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KÖZÖSSÉG ISTENNEL.
Istent sem ismerheted meg másképen, mint ahogyan egy em

bert megismerhetsz: együtt kell élned vele. Ha valakit csak bizonyos 
alkalmakkor látunk s a családi- és magánéletébe nincs betekintésünk, 
akkor nem mondhatjuk, hogy ismerjük az illetőt. Próbáld csak meg 
egyszer Istent magaddal vinni a mindennapi munkádba. Kérj Tőle 
tanácsot, keresd az Ő dicsőítését, kérd ehhez az Ő erejét. Maradj 
hűségesen Nála, ha kísértés jönne, fordulj gyorsan Hozzá, ha észre- 
veszed, hogy eltávoztál tőle. Ne várj estéiig,, hogy azt beismerd: nem 
tudhatod, hogy megéred-e. Veszteség számodra, ha soká vársz. Rö
viden : Járj kezedet Isten kezébe téve az életen keresztül és hidd el, 
hogy minden nyomorúság elől rejtve vagy Őnála és semmi el nem 
szakaszthat Tőle. Így más természet részesévé leszel. Istennel isme
retségbe és közösségre jutsz. Ez adja meg lelkednek az igazi 
békességet.

Kérdezd meg gyakran magadtól:

Többet olvasom-e a Szentírást, 
mint más könyvet és minden más 
könyvnél jobban szeretem-e? 
Zsolt. 1, 2.

Igyekezetem arra irányul-e, hogy 
a világhoz hasonlóvá ne legyek? 
Róm. 12, 2.

Testnek, vagy pedig a léleknek 
vetek? Gál. 6, 7—8.

Kedvesebb-e számomra Krisz
tus gyalázata e világ elismerésé
nél, tetszésénél? Zsid. 11, 24—26.

Szívesebben meghalnék-e, sem
hogy vétkezzem? Máté 5, 29.

Imádság lelke vezet-e? Eféz. 
6, 18.

Lakozik-e bennem égő szeretet 
Krisztus iránt, amely engedelmes
ségre késztet? ÍI. Kor. 5. 14—15.

Szüntelenül Isten munkájában 
állóké? Ján. 9, 14

Teljes szívemből, teljes lelkem- 
ből szeretem-e Megváltómat ? Máté 
22, 37.

Szívembe rejtettem a Te beszé
dedet, hogy ne vétkezzem ellened. 
Zsolt. 119, 11.

X.1 évfolyam, 9. szám. 
1934. május 1.
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„Mit akarsz,
Hogy cselekedjem íveled?“

Luk. 18:41.

Jerikó utcáján ül egy vak kol
dus. Ki is gondolna egy vak em
berre? Csak néha-néha egy-egy 
jószívű járókelő vet egy pénzdara
bot kalapjába. De mi az ? Egyszer
re embertömeg közeledik, hangok 
hallatszanak ... Örül a sok embei 
¿lek, óh hátha lesz közöttük né
hány, aki megszálnja a szegem? 
világtalant, akinek semmije sincs- 
aki nem vehet részt semmi ün
nepségben, semmi örömben. »Tv- 
dakozódék mi dolog az?« »Meg 
mondák pedig néki, hogy a Názá 
retbeli Jézus megy el arra«. Szíve 
egyszerre megtelt reménységgel, 
örömmel, várakozással, most-most 
érkezett el a pillanat, amelyet o- 
lyan régen várt, most van itt a 
közelében, akihez úgy szeretett 
volna közeljutni, aki elé úgy szere
tett volna leborulni, most-most... 
a tele szív túláradt és a remegő 
ajkat elhagyja az esedező, remény
kedő, bizakodó kiáltás: »Jézus, Dá
vidnak fia könyörülj rajtam«. »A- 
kik elől ¡mentek, dorgálák őt, 
hogy hallgasson, de ő annál in
kább kiálta« — és tudta, hogy 
nem hiába kiált, mert akihez ki- 
áltott meghallgatta és megkérdez
te: »Mit akarsz, hogy cselekedjem 
veled?« az pedig monda: »Uram, 
hogy az én szemem világa meg
jöjjön«.

A vak koldus abban a  nagy pil
lanatban, amikor odavitték az Ur 
elé, számotvetett magával. Mit kér
jen, amikor neki semmije nincs, 
— ruhát, cipőt, meleg otthont, 
eleséget? Azt kért, ami mindezt 
megszerezheti számára... látó sze
met. Látó szemet, amellyel azt is 
megláthatja, aki. az ő világtalan 
szemét látóvá tette, az ő sötét, ko
mor életét megvilágosította.

»Mit akarsz, hogy cselekedjem

veled?« Ezt kérdi tőled is az Ur 
Jézus. Azért, hogy te nem vagy 
koldus és nem ülsz ott Jerikó utcá
ján, a te számodra is nagy kérdés 
ez. Előbb talán észre sem vetted, 
nem is tudtad, de most, hogy ott 
áll előtted, veled szemtől-szembe, 
most, hogy elérkezett a nagy pilla
nat, most egyszerre látod minden 
nyomorúságodat, minden hiányo
dat. Míg Ő nem állott veled 
szemben nagy gazdagságában, 
pompájában, nem láttad, hogy mi
lyen szegény vagy. Míg ő  nem volt 
előtted ragyogó tisztaságában, 
nem láttad, hogy milyen szennyes 
vagy. Míg nem volt előtted tün
döklő szépségében, nem tudtad, 
hogy milyen rút vagy. Azt hitted, 
hogy látsz, csak most jöttél rá, 
amikor rádáradt az Ő világossága, 
hogy nem látsz. Vak vagy, rút 
vagy, szegény vagy, éhes vagy, 
szomjas vagy ... óh, mennyi, meny
nyi nyomorúság! Most ott állelőt
ted és belőled feltör a jaj és már 
nem nézel az emberekre, nem hal
lod az ő intésüket, fenyegetésüket, 
gúnykacajukat, csak azt látod, 
hogy szegény vagy, nyomorult 
vagy és ő  gazdag, tiszta, irgalmas, 
kegyelmes: »Jézus, Dávidnak fia 
könyörülj rajtam!«

Vess számot önmagaddal, mire 
van szükséged, miben van hiá
nyod?! — Válaszd azt, amit a vak 
koldus választott, ami nélkül a 
többi nem ér semmit, ami nélkül 
hiábavaló a földi vagyon, földi 
gazdagság, kincs, egészség, szép
ség ... »Uram, hogy az én szemem 
világa megjöjjön«. Kérd, hogy-te
gye a te vak szemedet is látóvá, 
hogy láthasd az ö  fényességét, di
csőségét ... Ha Őt megláttad, kérd 
meg, hogy fordítsa a te látó sze
medet befelé, hogy megláthasd 
magadat is olyannak, amilyen és 
mások baját, nyomorúságát is és 
az utat is, amelyen te is, ők is, én 
is Hozzá juthatunk.

Dr. F. M. d. ft.
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Tiszteld atyádat és 
anyádat!

Konfirmációi oktatás volt. A lel
kész a negyedik parancsolatot ma
gyarázta: »Tiszteid atyádat és 
anyádat!« Az Ur Jézust állította 
tanítványai elé, aki engedelmes 
volt szüleinek. Észrevette, hogy 
egyik növendéke, aki különben 
élénk természetű fiúcska, most 
mozdulatlanul néz maga elé. Az 
ifjú lelkész nagy szomorúságot ol
vasott ki a gyermek néma sze
meiből. A tanítás véget ért, csak 
János maradt ülve a helyén. »Mi 
történt ma veled, János?« — kér
dezte részvéttel a lelkész. János, 
csöndesen megszólalt: »Tisztelen
dő úr, az én atyám iszákos!« Tisz
teld atyádát és anyádat! Ez a gyer
mek napról-napra látja apját nyo
morúságos állapotában.

A lelkésznek úgy tetszett, mint
ha szomorú szemű gyermeksereg 
jelennék) meg előtte és sürgetve 
kérdeznék: >Tiszteld atyádat és 
anyádat!? Az én szüleim válófél
ben vannak!« »Az én szüleim na
ponként civakodnak!« »Az én édes
anyám japámra panaszkodik, apám 
pedig anyám mulasztásairól be
szél.« »Az én anyám tanított meg rá, 
hogy nem kell nevelőimet, tanítói
mat tisztelni. Apám gúnyolta ki 
először feljebbvalóimat«. »Anyám 
csepegtette belém a hiúságot, ta
nított meg dicsekedni...«

Nem' hallgathatom tovább! Óh, 
ti szülők, ne tegyétek olyan rétté.' 
Hetesen nehézzé gyermekeitek szá
mára azt, hogy benneteket tisztel
hessenek! A ti bűnötök, ha a ne
gyedik parancsolat ellen vétenek.

Egy kép jelenik meg lelkisze
meim előtt. Előkelő hölgy panasz
kodik tizenhat éves fiára. Együtt 
ülünk a fogadószobában, s mialatt 
beszél, tekintetem önkéntelenül a 
falon függő fényképen áll meg.

A kép az édesanyát ábrázolja mé
lyen kivágott báli ruhában. Meg
értem az ifjút. Szívemből előtör 
a sóhaj: Óh, ti szülők, ne tegyétek 
olyan rettenetesen nehézzé gyer
mekeitek számára azt, hogy benne
teket tisztelhessenek!

Egy másik anyára gondolok. Sír
va beszéli el, hogy gyermekei mi
lyen keményen bánnak vele, csak 
nyomorúságban, szenvedésben van 
része gyermekei részéről. Igaza 
volt. Egy kép újult fel bennem: 
Évekkel ezelőtt bibliaórára hívtam 
őt. Gúnyos mosollyal felelte: 
»Tisztelendő úr, engem a vallás 
nem érdekel«. Mindez megvilágo
sodott előttem, meg kellett mon
danom néki. »Asszonyom, nem tu
dom okozni a gyermekeit, követ
kezetesen bánnak önnel. Ön a csa
ládjában Istent megvetette. Most 
gyermekei Isten parancsolatját ve
tik meg. Mert az, hogy a gyerme
kek szülőiket tiszteljék, Isten pa
rancsolata«.

Óh, ti szülők ne csodálkozzatok 
azon, ha gyermekeitek engedetle
nek, ha ti Isten törvényeit lábbal 
tapossátok. Értitek, hogy mit kí
ván a megvédik parancsolat tőle
tek ? Legyetek olyanok, akiket le
het tisztelni.

Egy nevelő naplójából.
A gyermeknevelésnél a szeretet

nek és határozottságnak karöltve 
kell járnia. A gyermek nem vihe
ti véghez a maga akaratát, de 
nem is tilthatunk el tőle mindent.

Fenyíték és büntetés bölcsesség
re nevel, aki pedig magára hagy
ja gyermekét, szégyent vall.

Kívánd meg gyermekedtől az 
engedelmességet, engedetlen gyer
mekek boldogtalan gyermekek.
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Ne kívánj semmit gyermeked
től, amit te magad is meg nem te
szel . i

Neveld gyermekedet munkára 
és gondolj az egészségére.

Járj te, gyermekeid és egész há
zad népe Isten Igéje világosságá
ban.

Édesapa, vagy az édesanya.
Egy ügyvédnek egyetlen leánya 

apai szívének öröme és napsugara 
volt. Az édesanya komoly keresz
tyén nő volt, az apa azonban a hi
tetlenség árkos konkolyát hintette 
az ifjú leány szívébe.

A leány egyf ormán szerette édes
apját és édesanyját, s; nem tudott 
választani a két különböző felfogás 
között. Egy napon súlyosan meg
betegedett. Könyörögve fordult 
édesapjához: »’Apám, hogyan nyer
hetem el az üdvösséget? Anyám 
azt mondja Jézus által, te azt mon
dod Jézusra nincs szükség. Anyám 
tanácsát kövessem-e, vagy pedig 
a tiédet?«

Az erős férfi mélyen megindult. 
Néhány percre elhagyta a szobát, 
s amikor visszatért odalépett 
gyermeke ágyához és lassan, ün
nepélyesen így szólt hozzá: »Szere
tett gyermekem, az édesanyád ta
nácsát kövesd!«

Beláttam, hogy két dolgot nem 
lehet Isten nélkül csinálni: Szen
vedni és gyermeket nevelni.

A lelki életed olyan kehely kell, 
hogy legyen, melyből a szeretet 
mint pompás virágillat árad, a sze
retet, mely nem tud mást, minit 
szeretni s a sízeretetben vég nél
kül ad, jót tesz, segít és: megért.

A TE KEZEDBEN.
Mily boldogok, kik Benned bízva, tudják, 
Hogy minden a Te szent kezedbe’ van, 
Te szabtad meg a csillagoknak útját,
S a lágy szellőét is, mely elsuhan.

Ha úgy akarnád, minden romba dőlne, 
De megvéded a gyönge nádat is,
Kezed benyúl a múltba és jövőbe, 
Kevélynek ostor, gyöngének paizs.

Kezedbe tartod elmúlandó éltem.
S azt is, mi bennem mindörökre él,
Te munkád az, hogy hű öledbe tértem,
S szívem most már Benned hisz és remél.

Kezedbe tartod mind, mi nékem drága, 
Családomat, hazát és nemzetet 
S mig Hozzád száll fel ajkam hő imája, 
Megtariod őket s megvédelmezed.

Mily jó pihenni ebben a tudatban, 
Gyermekként járni földi útamat.
És megnyugodni bizó hittel abban: 
Minden Te szent kezedbe’ van s marad.

Vargha Gyuláné.

„Imádkozom érted. “
Tíz fiatalember kirándult vasár

nap a város környékére. Alighogy 
a folyó túlsó partjára értek, meg
szólalt a templomban a  harang. 
Amikor az első harangkongásokat 
hozzájuk vitte a szél, egyikük meg
állt és így szólt: »Fiúk, én vissza
megyek«. A többiek nem tudták 
elképzelni, hogy mi indíthatta er
re. Az egyik így kiáltott: »Még a 
végén kegyes leszel! Gyertek fiúk, 
kereszteljük meg a folyóban«. A 
többiek is odasereglettek és: nevet
ve vették körül, de ő így szólt: 
»Megfoghattok és a folyóba folyt
hattok. Ti kilencen vagytok és én 
egymagám vagyok, de előbb mon
dok valamit: Egy félórával, mi
előtt elmentem hazulról, behívott 
magához az anyám és így szólt: 
Beteges vagyok és te elmész. Nem 
tudom látlak-e még. Nem akarom, 
hogy nagy Ígéreteket tegyél ne- 

! kém, csak egyet kérek tőled, ígérd
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meg, hogy minden vasárnap el
mész a templomba. Gondolj rá, 
hogy ameddig élek, minden vasár
nap féltizenegy órakor imádkozom 
érted. Fiúk! Isten bocsássa meg 
bűnömet, ma elfelejtettem anyám
nak tett ígéretemet, csak akkor 
jutott eszembe, amikor a harang 
megszólalt. Meg akarom tartani 
az ígéretemet, ha ti nem akadá
lyoztok meg benne«.

A tréfa elhallgatott. A fiú meg
indult a város felé és a kilenc utá
na. Egyik a borosüvegét dobta a 
folyóba, a másik a játékkártyá
kat és együtt siettek a templom
ba. Nyolc közülük átadta a szívét 
az Ur Jézusnak azon a délelőttön 
és azóta keresztyén életet él.

Egyetlen gyermekünk.
»Egyetlen gyermekünk« —men

tegették magukat a szülők, »enged
jük, hogy saját akarata szerint te
gyen«. S a fiú azt tette, amiben 
kedve telt.

»Egyetlen gyermekünk, vagyo
nunk örököse, nem vehetjük szigo
rúan a tanulást tőle«, —• mondot
ták, s a fiú hanyagul, kötelességér- 
zet nélkül végezte feladatait.

»Egyetlen gyermekünk, nem le
het szenteskedő, imádkozó barát 
belőle«. — magyarázta az apa s 
a fiú nem tanult imádkozni.

»Egyetlen gyermekünk, azt csi
nálhatja amit akar«, - mondották 
egyetértőén a szülők és a fiú önző, 
magakereső, élvhajhászó lett.

»Egyetlen gyermekünk, nem fog
hatjuk olyan szorosan a gyeplőt« 
-  nyugtatták meg magukat, lát

va fiúk oktalan csinyjeit.
»Egyetlen gyermekünk, ezért 

megtehetjük« — vigasztalták ma
gukat, amikor adósságait kellett 
kifizetniük.

»Egyetlen gyermekünk«, — pa
naszkodtak, amikor fiuk búcsút 
mondott a szülői háznak.

»Egyetlen gyermekünk« — sír
ták összetört szívvel, amikor az szé
gyent szégyenre halmozva véget 
vetet: nyomorúságos életének. 
Egyetlen gyermekük volt és nem 
tudták megőrizni; mert egyetlen 
gyermekük volt, hagyták a kárho
zatba jutni. 1

Van pokol?
»Jó estét kívánok Nagy tiszteletű 

úr! Szabad valamit kérdeznem?« 
»Tessék!« — felelte a lelkész.

»Én modern ember vagyok, spor
tolok és élvezem a kultúra áldá
sait. Bankhivatalnok vagyok, s van 
az irodámban egy idős hölgy, aki 
szeret Istenről beszélni. Rendben 
van. Mindenkinek meg van a ma
ga szórakozása. Tegnap azonban 
egész komolyan kijelentette ne
kem, hogy ha nem térek meg Is
tenhez, a pokolba jutok. Ez eszte- 
lenség! A pokol az egy középkori 
fogalom. Csak akartam tudni a 
Nagy tiszteletű úr véleményét is, 
úgye szintén nem hisz abban?«

A bankhivatalnoknő feszült fi
gyelemmel nézett rám. Amikor rá
néztem, tisztában voltam vele, hogy 
lelkiismerete már megadta neki a 
választ.

»Hallja meg a teljes igazságot: 
van pokol és van kárhozat! Ezt 
bizonyítja a Biblia, Istennek Igé
je, de bizonyítja az ön lelkiismere
te is. Szeretnék egy utat mutatni, 
hogy hogy menekülhet meg a 
pokoltól«.

Idegesen ugrott föl helyéből: 
»Később, talán később!«

Többé, soha nem láttam, de hoz
zá hasonlóval többször találkoz
tam. Találkoztam emberekkel, a- 
kik azzal akarták megcsalni magu
kat, hogy nincs pokol, mert kü
lönben nyugtalan lett volna a lel
kiismeretük. Balga önámítás! 
»Félelemmel és rettegéssel vigyé
tek véghez a ti üdvösség'teket«.
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K Ü L M IS SZÍ Ó

Az imádkozásról.
(Schőnberger misszionárius »Az iz- 
lam, amilyennek én láttam« — 

című füzetéből.)
Ha a mohamedán kegyesség gya

korlati oldalát tekintjük, négy féle 
kötelességet állapíthatunk meg, a- 
melyben minden üdvözülni akaró 
mohamedánnak gyakorolnia kell 
magát. Ezek a kötelességek a kö- [ 
vetkezők: az imádkozás, alamizs
na osztogatás, böjt és a szent za
rándokolás Mekkába. Az izlam e- 
zen külső vallásossága, hasonló a 
zsidó farizeuséhoz, azzal a különb
séggel, hogy szent kötelességeinek; 
teljesítésében jóval maga mögött: 
hagyja úgy a zsidót, mint a keresz
tyént. A belső lelki életről mit sem 
tud, az, aki külsőképen megtartja 
az előirt törvényeket, feltétlenül 
üdvözülni fog. Az izlam hitvallás 
elmondása, a kegyesség gyakorló-'

. sa, biztosítja ja mennyei paradi
csomot. Üdvbizonyosság nincs, de 
nem is szükséges. A cél nem Isten, 
hanem egy a képzeletben kiszíne
zett paradicsom.

A mohamedán naponta ötször 
imádkozik. Ezekre az imádkozá
sokra templomuk tornyáról egy 
kikiáltó hívja fel a világ négy 
tájáról a kegyes hívőket. Éneklő 
hangja eljut a város minden ré
szébe, s a mohamedán siet az 
imádkozásra. Nem úgy, ahogyan 
van, mert az imádkozást mosa
kodásnak kell megelőznie. Bizo
nyos formulák elmormolása köz
ben háromszor mossa meg a ke
zét, a száját, a fülét és a lábát. 
Imáját bárhol elvégzi, Imádkozó 
mohamedánokat mindenütt lehet 
látni az utcákon, munkahelyeken. 
Nem kegyesebbek-e nálunknál?

De a leghatalmasabb, amit az

ember keleten megélhet, az a nagy, 
közös imádkozás kint a pusztá
ban, Ramadan hónapban. Napfel 
keltekor kell útnak indulnunk, 
mert húsz perc múlva kezdődik 
az ima. Ágyudörgés jelzi kezdetét. 
És jönnek hosszú sorokban, ünnep
lő ruhában. Mindegyik leveti a 
cipőjét és maga elé teszi. Három
ezer embert láttam így felkészülni. 
Az ágyudörgés elhangzása után 
mindegyik összeteszi a kezét s 
mint egy hatalmas vizesési zúg az 

i imádságuk. Nézd, mint hajlong, 
mint egy ember, az egész tömeg, 
majd térdre esnek és imádkoznak. 
Láttadi-e, hogy egy is elkésett vol
na? Ez lehetetlen! Homlokuk é- 
rinti a földet. Látod a háromezer 
homlokon a puszta homokját? 
Négyszer érintik a földet az első 
imánál, és négyszer a másodiknál. 
Nem egy európainak a lélegzete 
is elállt ettől a látványtól, s ha ő 
maga hitetlen is volt, meg kellett 
éreznie valamit az izlam rettene
tes hatalmából, amely ezreket és 
milliókat kapcsol egybe a maga 
bűvös varázsával úgy, hogy min
den ember azt gondolja, amit a 
másik, úgy tesz, mint a másik és 
és úgy érez, mint a másik. Ezt a 
búzgóságot nemcsak a felnőttek
nél, hanem gyermekeknél is meg
lepő mértékben megtaláljuk

— Ha a mohamedán imád
kozás közben egy szót elhi
báz, vagy testét nem szabályszerű
en hajtja meg, imádsága érvény
telen. Sok évi tapasztalat után azt 
kell mondanom, hogy a mohame
dánt imádsága nem viszi közelebb 
Istenhez. Ajka bár az imát mor
molja, szíve, figyelme távol van 
az Istentől.

A meghallgatható imádság1 tit
ka a saját erőnk, és érdemünk
ről való lemondásban s a Jézus
ban való teljes bizalomban rejlik.
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT!
Május 1. I. Kor. 10:23—11*:1. Ezék. 

15. Isten maga nevezte Izraelt az ő 
szőlőjének, amelyet plántált és meg
tisztított, hogy gyümölcsöt teremjen. 
(És. 5:1, 2.)- De a gyümölcstelen szőlő 
csak száraz venyige, amely semmire se 
jó, csak arra való, hogy tűzre vettes
sék. így kellett a gyümölcsöt nem hozó 
Izraelinek elvettetnie s közben megég
nie, s így kell mindazoknak a szőlő
vesszőknek is, akik az igazi szőlőtőké
be, a Krisztusba vannak beléoltva, te 
hát a keresztyéneknek, tűzre vettet
niük, ha nem hoznak gyümölcsöt, a 
megtérésnek gyümölcseit. (Ján. 15.) Ne 
dicsekedjél a te . keresztyénségeddel, 
ha életed gyümölcstelen élet, hanem 
alázd meg magadat és térj meg!

Május 2. I. Kor. 12:1—17. Ezék. 16: 
1, 2. 44—52. A pogányok, akik sohasem 
hallottak az igaz Istenről, nem vonha
tók olyan súlyos felelősségre, mint 
azok, akik gyermekkoruktól fogva hal
lották az őróla szóló híradást. Izrael 
népének vétkét is súlyosabbnak számí
totta Isten, mint a körülötte lakó po
gány népekét. Neki kellett volna azo
kat az igaz Isten ismeretére elvezetni, 
s ahelyett ő sűlyedt le azoknak bál
ványimádására. Samária és Sodorna 
vétke, az Úr mérlegén félannyit sem 
nyom, mint Izraelé. Vájjon mennyit 
nyomhat a hűtelen keresztyénségé ?!

Május 3. I. Kor. 12:18-31. Ezék- 16: 
53—63. Akármilyen sokat vétkezett is 
Izrael az Űr ellen, elvettetése azért 
mégis csak ideiglenes, Az Űr azt Ígéri, 
hogy az elvettetés súlyos évei után új
ra kegyelmébe fogadja választott né
pét. De hogy meglássa, hogy ez nem 
az ő érdeme, hanem puszta kegyelem, 
nem csak az ő bűneit törli el, hanem 
Samáriáéit és Sodomáéit is, és azoknak 
is megkegyelmez, sőt előbb, mint ma
gának Izraelnek, akiknek így nem lesz 
oka a dicsekedésre, csak a szégyenke
zésre. Hatalmas prédikáció ez az Űr
től elfordult keresztyénségnek is. Ha 
idejekorán vissza nem fordul, meg kell 
érnie, hogy a pogányokat hamarább 
fölemeli Isten kegyelme, s neki meg 
kell szégyenülnie.

Május 4. I. Kor. t13. Ezék. 17:1—10. 
Az Űr Jézus is szeretett példázatok
ban beszélni, s az ó-testamentomi írók- 

 nál is találkozunk ilyenekkel. A példá- 
 zat arra való, hogy valamely szemmel 
 látható képben, amely többnyire a min- 
 dennapi életből van véve, mutasson 

be az embereknek olyan dolgokat, ame

lyeket nehezen tudnának megérteni, ha 
példázat nélkül, a magok valóságiban 
állíthatnának elébük. Ezékiel példáza
ta ugyan különbözik az Űr Jézuséitól 
abban is, hogy maga a kép nem tarto
zik a mindennapi élet megszokott ese
ményei közé, s abban is, hogy nem va
lamely lelki dologra, hanem megtör
ténendő eseményekre mutat reá. Mivel 
azonban a zsidó népet épen ezekre 
kellett figyelmeztetni, ennek a megerő
sítésére akart szolgálni a példázat.

Május 5. I. Kor. 14:1—19. És. 55:6— 
11. A legfelségesebb ígéretek egyike 
ez, amelyet itt a Szentírásból oivasunk. 
Isten beszéde nem tér vissza őhozzá üre
sen. Olyan ez, mint a jó mag, melyet a 
földbe vetnek, s amelynek termése 
megelégíti az éhező lelkeket s újra 
meg újra megadja az igehirdetőknek 
az elvetendő magot. Az ígéret, termé
szetesen, feltételekhez van kötve, mint 
minden ígéret: keresni kell az Urat, 
megtérni a tévelygő utakról, elfogadni 
Isten gondolatait.

Május 6. Ján. 16:23—33. Jak. 1:22— 
27. Luk. 11:5—13. I. Tim. 2:1—6. So
kan szeretnék, ha minden imádságuk 
azonnal meghallgattatnék. De meny
nyire nem volna ez jó! Milyen elbiza- 
kodottá tenné az embert, s mennyire 
megfosztaná attól az áldástól, amelyet 
a kitartó imádság s az ebben megta
nult csendes várakozás és erősbödő hit 
szerez meg neki. Mennyei Atyánk bölcs 
Atya, aki ezt is a legjobban intézte el. 
De irgalmas Atya is, aki nem hagyja 
a hitből fakadó imádságot meghallgat- 
tatlanul, hanem a kérőnek mindig ad, 
és mindig jót ad.

Május 7. Péld. 13:1-12. Ezék. I l 
i i — 24. A példázatnak itt van a ma
gyarázata. Az első saskeselyű a babi
lóniai király, aki elviszi Izrael
ből a királyt és a fejedelmeket, s a 
népből is visz magot, amelyet Babiló
niában elültet, de úgy, hogy magasra 
ne vágyjék, hanem a vele kötött szö
vetséget megtartsa. Izrael azonban 
megszegi esküjét, s a másik saskese
lyű, Egyiptom felé nyújtja ki kezeit. 
Isten ezt az esküszegést megbünteti. 
De rámutat a próféta egy távolabbi és 
tökéletesebb szabadításra is. Isten ma
ga fogja elküldeni az igazi Szabadi- 
tót, akinek árnyékában nem csak Izrael 
fog megpihenni, hanem a földnek min
den népe. Ki volna ez más, mint a 
Messiás?

Május 8. I. Kor. 14:20-40. Ezék. 18: 
19—32. Minden embernek a saját bü-
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néért kell lakolnia, nem a más bűnéért. 
Épen így mindenkinek sajátmagának 
kell, megtérnie, hogy kegyelmet nyer
hessen. Aki megtér, annak minden bű
ne, egész múltja megbocsáttatik és el
töröltetik: ez a kegyelem. De ha valaki 
megtérve, újra visszaesik régi bűneibe 
s azokban megmarad, az elvész. Nem 
az van itt értve, hogy megtérés után 
minden botlásért vagy bűnért elkárho- 
zik az ember, mert azokat ismét meg
bánhatja, hanem az, ha valaki állan
dóan és tudatosan ragaszkodik vala
mely bűnhöz, amelyből már egyszer 
megtért. Ez az igazság,. Isten igaz
ságos, de kegyelmes is, s szívének vá
gya az, hogy senki el ne vesszen.

Május .9. I. Kor. 15:1—11. Ezek. 20: 
1—12. Isten felel azoknak a kérdéseire, 
akik öt igaz szívvel keresik, s azért 
várnak feleletet, hogy az által jobban 
megismerjék -Isten akaratát. De akik 
könnyelmű kíváncsiságból, vagy a sa
ját gondolataik helybenhagyásául akar 
nak Istentől feleletet kapni, azoknak 
azt mondja az Ür: Nem engedem, 
hogy megkérdezzetek engemet. Ezek 
a férfiak is bizonyára a maguk szája- 
íze szerint való feleletet vártak a pró
féta szájából, de ahelyett nem kap
hattak egyebet, mint atyáik bűneinek 
felsorolását, amelyekben ók is megma
radtak. Mig bűnbánattal nem jössz 
Istenhez, addig semmi más felelete 
nincs számodra, mint ez: Térj meg!

Május 10. Márk 16:14—20. Csel. 1. 
1-11. Luk. 24:50-53. Kol. 3:1—4. Ma 
a mennybemenetel ünnepén emlékez
zél meg arról, hogy ha hit által egye 
sültél a feltámadott Krisztussal, akkor 
a te igazi életed őbenne van elrejtve, 
s azért a földön látható életednek is 
olyannak kell lennie, amely megfelel 
ennek a Krisztusban elrejtett életnek, 
Sokan talán nem akarják ezt észre
venni, de akik észreveszik és elfogad
ják, azok számára élet illatja lehetsz 
életre. (II. Kor. 2:15—16.)

Május 11. I. Kor. 15:12—28. Ezek. 20: 
13—26\ H a egy nemzedék Isten min
den intései s kegyelmének újabb és 
újabb megmutatásának ellenére is kö
vetkezetesen megmarad a bűnben, ak
kor Isten végre is átengedi őket a 
saját kívánságaiknak, amelyek vesze
delembe viszik őket, hogy ebből lássák 
meg, hogy ő az Ür. S így járhat az 
egyes ember is, mert Isten nem esúfol- 
tatik meg, mert amit vet az ember, azt 
aratándja. (Gál. 6:7.)

Május 12. I. Kor. 15: 29—44. Zsolt 
42. Keresztyén ember is juthat ilyen 
helyizetbe, amilyenben itt a zsoltáríró 
van. Idegenek közé, hitetlenek közé 
állítva, elszakítva a keresztyén kö
zösségtől, talán még attól a lehető
ségtől is, hogy templomába járjon, 
csüggedezve és nyughatatlankodva él
heti napjait. De fel kell emelkednie 
csüggedéséből, mert Isten mindenütt 
jelen van, ő nem hagyja el a benne 
bízókat. Akinek lelke ő utána szom- 
júhozik, azt ő megelégíti, aki őbenne 
bízik, az megtanul hálát adni, Tanulj 
a zsoltárírótól, keresztyén testvérem, 
ha nehéz helyzetben vagy.

Május 13. Ján. 15:26—16:4. /. Pét. 
4:8—11. Ján. 7:33-39. Ef. 1:15—23. 
A szeretet mindenek előtt való. A sze
retet kapcsolja igazán össze Isten gyer
mekeit, a szerétéiből fakad az igazi 
szolgálat, amely felismeri a maga ke
gyelmi ajándékát, s azt nem a maga 
dicsőségére, hanem mások javára és 
Isten dicsőségére forgatja. Óh, bár 
ilyen szeretettel tölthetné meg az Űr 
az övéinek szívét! Csak teljesen meg- 
üresített sziveket tölthet meg igy. Test
véreim! üresTsük meg a szivünket min
dentől, ami önmagunkból való, s en
gedjük megtöltetni evvel a szeretettel.

Május 14. Péld. 13:13—25. Ezék.20: 
27 -36. Isten szemei valóban olyanok, 
mint a tűzláng, átvilágítják az emberi 
szívet. Hiába mentek azok a zsidó 
férfiak Ezékielhez, avval a látszattal, 
mintha Isten gondolatát és akaratát 
óhajtanák megismerni, Isten belelá
tott lelkűk legmélyébe (32. v.), s az 
ilyen gondolatokkal foglalkozó embe
reknek nem felel. A mi lelkűnkbe is 
belelát a tűzláng-tekintetű Isten, az 
enyémbe is, a tiédbe is!

Május 15. I. Kor. 15:45-58. Ezek. 20: 
37—44. Isten a zsidó népet hálátlan
sága és hűtlensége miatt már az ó- 
testamentomi időkben is szétszórta a 
pogány népek közé. Kegyelemből a- 
zonban újra visszahozta őket hazá- 
jokba, de újabb, még súlyosabb vét- 
kök, az ő szent Fiának elvetése miatt 
még teljesebben szétszórta. Ebben a 
szétszórt, elvettetett 'állapotban él ma 
is Izrael népe, de Isten ígéreteinek 
még be kell teljesedniük, hogy egy
szer teljesen és véglegesen összegyűj
ti őket a Szentföldön s akkor jön 
el újra az, akit egykor elvetettek, de 
akit most el fognak fogadni Királyok
nak. ” Vargha Gijiihíné.
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