
Felelős szerkesztő: Dr. Farkas Mária diák. főtestvér. — Laptulajdonos: „Fébé“ Evang. 
Diakonissza Nőegylet. — Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. — Előfizetési ára : fél
évre 2 P 25 fillér, többes küldésnél 2 P. — Egyes szám 20 fillér. — A kiadásért felelős: 
Trauschenfels Elza, diakonissza főnöknő. Kiadóhivatal: Budapest. I.. Hidegkúti-út 123/a.

PÜNKÖSD.
Néha zúgó 
szelekbe öltözik, 
de néha könnyű, 
hófehér madár. 
Alázatos, csendes, 
kicsiny legyen, 
aki pünkösdre vár.

Lehet, csak halkan 
rezdül meg a lég: 
szelíd szavak 
suhannak/rajta át. 
Boldog, ki a 
galambszárnyak alatt 
megalázza magát.

Az erőt érez,
erőt, diadalt,
míg aki zúgó,
sebes szélre vár,
meg se sejti,
hogy 'ott járt, elsuhant
a hófehér madár.

Belák Erzsébet.

X. évfolyam, 10. szám . . 
1934. május 15.
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Nem kérheted a Szentlelket, hogy szele hajlékodba fuualjon, 
nem is kényszerítheted Őt, hogy hozzád térjen; de helyet készíthetsz 
és készíts is számára. Kerüld a haszontalan szórakozást és időtöltést.

Bengel J. A.

A Szentlélek munkája.
A Szentlélek munkája minden 

emberben egyforma: megdicsőíti 
az Ú r Jézust (Ján. 16:14.) és bi
zonyságot tesz Róla (Ján. 15:26.). 
Ha az Ige hirdetésénél a Lélek Je
len ván, akkor az emberek nem 
mehetnek el közömbösen. Az Ige 
egyiknek halál illatja halálra, a 
másiknak élet illatja életre. A 
Szentlélek megfeddi a világot, rá
mutat a bűnre, s az ember kétség- 
beesetten kérdezi: Mit cseleked
jem? Ez az ébredés. Sokan van
nak, akik itt megállnak. Megtanul
ják a kánaáni nyelvet, felkeresik 
az összejöveteleket, a kegyes élet 
látszatát mutatják, de megtagad
ják annak erejét (II. Tim. 3:5.).

Aki Jézus Krisztust Urának vall
ja a Szentlélek által, (I. Kor. 12: 
3.) aki újjászületett, (Ján. 3:3.) an
nak a szívében a Szentlélek nem
csak munkálkodik, hanem ott is 
lakik. Élő összeköttetésben van az 
Úrral, mint a szőlővessző, a szőlő
tőkével. Amíg a Szentlélek csak 
munkálkodhatik a szívben, addig 
az élet hasonló a vitorlás hajóhoz, 
amely a szél járásától függ, Ami
kor azonban a Szentlélek lakozást 
vehet, akkor hasonlóvá lesz a gőz
hajóhoz, amelyet a tűz bensőleg 
hevít.

Hogyan tudhatjuk meg, hogv 
a Szentlélek a szívünkben lakik-e? 
Ahol a Szentlélek a szívben lakik, 
ott bűnbocsánat van. Azelőtt re
mélte az ember, hogy a jó Isten 
egyszer minden bűnt megbocsát. 
Néha úgy érezte, hogy talán meg 
is bocsátotta, de ez a bűnbocsánat

az érzelmeitől függött. Ha a Szent
lélek a szívbe költözik, az Ur Jé
zus váltságát olyan naggyá teszi, 
hogy az ember megbizonyosodva 
így kiált fel: »Bűnös vagyok, de 
mégis tudom, hogy Isten gyerme
ke lehetek«.
> Ahol a Szentlélek a szívben la
kik, ott az ember szereti az Ur 
előtti csendet. Azelőtt küzdött, har
colt, munkáját hajszolva végezte, 
most a csendes félóra életszük
ségletté vált. Nem szokásból ol
vassa ia Bibliát, hanem a Lélek 
kényszeríti rá, úgy olvassa, mint 
a messze otthonból, mennyei Aty
jától jövő kedves levelet. S ha 
beletekintett az Ige gazdagságába, 
Isten szerzetének mélységébe, ak
kor az imádság sem lesz üres for
ma többé. Úgy beszélünk Istennel, 
mint a gyermek szeretett atyjával. 
Mindent bizalommal mondunk el 
Néki. A legnagyobb sem túlságo
san nagy (és a kicsiny asm túlságo- 
gosan kicsiny. A  'Lélek által így 
imádkozhatunk: »Abba, szerelmes 
Atya!« Van-e napjainknak ilyen 
csendes félórája, amikor az L<r 
beszél velünk és mi Övele? El- 
mondhatjuk-e:« ... kebelén pihe
nek« ?

Ahol a Szentlélek a szívben la
kik, ott a szenvedést és nyomorú
ságot nem mint a bűn büntetését, 
Isten haragjának a kitöltését néz
zük. Elnémul a kérdés: Mivel ér
demeltem, miért büntet az Isten? 
Ott bűnbánattal porig hajol meg 
a szív Isten előtt s a szenvedések 
idején így szól: »Cselekedetünk-
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nek méltó büntetését vesszük«. A 
miértek eltűnnek, a Szentlélek 
megvilágításában tudjuk, hogy a- 
zoknak, akik Istent szeretik, min
den javukra van, hogy mostani 
könnyű szenvedésünk nem hason
lítható ahhoz a dicsőséghez, amely 
nékünk megjelentetett. Minden 
szenvedés fölé láthatatlan betűkkel 
van vésve: »Örökkévaló szeretet
tel szerettelek téged.«

Végül, ahol a Szentlélek a szív
ben lakik, eltűnik a halálfélelem. 
A természeti ember szerint a halál 
mögött a titokzatos túlvilág áll, 
a maga rettenetes sejtelmeivel. A 
Szentlélek által tudjuk, hogy ha e 
földi sátorházunk elbomol is, örök
kévaló házunk van a mennyben. 
Nálunk így vane ez?

Ilyen hitben élni, a Szentlélek 
birtokosának lenni, nem kizáróla
gos joga néhány különösen kedves 
Isten gyermekének, nem is a szent 
életben való járás gyümölcse, ha
nem Isten ingyen való kegyelme 
minden utána vágyó gyermeke 
számára. Minden attól függ, hogy 
befogadjuk-e a Szentlelket, hit ál
tal a szívünkben lakhatik-e és úr
rá lehet-e felettünk. Törjön fel hát 
szívünkből a kérés: »Jövel Szent
lélek Úristen!«

Pünkösd Brémában.

1670 nyarán Brémában a Szent 
Márton templomban Jézus Krisz
tusnak új bizonyságtevője támadt, 
Untereich Teodorban. Lelkében az 
Ur iránti szeretet tüze égett, s a 
rhegtap,asztalt kegyelmet, a Krisz
tusban felkínált drága váltságoí 
hirdette menteni vágyó szeretettel. 
Prédikációitól az egész város meg
mozdult. Beszélitek róla a miniszté
riumban, iskolákban, munkahelye
ken, hivatalokban és a családban. 
A Lélek szele fújt és eljutott olya-

| nokhoz is, akik ellenségei voltak. 
Ezek közé tartozott Neander Jóa- 

! chim, a későbbi egyházi énekköltő,
| akinek hatalmas énekét »Dicsérd 
j  én lelkem a dicsőség örök kirá- 
| lyát« ma is mindenütt énekelik. 
Ekkor még fiatal, könnyelmű 
theológus volt, aki az élvezetek 

I és örömök poharát fenékig akarta 
üríteni. Minden, amit Untereichtől 
hallott, ellentmondott életének. 
Úgy volt a lelkésszel, mint Saul 
farizeus a megvetett és gyűlölt Ná- 
záretivel. Találkozni akar; azért, 
hogy kigúnyolja és iránta érzett 
gyűlöletét megmutassa. Mert ha 
ennek az embernek igaza van, úgy 
az ő élete minden megnyilvánu- 

j lásával együtt elítélt és elkárho- 
| zott élet.

így történt, hogy egy nyári va
sárnapon Neander két barátjával 
a templomba ment, hogy meghall
gassa Untereich prédikációját. 
Ember tervez, Isten végez. Az a 
sajátságos mód, ahogyan a lelkész 
az Igét hirdette, szavainak megren
dítő komolysága, |az isteni igazság 
teljesen legyőzték, megtapasztalta 
az Ige erejét, mely nem tér vissza 
sohasem üresen. (Jer. 23:29.) Ed
digi kegyessége, büszkesége a por
ban, költői adománya értéktelenné 
vált. Hogyan béküljön meg Isten
nel? De Neander az Igét nem fél
szívvel hallgatta. Nemcsak Isten 
sújtó szava rázta fel, hanem Isten 
bűnbocsátó, megújító kegyelme is 
feltárult előtte. Amikor a templo
mot elhagyta, tudta, hogy beszél
nie kell a lelkésszel. Barátai ki
gúnyolták, mindent megpróbáltak, 
de nem tudták őt szándékától elté
ríteni. Felkereste Untereichet. A 
kettőjük közötti beszélgetésről nem 
tudunk közelebbit, csak a követ
kezményeit ismerjük. A lelkésznek 
nem volt nehéz a mélyen megaláz
kodott Neander számára hirdetni 
az örömüzenetet, bűnbocsánatot.
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Később az Urnák hű bizonyságté
vője lett, aki különösen verseivel 
sokak számára napjainkban is ál
dásul szolgál.

Az ördög a templomban.

Az ördög reggeli sétájára indult. 
Vasárnap volt az a nap, amelyet 
legkevésbbé tudott elviselni, s a- 
mely napon a legtöbb dolga akadt. 
Most is mint ordító oroszlán járt 
széjjel a templomban, s a temp
lom előtt, keresvén, hogy kit nyel
hetne el. A harangok már meg
szólaltak.

Az ördög az első padsorban 
kezdte munkáját. Figyelmessé tet
te a földesúr feleségét arra, hogy 
szomszédjának ismét új kalapja 
van. »Borzasztó, hogy milyen sokat 
enged meg magának ez a népség, 
pedig pénze egyáltalán nincsen!« 
Gondolatai így folytatódtak to
vább. Azt sem vette észre, hogy 
Kovácsné ma milyen hangosan é- 
nekel. Az ördög ugyanis azt be
szélte be néki, hogy különösen 
szép hangja van. Ezért hallatni 
akarta a hangját, de nem az Isten 
dicsőségére, hanem a saját hiúsá
gának a növelésére, és — szom
szédja, bosszúságára.

A prédikáció megkezdődött. Az 
ördög most a szénkereskedő mellé 
ült, aki szerinte túlságos,an figyelt 
a lelkészre. Eszébe juttatta néki, 
milyen sok adósa van itt a temp
lom látogatói között. Elkez
dett számolni, összeadni, lelke 
egyre nyugtalanabbá lett s az Ige 
nyomtalanul tűnt eh Újra figyel
ni akart, de a z ördög a hátulsó 
padban köhögésre ingerelt egy 
öreg embert, ami ^zütán egészen 
elnyomta la lelkész hangját.

így járt tovább az ördög, pad- 
ról-padra, s óh, milyen könnyen 
űzte játékát a legtöbb emberrel!

u g a r

Csak egyeseknél nem akart si
kerülni. Ezek az emberek ugyanis 
imával felkészülve jötték el Isten 
házába, s Isten Igéje üdítő har
mat volt elepedt lelkűk számára. 
Úgy tetszett nékik, hogy a lelkész 
épen az ő bajukról, nehézségük
ről beszél. Fülük zárva volt az 
ördög számára. Dühösen haladt el 
mellettük az ördög, s megállt az 
iskolás gyermekek padjánál. A 
legjobbkor érkezett. Szabó Feri iz
galmas regényt olvasott fel félhal- 
kan, a fiúk szájtátva figyelték. 
Sokkal érdekesebb volt ¡a 
prédikációnál. »Ha meg nem job
bítjátok utaitokat, mindnyájan el
vesztek« — hangzott a szószékről 
de ezt már a gyermekek nem hal
lották. Igyekezetük arra irányult, 
hogy fel-feltörő nevetésüket ide
jében elfojtsák. Az ördög nem ha
gyott nyugtot nékik. A  legkülön
bözőbb tréfákat juttatta eszükbe, 
aki nem nevetett, az! bosszankodha
tott. öh, milyen megelégedett volt 
az ördög ebben a sarokban!

Istent’sztelet végén, orgonakísé
ret mellett az ördög is eltávozott |a 
templomból. A kijáratnál mégegy- 
szer végigvizsgált mindenkit. Nagy 
haraggal látta, hogy mégis voltak 
olyanok, akik máskép mentek el, 
mint ahogyan jöttek. Gondjaikat, 
terhüket lerakták, megvigaszta
lódva, vidám szívvel térhettek ott
honukba.

De jöttek olyanok is, akik sem
mit sem nyertek, békételenül, üre
sen távoztak. Ezek a következő al
kalommal azt fogják mondani: 
» Nem megyek többé a ¡templomba, 
az egyház nem halad, nem felel 
meg a mai kor követelményeinek. 
A prédikáció hosszú és unalmam, 
stb.

Az ördög hunyorgatott, s elhatá
rozta, hogy legközelebb nálad és 
nálam fog próbálkozni. Vájjon 
sikerül majd néki?
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Orgona levegő nélkül.

Ahhoz, hogy az orgona meg
szólaljon, nem elég a billentyűket 
mozgásba hoznunk, a fuj tatót is 
be kell kapcsolnunk, másképén az 
orgona nem szól.

Utazásaim közben a vasárnapot 
egy kis faluban töltöttem. Az egy
szerű kis templom zsúfolásig meg
telt s a szJép számú gyülekezet aj
kán nagy erővel csendült fel az 
ünnepi ének. Egyszerre elhallga
tott az orgonakíséret Figyelemmel 
kísértem a kántor munkáját. Nagy 
igyekezettel ütötte tovább a bil
lentyűket, nyomta a pedált. De 
minden fáradsága hiábavaló volt, 
az orgona nem adott hangot. Vég
re az orgonafujtató is működésbe 
lépett újr|ai s az; orgofnasípok most 
egyszerre megszólaltak. — Sokat 
mondott nekem ez a kis élmény. 
Világosan megértettem belőle, 
hogy mint az orgonajáték fújtató 
nélkül, olyan a keresztyén ember 
munkája a Szentlélek nélkül.

Ha olyanok nem lesztek, 
mint a gyermekek . . .

Az idős S. lelkész nagy száraz
ság idején imaórát tartott. Egész 
gyülekezete összejött erre; az al
kalomra a templomba s egy szív
vel könyörögtek esőért az eltik
kadt földek, kiapadt kutak számá
ra. Mialatt imádkoztak hatalmas 
vihar támadt, az eső zuhogott, úgy, 
hogy a templomot sem tudták el
hagyni, mert esernyőt senki sem 
hozott magával. Csak egy kislány 
igyekezett keresztül az embertö
megen a lelkészhez, s esernyőjét 
átnyújtotta neki. »Gyermekem« — 
kérdezte a lelkész, — »hogyan ju
tottál ehhez az ernyőhöz?« »Öh, 
tisztelendő úr kérem«, — válaszolt 
a kicsi — »hiszen tudtam, hogy 
esőért akarnak imádkozni. Gon

doltam, hogy akkor magammal 
kell hoznom az esernyőmet is«.

Gyermeki hite volt.

Drusus Livius római államférfi 
amikor hivatalát elfoglalta, népé
nek érdekében több új rendeletet 
adott ki s a régi törvényeket js 
megváltoztatta. Fényes palotájá
nak minden oldalán kiváncsi em
berek álltak, akik Drusus szobái
ba szertettek volna betekinteni.

Egy napon építőmester jelentke
zett a nagy férfiúnál. Kívánságá
ra a jelenlévőket kiküldték a szo
bából, s a mester titkolódzva 
megszólalt: »Uram, ha nékem öt 
talentumot adsz, úgy körülépítem 
házadat, hogy szobáidba senki sem 
fog belátni«. Azt gondolnánk, hogy 
a miniszter örömújjongással fo
gadta ezt laz ajánlatot. Hiszen cso
da lenne-e, ha az ilyen nagy em
berek elrejtőznének a kiváncsi, to
lakodó tekintetek elől. De nem így 
történt. »Mester« —* válaszolta 
Drusus, -— »tíz talentumot adok 
néked, ha házamat olyan átlátszó
vá teszed, hogy hazám minden 
polgára megláthat ja, miként élek!«

Ilyen feleletet csak nagy lel
kek adhatnak, olyan emberek, 
akiknek nincs takarni valójuk. 
»Azt szeretném, hogy mindazok, 
akik házamat akarják látni, meg
nézhessék cselekedeteimet, egész 
életemet. Azt szeretném, hogy meg
értsék, nékem nincsenek titkaim!«

Mutassuk meg naponként, hogy 
lényünket tisztaság, őszinteség 
hatja át meg át. Legyünk világo
sak, átlátszók, egyenesek.

Nem tudnánk soha, se te, se én, 
megismerni Krisztust, sem hinni 
benne, sem U runkká tenni, ha a 
Szentlélek fel nem ajánlaná ne
künk és szívünkbe nem adná mind- 

1 ezt az Evangélium hirdetése ál- 
! tál. Luther.
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K Ü L M I S S Z I Ó

Nyitott kapuk.

Szumatra délkeleti részén terül 
el Szingkel vidéke. Ennek lakói 
még nem láttak misszionáriust. E 
vidéken általában mohamedánok 
lakna)!« s e (szórványos pogány tör
zseket senki észre nem vette. 1933. 
ápr. végén Link szidikalangi misz- 
szionárms a hollandi kormányzó
ságtól a következő levelet kapta: 
»Szingkel tartományban az évszá
zados mohatnedánság mellett még 
ma is százával élnek ősi pogányok. 
Ezek nem akarnak a nagy' tömeg
gel együtt mohamedánná lenni. 
N éhány év óta Szingkel tartomány 
Kóta-Karangám helységében lakik 
egy keresztyén pakpak, akinek e \ 
pogányok csodálatosan engedel
meskednek. Szeretnének vala
mennyien keresztyénné lenni. Már 
templomot is építettek. Sürgősen 
kérnek embereket, akik őket a ke
resztyén igazságra megtanítják.«

Link nemsokára útnak is indúlt 
néhány bennszülött keresztyénnel. 
Az Ur kegyelmével többheti fá
rasztó úit után érkeztek meg Kóta- 
Karangámba.

örömmel fogadta az Evangéli- 
om követeit Kóta-Karangám 
egyetlen keresztyéné. Nemsokára 
megérkezett a törzsfőnök és meg
tekintették az új templomot. Cso
dálatos: kész a nagy templom, be
lül oltárral, szószékkel, de nincs 
még gyülekezet. Innen a törzsfő 
házába mentek, ahol nagy sereg 
férfi és nő gyűlt össze, akik mind 
keresztyénné szeretnének lenni. A 
törzsfő azt mondta: »Már száz év 
óta igyekszik minket környezetünk 
mohamedánná tenni, de Isten iz
galmasan megőrzött minket attól, 
hogy azokká legyünk; azért küldte

közénk a pakpak fiút, aki vándor
díján ismerte meg az igazságot, 
amely életében olyan csodálato
san gazdag gyümölcstermést ho
zott«.

A kormány nemrégen Szingkel 
tartomány összes törzsfőit tanács
kozásra hívta össze. Ezen felol
vasták a Kóta-karangámiak ké
relmét. Sok heves fölkiáltás hang
zott el mohamedán részről, hogy 
legyenek egy hiten, de a pogány- 
párt nem engedett s a népgyűlés 
határozott: A holland kormány 
minden alattvalójának szabad val
lásgyakorlata van. Ekkor kértek 
a pogányok a Rajnai-Batakmisz- 
sziótól tanítót.

És a templom? Néhány év
vel ezelőtt egy gyarmati társaság 
ültetvényt rendezett be. A bennszü
lötteknek készpénzzel fizette meg 
az ültetvényen használható fákat. 
Ez összegből kb. 1600 forint ma
radt meg, amelyet valamely nép
jóléti intézmény létesítésére szavaz 
majd meg a népgyűlés. Már szóba 
hozták, hogy a rozoga mecsetet 
lehetne belőle kitatarozta'tni. De 
mivel az összeg fölött első sorban 
a pogányok rendelkezhettek, ezek 
keresztyén templom építésére for
dították a tekintélyes összeget. 
Winfried utasításai szerint építette 
mohamedán ács a szép templomot, 
és a magféts tornyot a tetején ke
reszttel.

Késő éjszakába nyúlt a keresz
tyének és a pogányok beszélgeté
se. Hiszen éhezték és szomjúhoz- 
ták mindeddig az igazságot! Oly 
keveset láttak, oly keveset tudtak 
még! — U j missziói állomás léte
sül most Kólta-Karangámban, a 
mely Szingkel tartomány missziói 
központja lesz.
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT!
Máj. 16. I. Kor. 16:1—11. Ezék. 21: 

18—27. Az Ur a hirtelen zsidó pép 
leigázására a babilóniai királyt akarja 
felhasználni. Ezékiel képletes csele
kedete, az útjelző által figyelmezteti 
erre Jeruzsálem lakóit., de azok nem 
hisznek a prófétának, hanem hamis 
jövendölésnek gondolják ezt. De Is
ten kimondja az ítéletet. A zsidó pap

ságnak (süveg) és a királyságnak (ko
rona,) rommá kell lennie, a magasnak 
alacsonnyá, hogy az alacsony magas
sá lehessen.

Máj. 17. I. Kor. 16:12—14. Ezék. 22- 
17—31. A nemes ércből tűzzel ol
vasztják ki a salakot. így kellett a 
maga egészében salakká vált zsidó 
népnek a szenvedések tüzébe jutna, 
hogy ha van még benne valami nemes 
érc, az a tűz által kiváljék és meg- 
tisztíttassék. Fájdalom, épen a veze
tők, a papi rend mutatkozott a lég- 
tisztátalanabbnak, a hamis próféták
kal egyben. S nem akadt senki, aki, 
mint egykor Ábrahám, vagy- Mózes 
kiállt volna a törésre, hogy imádkoz
va közbelépjen a nép megmentésé
ért. De hiába is állt ki egy-egy, Isten
től elhívott próféta az elvákult nép 
nem hallgatott reá.

Máj. 18. Gal. 1:1—10. Ezék. 24: 
1—14. Ezékiel távol van hazájától, az 
idegenbe s záműzöttek közt. tehát csak 
isteni kijelentés által tudhatja, hogy 
épen azon a napon, amelyen ő most 
beszél, kezdi meg a babilóniai király 
Jeruzsálem ostromlását. Hogy ezzel 
az ostrommal Istennek mi a célja, azt 
egy példázatban tudatja a prófétá
val. A fazék Jeruzsálem, amelyben an
nak tartalma — lakosai — erős tűzre 
tétetnek, amely teljesen megemészti 
őket. De magának a fazéknak — a 
városnak — is porrá kell égnie, mert 
telve van letisztíthatatlan rozsdafol
tokkal, vérbűnökkeí. A sok vér, ame
lyet Jeruzsálem igazságtalanul kion
tott, sziklára hullott, vagyis kemény 
talajra, nem a földre, ahol a por — 
a bünbánat — befedhette volna. Ez
ért a sok el nem fedett vér bosszúért 
kiáit.

Máj. 19. a l. 1:11—24. Ezék. 36: 
22—28. A zsidó nép sok bűne meg
találta a maga büntetését Jeruzsálem 
elpusztulásában! s a népnek a rabság
ban sínylődésében. Most újra meg
szólal a kegyelem. Isten meg akarja 
újítani népét, új szívet akar adni néki,

Lelkét akarja beléadni, hogy járhasson 
az ő  törvényeiben. Ez a kegyelem áradt 
ki a z egész emberiségre Jézus Krisz
tusban.

Máj. 20. Jájfi. 14:23—31. Csel. 2: 
1— 13. Ján. 14:15-21. Ef. 2 :19-22. Mi
lyen fontos feladata van a Szenthá
romság harmadik személyének, a 
Szent Léleknek! ő tanít meg ben
nünket mindenre. Az ő  munkája nél
kül nem tudnánk megismerni Jézust, 
mert a Szentlélek fedi fel előttünk 
Jézus lényét. A Szentjeiket az Atya 
küldi, hogy bennünket minden igaz
ságra elvezéreljen,, békességre juttas 
són azáltal, hogy bizonyságot tesz a 
mi lelkűnkkel együtt, hogy mi Isten 
gyermekei vagyunk.

Máj. 21. Ján. 3:16—21. Csel. 10: 
42—48. Ján. 15:9-16. Ef. 4:11—16. Is
ten Szent Fia az egész emberiség bű
neit hordozta a keresztfán. A Szent
lélek is az egész emberiséghez kül
detett, hogy mindenütt bizonyságot te
gyen Istennek a Jézusban megjelent 
kegyelméről. Istennek üdvtervébe te
hát a pogányok is bele vannak 'fog
lalva. Bár sok Péter akadna ma is, 
aki engedelmesen elmenne a pogányok 
közt is hirdetni Isten szabadítását!

Máj. 22. Gál. 2:1—10. Ezék. 22: 
15—27. Ezékielt az Ür csodajelül adta 
Izraelnek, vagyis az ő életében kel
lett példázatszerüleg végbemenni, jel 
gyanánt, olyan dolgoknak, amelyekre 
az Ür, mint a jövendőben bekövetke- 
zendőkre akart reámutatni. S hogy 
milyen súlyos dolgokra akar az Ür 
a legnagyobb komolysággal rámutatni 
az kitűnik abból, hogy nem kíméli meg 
hű szolgáját attól a fájdalmas csa
pástól, hogy hirtelen halállal elveszi 
tőle feleségét, szemeinek gyönyörűsé
gét. így fogja elvenni népétől is (sze
meinek gyönyörűségét, Jeruzsálemet, a- 
melynek elvesztésén, még jajgatnia sem 
szabad, mint most a prófétának, mert 
el kell ismernie, hogy ez bűnének 
büntetése.

Máj. 23. Gal. 2:11—21. Ezék. 26: 
1—14. Az Ezékielnek adott prófétai 
látások és hallások több évre terjed
nek, amelyekben közben-közben hall
gatnia kell, míg újabb megbízást nem 
kap. Itt pedig olyan részhez érünk, 
amikor nem Izrael népéhez kell szól
nia, hanem' á pogány népekhez. Az Űr 
felhasználta a pogányokat, minit os
torozta saját népének megfenyítésére,
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de mivel ,az ő bűneik is nagyok, rá
juk is sort kerít Isten haragja. Itt Ti- 
rus elpusztulását jövendöli meg a pró
féta. isten ma is sokszor a hitetlene
ken keresztül dorgálja meg az övéit,

Máj. 24. Gál. 3:1—14. Ezek- 26: 
15—21. A pogány város teljes elpusztu
lása, amelyből nincsen megújulás, meg
ragadó színekkel van itt festve. Ami 
pogány, az nem kelthet új életre, de 
ami az Űré volt, ha ideiglenesen, bűne 
miatt megostoroztatott is, még újra 
helyreállíttatik.

Máj. 25. Gál. 3 :15-29 . Ezék. 27: 
1—7; 25—36. A világ minden fényé
nek és gazdagságának el keli pusztul
nia, ha a világi hiúság szolgálatában 
van állitvlal, s a maga szépségében ke- 
vélykedik. Isten mindent a maga di
csőségére teremtett, mert a dicsőség 
csak őt illeti meg. Aki a maga dicső
ségét keresi, az nyomorultul elpusz
tul, mint ahogy mutatja nemcsak Tí- 
rus sorsa, hanem azóta is a világtör
ténelemben sok fényes földi nagyság 
sorsa. De aki Isten dicsőségét szolgálja 
itt a földön, annak része lesz a mennyei 
dicsőségben.

Máj. 26. Gál. 4:1.—12. IV. Móz. 6: 
22—27. Ezt az ótestamentomi áldást ma 
is gyakran halljuk keresztyén temp
lomainkban, s (nem is csoda, mert iga
zán megfelel nemcsak Izrael népének; 
amelynek első sorban adatott, hanem 
a keresztyénségnek is. Zeller Sámuel 
a 24. vershez egyik beszédében ezt 
a magyarázatot adja: »Isten különös 
áldásai könnyen eíbizakodottá teszik 
az emberi szívet, azért van szüksége 
annak, aki áldást nyert az Űrtói, arra; 
hogy Isten megőrizhesse ettől a ve
szedelemtől.«

Máj. 27. Ján. 3:1—15. Rám. 11:33— 
36. Máté 28:16—20. Ef. 1:3—14. Tér- 
steegen mondotta valamely nehéz kér
désről, a bibliában, amelyet emberi 
értelem megmagyarázni nem tud: »Én 
Istennek gyermeke vagyok, nem pe
dig titkos tanácsosa.« Igen, ez a gyer
meki hit tartja meg lelkünket teljes 
békességben, ha nem tudjuk is Is
tennek egyik vagy másik gondolatát 
olyan világosan megmagyarázni, mint 
a kétszer kettő az négyet. Aminek a 
megértésére szükségünk van, azt jól 
megérthetjük az Igéből.

Máj. 28. Péld. 14 :1 -19 . Ezék. 28: 
1—19. Egyike a legelső csábításoknak, 
amellyel a ¡kígyó a paradicsomban Éva

szívét megejtette, ez volt: »Olyanok 
lésztek, mint az Isten.« Ebben vétke
zett Tírus fejedelme is, Istennek val
lotta macáit s ezért kellett porba suj- 
tatnia. A természeti ember egyik leg
nagyobb bűne a kevélység. H a olyan 
kirívó módon talán nem nyilatkozik 
is meg, mint Tírus fejedelmeinél, az
ért e z a sátán által elhintett mag 
ott van minden emberi szívben. Az em
ber okosabb akar lenni, mint Isten, a 
maga esze után akarja elintézni sor
sát, s ez dönti veszedelembe, mert 
rosszúl intézi, s így a bűn már ma
gában hordja a büntetést. Alázzuk meg 
magunkat, míg Isten sújtó kezének nem 
keli bennünket megaláznia.

Máj. 29. Gál. 4:13—31. Ezék. 32: 
17—32. Egyiptom pusztulását kell itt 
a prófétának hirdetnie, de evvel egy
idejűleg még sok más pogány pép 
pusztulása is hirdetve van itt, mintegy 
bizonyságául annak, hogy mindennek, 
ami pogány, pusztulnia kell. S itt nem 
csak azokra kell gondoInunkuakik név- 
szerint pogányok, hanem azokra is, 
akik, bár nevök talán nem pogány, 
mégis pogánymódon, vagyis Isten nél
kül élnek.

Máj. 30. Gál. 5:1—12. Ezék. 33:1— 
9. Isten némelyeknek több világossá
got ad, mint másoknak, de ezekre az
tán nagyobb feladatokat is bíz, többet 
vár tőlük, őrállóknak állítja őket, akik
nek vezetni, inteni kell a többieket. A 
mely őrálló nem végzi híven ezt a 
feladatot, azt felelősségre vonja az 
Űr egy-egy elveszett Iélekért. De az
ért az a lé|iek sem ártatlanul vész el, 
hanem .saját vétke miatt. Figyelmez
tessen ez mindenkit arra, hogy gondja 
legyen elsősorban a maga lelkének 
megmentésére, s ha ő mar megmene
kült figyeljen, hogy kiknek a megin- 
tését bízza az Űr őreá.

Máj. 31. Gál. 5:13—24. Ezék- 33: 
10—20, Isten nem gyönyörködik a hi
tetlen halálában. Szerető szíve várja 
az e ltévedt tékozló fiakjat, s ő (mindent 
megtett, s mindent megtesz, hogy azo
kat megmentse. Nem azért nem me
nekül meg, az ember, mert nem ¡le
het. hanem azért, mert nem akar. Aki 
még meg nem tért, siessen menekülni, 
s aki már megtért, vigyázzon, hogy 
újra vissza ne forduljon a bűn útján. 
Mert Isten, bár irgalmas, de igazsá
gos is.
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