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ISTEN IGÉJÉBŐL:

„Az Isten világosság és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha 
azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk; ha
zudunk és nem az igazságot cselekesszük.“ I. Ján. 1 :5, 6.

„Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! 
Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő.“ V. Móz. 32:4.

„Nincsen Isten előtt személy válogatás.“ Róm. 2:11.
„Szeráfok állanak vala felette: mlndeniknek hat-hat szárnya vala : 

kettővel orcáját fedé be, kettővel lábait fedé be, és kettővel lebegett: 
és kiált vala egy a másiknak, és mondá: Szent, szent, szent a sere
geknek Ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével!“ Esaiás 6:2,3.

„Az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges.“ Zsolt. 33 : 4.
„Körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel.“

Zsolt. 104:2.
„A te igazságod igazság örökké.“ Zsolt. 119:142.
„Kedvesek pedig ő nála, a kik az ő útjokban tökéletesek.“

Péld. 11:20.
„Én, az Úr, hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és meg

őrizlek és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává.“
Ésaiás 42:6.

„Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy falként engem, hogy 
a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredel
mes szívüeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hir
dessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsás
sam a lesujtottakat.“ Luk. 4:18.

„Áldjad én lelkem az Urat és egész bensőm az ő szent nevét. 
Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótétemé
nyéről. A ki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden 
betegségedet. A ki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel 
és irgalmassággal koronáz meg téged.“ Zsolt. 103:1—4.
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Ha nem tenné is . . .

»Imié, a mi Istenünk, akit mi 
szolgálunk, ki tud minket szaba
dítani az égő, tüzes kemencéből, 
éis a te kezedből is, óh király, ki
szabadít minket. De ha nem ten
né is, legyen tudtodra, óh király, 
hogy mi a te isteneidnek nem szol
gálunk és az arany állóképet, ame
lyet felállíttattál, nem imádjuk.«

Dániel 3:17- 18.

A  babiloni fogságba került há
rom zsidó ifjúnak a bizonyságté
tele ez, akik nem hajoltak meg az 
arany állókép előtt, amelyet Na- 
bukodonozor király állított fel. 
Számoltak azzal, hogy ennek rájuk 
nézve súlyos következménye lehet. 
Ott állott előttük a tüzes kemence, 
ahová bevetik őket, ha ellene sze
gülnek a király parancsának. Tisz
tában voltak azzal, hogy az ő Is
tenüknek van hatalma arra, hogy 
megőrizze őket a tüzes kemence 
lángjai között sértetlenül, de még 
ha nem tenné is, készek inkább 
meghalni, de bálvány előtt nem 
hajolnak meg.

Életemnek két eseménye fűző
dik ehez az Igéhez. Beteg lettem. 
Olyan betegséget engedett meg 
életemben az Ur, amely hosszéi 
ideig kikapcsolt a munkából. Egy 
alkalommal az orvosnál voltam, 
s azt mondta, hogy a betegség, 
amelynek már olyan nagyon sze
rettem volna a végét látni, — még 
évekig eltarthat. Szívemben na
gyon megszomorodva mentem ha
za.

Az elcsüggedés közel volt hoz
zám. Az ellenség lőtte tüzes nyi
lait: a sok kérdőjelet, a sok miért
et. Dolgozni szeretnék, s feküd
nöm kell, ki tudja még meddig? 
A kérdőjelek és miértek tömegébe 
odaállította az Ur az Ő Igéjét, 
amelynek fénye és ragyogása el

homályosított minden mást. Meg
láttam, hogy az Urnák van ha
talma meggyógyítani, visszaadni 
az egészségemet, munkába állíta
ni, — de ha ezt nem teszi is meg, 
tudom, hogy a lelkem javára cse
lekszik mindent.

Körülbelül másfél évvel később 
találkoztam ismét ezzel az Igével. 
Bibliaórán voltunk. Testvérem, 
aki az órát tartotta, beszélt arról. 
Eszembe jutott minden, amit ez
zel az Igével kapcsolatosan an
nak idején átéltem.

Egy órával később súlyos sé
rüléssel feküdtem az ágyban. Te
hetetlenebb lettem, mint valaha. 
Meggyógyulni vágytam, s imc, 
még az egyik betegség el sem 
múlt, itt van a másik. Dolgozni 
szerettem volna, s munkaképtelen 
lettem hosszú időre, talán egész 
életemre.

S az ellenség jött megint, s 
kérdőjelei és a 'miértjei végig
szántották lelkemet. Most is vallód 
azt, amit egy órával ezelőtt val
lottal? Látod, nem hogy meggyó
gyítana téged a te Urád, most még 
nagyobb nyomorúságba döntött. — 
De az Ur megint odaállította elém 
Igéjét fénylőn, ragyogón s csen
desen visszhangzott á szívemben: 
Igen, az én Istenem ki tud szaba
dítani a tüzes kemencéből, de ha 
nem tenné is, akkor is Ö az én 
Uram, Királyom és senki és sem
mi el nem szakíthat Tőle.

A kérdőjelek és miértek eltűn
tek, s csak az Ur csodálatos ke
gyelmét és szeretetét láttam.

Az Ur nem tett arra vonatko
zólag ígéretet, hogy szenvedések 
és nehézségek nem lesznek azi éle
tünkben. De azt megígérte, hogy 
azokban velünk van, s megőriz 
bennünket. Ha szükségünk van 
reá, megengedi, hogy belekerül
jünk a tüzes kemencébe, de a 
láng nem égethet meg beinnün-
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kel, mert Ő ott is velünk van;, s 
csak az (3 hűséges szeretetét érez
hetjük ott is. Boldog örömmel 
vallhatjuk, hogy: »az Urnák miie
den útja kegyelem és hűség*!«

5 - /■  d. t.

Keller Ilona.

Az Amerikában élő Keller há
zaspárnak 1880 január 27-én kis
lánya született, akit Ilonának ke
reszteltek. 19 hónapos korában sú
lyos betegség következtében meg
vakult és megsüketült. Sötétség és 
nagy csend volt benne. Úgy nőtt 
fel, mint egy kis állat, nem lehe
tett: nevelni, tanítani, s ha nem 
teljesítették kívánságát, vadul 
csapkodott maga körül. A szülők 
nem tudtak mit kezdeni szegény 
gyermekükkel. Miután 7-ik élet
évét .betöltötte, Sullivan kisasszony 
került a házba, aki kitűnő taní
tónőnek bizonyult. Vállalkozott rá, 
hogy mindent megpróbál a gyer
mek érdekében. Elárasztotta sze- 
retetének minden gazdagságával. 
Eleinte csak játszott vele és hama
rosan megtalálta azt a titkos a j
tót, amelyen keresztül belelátott 
ennek a sötét léleknek a rejbeldei- 
be. Ujjával jeleket rajzolt a gyer
mek tenyerébe és Ilona így ta
nulta meg a betűket. Egyes tár
gyakat megtapogatott vele és 
ugyanazon tárgyaknál mindig u- 
gyanazon jeleket csinálta, míg 
végre a kislány megértette, hogy 
a kettő valami vonatkozásban van 
egymással. Ez volt az első lépés 
ahhoz, hogy a gyermek írni és ol
vasni tanuljon. Leírhatatlan fá
radságba került mindez, de Ilo
na mindenre kész és tehetséges 
is volt. Nemsokára úgy lanult, 
mint akármelyik egészséges gyer
mek. Elvégezte iskoláit, leérettsé

gizett, eljárt az egyetemre és ké
sőbb még könyveket is írt. Bámu
latosan sok ismerettel bírt az iro
dalom és történelem terén. De 
legjobban szerette a Bibliát. Azt 
mondotta: »Hogy is írjak arról 
a sok szépségről, amit a Bibliában 
találtam?« Éveken keresztül min
dig nagyobb érdeklődéssel, elra
gadtatással és élvezettel olvasta 
és minden más könyvnél jobban 
szerette.

Összeköttetéseit, befolyását a 
hasonló fogyatékosságban szenve
dő embertársai javára használta 
fel. Idővel több vak és süketnéma- 
intézet felügyeletével bízták meg. 
Sőt, miután kitűnt, hogy vak sü
ketnémák is elég sokan vannak, 
azokról is különösképen gondos
kodott. Isten iránti hálája és az 
emberek iránti szeretete arra indí
tották, hogy mindazt, amit ő ka
pott, két kézzel adja másoknak.

Egyik bizonyságtétele így hang
zott,: »Szükségem volt arra, hogy 
érintkezésbe kerüljek a gonosszal, 
hogy ennek ellentétét, az igazsá
got, szeretetet és jóságot megis
merhessem.« — Vagy: »Egykor 
csak az éjszakát és a halálos csen
det ismertem, ma tudom mit jelent 
remélni és örülni.« — »Egykor 
tomboltam a falak között, ahová 
bezártak, — ma boldog vagyok 
abban a bizonyosságban, hogy 
gondolkozni, cselekedni tudok és 
elnyerhetem az örökéletet.«

Megvígasztalódva.
Megragadó élmény volt szá

momra, amikor a háború alatt 
egyik kórházban fiatal, erőteljes 
ifjút láttam, akinek mindkét sze
mét gránátszilánk vakította meg. 
Meg kellett tudnia, hogy gyógyít
hatatlan vak. Eddig nem tudta. 
Sürgetőleg, nyugtalanul kérte sok
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szór: »Vegyétek le fejemről a kö
tést, hogy végre láthassak, hiszen 
a seb begyógyult már« Az orvos 
és az ápoló rettegtek attól a pil
lanattól, amikor az igazságot fel 
kell tárniok. Engem, mint lelkészt, 
kértek meg, hogy a kötés levevé- 
sénél ott legyek. Attól féltek, hogy 
lelki meghasonlás lesz a következ
ménye. A kötést levették. »Semmit 
nem látok!« Az orvos megrendül
ve mondta ki a végzetes szót: 
»Vak!«

A hatalmas, erős test megráz
kódott, mintha halálos ütés érte 
volna. »Én Istenem, soha nem lá
tom hát a gyönyörű eget?« Meg
kíséreltem vigasztalni. »Igaza van 
lelkész úr« — felelte, s felfelé 
mutatott »a másik eget nem ra
bolhatja, el senki sem tőlem!«

Jó néked a keserű pohár.

Szenvedő szív, csendbe’ légy hát, 
Csendesen hajolj te meg,
Én bocsátók szenvedést rád,
Ámde megsegítelek.

Légy kész a pohárt kiinni,
Nagy1 vizen átmenni kész,
Nem merülsz el, át fog vinni, 
Zúgó tengeren* e kéz.

Úgy van, csendbe’ kell maradnod, 
Bár teher szakadna rád,
Mindent szent kezembe adnod, 
Mert e kéz el nem bocsát.

S bár ütést ütésre adna,
Hidd, azért csak, mert szeret, 
Utad bár tövissel rakva,
Hidd, a mennybe ez vezet

Pusztaságba’ kell ma járnod,
S Kánaánnak üdve vár,
S. egykor nyilt szemekkel látod, 
Utad itt mért volt sivár.

Hát panaszt se ejts te többet, 
Hogy kereszted terhe fáj,
Lásd, én hordozóm előtted,
Én, az Ur, a nagy Király!

Tedd hát két kezed kezembe,
S bízd rám teljesen magad,
Én vezetlek föl a mennybe,
Mely majd teljes üdvöt ad.

Jöjj, kegyelmem tengerében,
Hadd merüljön szíved el,
Uj erő kell most is épen,
Nem üres még a kehely.

Jöjj, s szíved nyugtot találjon 
Tiszta, szent hullámiban,
S megtanuld, hogy bármi fájjon, 
Mind csupán javadra van,

Súlyos harcod, ha kivívtad,
S szenvedésed már elég,
Akkor menyegzőre hívlak,
Vár Atyám s vár rád az ég.

S majd a trón előtt ha állasz, 
Hálát adsz, hogy bánat ért,
S dicsénekkel egyre áldasz 
Minden szenvedésedért.

Karbe Anna. 
Ford.: Vargha Gyuláné

Isten szeretetének 
magasztalása.

Istenem mily gazdag, mily bol
dog vagyok én, hogy enyém a Te 
szerelmed! A Te szerelmed azi én 
mennyországom, mely engem tel
jesen körülvesz; napom, mely 
megvilágít; forrásom, melyből fel
üdülök; hajlékom, amelyben la
kom; pajzsom, melynek oltalma 
alatt harcolok; koronám, melyben 
ékeskedem; életem, melyben és 
melyből élek. Mi hiányozhatnék 
nékem, mi árthatna nékem, mi 
szomoríthatna engem, ha enyém 
a Te szerelmed? Nem félek sem-
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ni'től; nein az ördögtől, sem az 
egész pokoltól, mert megőriz en
gem a Te szereteted. Nem: a világ
tól, mert a Te szereteted és az 
én hitem a világot meggyőzték; 
nem bűneimtől, mert a Te szere
teted azokat eltörölte és a tenger 
mélyébe vetette; nem a szegény
ségtől, mert a Te szereteted az 
én kincsem; nem az üldöztetéstől, 
mert, a Te szereteted az én mene
dékem; nem a szégyentől, meri a 
Te szereteted az én tisztességem; 
nem a betegségtől, mert a Te sze
reteted az én gyógyszerem; nem 
a haláltól, mert: a Te szereteted az 
én reménységem és életem. Le
gyen azért akár örömem, akár bá
natom, akár élni, akár halni en
gedsz, csak mindig a Te szere te
leddel és a Te szeretetedben, ak
kor jó nekem.

„Csak azt hiszem, amit látok.“
»Ha, ha!« — nevetett egy férfi 

gúnyosan, mikor Istenről kezdtem 
néki beszélni.

Barátságos ember volt. Látoga
tásaim közben vetődtem hozzá. 
Épen vacsorázott. Megjelenésem 
bizonyára megzavarta, de barátsá
gosan fogadott, bevezetett a kony
hába, leültetett a padra és nyu
godtan evett tovább.

Átadtam néki egy írást és így 
szóltam: »Ez megmutatja magá
nak az utat az Isteninél való bé
kességhez!« Felnevetett: »Lelkész 
úr, én nem akarom megbántani, 
— de Isten!? Én csak azt hiszem, 
amit látok.«

»Csakugyan ?«
»Igen!«
«Magának nincsenek gondola

tai?«
Felugrott: »De lelkész úr...«
Félbeszakítottam: »Csak a.t hi

szem, amit látok. — Nem mutat

ná meg nekem a gondolatait? Ta
lán ki tudja azokat a fejéből húz
ni, mint a gilisztákat, amikor a- 
karja és én megláthatom azok 
nyüzsgését, — Mutassa meg né
kem !«

Barátságtalanul utasított el: »A- 
zokat nem láthatja.«

»Úgy?« — kérdeztem csodálkoz
va. »Hát láthatatlanok?«

Zavartan bólintott.
»Hogy értsem ezt?« kérdez

tem tovább. »Az előbb azt mondta, 
hogy nem hisz a láthatatlan dol
gokban, azok nincsenek. És a 
gondolatai láthatatlanok. Ilyenfor
mán azok sincsenek?!«

Csend...
»Vagy vannak?«
»Természetesen!«
»Akkor mégis csak elismeri, 

hogy vannak láthatatlan dolgok? 
— Több hasonlót is említhetek: 
pl. a szél, a rádióhullám ... «

»Várjon csak! Ez egészen más 
valami!« — szólt közbe. — »A 
szelet, magát nem látom, ez igaz, 
de látom annak hatását, látom a 
porfelhőt, amit felkavar. Es a rá
dióhullámot nem látom, de hal
lom.«

»Helyes«, — válaszoltam. »Épen 
így van Isteninek Nem látjuk ö t 
magát, de látjuk a hatását, lát
juk a cselekedeteit. Figyelje meg 
a csillagok járását, vagy tekintsen' 
bele a világtörténelembe, kutassa 
át eddigi életét, s gondoljon külö
nösen arra, amit az Ur Jézusról 
tudunk, és meglátja’, mindenütt 
megtalálja Istent, megtalálja az ö 
cselekedeteit . ..«

És hadd mondjak még egyel: 
»Most még vak, egészen vak, az 
örökkévaló dolgokat nem látja, de 
kérje Isten Szentleikét és ö  meg 

, fogja nyitni szemeit.«
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K Ü L M I S S Z I Ó

Kibefából
írja Groth Hedvig misszionárius- 
nő 1935 március 2-án.

»És niincsen senkiben másban 
idvesség: mert nem is adatott em
berek között az ég alatt más név, 
mely által kellene nekünk meg
tartatnunk.« (Csel. .4:12.)

Ma megtapasztaltam láthatóan 
ennek az Igének az erejét, dicső
ségét. Egy halálraítélt foglyot kel
lett meglátogatnom. Ez volt az 
utolsó napja. Tudta. Két utolsó 
fogházlátogatásoni; óta ismertük 
egymást. . ö  volt a legfigyel
mesebb hallgatóm. Nagy öröm
mel énekelte: »Lelkem megváltója 
Jézus.« Most egyedül volt a cellá
jában halálfélelem közt. Elővet
tem Isteni Igéjjé|t s az elveszett juh
ró! beszéltem. Figyelmesen hall
gatta- Öh, milyen jó, hogy ezt az 
üzenetet vihetjük szegény, össze
tört, megfáradt emberi telkeknek. 
Meg akartam tudni, hogy él-e 
szívében bűntudat, hiszen Isten az 
őrizők kezéből kívánj a meg a lel
keket. Az asszony teljes tuda
tában volt bűnének, nem szépítet
te. Előtártam a Megváltó szefete- 
t'ét, aki elmegy az elveszett után, 
megkegyelmez a bűnét bánó la
tornak utolsó órájában. Mielőtt el
távoztam, mégegyszer megkérdez
tem: »Mi a kívánságod?« — A fe
lelet így hangzott: »Maradj mel
lettem, olvass Isten Igéjéből. Szí
vem felüdül tőle.« Megígértem, 
hogy este mégegyszer eljövök, ha 
sikerül a hatóságtól engedélyt sze
reznem. Délután, amikor újra 
meglátogattam, kért, hogy keresz
teljem meg. Csodálatos, hogy mi
lyen sokat növekedhetik valaki 
belsőleg néhány óra alatt. Kér
déseimre világos feleleteket kap

tam. Nevet kerestem számára, hi
szen én lettem a keresztanya is, 
Mária Magdalénát választottam. 
Mária Magdaléna Istennek csen
des gyermeke lett. »Fogd két ke
zem kezedbe« — ezzel búcsúztam 
tőle. S az irgalmas Megváltó keze 
rajta pihent. Az én szívem pedig 
megtelt hálával és imádattal. 
Nagy Megváltóm van, aki leírha- 
tatlanul újjá tud formálni, meg tud 
bocsátani, megmenteni a Sátán 
karmaiból s én az ő  bizonyság- 
tevője lehetek!

Ceylon szigetén

malária járvány uralkodik. Ezen
kívül a nagy szárazság által vesze
delem is fenyegeti a lakosságot. 
Sok a beteg, nagy a nyomor min
denütt. Ceylonnak most különös- 
képen szüksége van az imákra.

Kelet-Afrikában

Isokoban 151 felnőttet és 153 
gyermeket kereszteltek meg, kö
zöttük a törzsfőt is. Amikor Nyern- 
bere — így hívják a törzsfőt — a 
keresztséget megelőző oktatásra 
jelentkezett, az emberek üiem akar
ták hinni, hogy ez igaz. Tőle ma
gától is megkérdezték s amikor 
igenlő feleletet kaptak, ezzel tá
voztak:

»Ilyen csoda ezen a helyein még 
nem történt.«

A. misszió Ura szertejár, csak mi 
ne restüljünk meg a könyörgésben. 
Hűséges imákra van szükség o- 
dakünn és az itthoni nehézségek
ben.
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TUDAKOZZÁTOK'AZ ÍRÁSOKAT!
M ájas 16. E j. 4:1 Ifi. Joel 2:19—3:5. j 

Nem felséges hivatás-e, hogy Krisztus 
testének tagjai lehetünk? Minden egyes 
tagnak megvan a maga külön hivatása, 
feladata, nem vagyunk egyformák, de 
mégis egyek lehetünk, mert együvé 
tartozunk, s mert mindnyájunknak egy 
a Feje. az Ur. Isten Lelke hozzá 
létre ezt az egységet, de minden tag
nak hozzá kell járulni hittel, szere
tettel, alázatossággal, egymás hordozá
sával, hogy ez az egység meg ne 
zavartassák, hanem látható legyen, 
mert erről az egységről kell meglát- 
nip a világnak, hogy Jézust Isten küld
te a földre. (Ján. 17:21.)

Május 17. E j. 4:17—32. Joel 4:9— 
21. A megtérés nem más, mint levet- 
kőzése az ó-embernek- és felöltözése 
az új-embernek. S épen úgy, mint 
ahogy a testi öltözeten meglátszik, 
hogy az rongyos, szennyes, vagy tisz
ta, rendes-e, úgy kell meglátszani a 
lelki ruházatról is az ember szavai
ban, tetteiben, egész egyéniségében, 
hogy az ó-ember élete nyiívánul-e meg 
benne, vagy az új-emberé. Aki az ó- 
ember életét éli, annak a lelki ruházata 
mindig rongyosabbá, szennyesebbé lesz, 
de az új-ember napról-napra meg
újul és növekedik.

Május 18. E j. 5 :1—14. Zsolt. 98. 
Jézus Krisztus önmagát adta oda mi
érettünk. Felelhetünk-e mi erre az ál
dozatra mással, mint hogy mi is ön- 
magunkat adjuk oda Őneki? ötőle’ 
nagy áldozat volt tiszta, szent, isteni 
életet odaadni érettünk tisztátalan, bű
nösökért, de minekünk odaadni ma
gunkat Őneki, az számunkra a leg
nagyobb nyereség, mert részeseivé le
szünk az Ö tisztaságának, szentségé
nek, dicsőségének. Serkenj föl tehát 
te, aki aluszol, és támadj föl a halál
ból, és felragyog tenéked a Krisztus!

Máj. 19. Ján. 16:5-15. Ja k . 1:16-21■ Ján . 
6:60 69. II. Tim. 2:8—13. Te is azt 
mondod-é a Jézus beszédeire, hogy 
»Kemény beszéd ez?« így azok be
szélnek, akik nem akarnak hinni, nem 
akarják Öt követni, mert kedvesebb 
nékik a magok élete, mint az az élet, 
amelyet Jézus ad. Az ilyenek vissza
vonulnak és elveszítik a drága öröksé
get. Óh. ne légy ezek közül való! Ra
gadd meg Jézust és maradj Őnála!

Május 20. Z solt. 6. Luk. 9:28—50. 
Sok bánata van a zsoltárírónak. Be
tegség szegezi ágyhoz, ellenség szoron
gatja. s lelke megháborodik, küzkö-

dik és tusakodik. Vannak Isten gyer
mekeinek életében is ilyen nehéz idők, 
amikor úgy érzik, mintha elborítanák 
őket a hullámok. De a háborgó ten
geren ott jár az Ur s így szól: »B íz
zatok. én vagyok, ne féljetek!« i Máté 
14:27.) Aki háborgó szívét Őhozzá 
emeli föl, s könnyei közt is tud ö- 
benne bízni és remélni, az nem szé
gyenül meg, annak imádságát meghall
gatja és elfogadja az Ur. Ha szenvedsz, 
ha bánatod van, ha küzdelmeid vannak, 
fordulj bizalommal Őhozzá!

M ájus 21. E j. 5:15 33. Luk.'9:51— 
62. Mennyire szentnek tekinti Isten 
Igéje a házasságot, mikor ahoz hason
lítja Krisztusnak és az egyháznak egy
máshoz való viszonyát. Mind a két 
viszonynak szentnek kell lennie, mind 
a kettőben engedelmességnek és sze
retetnek kell uralkodnia. De mint a- 
hogy az ember bűne nagyon megza
varta már a házasság szentségét, úgy 
vesztette el a bűnös ember szemei 
előtt az egyház is a maga jelentősé
gét, mert nem keresi és nem találja 
meg benne Krisztust. A házasság szent
ségének helyreállítására, s a Krisztus 
igazi Anyaszentegyházának, a ahívök 
közösségének a fölépítésére volna 
szükség. De kik azok, akik helyet en
gednek életükben a Szentlélek munká
jának, aki ezt véghezvihetné?!

M ájus 22. E j. 6 :1 - 9 .  Luk. 10:1—16. 
Milyen gondosan kiterjed Isten Igéjé
nek figyelme az emberi élet minden
napi viszonyaira és dolgaira is. A  szü
lők és gyermekek, az urak és szol
gák közt való viszony is akkor helyes, 
ha Isten Igéje szerint igazodik. De 
ezt, természetesen nem lehet csak 
mint külső rendelést teljesíteni. Benne 
kell élni az Igében, s akkor a Lélek 
viszi véghez, hogy a parancsolatokat 
önként és örömmel teljesítsük.

M ájus 23. E j. 6 :1 0 -2 4 . Luk. 10:17. 
—24. Oktalanság volna háborúba men
ni a kellő fegyverzet nélkül, s ezt 
nem is teszi senki. De az élet nagy 
harcába, amelyben a legnagyobb el
lenséggel, a Sátánnal kell megküzdeni, 
sok ember fölfegyverzetlenül megy 
belé. Azért van a sok leverettetés, a 
sok elhibázott, s tönkrement élet két
ségbeesés,' öngyilkosság s a bűnöknek 
óriási tömege. Pedig Isten Igéje nem 
csak int a fölfegyverkezésre, hanem 
bemutatja és adja a fegyverzetnek min
den egyes darabját. Őszinte, igazlelkű 
vagy-é? Van-é igazságod Isten ítélő-
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széke előtt? Van-e békességed, hited? 
Bizonyos vagy-e üdvösséged felől? Ke
zedben és szivedben van-e az Ige? 
Tudsz-e imádkozni? Ha mindezek nél
kül sziikölködöl, fogadd el őket Isten 
kezéből, Ö ingyen adja.

M ájus 24. F ilem on . Luk. 10:25—42. 
Az egykor haszontalan szolgából, Oné- 
simusból hasznos szolga lett, mert 
újjá született. Az Isten Lelke által 
újjászületett ember egészen új terem
tés. akinek mások a szándékai, más 
acélja, más az egész lelkülete, s ebből 
kifolyólag cselekedetei, az egész élete. 
Pál most már nagyon jó segítőtársat 
talált volna Onésimusban, de mégis 
hazaküldi régi gazdájához, mint sze
retett atyafiút, aki bár földi értelem
ben tovább is szolga marad, egyúttal 
lelki testvér is. Boldog az a ház, ahol 
nemcsak a családtagok, hanem a cse
lédek is Isten gyermekei és testvérek 
az Urban!

M ájus 25. II. Sám . 1:1 Iá. Ésaiás 
55:6—11. Dávidnak, Saul halála híré
nek hallatára nem az jut eszébe, hogy 
Saul ellensége volt és mérhetetlen 
szenvedéseket okozott neki, sőt életére 
tört. hanem csak arra gondol, hogy 
Saul Isten" akaratából volt királlyá 
kenve, s így az ő személye, még ha 
elbukott is, sérthetetlen. S milyen fáj
dalom lehetett Dávid számára Jona- 
thánnak, a hű barátnak elvesztései 
Ne csodálkozzunk azon, hogy azt, aki 
megölte az Ur felkentjét, halálra mél
tónak ítéli. »Ha valaki fegyverrel öl, 
fegyverrel kell annak megöletni.« (Jel. 
13:10.)

M ájus 26. Ján. 16:23—33. Jak. 1:22 
-27. Luk. 11:5—13. /• Tini. 2 :1 -6 . A 
hívő keresztyénnek ott kell állnia 
imádságaival, mint egy hátvédnek, a 
hitetlen világ mögött. Ha belenézünk a 
politikai, a társadalmi, sőt, fá j
dalom, sok tekintetben az; egyházi 
életbe is. sok bűnt, sok nyomorúságot 
láthatunk. S a hívő keresztyénnek nem 
az a kötelessége, hogy a bűnösök fölé 
helyezkedve, Ítéletet mondjon felettők. 
hanem hogy »szeplő nélkül megtart
sa magát a világtól« (Jaik. 1:27.) imád
kozik érette. így lehet csak só és ko
vász, amely megóvja a teljes romlás
tól, a veszedelem útján járó világot.

M ájus 27. Z solt. 8. Luk. 11:1—13. 
Mélységes hála tölti el a zsoltáríró 
szívét, mikor Isten hatalmára, dicső
ségére és szeretetére gondol. Milyen 
csodálatos ez az egész teremtett vi
lág! S milyen nagy méltósággal ru
házta föl Isten az embert, mikor őt 
kezemunkáin úrrá tette. S mikor az

ember méltatlannak bizonyult erre a 
méltóságra s elfordult Teremtőjétől, 
milyen dicsőséges, útat nyitott neki a 
visszafordulásra az Ur Jézus Krisz
tusban. Ráléptél-e erre az útra?

M ájus 28. 1. Sám . 1:17- -28. Luk. 11: 
29—36. Anna nemcsak a maga számá
ra leérte a gyermeket, hanem elsősor
ban az Ur számára, akinek szentelte 
aztán teljes életére. S az Ur kedve
sen fogadta ezt az áldozatot, s An
nának kárpótlásul még öt gyermeket 
adott. (I. Sám. 2:21.) A mai asszonyok 
még egy gyermeket sem óhajtanak, 
vagy legfeljebb egyet, de azt azután a 
maguk, vagy jobban mondva a vagyo
nuk számára. Isten szóba sem jön. Is
ten a nemzet pusztulásával bünteti 
ezt a bűnt. s nagyon sokszor a dé
delgetett egykét is jónak látja elven
ni. Mikor térsz meg óh magyar nép?í 
S te, Isten gyermeke, harcölsz-e a 
bűn ellen?

M ájus 20. 11. Sám . 2 :1 -1 0 . Luk. 12: 
1—12. Dávid kegyelete Saul emléke 
iránt még messzebbre is terjed. Meg
jutalmazza a gibronitákat, akik Saul
nak, a Filiszteusok által megcsonkított 
holttestét eltemették. (I. Sám. 31:8— 
13.) Dávid itt is királyhoz méltóan 
viselte magát. S az ellen sem szólal 
föl, mikor akad valaki, aki ellenki
rályt állít föl Izraelben, holott Isten 
az egész országot neki szánta. Dávid 
ki tudja várni a maga idejét és Isten 
idejét.

M ájus 30. Márk 16:14—20. Csel. 1: 
1—11. Luk. 24:50-55. K ol. 3 :1 -4 . Ha 
igazi nagypénteket tudtunk már ünne
pelni életünkben s ó-emberünket ke
reszthalálra ítélni, akkor ünnepelhe
tünk lelki mennybemenetelt is, s míg 
testünk még a földhöz köt bennünket, 
igazi életünk ott lehet elrejtve a 
mennyben, Krisztusban. S akik így él
nek, azok tudják, hogy a feltámadott 
testben egykor majd megjelennek, 
Krisztussal együtt, dicsőségben. Teljes 
reménység ez, melyet emberi szavakkal 
ki sem lehet fejezni. '

M ájus 31. 11. Sám . 5:1—5; 6:1—11. 
Luk. 12:13—31. Isten órája elérkezett 

í s Dávid egész Zsidóország királya 
I lett. Első dolga Isten ládáját haza
hozni. Uzza szentségtelen kezekkel 
Uylúl a szent ládához s ezért meg kell 
halnia. Milyen nagy figyelmeztetés ez 
mindnyájunk számára, hogy a szent 
dolgokat szentül kezeljük. S mennyit 
vétünk sokszor ez ellen! Mély értelme 
van ennek a történetnek, gondolkoz
zunk rajta!

V argha G yuláné.
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