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Annak növekednie kell, nekem pedig alábbszállanom.

JÉZUS KRISZTUS
azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne magoknak 

éljenek, hanem annak, aki érettök meghalt és feltámasztatott.
11. Kor. 5:15.

Ezáltal erőt nyertem a győzelemhez:

a dicsőségvágy felett,
a kitüntetés utáni vágy felett,
a dicséret utáni vágy felett,
hogy magamat mások fölé helyezzem,
hogy ismert legyek,
hogy csodáljanak,
a hatalomra törekvés vágya felett.

Nem félek
a megaláztatástól, 
a megvettetéstől, 
a kigúnyoltatástól, 
a harctól, 
a félretételtől, 
a nehezteléstől.

Ur Jézus, adj kegyelmet, hogy naponként megteljek:

a Te Lelkeddel, amely megvilágosít és megszentel, 
a Te szereteteddel, amely megtanít szeretni úgy, 
ahogyan Te szeretsz,
a Te erőddel, amely felkészít a szolgálatra.

H allgass m eg a Te nevedért!

XII. évfolyam, 10. szám. 
1936. május 15.
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A mindennapi életben jól 
használható három tanács.

Gondot viselj magad
ról és a tudományról, 
maradj meg azokban.
I. Tim. 4:16.

Első szabály: Ha egyedül vagy, 
ügyelj nagyon- gondolaiaidra!

Voltaképen sohasem vagyunk 
teljesen egyedül, mert mindig ve
lünk van Isten, »akiben élünk, va
gyunk és mozgunk« s velünk van
nak gondolataink is, mint útitár
sak. Ez utóbbiakkal úgy eltelünk, 
mint a szivacs a vízzel, amelybe 
dobják. Gondolataink tárgya sze
rint lehetünk jóra vagy rosszra 
készek. Kiki olyan, amint gon
dolkozik.

A gondolkozás olyan lelki mun
ka, amely cselekvésünket irányít
ja, amely által bölcsebbek lehe
tünk és megtalálhatjuk mindig a 
helyes útat és cselekvési módot. 
Egy mérnök, mielőtt valamilyen 
nagyobb gépet szerkesztett, két 
napig ágyban maradt, hogy le
gyen ideje zavartalanul gondol
kozni. Én azt ajánlom: gondold 
meg alaposan, ha van időd, há
romszor is, mielőtt valamit szólsz, 
vagy cselekszel! Vannak gonosz 
gondolatok, melyek szívünkből 
jönnek elő. »A szívből származnak 
a gonosz gondolatok« — mondta 
Jézus. E gondolatokból születnek a 
gonosz beszédek és tettek. Gonosz 
gondolatok az egész embert meg
rontják, gonosszá teszik.

De miként szabadulok meg tő
lük, amikor akaratom ellenére is 
gonosz gondolatok támadnak szí
vemben? Igen, ez így van. A fe
kete hollónak meg nem tilthatom, 
hogy házam fölött átrepüljön, de 
tőlem függ, megengedem-e, hogy 
tetőm alá fészket rakjon. Ilymó-

don elhesegethetem erélyesen, ha 
akarom magamtól a gonosz gon
dolatokat. Dávid azt mondta: 
»Gyűlölöm a gonosz gondolato
kat.« Tegyünk mi is úgy; mert 
csak így szabadulhatunk tőlük, 
nem pedig, ha szívünk mélyén azo
kat ápolgatjuk.

A jó gondolatok távol tartják 
a gonosz gondolatokat. A szép 
salátafej helyén nem nő gaz. Igye
kezzünk jó gondolatokkal eltelni. 
Ne restüljünk meg a jó gondolko
dásban! Arab közmondás: »A rest 
agy az ördög műhelye.«

Jó gondolatokat támasztanak 
bennünk megszentelt életű em
berek, a jó könyvek, különösen Is
ten gondolatainak kincstára, a 
Biblia. Azért keresd a megszen
telt életű emberek társaságát, ol
vass erkölcsnemesítő könyveket, s 
mindennapi tanácsadód Isten Igé
je legyen: »Az én lábaimnak szö- 
vétneke a Te Igéd, és ösvényem
nek világossága.« (119. Zsolt. 
i°5-)

Fiáért aggódó édesanya kérésé
re fölkerestem a fővárosban ta
nuló nagy diákot; de sohasem ta
lálkoztam vele; elétártam elhibá
zott életét, s felszólítottam1, gon
dolja meg komolyan, hová jut i- 
lyen életmód mellett. Mire így 
felelt: »Lelkész úr, az én életmó
dom mellett nem jut idő a gon
dolkozásra!« — Borzasztó állapot 
ez! Azért nincs soha otthon, soha 
csendben, soha egyedül, hanem 
mindig hangos társaságban! Azért 
él annyi ember állandóan idegen
ben, mert fél, hogy otthon magába 
kellene szállania. Fél az egyedül
léttől, nehogy gondolatai vádolják.

Azért szívleld meg e jó taná
csot: Ha egyedül vagy, vigyázz 
nagyon gondolataidra!

(Folytatjuk.)
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JÉZUS ÉL! A palatábla.

Hogy Jézus él, nem képzelem, 
Nem álmodom, — tapasztalom! 
Hűségesen itt jár velem,
Forró napon, hűs hajnalon.

Ö jön álomból költeni,
S a szívem Véle lesz tele.
Mily boldogság eltölteni 
A csendes órát Övele.

De jő a nap, s köröskörül 
Az élet forr, siirög, zajog;
Van perc, hogy a szívem örül,
De van, mikor fáj és sajog.

Am részt kér mindenikből Ő, 
Magamra még sosem hagyott, 
Ha sírok, vigasztalni jő,
S az öröm Véle még nagyobb.

Ha a kísértő tör reám,
Hű karja a védő paizs,
S ha mégis megsebezne tán, 
Szent vére gyógyír arta is.

Hogy Jézus él, nem képzelet, 
Miről csak emberész beszél, 
Nagyobb valóság nem lehet, 
Mint az, hogy Jézus Krisztus él.

Mi látható, az mind csak árny, 
Ma él, és holnap már halott, 
Emeljen hit, ez égi szárny,
S a Láthatatlant láthatod.

S ha majd ott fenn az Ú r előtt 
Hited, s reményed célhoz ér,
És szemtől-szembe látod Öt, 
Látássá lesz, hogy Jézus él!

Vargha Gyuláné.

Minden munkánk legyen olyan, 
mint a szüretelők, vagy az aratók 
munkája, akiknek arca verejtéke
zik és mégis vígan énekelnek.

Luther.

A kis Feri keservesen -sírt. É- 
desanyja ijedten szaladt be hoz
zá: »Mi baj van kisfiam? Mi tör
tént?« — A kicsi zokogva nyújt' 
ja édesanyja felé vadonatúj pala
tábláját. »Jaj, — egészen össze van 
karcolva!«

•Édesanyja megnézte és azonnal 
felfedezte a nagy bánat okát. Fe
rike nagy buzgalommal és erővel 
vette kezébe az, új palavesszőt. Mi
kor már egészen teleírta a táb
lát, észrevette, hogy nagyon ren
detlen és hibás. Vette a szivacsöt 
és egy-kettőre letörölt mindent. 
Igen ám, de akkor látta rémülten, 
hogy sokkal mélyebben járt a p-a- 
lavess.ző, mint gondolta. Az írást 
eltörölte, de a vonások ott ma
radtak belevésve -a palatáblába.

Talán mosolygunk a kis Feri
kén?! — Óh1, ne tegyük!

Mi is hasonló helyzetben va
gyunk, csakhogy a mi helyzetünk 
sokkal komolyabb.

Naponta sok mindent felírunk 
életünk táblájára. Sok minden ke
rül oda, ami nem helyes, ami nem 
állhat meg Isten tekintete előtt, A 
legtöbb ember azonban könnyedén 
keresztül siklik ezen, egy-kettőre 
letöröl mindent.

S milyen borzasztó lesz, ha 
majd meg kell látnia, hogy a bű
nei még sincsenek eltörölve. Mé
lyen belevésődtek azok életünk 
táblájára s egykor — az ítélet nap
ján, vádolni fognak bennünket.

Mindig tudtam.
Nyolcvanéves öreg . ember, aki 

egész életében istentagadó volt, 
halálos ágyán feküdt. A lelkészt 
hivatta. A lelkész azt mondta, hogy 
ne féljen a haláltól, mert hiszen 
szerinte Isten nincs. »Isten van!« 
— kiáltotta a férfi, »azt mindég 
tudtam-!«
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Arany és ezüst, sem volt 
elég.

A régi rómaiaknál egy mély ér
telmű monda forgott közszájon: 
Róma város közepén egy napon 
meghasadt a föld, s a megrémült 
lakosság szeme előtt hatalmas 
mélység tátongott. Földet, köveket 
hordtak oda, — hiába,, a  nyílás 
megmaradt. Végül elmentek a jós
nőhöz, hogy kikérjék tanácsát. A 
jósnő így válaszolt: »Dobjátok be
le azt, ami nektek :a legértéke
sebb!« — Tanakodtak a rómaiak. 
Vájjon mi az a legértékesebb? A- 
rany, ezüst?

S drága ékszereiket hordták 
össze s beledobták a tátongó nyí
lásba. Hiába volt! — Ekkor egy 
bátor lovag így kiáltott: »A leg
értékesebb Róma városában, hő
seinek vére!« Lovára: vetette ma
gát és teljes felszerelésben bele- 
ugrott a borzalmas mélységbe. A- 
mint eltűnt, a nyílás bezárult. 
Pénz, ékszer, semmit sem ért, dsak 
a vér volt elég, — így szól a 
monda.

»Tudván«, — mondja Péter a- 
postol, — »hogy nem veszendő 
holmin, ezüstön, vagy aranyon vál
tattatok meg a ti atyáitoktól örö
költ hiábavaló életetekből; hanem 
drága véren, mint hibátlan és szep
lőtlen bárányén, a Krisztusén . . .«

Sem erény, sem hűség, sem ke
gyesség, sem engedelmesség, sem 
arany, sem ezüst, sem semmiféle 
ajándék nem elég ahhoz, hogy bé
kességre jussunk Istennel. Egy 
van csak, ami az egész világ bű
nét, a te bűnödet, is eltörli: Jézus 
Krisztus vére.

iÉ s Ö engesztelő áldozat a mi 
vétkeinkért; de nemcsak a mi
enkért, hanem az egész világért 
is. I. János 2:2.

Menyasszonyt keres.
Negyven év körüli kereskedő u- 

tazott a vasúton. Egyik útitársá
val, aki keresztyén' volt, beszélge
tésbe kezdett. Elmondta, hogy 
nőtlen ember, eddig nem talált 
magának megfelelő menyasszonyt.

Ez a kereskedő bizonyára olyan 
valakit keresett, akt gazdag, szép, 
fiatal, képzett, házias, jó tulajdon
ságai vannak és tekintélyes csa
ládból származik. Utitársa azt gon
dolta, hogy a Megváltói nem így 
cselekszik, ő  is keres: menyasz- 
szonyt, azonban szegényt választ 
magának, olyant, akit a bűn el- 
éktelenített, beszennyezett; fiatalt, 
öreget, tudatlant, megvetett bű
nöst. Azután gazdaggá teszi, szép
pé, mert megmossa szent véré
ben és reáadja igazságának pa
lástját. — Kedves Olvasóm, Jé
zus Krisztus menyasszonyi gyüle
kezetének tagja vagy-é már?

Mindennek semmivé kell lennie, 
amit mi gyűjtünk, annak el kell 
fogyatkoznia, mint ahogy ott a 
pusztában is minden nap elfo
gyatkozott a nép mannája s az 
Űr minden nap újat adott néki. 
Ha érzed, hogy a lelked szegény, 
a szíved elvilágiasodott, ne futkoss 
szorongva ide-oda, hanem vesd 
magad úgy, ahogy vagy, a te ir
galmas Urad elé, tárd fel előtte 
szükségedet, panaszold el néki 
nyomorúságodat! S ha nem felel 
is néked, fölfogja ügyedet és nyitva 
lesz számodra az út a kegyelem 
királyi székéhez.

*

Ha pedig a világosságban já
runk, amint ö  maga a  világos
ságban van: közösségünk van egy
mással, és Jézus Krisztusnak, az 
Ö Fiának vére megtisztít minket 
minden bűntől. I. János i ¡7.
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Képek az emberi szívekről
A tiszta kis kórterem nyolc fe

hér ágyán nyolc beteg fekszik. 
Nyolc emberi lélek. Különböző he
lyekről jöttek, különböző körülmé
nyek közül, különböző természetek, 
különböző szenvedések, különböző 
vágyük töltik be őket. Csak va
lamiben egyformák: Istennel nem 
törődnek, az élet, a világ foglalja 
el a szívüket.

A kórterem egyik sarkán, két 
egymás melletti ágyon két asszony 
beszélget. Soha nem ismerték egy
mást, most mégis, a legbenniSŐbb 
családi viszonyaikat tárják fel 
egymás előtt.

Az ablak melletti ágyon idősebb 
leány valami regényt olvas. Ott 
él a könyvben. Mindene az olva
sás — amint mondja, — más örö
me, szórakozása nincs az életben. 
Ismét másik ágyon fiatal asszony 
fekszik, ágya szélén gyógyulófél
ben lévő leány ül. Zenéről, szín
házról beszélnek, más nem érdek
li őket.

Az ajtó mellett nagyon súlyos 
beteg.fiatal leány fekszik állandó
an magas lázzal. Hashártyagyulla- 
dás, napjai meg vannak számlál
va. Beszélget a szomszédjával, egy 
idős nénivel. Férjhezmenésről be
szél, a kelengyéje elkészítéséről; 
fél, hogy mire haza mehet, nem 
lesz készen. Nem tudja szegény, 
mert nem akarja, hogy milyen kö
zel van az örökkévalósághoz. 
t Egyik beteg a másik teremben 
keres társat, akivel el tölthetné u- 
iialmas idejét. Az ápolótestvér szí
vét kimondhatatlan fájdalom jár
ja át. Nincs egy se, aki hálát 
adna Istennek, nincs aki megértse, 
aki keresse Istent? A lázas leány 
megszólítja. »Ma olyan bánatos
nak látszik, miért oly szomorú ?« 
»Szeretnék már a mennyország--, 
bán lenni« — volt a felelet. »A
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mennyországban?« — csodálkozik a 
beteg, — »én nagyon beteg va
gyok, de mégsem vágyom a menny
országba. Előbb még más után 
vágyom: férjhez akarok menni.«

A férfiosztály egyik kórtermébe 
súlyos beteget hoztak. Vájjon ez 
a lélek készül-e az Úrral való ta
lálkozásra? A beteg felnyitja a 
szemét és halkan szól: »Mennyi 
időm van még? Nem félek a halál
tól — tudom, hogy Jézus Krisztus 
az én bűnéimért is meghalt a ke
reszten.« A testvér megkérdezte, 
hogyan jutott ennek a megisme
résére.

A beteg elmondta, hogy régóta 
vágyott szebb, boldogabb, isten
félő életre, de nem tudta, hogy 
érheti el. Egyszer a szomszéd fa
luból hazafelé tartott. Az útról le
tért a földekre, hogy közelebb jus
son a faluba. Mikor a kukoricáson 
vitt keresztül az útja, belső kény
szertől indíttatva, letérdelt és ar
ra kérte Istent, mutassa meg neki 
az út.at, amelyen hozzá eljuthat. 
Azután folytatta útját a faluja fe
lé. Mikor a faluba ért, egy fér
fi jött vele szembe és Bibliát kí
nált megvételre. Megvette és ol
vasni kezdte. Mindig kedvesebb 
lett számára ez a könyv. Ebiről is
merte meg bűnös életét, de eb
ből ismerte meg Isten szeretetét, 
kegyelmét is. Megtalálta az Ur 
Jézusban Megváltóját, aki őt is 
szereti.

Óh, hogyan ragyogtak a szemei, 
mikor erről beszélt! »Ugy-e nemL 
sokára szemtől szembe láthatom 
öt?« — folytatta tovább.

Ennek az embernek már nincs 
köze a világhoz. Áldassék az Ur 
egy megmentett emberi lélekért!

A kedves bizonyságtévő másnap 
csendesen elaludt, hazament A- 
hoz, akihez vágyott.

»Akik engem szorgalmasan ke
resnek, — megtalálnak.«

Sz. G. d.%
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KÜLMISSZIÓ.

Levél Jáva szigetéről.
»Imé adtam elődbe 
egy nyitott ajtót.« 
(Jel. 3:8.)

Ezt az Igét tapasztaltam meg, 
amikor 6 év után másodszor me
hettem ki Jáva szigetére.

Nem egy várakozásunk csődöt 
mondott, nem egy ajtó zárult be 
előttünk, de sokat meg is nyitott 
néktink az Ur. Semmi sem lehet 
a mienk, amit nem ő  ad. Első 
ittlétemkor a hollandi miszsziói is
kolában dolgoztam, most azonban 
kedvem szerint látogathattam asz- 
szonyokat, gyermekeket, jávai 
bennszülötteket, kínaiakat és hív
hattam őket bibliaórára. Kezdő 
munka; de az ajtók tárva vannak. 
És aki elhívott ebbe a munkába, 
az a többit is el fogja végezni; 
hittel várok reá!

Mindig jobban megismerem a 
népet. Nagy a szegénység közöt
tük. De talán épen ez irányítja 
tekintetüket az örökkévalóság fe
lé, valami támaszt keresnek, amit 
a bálványszolgálat nem adhat 
meg.

Ehhez a szolgálathoz hozzátarto
zik pl. hogy az áldozati oltárt 
telerakják a leggondosabban elké
szített ételekkel, pompás gyümöl
csökkel, s jobbróT-balról lámpát 
égetnek, hogy a lelkek odatalálja
nak az ételekhez. Vagy, ha va
laki meghal, hamis pénzt égetnek, 
hogy a halott, földi javait magá
val vigye az örökkévalóságba is. 
Szegény emberek, mintha ez se
gítene rajtuk!

Sokan már nem is hisznek ilyen 
dolgokban, mégsem lehet őket el
téríteni őseiktől örökölt régi szo
kásaiktól. Hátha mégis segít?!

Arról nem beszélhetünk, hogy  
százával jönnek pogányok, moha- 
medánok, hogy hallgassák az E- 
vangéliumot és megkeresztelkedje 
nek. Nehéz munka ez; sokszor 
mintha fogytán volna az erőnk, 
a kitartásunk, de mégis — egye- 
sek, akiknek szívét megnyithatja  
az Ur, jönnek. A tömeg-megmoz-  
dulásnak az ideje még nincs itt.  
De el fog jönni!

Régen csak maláji nyelven be
széltem, de hogy az egyszerű benn
szülöttek szívéhez is hozzáférjek, 
meg kellett tanulnom a jávai nyel
vet is, Eleinte csak énekeltem a 
gyermekekkel javai nyelven, de ké
sőbb az Ur indítására szóltam is 
hozzájuk; s óráról-órára jobban 
ment. Az első órákon 13 gyermek 
volt, ma már 80 is van az Ur 
kegyelméből.

Wirosariban kínai asszonyok
kal és leányokkal foglalkozom. 
Lakik ott egy kínai tanítónő, aki 
9 hónappal ezelőtt veszítette el a 
férjét. Kínai születésű, hívő volt, 
de pogány férje, akihez hozzá- 
kényszerítették, visszarántotta. 
Férje halála után felkereste a ’ja
vai istentiszteleteket, de nem ér
tett egy szót sem. Mikor meg
hallotta, hogy tartunk maláji nyel
ven is bibliaórákat, eljött és hű
séges követője lett az Ur Jézus- 
nek. Erre is nyitva az út előttem, 
örömmel látom az emberek vá
gyakozását. Egy asszony Ujtesta- 
mentomot vett a napokban, hogy 
férjének olvasson az Ur Jézusról.

A lelkek szomjaznak, van mun
ka itt bőven.

Imádkozzunk érte!

í«

Isten országába olyan kapu ve
zet, amelynek zárját a magunk kul
csával nem nyithatjuk ki.
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT!
Május 17. Ján- 16:23—33. Jak. 1: 

22-27. Luk. 11:5—13. I. Tim. 2:1-6. 
Sok imádság van, a-mi meghallgattatlan 
marad. S az emberek akkor Istent 
vádolják nemtörődömséggel, igazságta
lansággal, kegyetlenséggel. Pedig jobb 
volna meggondolniok, hogy imádságuk 
olyan volt, amit Isten nem hallgatha
tott meg, mert nekik lett volna ká* 
rukra, ha meghallgatja. Ilyen minden 
felületes, önző, vagy tisztátalan szív
ből fakadó imádság, ami tulajdonké
pen nem is nevezhető imádságnak. 
Aki még soha lelki dolgokért nem 
imádkozott, az nem számíthat arra, 
hogy testi, anyagi, földi kéréseit Is
ten meghallgatja, mert evvel nem jut
na közelebb Istenhez. Neki pedig az 
a célja, hogy mi ővele lelki összeköt- 
testébe jussunk.

Május 18. Zsolt. 10:2. V. Móz 7: 
1—13. Egy súlyosan szenvedő léleknek 
a segélykiáltása ez. de mégis meny
nyi bizalom csendül ki belőle. Tudja, 
hogy az emberi élet múlandó, de 
Isten örökkévaló. Tudja azt is, hogy 
bár Isten szenvedésekkel látogatja 
meg az övéit, de meg is hallja nyö
gésüket és megszabadítja őket. Ne 
szűnjünk meg mi sem az Úrhoz ki
áltani minden nyomorúságunkban s 
ne szűnjünk meg bízni az ő  szere- 
tetében és kegyelmében.

Május 19. Filemon. V. Móz. 7:14—21. 
k testvéri szeretetnek és lelki közös
ségnek gyönyörűséges példája az, ami 
Pált és Filemont összeköti. Pál örvend 
annak, hogy míg ő fogságot szenved, 
addig Filemon otthon szép munkát 
végezhet. De Pál élete a fogságban 
sem gyümölcsfélén s az a lélek, akit 
ott az Ur számára megnyerhetett, é- 
pen Filemonnak egy szolgája. Most, 
hogy haszontalan emberből hasznos 
munkássá volt Onésimus, Pálnak is 
nagy hasznára lehetett volna a fog
ságban, de ő tiszteletben tartja Fi
lemon tulajdonjogát s hazaküldi neki 
a szolgáját. Szeretetét avval tetézi, 
hogy kész a szolgájának régi, bűnös 
életében csinált adósságait helyette ki
fizetni.

Május 20. Kot. 1:1—17. Zsolt. 110: 
1-4. Pál lelki szemei előtt megnyilat
kozott Krisztus teljes dicsősége, s ezt

fekszik a kolossébeliek szeme elé is 
¡tani. örömmel gondol arra, hogy 
:vai jó talajra fognak találni, hiszen 

. kolossébeliek már megnyitották szí
vet az evangélium előtt s hitök már

gyümölcsöket is hoz. Itt már csak ar
ról van szó, hogy a hitben megma
radjanak és növekedjenek, s azért 
akarja Pál őket még mélyebbre vezetni 
a Krisztus megismerésében. Növeke
désre van szüksége Isten minden gyer
mekének, igyekezzünk tehát mi is 
mindig mélyebben beléhatolni Isten 
megismerésébe.

Május 21. Márk 16:14—20. Csel. 1: 
1—11. Luk- 24:50—23. Kol. 3:1—4. Nem 
szükséges-e néha, hogy az Ur nekünk 
is szemünkre hányja hitetlenségünket 
és keményszívűségünket? Igazán élő 
és növekedő hit-é a mi hitünk? ‘ S 
hirdetjük-e mindenütt szóval és élet- 

! tel a megfeszített, feltámadott és 
mennybe ment Krisztus dicsőségét? S 
mit teszünk a pogányokért? Ha Is
ten nem küld is épen közéjök. telje
sítjük-e ezen a ponton is amit ránk 
biz? Imádkozunk-e híven és kitartóan 
a külmisszióért? S örömmel adako- 
kozunk-e erre a munkára? Elmond
hatja-e az Ur mindegyikünkről: »Ami 
tőle telt, megtevő.«

Május 22. Kol. 1:18—29. V. Móz.
18:1—10. Hogy Krisztus nemcsak a 
zsidók Megváltója, hanem a pogányo- 
ké is, az sokáig titok volt még az 
apostolok előtt is. Pál volt az, aki 
előtt Isten Lelke legelőször is föl
fedte ezt a titkot, ő  megértette, hogy 
mindenki, aki Krisztusban hisz, akár 
zsidó, akár pogány, tagja egy nagy, 
élő testnek, amelynek feje a Krisz
tus. Az ő  halálából és feltámadásából 
kiáradó erő gyűjti össze ennek a 
testnek a tagjait s tisztogatja, neveli 
őket, hogy majd egykor az egész tes
tet tisztán és feddhetetlenül állíthas
sa mennyei Atyja elé. Mennyire fon
tos, hogy a testnek minden egyes 
tagja hittel és engedelmességgel en
gedje munkálkodni magában ezt az 
erőt, mint ahogy Pál is tette.

Május 23. Kol. 2:1—10. Zsolt. 42. 
Milyen féltő szeretettel gondol Pál a 
kolosséi gyülekezet tagjaira. Tudja, 
hogy senki sem állhat meg annál, hogy 
Krisztust elfogadta, mert épen az ilye
neket támadja különösen a ¡sátán, hogy 
eltérítse őket az igaz útról. Pedig a 
Krisztusban hívőknek őbenne kell ma- 
radniok és járniok, hogy hitök foly
vást erősödjék és semmiféle emberi 
bölcseség el ne tántoríthassa őket.

I Krisztusban minden megvan, amire az 
| emberi léleknek szüksége van, őbenne 
mi is beteljesedhetünk, vagyis elér-
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hetjük azt a lelki állapotot, amelyre 
Isten bennünket szánt.

Május 24. Ján- 15:26—16:4; /. Pét• 
5:8-11. Ján. 7:33-39. Ef. 1:15—23. 
Az ördög sohasem nyugszik. Majd, 
mint lassan csúszó kígyó igyekszik a 
hívőket megejteni, majd pedig, mint 
ordító oroszlán ront rájok. A kísér
tésben megállni szenvedéssel jár, de 
aki nem igyekszik megkerülni a szen
vedést, hanem ellenáll a kísértőnek 
még küzdelmek között is, az a hűséges 
tusakodásban erősebbé, álhatatosabbá 
válik, részt vehet majd a Krisztus 
dicsőségben is.

Mpjus 25. Zsolt- 103. V. Móz. 8: 
11—20. Egyike a legismertebb, de egy
úttal a legfelségesebb zsoltároknak. 
Dávid lelke túlárad a hálaadástól. Úgy 
érzi. hogy örömét és háláját ki sem 
bírja fejezni egymaga. Segítőtársak
nak hívja föl az angyalokat, s az 
Urnák minden szolgáját és teremtmé
nyét. S mi indítja legelső sorban 
is hálára? Az, hogy Isten megbocsá
totta minden bűnét. Ezt említi föl 
legelsőnek Isten minden jótéteményei 
között. S valóban, aki ezt a jótéte
ményt megnyerte és elfogadta, az ta
pasztalja. hogy utána a jótétemények 
egész sorozata következik, mert Isten 
kegyelme kifogyhatatlan.

Május 26. Kot. 2:16—23. V. Móz. 
9:1—14. A keresztyén élet nem forma
ságokból, külső szabályokból áll. 
Az emberek, hogy a belső ü- 
rességet eltakarják, ilyenféléket ál
lítanak fel, amiket aztán részint 
képmutatásból, részint értelmetlenség
ből, részint önámításból követnek. A 
keresztyénség lélek és élet, s a lelki 
élet vezeti és szabályozza a külsőt. 
Betanult imádkozás, kényszerű böjtö
lés, az istentiszteletnek magunk által 
választott formája, nem kedves Isten
nek, s nemi ad a léleknek békességet. 
Engedjük magunkat mindenben Isten 
Lelke által vezettetni!

Május 27. Kot. 3:1—11. V. Mózes 
9:15—29. A megújult lélek megújult 
életre vezeti az embert. Akinek az 
odafelvalók lettek fontossá, az nem 
élhet tovább a bűnben. Belső erő 
kényszeríti, hogy levetkőzze az ó-em
bert és annak kívánságait. Megutál
ja a bűnt és szakít vele. Szeme a 
mennyei örökségre tekint, amelynek 
zálogát már ott hordja a szívében. 
Így lesz olyan emberré, akinek élete 
el van rejtve az Istenben, de akinek 
lábai a földön járnak, s aki nem té
veszti szem elől, hogy itt a földön 
szolgálnia kell.

Május 28. Kot. 3:12—25. V. Móz. 
16:1—17. A keresztyén embernek zsi
nórmértéke és egyúttal lelki tápláléka 
az Ige. Mennél többet foglalkozik az 
igével, úgy, hogy az gazdagon lakoz- 
hassék benne, annál több lesz benne 
az alázatosság és a szeretet. Nincs 
a földi életnek olyan viszonya, amely
ben ne lehetne az Urnák szolgálni, 
hogyha ő  állított bennünket abba. A 
fontos csak az, hogy mindent az Úr
ral, az Űrért és az Urban cseleked
jünk.

Május 29. Kot. 4■ Móz. 18:9—19. 
Az ige mellett legfontosabb az imád
ság. Óriási területen lehet evvel hoz
zájárulni Isten országának munkájá
hoz. Mennél hívebbek vagyunk az i- 
mádkozásban, annál többet helyezhet 
szívünkre az Ur. S ne higyjük, hogy 
ez meddő munka. Imádságainknak 
gyümölcseit teljes valóságukban bizo
nyára csak odafönn fogjuk meglát
ni. de épen ez a tudat serkentsen 
bennünket állhatatos imádkozásra, még 
ha itt nem mindjárt látjuk is ennek 
az eredményét, vagy talán nagyon 
soká, vagy épen nem is láthatjuk. Az 
imádkozás sokszor megnyitja előttünk 
a lelkekkel való foglalkozás útját is.

Május 30. Zsolt. 57- Ezék. 36:22—28. 
Dávid súlyosan vétkezett, de megta
lálta a bűnbánatnak útját. S ezt min
denkinek meg kell találnia, nem csak 
épen annak, aki a Dávid bűnébe esett, 
Mert mindnyájan vétekben fogantat- 
tunk, s a bűnt magunkkal hoztuk a 
világra. Megtisztított szívre van tehát 
szükségünk, s ezt csak Isten teremt
heti meg bennünk. Forduljunk hát 
Őhozzá, nézvén a hitnek elkezdőjére 
és elvégzőjére, az Ur Jézusra, aki
nek vére tisztíthat meg bennünket 
minden bűntől. (Zsid. 12:2.1. Ján. 1:7.)

Május 31. Ján- 14:23—31. Csel. 2: 
1—13. Ján- 14:15—21. Ef. 2:19—22. A 
Szentlélek, aki az első pünkösd napján 
teljes erejében és hatalmában kitölte
tett a tanítványokra, azóta csodálatos 
munkát végez: építi Isten templomát 
emberi lelkekből. Vannak idők, ami
kor hatalmas zúgással nagy lelki éb
redéseket munkál és ezrével rakja a 
köveket az épülethez. De legtöbbnyire 
csendesen, zajtalanul munkálkodik, s 
hordja egyenként az élő köveket a 
felséges templomhoz. Elkezdhette-e 
már munkáját a te lelkeden? Mennyire 
haladhatott már vele? Odailleszthetett- 
e már a rád váró helyre? Gondolkoz
zál ezeken és felelj meg rájuk pün
kösd szent ünnepén.

Vargha Gyuláné.
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