munkáját, 
míg végre arra a megállapodásra 
jutottam, hogy minden keresztyén 
képmutató. Néhány hónappal ez
előtt súlyosan megbetegedtem, 
életbenmaradásomhoz semmi re
mény nem volt. Szívem annyira 
el volt zárva minden számára, ami 
Istenről szólt, hogy még a halál 
gondolata sem rémített meg. Va
laki meglátogatott. Megkérdezte, 
imádkozhatik-e velem. »Miattam 
imádkozhatik amennyit csak akar, 
ártani nem fog«. — feleltem. 
Ágyam mellé térdelt és imádkozni 
kezdett. Kérte az Urat, hogy bo
csásson meg nékem és segítsen 
hitre. Mialatt titokban figyeltem, 
észrevettem, hogy egy könnycsepp 
gördült végig az arcán, — miat
tam sírt. így  szóltam magamban: 
Ennek az embernek idegen va
gyok és mégis könnyet hullatott 
érettem. — Szívemben megtört a 
jég. Most itt vagyok és kérem, 
hogy imádkozzék velem. így talál
tam meg Jézust, az én Megvál
tómat.«
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K Ü L M I S S Z I Ó

Nyereség.

Stanley Jones írja a »Krisztus 
a kerek asztal mellett« című köny
vében a követkézlő történetet:

Beszélgetéseink alkalmával sok
szor fiatal embereket is felszólítot
tunk beszédre; ilyenkor nemegy
szer fordult elő, hogy egyesek azt 
mondták, hogy: »Őh, túlságosan 
fiatal ő ahhoz, hogy a vallásról 
tudjon valamit«. — Ilyenkor egy 
fiatal kínai leány levelére kellett 
gondolnom, amely a birtokomban 
volt. Gazdag konfuciánus szülők 
gyermeke. Egy összejövetel alkal
mával megtért, de a szülei nem 
engedték megkeresztelkedni. Rö
viddel megtérése után édesapja el
vesztette egész vagyonát. Azelőtt 
milliomos volt és most semmivel 
sem rendelkezett. A legnagyobb 
szükség pillanatában egy kínai lé
pett a kétségbeesett ember szo
bájába, aki többszörös milliomos 
volt és egymillió dollárról szóló 
csekket tett az asztalára. Kijelen
tette az apának, hogy ezt az össze
get neki adja, ha leányát felesé
gül veheti második felesége gya
nánt. — Ez kínában szokásos volt. 
Az apa a leányára nézett, vájjon 
az mit fog felelni. Súlyos kérdés 
volt a fiatal leány számára, hisz 
még egészen fiatal keresztyén volt. 
De egy pillanat alatt döntött. Ho
gyan tehetne ilyent, amikor Krisz
tus tulajdona? Kiment, s a férfi 
egyedül maradt odabent. Hatá
rozottsága egymillió elvesztését 
jelentette számára. Nemsokkal ez
után levelet írt és a levélből meg
láttam, hogy sokkal többet nyert, 
mint amennyit elveszített. Megta
lálta a legdrágább kincset, az élet 
valódi értelmét. A következő
ket írta:

»Szavakkal nem tudom kifejez
ni, hogy mit jelent számomra 
Krisztus, ele ön úgyis megért és 
minden valódi keresztyén. Egyet
len leány vagyok, elkényeztetett 
gyermeke gazdag apának, soha
sem voltam semmivel sem meg
elégedve, de most meg vagyok 
elégedve Krisztusban mindennel. 
Kísértéseim vannak. Hordanom 
kell a földi nyomorúságot és ter
heket, de mi mosolyogva vihetjük 
terheinkst, mig a világ nem tud 
vele mit csinálni.

Ez még nem minden. Tudom, 
hogy én megmenttettem, de a szí
vem nem tud megnyugodni addig, 
amíg a rokonaimat is nem hozom 
Krisztushoz. Meg kell, hogy győz
ze őket is Krisztus. Több ember
rel találkoztam már, akik ugyan
olyan úton kerültek Hozzá, mint 
én. A rokonaimat egyelőre még 
nem sikerült Hozzá vezetni, de 
annyit tudok, hogy egyesek a 
szívük mélyén már keresztyének. 
Csak egy ideig tart, amíg az őse
iktől hozott szokásokat és erköl
csöket le tudják vetni. Napról- 
napra figyelem, hogy lassankint 
engednek a keresztyén befolyás
nak.«

Utschimura, japán evangélista 
mondja: »Az evangéliumot hir
detni nem annyira prédikálást je
lent mint áldozatot; nem annyi
ra nyilvánosan hirdetni a keresz
tyén tanokat, mint inkább titok
ban hordozni az emberek bűneit. 
Kilencszer szenvedni és egyszer 
beszélni. Aki azt szeretné, hogy 
prédikációja eredményes legyen, 
az lehetőleg kerülje a nyilvános
ságot, és járjon . Istennel rejtett 
utakon«.



TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT!
Apr. 16. Péld. 11:16—31. Ezek. 9. 

Üjabb látomása van a prófétának. Meg
jelenik lelki szemei előtt hat férfiú 
alakja — nyilvánvalólag Istennek an
gyalai — kezűkben öldöklő fegyverrel, 
ügy hetedik, aki különbözik a többitől, 
s mintegy felettük állóként vezeti és irá
nyítja őket — azt a parancsot kapja 
az űrtől, hogy jegyezzen meg minden 
kit, aki sír és kesereg Jeruzsálem bű
ne és pusztulása felett. Ezek megme- 
nekednek az ítélettől, amely szerint 
a hat férfi kardra hány mindenkit a 
templomban és az egész városban. Nem 
csak Jeruzsálem közeli pusztulásának, 
hanem a világ végén elkövetkezendő 
végítéletnek a képe is ez, amikor csak 
azok fognak megmenekülni az ítélet 
elől, akik homlokukon viselik a Bá
rány jegyét, amelyet a Szent-Lélek 
nyomott reájuk, ma még csak Isten 
által látható titkos jegyekkel.

Ápr. 17. I. Kor. 4:11—21. Ezék. 10: 
1—12. Ezékiel hallja, amint az Úr, aki
nek dicsősége betölti a templomot, azt 
parancsolja a többiek előtt járó an
gyalnak, hogy vegyen abból a tüzből, 
amely a kérubokkal együtt járó kere
kek közt van, (ugyanaz a látomás ez, 
amély Ezékielnek elhivatása elején a- 
datott, az 1. részben olvashatólag.) A 
tüzet Szét kell szórnia a város fölött. 
Isten haragja tüzének a jelképe ez, 
amely el fogja pusztítani a bűnös vá
rost. Ki kerülhetné el a nagy ítélet 
napján Isten haragjának a tüzét, ha a 
Krisztus vére árán megszerzett bűn- 
bocsánatot el nem fogadta?

Ápr. 18. I. Kor. 5. Ezék: 10:13—22. 
Hogy az Úrnak dicsősége, — amely a 
próféta lelki szeméi előtt a küszöbön 
jelent meg, úgy hogy fényessége az 
egész templomot betöltötte, — most 
elvonui a küszöbről, s a kerubok fölé 
emelkedik, ez azt jelenti, hogy Isten 
kivonul a bálványimádással megfertőz- 
tetett templomból, amely így többé 
nem az ö  hajléka. Igen, a templo
mok ma is csak addig az Úrnak házai, 
míg az Úr lakozhatik bennök Szent- 
Lelke által, hogy ott az ige hirdette- 
tésében és befogadtatásában megnyi
latkozzék. Mihelyt a templomból szám
űzve van a Lélek, s Ott üres emberi 
tudomány hirdettetik, s a szívek be 
vannak zárva Isten munkája előtt, az 
a templom többé nem Isten háza, csak 
emberi kezek által készített üres épü
let.

Ápr. 19. I. Kor. 6:1—11. Ezék. 11:1— 
12. Huszonöt előkelő férfiút, akik Je
ruzsálemben vezető szerepet vittek, 
lát Ezékiel tanácskozni a város kapuja 
mellett. Azok persze arra nem gon- | 
dóinak, hogy Isten megítéli őket sza
vaikból és gondolataikból s parancsot

i ad a prófétának, hogy prófétáljon el- 
! leriök. Ezek a férfiak azt hiszik, hogy 
biztonságban vannak a városban, mint 
a tűz fölé állított hús az őt védelmező 
fazékban. De Isten szava mást mond. 
Ki kell menniök a városból, amelyben 
Isten szeme már előre is látja azokat, 
akiket a kaldeusok fegyverei el fog
nak veszíteni bűneik miatt, akikért 
azonban Isten őket, a gonosz tanács
adókat vonja felelősségre, ők sem az
ért vitetnek ki a városból, hogy meg
meneküljenek, hanem azért, hogy a vá
roson kívül érje utói őket az Ítélet.

Apr. 20. I. Kor. 6:12—20. Ezék. 11: 
13—25. A próféta ítéletet hirdető sza
vainak megpecsételésére a 25 férfiú 
egyike azonnal holtan rogy össze. Ezé
kiel ijedten esik arcára, azt hivén, hogy 
ez Izrael egész népének elpusztulását 
jelzi. De az Úrnak vigasztaló szavai 
vannak a fogságba hurcolt nép szá
mára. A fogságban is ő  lesz a temp
lomuk, majd visszavezeti őket hazá
jukba s új szivet ad nékik, bűnbánatra 
és megtérésre hajlandó szívet. Akik a 
fenyítés alatt hajlandók magukat meg 
alázni, azoknak számára kész a ke
gyelem.

Ápr. 21. I. Kor. 7:12—24. És- 40:26 -  

31. H a  Isten nagyságát, hatalmát, di
csőségét szemléljük a nagy teremtett 
világban, szinte képtelennek tűnik fői 
előttünk az a gondolat, hogy ez a 
nagy és fenséges Lény érdemesnek 
tartson bennünket, nyomorult földi fér
geket arra, hogy velünk törődjék. £s 
mégis úgy van. Fölveszi ő gondját a 
kicsinynek, a fáradtnak, az erőtlen
nek. H a ilyennek érzed magadat, bízd 
magad öreá, 0 megújít, megerősít, 
szárnyakat ad, a hitnek szárnyait, 
hogy azokon fölemelkedhessél őhozzá.

Ápr. 22. Ján. 16:16-23. / . Pét. 2:11—  

20. Ján. 12:20—26. I. Ján. 4:9—14. Is
ten parancsolatainak teljesítése földi 
életünknek minden viszonyában is kö
telező számunkra. Aki Istent elismeri 
Urának, az az ö  általa beállított fe l
jebbvalóknak is aláveti magát és en
gedelmeskedik nekik. A hivő ember 
nem lázadhat fel az ország királya 
vagy kormányzója ellen, a hívő cseléd 
engedelmeskedik az ő urának és úrnő
jének, még ha ez szenvedéssel jár is. 
Ez alól a kötelesség alól természete
sen kivonatnak azok a parancsok, ame
lyek Istennel szemben való ellenszegü
lésre késztetnének. Ilyenekben meg kell 
tagadni az engedelmességet, még ak
kor is, ha ebből fakadna szenvedés.

Apr. 23. Péld. 12:1-14. Ezék■ 12:1—  

i 16. Ezékiel elmondta a népnek az Úr
nak minden beszédét (II. rész 25. v.) 
de mivel süket fülekre talált, újra 
képletes szemmellátható cselekedetek
kel keli bemutatnia, hogy mik fognak



történni. A vándorútra való felkészülő
dés, a ház falán való keresztültörés 
(ahelyett, hogy az ajtón menne ki) a 
sötétben elfedett orcával való kivonu
lás a városból, azt jelenti, hogy így 
fog kivonulni Sedékiás, az engedetlen 
király, — akinek személye ellen for
dul most különösen az ítélet — te
herre/ a vállain, ellenség által erősza
kosan vágott úton, szégyenében elfe
dett arccal, az ítélet sötét éjszakájá
ban a városból. »Én csodajeletek va
gyok« — mondja Ezékiel a népnek. 
De vájjon hitt-e a megkeményedett 
szivű Izrael Isten legnagyobb csoda
jelének, az Űr Jézus Krisztusnak?!

Ápr. 24. I. Kor. 8. Ezék. 12:17—28. 
A mai keresztyének is benne vannak 
abban a veszélyben, amiben volt Izrael 
népe Ezékiel idejében, hogy t. i. mivel 
Istennek a hitetleneket ítélettel fenye
gető szavai nem teljesedtek be azonnal 
Isten hosszútűrése miatt, elhitették ma
gukkal, hogy nem is fognak betelje
sedni. Biztonságban érezték magukat 
bűneikben, s csak gúnyolódtak a bi
zonyságtevők fölött, akik figyelmeztet
ték őket Isten elkövetkezendő haragjá
ra, ha meg nem térnek. Ma is így 
tesznek a hitetlenek. Beszéljünk csak 
nekik a megtérés szükséges voltáról, a 
halálon túl való életről, amikor már 
késő lesz dönteni, vagy az Űr Jézus 
eljöveteléről, s a inagy ítélet napjáról, 
— kinevetnek bennünket.

Ápr. 25. I. Kor. 9:1-12. Ezék. 13: 
1—12. A hamis prófétákat, akik az 
önnön lelkűk után mennek, az külön
bözteti meg az igazi prófétáktól, akik 
Isten Lelke által vezetve szólanak, 
hogy minden bajnak jórafordulását hir
detik bünbánat szükségessége nélkül, 
békességet hirdetnek megtérésre való 
felhívás nélkül. S ezt a maguk által 
fölépített romlandó falat bevonják tet
szetős mázzal, olyan Ígéretekkel,amely- 
lyek a bűnös ember szájaíze szerint 
valók. De a büntető Isten jön és le. 
dönti a falat.

Ápr. 26. I. Kor. 0:13-27. Ezék. 13.
13— 23. A prófétának Isten megbízá
sából, a nép leányai ellen is kellett 
prófétálnia. Ebből látjuk, hogy Izrael
ben a nők is mélyen bele voltak keve
redve a bűnbe, s hozzájárultak a nép 
romlásához. Nem tapasztaljuk-e ma is 
mély megdöbbenéssel, hogy nők is be- 
lékeverednek súlyos bűnökbe, sokszor 
olyanokba is, amelyek merőben ellen
keznek a női természettel, pl. politikai 
bűnökbe. S vallásos téren nem visznek 
e végbe rettenetes pusztítást, az úgy
nevezett jósnők, mindenféle babonákat 
terjesztő nők? A spiritiszta médiu
mok közt is mennyi a nő.

Ápr. 27. I. Kor. 10:1-12. Ezék. 14: 
1—11. Ennek a fejezetnek a címében 
ezt olvassuk: »A  zsidók képmutató 
kérdései«. Már ez is reámutat azok
nak a lelküietére, akik itt Ezékielt 
fölkeresik. Még nem is szólnak, Isten 
már fölfedi ezt a lelkületet a próféta 
előtt. Ezek olyanok, akik külső lát
szatból jöttek el ide, vagy talán ab
ban a reményben, hogy rávehetik Iz
raelt, hogy prófétáljon valami jobb 
jövendőt a népnek, mint eddig tette. 
Szivükben azonban nyoma sincs an
nak, hogy ezt a jobb jövendőt bűneik 
megbánása útján akarnák elérni, vagy 
szándékukban volna a népet erre az 
útra vezetni. Mert hiszen ök vezetők, 
Izrael vénei (amilyenek ma a pres
biterek.). Isten szóba sem áll velők, 
hanem hirdeti nekik a reájok váró íté- 
etet.

Ápr. 28. I. Kor. 10:13—22. Zsolt. 08. 
Aki tapasztalta a maga életében Isten
nek megbocsátó és felszabadító kegyel
mét, az nem fél többé az ítélettől. Az 
tud örömmel énekelni az Űr szabadi- 
tásáról, kegyelméről, hűségéről, mind
amellett, hogy tudja, hogy az Űr el 
fog jönni megítélni a földet igazság
gal. őt már nem érheti ítélet, mert 
kegyelmet nyert.

Ápr. 29. Ján. 16:5—15. Jak- 1:16- 
21. Ján. 6:60—69. II. Tim. 2:8—13. Oh, 
milyen jók és tökéletesek is azok az 
ajándékok, amelyek onrtan felülről a 
mi mennyei Atyánktól szállanak alá! 
A kegyelmi ajándékokat persze csak 
akkor tudjuk elfogadni, ha Isten Szent 
Lellce már újjá szülhetett bennünket 
az igazságnak igéje által. De akkor 
aztán jönnek sorba az ajándékok, csak 
fogadjuk el őket. Fülünk legyen min
dig nyitva Isten szava előtt, tudjunk 
hallgatni, ha szavunkat valamely bűnös 
indulat, pl. harag vezérelné, s akkor 
az Űr velünk született haragos termé
szetünktől is meg tud szabadítani.

Ápr. 30. Péld. 12:15—28. Ezék. 14: 
13—23. Bármennyire elfordult is egy 
nép Istentől, úgy, hopr az Ornak ki 
kell reá töltenie haragjának egész mér
tékeit, azokat, akiket hívek maradtak 
hozzá meg tudja tartani a legnagyobb 
veszedelemben, mint Noét a bárká
ban, Dánielt a tüzes kemencében, Jó
bot a Sátán markában. De ha az iga
zak száma oly kevés, hogy az csak 
elenyésző csekélység az istentelenekkel 
szemben, akkor Isten azoknak a ked
véért már nem kedvezhet a többinek, 
csak őket magukat szabadítja meg. 
Milyen komoly figyelmeztetés ez Isten 
gyermekeire nézve, hogy igyekezzenek 
minél több lelket az Űrhoz vezetni, 
mig nem késő! Vargha Gyuláné.
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