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Jövel Szentlélek Úr Isten.

Búcsút mondva hazug gyönyörnek 
a Golgotát már megkereste.
Boldog akarás minden reggel.
Bús térdrehullás minden este.

Tavaszos titka üres sírnak 
teleujjongta már a lelkét.
Üj napok új harcai mégis 
fegyvertelen, magába' lelték.

Körül a föld zilált zenéje,
Belül az ég melódiája.
Hogy szét ne hulljon, el ne vesszen, 
ajtaját óva, féltve zárja.

Tud megváltásról és csodáról, 
van életet betöltő kincse.
De a csoda csoda-e másnak?
Ha neki kincs, másnak is kincs-e?

Nem viszi diadalmas kényszer, 
hogy adjon, szolgáljon, segítsen ! . . .  
—  Mennyi ilyen bús féligélet 
eped feléd Szentlélek Isten.

Erő, hit, élet ihletével
jöjj, törj át néma, gyáva záron!
Néha leroskadok magamba 
s pünkösdre várok... jöttödlvárom.

Belák Erzsébet.

XI. évfolyam, 11. szám. 
1935. június 1.
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Hiszek a Szentiélekben.

Hiszek! — Kiben hiszel és mit 
hiszel? Hiszek egy közönséges ke
resztyén anyaszentegyházban, szen
teknek közösségében, — mert a- 
hogyan magamban megismertem a 
Szentlélek munkáját, ugyanúgy 
láttam azt. másoknál is. Fővárosi 
lakásomban ültem. Kopogtak. Is
merős napszámos lépett be. »Azt 
mondta, ha valami nyomja a szí
vemet, jöjjek el, könnyítsék rajta.« 
»Tessék, foglaljon helyet!«

Látogatóm leült és elbeszélte 
élete történetét. Szürke, minden
napi élettörténet volt. Hirtelen el
hallgatott. Vonásai egyre komo
lyabbak lettek. Végre elhagyta aj
kát a bűnvallomás:»És azután... 
azután... gyilkossá lettem!«

Megrendülve hallgattam a gyil
kos vallomását. »És most?« — kér
deztem. Megindultan, de határo
zottan felelte: »Az írás széjjeltép
ve, Szabad vagyok, szabad! Tu
dom, hogy megvevél Te, meg
győztél im magad! Kínos halált 
te szenvedtél; S ártatlan drága 
véred áldoztad lelkemért.«

És mi lett a vége ez esti jele
netnek? Két testvér, a gyilkos és 
a lelkigondozó térdeltek együtt a 
kegyelem trónja előtt és dicsérték 
és áldották az Atyát, aki teremtet
te, a Fiút, aki megváltotta, a 
Szentlelket, aki hazavezetbe őket. 
Templom lett a lakásom. A harang
szó hiányzott, az bizonyos. És hi
ányoztak a gótikus ívek és hiány
zott az oltár és az énekkar. De 
nem hiányzott az élő Krisztus, aki 
azt mondotta: »Ahol ketten, vagy 
hárman összegyűlnek az én ne
vemben, én közöttük vagyok.« És 
nem hiányzott a hívő gyülekezet. 
Nem voltak ugyan százan jelen, 
csak két bűnös volt ott, de ez 
a két bűnös megtapasztalta: »Ha 
pedig a világosságban járunk, a

mint ö  maga a világosságban van, 
közösségünk van egymással, és 
Jézus Krisztusnak, az Ö Fiának 
vére megtisztít minket minden 
bűntől.«

Hiszek egy keresztyén anya- 
szentegyházban. Igen, hiszek ben
ne! Abban az egyházban, amely 
pünkösdkor lett láthatóvá, ame
lyet megéltek a katakombákban, 
s amely mindenütt élővé vált, aho
va a Megfeszített és Föltámadott - 
ról szóló Evangélium eljutott: él 
mindenütt, ahol azt a Szentlélek 
erejével hirdetik és hittel befo
gadják.

Hiszek egy keresztyén anya- 
szentegyházban, melynek kezdete 
itt van, a vége pedig az új földön 
lesz, amelyet Isten teremt az Ur 
Jézus Krisztus által, amikor mint 
Király jő el az Ö dicsőségében.

G O N D O L A T O K

Az engedetlenségnek sokszor 
elmaradhatatlan következményei 
vannak az ember életében. Ha itt 
lent nem is akarjuk meglátni, az 
örökkévalóságban nyilvánvalókká 
lesznek.

—o —

Aki bizonyságtevő életet akar él
ni, annak szeretnie kell a világos
ságot. A világosság életet fakaszt. 
Az! Ur őrizzen meg bennünket o- 
lyan élettől, amely csak szép, lom
bos fát mutat, de gyümölcsöt nem 
találni rajta.

- O -

Eármit bízott is rád az Ur, ha 
nem vagy alázatos, nincs értéke a 
munkádnak.

Puuer Irma,
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Bizonyságtételek 
a Szentlélekről.

Mint a száraz föld, amelyet nem 
öntöznek, nem hozhat gyümölcsöt, 
így mi is, akik azelőtt száraz fák 
voltunk, soha nem hozhattuk volna 
az isteni élet gyümölcseit, felülről 
való harmat — a Szentlélek nélkül.

Irenaeus.
Ami a lélek a test számára, az 

a Szentlélek az egyház számára, 
és ahogyan a lélek a test tag
jaiban munkál, úgy munkálkodik 
a Szentlélek az egész egyházban.

Augusttlnus.
A szél keresztülzúg az országon, 

hol vad orkán, hol pedig szefid 
szellőként. Minden rést megtalál.; 
minden tárgyat megkeres; útat 
tör magának zeg-zúgon keresztül. 
Ugyanaz a szél az, amely külön
bözőképen nyilvánul meg. Hason- 
lójiépen van a Szentlélek is. Egy 
a Lélek és fú, ahová akar. Behatol 
teljes erővel minden szívbe, amely 
hit által kitárul előtte.

Riiling.
Mint ahogy a távirónál az elek

tromos hullámok a dróton keresz
tül jutnak tova, úgy, hogy min
den állomás ugyanazt a táviratot 
írja és a távirat felvehető, ha va
laki felfogja, így jut a pünkösdi 
Lélek hulláma, az Ige és a szent
ségek drótján keresztül szerte az 
egész világba. És ahol csak egy 
szív felfigyel reá, ott a Szentlé
lek, a Biblia, a keresztség, az úr
vacsora és igehirdetés által az 
Evangélium örömüzenetét írja a 
szívbe. Ez az üzenet: »Örökkévaló 
szeretettel szeraj^i^ii. -téged,Házért 
terjesztettem reád~áz én irgalmas
ságomat.«

Frommel.

Valaki egyszer a keresztyén hi
tet nagy székesegyházhoz hason-
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lította, melynek ablakai színes ü- 
vegekkel '■ 'innak díszítve. Amíg 
kívül áll az ember, el sem tudja 
képzelni ennek szépségét: sötét
nek fény telei..V'k látszik. De ha
belépünk és belülről gyönyörkö
dünk benne, a fényözön átragyog
ja az üveg*** és csodálatos szép
ségű kép tárul elénk. Ez a hason
lat itt is megáll. Mit tudhatnak 
a kívülállók a Szentlélekről? So
kan nem hisznek egyáltakin a lé
lekben, hogyan hihetnének tehát 
Isten Szendéikében?

Kai ser.

Mersz-e bizonyságot tenni?

Egy előkelő házban nagy tár
saság gyűlt össze: főurak, kato- 
nat'sztek és hölgyek vegyesen. Ne
vetgéltek, tréfálództak. Túlzott jó
kedvükben a vallás és hit fölött 
gúnyolódtak.

»Grófnő« — szólította meg egyik 
ifjú a szomszédnőjét, »mit szól ön 
mindéhez a jámbor Krisztus-hit
hez?« A kérdés elől nem lehetett, 
kitérni. A grófnő érezte, hogy itt 
csak hűséges, minden gúnyt el
nyomó bizonyságtétel segíthet. Ösz- 
szetette kezét és ünnepélyesen, 
nyomatékkai így felelt:

»Ha a keresztre néz szemem, 
Melyen a menny királya halt, 
Legdrágább kincsem megvetem, 
Meg gőgöm is könnyezve rajt’.«

A gúnyolódók elhallgattak, e- 
gyikük sem mert többé egy szót 
sem szólni. A bátor bizonyságté
tel ítélet volt számukra.

A bizonyságtétel: többet ér a 
vitatkozásnál.
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Emlékezés.

Csendes, meghitt együltlét volt. 
Mindnyájunk lelkében felelevened
tek az emlékek. Emlékek, ame
lyeket elfelejteni soha nem le
het, amelyek végigkísérnek az 
életen át: szenvedésben, öröm
ben egyaránt. Emlékek, ame
lyek serkentenek, boldogabbá, tisz
tábbá teszik az életet. Amelyek 
kiemelnek minket a hétköznap 
szürkeségéből és közelebb segíte
nek Istenhez.

Kedves Anyánkról beszéltünk. 
Még nem is olyan rég itt volt kö
zöttünk, a mienk volt. Mindnyá
junké, volt. Szeretettől áthatott 
szívében mindnyájunk számára ju
tott hely. Most is a mienk, 
csak odafent van az Urnái és ott 
imádkozik miérettünk. Ezekből a 
visszaemlékezésekből álljon itt né
hány:

»Olyan nagy szeretetet, gyön
gédséget, mint nála, senki másnál 
nem tapasztaltam. Látógába a 
gyári munkásleányokat. Eljárt a 
pincelakásokba betegekhez. Kita
karított s a betegeket ellátta. Fá
radhatatlan volt.«

»Személyválogatás nélkül szere
tett mindenkit, bennünket vakokat 
is« — mondotta egy vak leány. 
»Vendégei voltunk néhány hétig. 
Valaki elhaladt a kertben mellet
tünk. Gyöngéd kéz érintését érez
tem a vállamon, Kedves Anyánk 
volt. Soha nem ment el mellettünk 
máskép.«

»A bibliaórán mindenkinek ö- 
rült, mindenkit szeretettel foga
dott. Szegény és gazdag, diák
leány vagy háztartási alkalmazott 
egyaránt drága volt neki. Minden
kinek megadta a tiszteletet.«

»Szeretete fáradhatatlan volt. Is
ten kegyelméből együtt dolgozhat
tam vele. Hetenként órát tartott 
a fogházban is. Ha ő megjelent a

foglyok közt, még a legvadabbak 
is szelídek és csendesekké lettek.«

»Szeretete nem volt dédelgető. 
Napsugarasan, de keményen sze
retett. A legkisebb dolgot is szi
gorúan vette, mindent észrevett, 
ez nagyon jó volt nekem.«

»Szemünkbe mondta meg az iga
zat, de a hátunk mögött nem tűrte, 
hogy rosszat mondjanak rólunk, 
vagy mi mondjunk rosszat mások
ról. Olyan volt mint a brilliáns, 
amely minden oldalról ragyog.«

»Bármikor mehettünk hozzá ta
nácsért, mindenhez értett. Háztar
tási munkák, nyomda vagy festés 
egyformán érdekelte.«

»Legkisebb dolgaimat is türe
lemmel hallgatta végig, minden 
érdekelte és kimerítő választ adott, 
mindenre.« >

»Azl Űrért és az Urnák dolgo
zott. Istennek eszköze volt.«

»Rendkívül sokat imádkozott, 
egyházainkért, hazánkért és az 
egyes lelkekért. Amikor egy alka
lommal életem sok bukása mellett 
kétségbeesetten állottam meg, így 
szólt: Nem veszed semmibe sem, 
hogy imádkoznak érted?«

»Határozott volt s ebben szere
tete sem befolyásolta. Az Ur ne
héz utakon vezette és sokan fél
reértették. Ellenségeiért bensősé
gesen imádkozott. Békességéből 
nem tudta kihozni az ellenséges 
támadás sem. Csodálatos volt a 
nyugalma.«

»Amit az Ur akaratának ismert 
fel, abból nem engedett és azt 
azonnal teljesítette. Amikor va
laki egyszer ezért öklével az asz
talra csapva megfenyegette, azt fe
lelte: Akkor sem tehetek máskép.«

akin
Konferenciát tartót tünk. Vészedéi - 
rnes hírek keringtek a levegőben 
és az előadások is az akkori ese
ményekkel Voltak átszőve: Mit te- 

I gyünk, hogy viselkedjünk, stb.
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Sötét felhő borull reánk és nyo
móit le mindnyájunkat a. földre, 
fojtó volt a lég körülöttünk. Vég
re jött az utolsó előadás, Kedves 
Anyánké. Kinyitotta Bibliáját. Be 
Szélt arról, hogy jövevények és 
vándorok vagyunk ezen a földön, 
s jobb hazát keresünk. Mialatt 
beszélt, az árnyak egyre tűntek, 
szabadabb lett a lég, megkönnyeb
bülten sóhajtottunk fel. Helyre- 
állott lelkünk egyensúlya. Milyen 
fölszabadulás volt ez a földi köte
lékek alól!«

Eddig a bizonyságtételek. Bár 
szolgálhatna ez az emlékezés arra, 
hogy szívünk jobban megteljék 
szentséggel és szeretettel. »Az Ur 
velünk« — így búcsúzott tőlünk 
Kedves Anyánk utolsó nehéz, útja 
előtt. Ebben a bizonyosságban 
hordoztuk a nehézségeket eddig, 
ebben bízva, az Urra tekintve ha
ladunk1 tovább is. Igen, az Ur ve
lünk! !

Várja lelkem az Urat, jobban, 
mint az őrök a reggelt . . .

Zsolt. 130:6.
Várja lelkem az Urat! Hogyan 

várja? Mini az őrök a reggelt. Váj
jon az én lelkem, a le lelked is 
úgy várja-e? Két kép elevenedik 
meg előttem. Az elsőt egy tárlaton 
láttam. Viharvert, csukaszürke ru
hájú katona áll a vártán, körülöt
te süvít a szél, esik az eső, egyik 
kezével összefogja gallérját, a má
sikat szeme elé tarlja, néz, néz 
a messze szürkeségbe. Várja az 
első napsugarat. Vájjon mit hoz 
a reggel? Ellenséges golyózáport, 
vagy a várva-várt békét, beteg
séget, nyomorúságot, fogságot 
vagy a szerető otthont? Óh, hogy 
várja a reggelt. . .
■ A másik kép, azt nem ecset vá
zolta vászonra, nem is a fényké

pezőgép lencséje rögzítette szá
momra papírra, hanem az élet 
véste be mélyen emlékezetembe. 
Éjszaka volt, sötét éjszaka. Ott 
ültem kedves betegem ágya mel
lett. Légzése mindig nehezebb lett, 
mindig mélyebbről jött. Arca min
dig fehérebb, fájdalmasabb lett. 
Éjszaka volt, úgy éreztem, hogy 
utolsó éjszaka. Ugv szerettem vol 
na minden percet megfogni, ne 
múlj el, állj meg, hisz már oly 
kevés van hátra, ki tudja mennyi? 
Talán már holnap ilyenkor nem 
lesz ki mellett virrasztanom,., ta 
Ián már holnap nem törölhetem a 
verejtéket homlokáról és mégis, 
hogy vártam a reggelt. A sötétség 
árnyai ott jártak tábort körülöt
tem. Körülfogtak, rámlestek. — 
Jöttek a sötét gondok, a hitetlen
ség miértjei. Óh, hogy vártam a 
reggelt...

Várja lelkem az Urat, jobban, 
mint az őrök a reggelt... Jobban, 
mint, az az őr ott künn a hegyol
dalban, jobban mint a virrasztó 
a betegágy mellett. Jobban várja 
lelkem az Urat, az Ő intését, az 
ö  feddését, az Ö szeretetét, min
den nap megújuló nagy kegyelmét. 
Várja lelkem az Urat, az Ő sza- 
badítását. Óh, be jó, hogy a lel
kem várhatja az Urat és nem hi
ába várja és nem sokáig várja. 
»Bizony hamar eljövök ... Bizony 
jövel Uram Jézus.« Jel. 22:20.

Dr. F. M- d ft.

Sugarat hordok.
Meleg, dicső tekintetedből 
én Istenem, fénylő napom, 
sugarat hordok a szívemben 
sötét, ködös, nagy útamon.
A Te szemed reámtekintett: 
im az enyém is ég, ragyog. 
Beboríthat mindent az éjjel: 
Fényedből egy sugár vagyok.

Bélák Erzsébet.
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K Ü L M I S S Z I Ó

A mlaloi gyülekezetből.
Mlalo, az; afrikai Usambara1 állam 

egyik legnagyobb keresztyén gyü
lekezete. Ezen a vidéken az esős 
évszakok az utóbbi években na
gyon szárazak voltak s ez a leg
utolsó esztendőben szinte katasz
trofálissá vált. Olyan napokon, mi
kor más években hatalmas felhő- 
szakadások voltak, most a per
zselő nap tüze elpusztította a ter
mést. S még hozzá rövid időkö
zökben egymásután hatszor sás- 
ka-had lepte el a vidéket s pusztí
totta, ami még megmaradt. A 
nyomor leírhatatlan volt. Ekkor a 
király rendeletet adott ki, mely 
szerint négy, előre meghatározott 
napon senkinek sem volt szabad 
a mezőn dolgoznia, hogy meg ne 
zavarja a varázslók munkáját. — 
Ez a munka a következőképen 
folyt: Egy edénybe bizonyos he
lyeken vizet merítettek s abba kü
lönféle gyógynövényeket tettek. 
Azután külön erre a célra megfa
ragott botokkal keverve azt, saját
ságos szavakat mormoltak. — Ha 
már most nem jelent meg a lát
határon a rég várt felhő, aznapi 
munkájuk kárbaveszett s először 
ennek okát kellett megtalálniok, 
hogy tovább folytathassák a va
rázslást. A rendeletet a mlaloi mo
hamedánok vezérembere is meg
kapta és azonnal továbbította a 
keresztyén gyülekezet vezetőjéhez, 
Eliához. Ez azonban gyenge, be
teg ember volt, aki nagyon so
kat adott arra, hogy a mohame
dán főember barátjának tartsák s 
így nem akarván ellenkezni, jó
váhagyólag fogadta a rendeletet. 
— A keresztyének természetesen 
fellázadtak és egyesek a tilalom 
dacára is kimentek a mezőre dol
gozni. — Megtudta ezt a moha
medánok vezetője és azonnal uta

sította embereit, menjenek ki a 
mezőre és vegyék el a dolgozó 
keresztyének szerszámait. Elia 
gyenge volt ezzel az erőszakkal 
szemben s a keresztyének között 
is akadt olyan, aki ajándékot vitt 
a mohamedán főembernek, abban 
a reményben, hogy esőt varázsol- 
tat nék k is.

Mindebből láthatjuk, hogy a 
mlaloi gyülekezet nagyon lerom
lott. A falu külseje is egészen más, 
mint régen, a házak piszkosak, az 
Utcákat már vasárnap sem söp- 
rik. S mélyre sűlyedt a gyüle
kezet erkölcsileg is. Házasságtörés, 
paráznaság úgy az ifjúságná1, mint 
a házasemberek között napirenden 
van. ' Csúnya betegségek kaptak 
lábra, egymást fertőzik az embe
rek. Nagy szerepet játszik az iszá- 
lcosság és nem egyszer előkerül a 
bicska is. A gyermekekkel senki 
sem törődik, gyakran késő éjszaka 
's kint szaladgálnak az utcán.

Mlalo nem minta-gyülekezet már, 
holott példaképe volt a többiek
nek. Ma, inkább azt mondhatjuk, 
hogy ez a gyülekezet beteg, sú
lyosan beteg. A pogányok nevet
nek rajta és velük nevet az ör
dög is. Krisztus testének, Krisz
tus egyházának részei a mlaloi- 
ak is. Ez a gyülekezet beteg, hi
ányzik a Lélek ereje belőle.

Az Ur lehajolt ezekhez a telkek
hez és ők engedtek és megindul
tak az úton. Egy idő múlva azon 
ban ellent álltak a Lélek munká
jának.

S ime: idejutottak!
*

Kedves Olvasóm, — akit az Ur 
szintén megvilágosíthatott már, — 
v'zsgáld meg magádat, mennyiben 
vagy ennek te is részese? Az Ur 
bizonyosan a te szívedre is oda
helyezte a pogányokat, a moha
medánokat, a mlaloiakat. — Es 
te!? _Mit tettél értük?
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT!
Jun. 1. II. Sdm. 6:12 -23. Zsolt. 42. 

Mikál kigúnyolta és megutálta Dávidot, 
mikor táncolni látta. Pedig Dávid a- 
fölött való örömében táncolt, hogy ha
zahozhatta az Ur ládáját. Táncában 
nem volt semmi érzéki, semmi olyan, 
ami pusztán a test gyönyörűségére 
szolgál. Lelki örömének nem tudott 
máskép kifejezést adni, mint, hogy Uj
jongott és szökdelt az Ur előtt. Ha 
minden tánc ilyen volna, az nagyon 
jó volna. De sajnos, a tánc általában 
és különösen napjainkban épen nem 
ilyen. Már a környezet, az öltözet, 
az egész légkör, amelyben a tánc fo
lyik, arra szolgál, hogy a lélek tel
jesen háttérbe szoruljon, s a tánc 
csak testi, érzéki vágyaknak legyen a 
kifejezője. Ilyen tánctól nem óvhatjuk 
eléggé a fiatalságot!

Jun. 2. Ján. 15:26—16:4. I. Pét. 4: 
8 11. Ján. 7:33—39. Ef. 1:15-23. Nem 
fontos, hogy valaki külsőleg milyen 
szolgálatot végez, csak igazán az Ur
nák szolgáljon. Isten mindenkinek más
más kegyelmi ajándékot ad, s minden
kinek avval kell sáfárkodni, amit ő ka
pott. Ha Isten minden gyermekének 
a szívében igazi szeretet van, akkor 
egyik sem fog a másikra irigykedni, ha 
az több kegyelmi ajándékot, nagyobb 
megbízatást kapott. De viszont egyik 
sem fogja a másikat lenézni, ha annak 
a talentumai kisebbek, feladata jelen
téktelenebbnek látszik.

Jun. 3. Zsolt. 13. Luk. 12:32—48. 
Olyan megragadó az a Dávid életé
ben, hogy akármilyen bánat, keserű
ség, üldöztetés éri, mindig az Úrhoz 
fordul segítségért, vigasztalásért, föl
emeltetésért. Ha úgy érzi is, hogy Is
ten eltakarta előle szent orcáját, hit
tel ragaszkodik ahoz, hogy ez csak 
ideiglenes lehet, s Isten orcájának új
ra meg kell világosodnia előtte. Bí
zik a kegyelemben s élőre is tudja, 
hogy eljön az idő, amikor ismét ör
vendező dalt fog énekelni. így vi
seljük-e mi megpróbáltatásainkat, szen
vedéseinket?

Jun. 4. 11. Sóm. 7:1—16. Luk. 12:49 
—59. Isten gondolatai és útai nem a 
mi gondolataink és útaink. Mi embe
rek sokszor szeretnénk sürgetni va
lamit. amit jónak látunk, s Isten azt 
mondja: »Légy csendben és várj.« Sok
szor szeretnénk valamit elvégezni, ami
ről azt hisszük, hogy az reánk van 
bízva, s Isten azt mondja: »Nem 
a te dolgod, másra bíztam.« Néha

nagyon nehezek ezek a leckék, de, 
ha elfogadjuk őket, igen üdvössége-

Jun. 5. 11. Sóm. 7:17—29. Luk. 13: 
22- 35. Dávid nem azt emeli ki Isten 
válaszából, amelyet könyörgésére ka
pott, hogy Isten visszautasította az 
ő kérését, hanem Isten felséges Ígére
teinek örvendez, amelyeket ehez a 
megtagadáshoz fűzött. Dávid megér
tette az Urat, le tudott mondani a ma
ga kívánságáról, s meg tudta ragadni 
Isten kegyelmes Ígéreteit, s teljes szív
ből tudta Őt ezért magasztalni. S 
nem csak önmagára gondol, hanem 
mindarra a jótéteményre, amelyet Is
ten az egész zsidó népen gyakorolt, 
s Isten Ígéreteiből nem csak a maga 
számára veszi el az áldást, hanem 
egész népe számára. Felséges példa, 
a Dávid példája.

Jun. 6. II. Sálit. 9. Luk. 14:1—11. 
Dávid nem felejtette el hűséges ba
rátját, Jonathánt. Ha ővele magával 
nem éreztethette is már szeretetét, 
szíve vágyott arra, hogy legalább va
lakivel az utódai közül éreztesse. így 
talál reá Mefibósetre. Nem tekinti azt, 
hogy Mefibóset szegény nyomorék, aki
nek jelenléte nem válik díszére az ő 
királyi asztalának. Ott jelöli ki neki 
a helyet — Jonathánért. Nem juttatja- 
e ez eszünkbe a mennyei Atya szere
tetét, aki az Ő királyi asztalánál je
löl ki nekünk, szegény, nyomorult 
bűnösöknek helyet — Jézusért.

Jun. 7. II. Sám. 12:1—10. Luk. 
14:12—24. Dávidra is eljött a kísér
tésnek egy olyan órája, amikor nem 
tudott ellenállni a kísértésnek. (Ne fe
lejtsük, hogy ő még nem támaszkod
hatott a kísértőt legyőzött Jézusra.) 
Istennek kiválasztott embere volt Dá
vid, de erről a bukásról azt olvassuk, 
hogy: »Ez a dolog, amelyet Dávid 
cselekedett, nem tetszék az Urnák.« 
(11. rész, 27 vers.) S Isten elküldi 
hozzá Nátán prófétát, hogy megfeddje 
ezért a bűnért. Mennyi gyöngédség 
van a próféta feddésében, de amel
lett milyen komoly és szigorú ítélet
nek a hirdetése ez. Isten szeretete 
és szentsége egyaránt megszólal ezek
ben a szavakban. S Isten ma is így 
tesz gyermekeivel, ha azok elbuknak.

Jun. 8. II. Sám. 12:13—23. Ezék. 36: 
22—28. Nátán próféta igazán úgy ad
ta át Isten üzenetét, amint az>t a 
Szentlélek sugalta néki, mert imé sza
vai azonnal szíven találták Dávidot.
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Belátta, megvallotta bűnét, megalázta 
magát és bocsánatot kért. Isten a 
bocsánatot megadta, de mivel a bűn 
mindig magában hordja a büntetést, 
bizonyos következményeket még a ke
gyelem sem háríthat el. A bűnben fo
gant gyermeknek meg kellett halnia. 
Amíg él. addig Dávid még könyörög 
az életéért, de mikor meghal, akkor 
teljesen belenyugszik s elfogadja Isten 
kezéből a csapást. Hányszor :n,em tud
ják a keresztyének ilyen keresztyén 
módon viselni magukat!

Jun. 9. Ján. 14:23-31. Csel. 2:1—13. 
Ján. 14:15—21. Ef. 2:19—22. A keresz
tyén egyház születésnapja pünkösd, ük
kor nyerték meg az apostolok azt az 
onnét felülről jövő erőt, amely ké
pessé tette őket arra, hogy az egyet
len igazi fundamentumon, a Jézus 
Krisztuson, amely már akkor meg volt 
vetve, elkezdjék az épületnek, az igazi 
egyháznak az építését. S ez az egyház 
azóta folyvást épül. Tagjai mindazok, 
akik élő hittel odakapcsolódtak az 
alapkőhöz, Jézus Krisztushoz, akármi
lyen földi egyházhoz tartozzanak is. 
A földi egyházak elmúlhatnak, de a 
Krisztus Egyháza, minden vészen és vi
haron keresztül is megáll,

Jun. 10. Ján .3:16—21. Csel. 10:42 
—48. Ján. 15:9—16. Ef. 4:11-16. Az 
apostolok eleinte, sőt még pünkösd 
után is azt hitték, hogy az evangélium 
csak a zsidók számára küldetett. De 
Isten közbelépett s a vonakodó Pétert 
elküldte az örvendetes izenettel a po
gány Kornéliushoz, s Péter szem- és 
fültanúja lehetett, hogy a Szentlélek 
a pogányokra is alászállott. Pált pe
dig határozottan pogány misszionári
usnak szánta az Ur, nem várva, hogy 
előbb a zsidók megtérjenek. Ma is 
nagy tévedésben vannak azok, akik azt 
hiszik, hogy pogány missziót nem kell 
folytatni, mert ittnon a keresztyének 
közt is van elég pogány. A két műim 
kának párhuzamosan kell haladnia, ak
kor van rajta áldás.

Jun. 11. II. Sám. 15:1-15. Luk. 14: 
25—35. Milyen álnok módon akarja 
Absolon aláásni saját atyjának királyi 
tekintélyét! Alattomban e,idegeníti tőle 
a népet, hogy a maga számára nyer
hesse meg. Atyjától is hazugsággal 
kér engedélyt az eltávozásra, hogy sz
itán összegyűjtse maga köré a sereget. 
S Dávidnak menekülnie kell a saját 
fia elől. Milyen visszás helyzetek áll
nak elő ott, ahol Isten parancsolatait 
lábbal tiporják!

Jun. 12. II. Sám. 15: 17—30. Luk. 15:

I — 10. Milyen ellentét a hálátlan fiú
val szemben, az a hálásszívü idegen, 
aki mind halálában, mind életében ott 
akart maradni a király mellett. így 
ragaszkodunk-e mi a mi mennyei Ki
rályunkhoz? S mint ahogy a királyá
hoz hű nép nagy szívfájdalommal kí
sérte királyát, mikor az olajfák men
tén sírva és fejét beborítva menh 
olyan mélységes együttérzéssel kísér

jük-e mi Megváltónkat a Golgota felé 
vivő úton? S nem felejtjük-e, hogy 
mi többel tartozunk Őneki, mint a 
zsidó nép Dávidnak, s nem csak a ke
resztig ke'l elmennünk, hanem a ké
rész e í is elfoglalnunk a magunk he
lyét?

Jun. 13. II. Sám. 16:1—15. Luk. 15:
I I — 24. Absolonhoz hasonló gonosz lel
kületű ember több is akadt. Sémei 
alattvaló létére, gonosz szavakkal szi
dalmazza a királyt épen akkor, mikor 
megalázva látja őt. De Dávid kész 
még jobban is megalázni magát s úgy 
fogadni a szidalmakat, mint amelyek 
Tsten bejegyezésével érik őt. Nem tá
mad a gyalázkodóra, hanem meghajol
sten keze alatt. Dávidnak, múltjára 

visszatekintve el kellett ismernie, hogy 
a szenvedést megérdemelte. De volt va- 
'aki, akiben semmi bűn nem találtatott, 
s aki mégis hallgatva szenvedett s 
ellenségeiért imádkozott. Jézus, Isten
nek ama Báránya.

Jun. 14. 11. Sám. 17:1—14. Luk. 15: 
25—32. Az Istentől elszakadt ember
nek nincs világos látása. Mikor legjob
ban akarna maigán segíteni, akkor esik 
a legnagyobb veszedelembe. Az Akhitó- 
fel tanácsa Absolon győzelmét segí
tette volna elő, a Khusaié a Dávidét. 
De Absolon nem tudta a helyzetet 
fölismerni, s elvetette Akhitófel taná
csát. így esik bele az ember abba 
a verembe, amelyet másnak ásott. 
(Péld. 26:27.)

Jun. 15. II. Sám. 17:15—29. Ésaiás 
6:1—8. Akhitófel sorsa előképe a Jú- 
dás sorsának. Akhitófel is elárulta tör
vényes királyát s mikor terve nem 
sikerült, megfojtotta magát. Júdás el
árulta Urát és Királyát, s bár az ő 
terve látszólag sikerült, mert hiszen 
Jézust keresztre . feszítették, Júdásnak 
mégis meg kellett látnia, hogy az, akit 
ő elárult, nem csak ártatlan, hanem 
egyúttal Bíró is, aki az ő bűnét meg1- 
ítélte. S a fölébredt lelkiismeret ön
kezével végrehajtott halálba kergette 
Júdást. Tartsd tisztán a lelkiismere
tedet!

Vargha Gyuláné.
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