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HAMAR KIALVÓ MAGYAR LÁNGOK.

Szüzek az éjtszakában, 
kialudt níécsű, maglankadt szüzek, 
oly ismerős nekem az arcotok. 
Tudom, tudom, ti erre jártatok 
és ittátok gémes kutak vizét 
és ettétek az Alföld gabonáját, 
és megkóstoltátok Tokaj borát 
s bejártátok a délibáb hazáját:
Azért él az az ismerős rokon 
vonás megsápadott orcátokon.

Talán innét is indultatok el 
égő méccsel a Vőlegény elé.
Úgy lobogott a mécs.
Úgy lobogott szivetekben a vágy.
Úgy lobogott a telketek tüze.
Bennetek minden csupa lobogás volt! 
Mélységes éj borította a távolt.
Ti nem bántátok: frissen, engedetlen  
lángolt a mécs fölemelt kezetekben. 
Lángolt egy ideig.

De a Vőlegény késett egyre még. 
Olaj nem volt e lég . . .
A lángok kialudtak: 
a vágy, a mécs, az éltető remény. 
Hajnal nem pirkadt az ég peremén.
A Vőlegény
bizony, már el se jő
és tovább várni nincs hit, nincs erő.
Lelankadtak a fölemelt karok.
Porba hervadt a lélek reménysége.
»Olyan boldogan, bátran, bízva vártam... 
Minek már? Vége!«.

Szüzek az éjtszakában,
kialudt mécsü, meglankadt szüzek,

úgy véd titeket bennem valami.
Nincs nehezebb, mint bátran, szépen

váryi,
mint mindig-égö méccsel állani, 
ha a fénylő szem hiába figyel, 
ha semmi bíztatás és semmi j e l . . .  
sehol semmi.
ö , akkor olyan jól esnék pihenni. 
Akkor könnyebb
kapát tárni a keserű közönynek 
és nem várni tovább.

De jaj, aztán már hiába rivall 
a kürt, zendül a mennyegzői dal, 
halad a boldog, ünneplő sereg. 
Kialudt mécsü, kintrekedt szüzeknek 
szeméből már csak vádló könny pereg.

Szüzek a z  éjtszakában, 
kialudt mécsü, ellankadt szüzek, 
oly ismerős nekem az arcotok. 
Valami fájó, keserű rokonság, 
hogy nagyon, forrón, égve várjatok, 
de ne a célig, mindhalálig!

Most mégis megtagadlak titeket. 
Utam az álatoktól messze válik: 
Várni akarok! Kitartóan várni!
Nem elcsüggedni, elernyedni gyáván. 
A lankadó reménnyel szembeszállni, 
túlnőni bátran minden kétely árnyán, 
nagy mégis-hittel emelni a mécset: 
s várni Őt — Krisztust. . .  Aki ei

nem késhet!

B. E. d. j.

XII. évfolyam, 16. sz 1936. augusztus 15.
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Légy hív mindhalálig.
Jel. 2 :8— 11.

Mi a hűség? A  hűség: kitartás 
valamely helyen, ahová állíttat
tunk, valamely munkában, amely 
ránk bízatott, valamiben, amit jó
nak ismertünk fel. Bűnös dolgok
hoz is lehet ragaszkodni, mellettük 
kitartani, de ezt nem nevezzük 
hűségnek, mert megszentségtele- 
nítjük vele ezt a szót, amely pe
dig Istennek egy drága adomá
nyát fejezi ki. Minden hűség a- 
lapja az Úrhoz való hűség. Ha 
Öt egyszer elfogadtuk, le
gyünk Hozzá hívek mindhalálig. 
Ez a szó kifejezi azt, hogy a föl
di életben gyakorolt hűségről van 
szó.

A  földi élet olyan, mint egy 
mozaik-kép, apró részletekből van 
összetéve. Nagy, sorsdöntő fordu
latok ritkán fordulnak elő egy- 
egy életben, mindennapi köteles
ségek azonban annál gyakrabban. 
S ezekben kell gyakorolnunk ma
gunkat a hűségben, mert ezek 
egyszersmind nevelő eszközök ar
ra, hogy a nagyobb dolgokban is 
hívek tudjunk lenni. A  hétköznapi 
munkák teljesítésében az tud hű 
lenni, aki állandóan tudatában van 
Isten jelenlétének, aki nemcsak 
akkor végzi jól a munkáját, mikor 
emberi szemek látják, hanem ak
kor is mikor egyedül a mindene
ket látó Isten figyeli. Az ilyen 
ember benne él az Úrral való 
összeköttetésben, táplálkozik az I- 
gével, imádkozó életet folytat s 
így megtanulja Isten akaratát 
megismerni. Ennek az akaratnak 
engedelmeskedik a családi élet
ben, földi hivatásában, az embe
rekkel való érintkezésben, az egy
házi és nemzeti életben kijelölt 
helyen. S ha, mint Isten gyerme
ke beállíttatott valamely keresz
tyén testvéri közösségbe, hű

lesz ahoz is; egynek érzi magát 
a testvérekkel, s híven teljesíti 
a neki osztályrészül jutott felada
tot, mint az egésznek egyik tagja.

A  smirnabeli gyülekezet tag- .] 
jaihoz intézett levél nagy szenve
dések közt való kitartásról, hű
ségről beszél. Minden embernek 
vannak szenvedései. Isten hívő 
gyermekeinek még, ebből a hely
zetükből kifolyólag is, külön szen
vedései. Egyeseknek ezek a szen
vedései lehetnek nagyon súlyosak, 
de nagy általánosságban mégis azt 
mondhatjuk, Isten iránt való nagy 
hálával, hogy Magyarországon ez- 
időszerint nem kell hitünkért sú
lyos üldöztetéseket, kínoztatáso- 
kat kiáltanunk. Vannak népek, pl. 
az orosz nép, ahol ilyen súlyos 
szenvedéseket állanak ki Isten hű 
gyermekei. S ez az antikrisztusi 
szellem terjedőben van, s nem 
tudhatjuk, mikor ér el mihozzánk. 
Mily fontos tehát, hogy kis dol
gokban, könnyebb szenvedésekben 
híven megálljunk az Ur mellett, 
mert mi lesz velünk, ha előkészü
letlenül érnek nehéz próbák, sú
lyos szenvedések? Hogy állunk 
meg akkor mindhalálig, még ak
kor is, ha ez a szó vértanúhalált 
jelent. Komoly gondolatok ezek, 
de nem lehet őket elkerülnünk.
S ha Isten kegyelme megőriz is 
bennünket ilyen haláltól, magát a 
halált nem kerülhetjük el s az íté
letet sem, amely az Ur jobbkeze 
felől fog állítani, mint az Ő ál- 
dottait, vagy balkeze felől, mint 
kárhozatra ítélteket. Vagy talán 
megmentetünk, mint tűzből kira
gadott üszög, de munkáinak meg
égnek, s elveszítjük a koronát. 
Legyünk hívek mindhalálig!

Vargha Gyuláné.
#**«■ •*£* *4* ♦*♦-*5* *♦*"*♦'* »J*-*** ***>»*"*J* ♦*♦♦**■■**♦“*£♦

Hű az, aki elhívott titeket.
1. Thess. 5:24.
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A hűséges szolga.
Talán hallottátok 'már, mit vá

laszolt az öreg János, mikor nra j 
haragjában így szólt hozzá: »Nem 
bírom veled tovább az életet, né- j 
künk el kell válnunk!« »Öh, uram,, 
csak nem utazik el?« Legke- j 
vésbbé gondolt arra, hogy n é k i> 
kellene gazdáját elhagyni. »Azt 
nem« —  felelte az úr, de semmi 
kedvem sincs tovább ahoz, hogy té
ged szolgálatomban megtűrjelek.« 
Azt beszélik tovább, hogy erre az 
öreg szolga így válaszolt: »Uram, 
én jól tudom, hogy gonosz szolgája 
vagyok, mégis tudom azt is, hogy j 
ön nékem nagyon jó uram. Sem -! 
miképen el nem tudom hagyni.« 
—  Erőt jelent az a tudat, hogy 
Istenhez tartozom s Tőle semmi
képen el nem válók. Tudom, hogy 
Ö nékem nagyon jó Uram. S ha 
még az következnék is be, hogy 
az egyik ajtót bezárná előttem, j 
a másikon újra bemennék, és azt | 
mondanám Néki: »0 az Úr, cse- | 
lekedjék, amint Néki jónak tet
szik; én azonban hozzátartozom 
teljes életemre!«

Légy készen, hogy ehez a te 
Uradhoz ragaszkodjál és Öt ö- 
rökké hűséggel szolgáld.

Istennek nemcsak építőmeste
rekre van szüksége, hanem kőmű
vesekre is, nemcsak királyokra, í  
hanem szolgákra is, nemcsak fe
jekre, hanem lábakra is. Nem le
het mindenki fej, mert höl van 
akkor a test! Mindenkinek hű
séggel kell dolgozni, azzal, a m i. 
adatott néki.

Az Urnak minden útja kegye
lem és hűség azoknak, akik szö
vetségét és bizonyságait megtart
ják. Zsolt. 25:10.

133

Fel magasra Krisztus 
zászlaját.

Valahányszor a spanyol tengeri 
utazók felfedező útra indultak, so
ha nem tették lábukat idegen te
rületre —  jelentéktelen sziget, 
vagy valamely gazdag ország egy 
része volt az —  anélkül, hogy 
Ferdinánd vagy Izabella lobogó
ját ki ne tűzték volna. Az ő szá
mukra akarták megnyerni az or
szágot. Hívek voltak királyukhoz. 
—  Bárhova megy a keresztyén, 
legelső gondolatának oda kell irá
nyulnia, hogy az Ur Jézus számára 
nyerjen meg szíveket, s minden al
kalmat, arra kell kihasználnia, 
minden igyekezetét és befolyását 
annak az egy célnak a szolgálatá- 
tába állítani be, hogy mennyei 
Királya minél több szívbe bevo
nulhasson.

Lehet egész kicsiny szolgálat s 
mégis kedves Isten előtt, mert Is
ten előtt minden szolgálat kedves, 
amelyet iránta való szeretetből vé
geznek. Cipőtisztítás, ha azt bízta 
valakire az Ur, lehet jó és érté
kes munka Isten szemében, ha 
hálából és szeretetből végzik. É- 
pen ez a nagysága és szépsége Is
ten országának, hogy nem csupán 
azok, akik nagy munkát végeznek, 
nagyrabecsültek Isten előtt, ha
nem minden szolgáló, bármily ki
csiny és jelentéktelen a szolgála
ta, értékes és drága az Ö szemé
ben, ha munkáját Neki végzi.

Hű az Isten.
I. Kor. 1 :9.

‘V5 á
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A hűséges barát.
A  frankfurti pályaudvaron két 

ifjúkori barát találkozott, akik 
húsz év óta, amióta az egyetemet 
elhagyták, nem látták egymást. 
»János, te vagy az? Óh, mennyi
re örülök! Jöjj, beszélgessünk egy 
kicsit!« —  kiáltott az egyik, mi
közben örömmel rázta meg a ba
rátja kezét. A másik jól öltözött, 
de únott, kiéit arcú, fáradt tekin
tetű férfi követte őt az étterembe 
s mesélni kezdte élete történetét. 
»Nagybátyám kívánságára, örök
ségem miatt itt élek Frankfurt
ban. Reggel az irodámba megyek 
s kötök jó, vagy rossz üzleteket 

nekem olyan mindegy! —  Dél
ben a város legelső éttermében ét
kezem —  figyelemreméltó, hogy 
milyen hihetetlen rosszul főznek 
itt —  vagy bennem van a hiba, 
nem tudom? Röviden: az élet nem 
ízlik, barátaim léha, üres embe
rek. Mindent megpróbáltam már: 
asszonyt, kártyát, bort, utazást, 
sportot —  végül beleúntam. Ér
demes-e egyáltalán élni?«

»Nékem több jóban volt részem« 
—  vette át a szót a másik. »Talán 
emlékszel még, mennyi tűzzel, a 
jó és szép után sóvárgó lélekkel, 
erős elhatározásokkal hagytuk ott 
az egyetemet. Azonban az igazán 
jóhoz és magasztoshoz az én e- 
rőm kevésnek bizonyult. Alkotni 
akartam és újra meg újra tehe
tetlenségemet, éreztem. Lelkem az 
igazság utáni nagy vágy dacára 
nyomorultul a porban hevert. Vég
re megismerkedtem valakivel. 8 
ez á tiszta, erős, szent hős a ba
rátommá lett. Megvilágosította e- 
lőttem a boldogság és tiszta élet 
közötti összefüggést, úgy, hogy 
nem tudtam nyugodni addig, míg 
lelkiismeretem le nem csendese
dett. összes bajomból kisegített, j 
Soha nem láttam ilyen hűséges ba

rátot! Őrködve figyeli lépteimet, 
megáldja családi életemet, vigasz- i 
tál s együtt érez velem, ha szén- 1 
vedek. Telve van szíve irántam 
szeretettel. Igaz és hűséges scsak ; 
áldani tudom Őt. Mindent, amim ; 
van, Néki köszönhetek!«

»jó , jó, kedves Péter, de nincs 
mindenkinek, olyan szerencséje, 
hogy ilyen csodálatos barátra lel
het!« — válaszolt cinikusan János.

»Ne hidd! Az én barátom a 
tiéd is akar lenni! Vár reád és ve
led is ilyen szoros viszonyba akar 
lépni. Hűsége elkísér koporsódig, 
miként engem is« —  felelt Pé
ter gyorsan.

»Hová gondolsz? Ki volna ez 
a különös barát?«

Ebben a pillanatban beszállást 
jelzett a kalauz. Gyorsan fizetett 
Péter s vonátra szállt. A  vonat 
kereke lassan megindult s Péter 
a nyitott ablakon keresztül még 
egyszer "kiszólt: »Az én baráto
mat, aki néked is hűséges segítő
társad akar lenni —  názáreti Jé
zusnak hívják!«

Meglepődve rezzent össze Já
nos. Könnybelábadt szemét a föld
re sütötte.

A  következő percben a vonat 
sisteregve hagyta el a pályaud
vart.

Papi hűség.

Spenernek az volt a szokása, 
hogy felírta azoknak a neveit, a- 
kikért rendszeresen imádkozott. 
Egyikért hetenként egyszer, má
siké rí naponta, s volt olyan ked
ves barátja is, akiért naponta, há
romszor imádkozott. Sokan közü
lük vallották', hogy megtérésük
ben nagy része volt Spener imá
inak. Papi hűség élt szívéiben a 
legkisebb iránt, is, mert imáiban 
előkeli') és alacsony származású 
közölt nem tett különbséget.
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TUDAKOZZATOK AZ ÍRÁSOKATi
Au(/. 17. Zsolt. 119:25—48. Csel. 24: 

10—27. A zsoltáríró nem külsőleg a- 
karja betölteni Isten rendelését, ha
nem teljes szívéből. Érezni a maga 
gyarló és bűnös voltát, de bízik Isten i 
erejében, amely fölemelheti őt a por-1 
ból, megerősítheti, megvigasztalhatja, 
bizonyságtételre indíthatja s megtart
ja minden ellenséggel szemben. így 
csak az tud beszélni, aki szent elha
tározással indul meg a keskeny úton s 
aki azon az Isten igéje által engedi 
magát vezettetni.

Aug. 18. 1. Súm. 20:1 16. Csel- 25: 
1—12. Jonathán valóban a hűségnek 
a mintaképe. S nem csak Dávid i- 
ránt viseltetik megingathatatlan hű
séggel, hanem atyjáról sem tud rosz- 
szat feltételezni. A tisztaszívü ember 
nem íog könnyen gyanút mások el
len, hát még a saját atyja ellen. Dávid 
világosabban lát, jobban megismerte Sa
ul szándékait s tudja, hogy van oka fél
ni. Milyen jó ilyenkor egy olyan hű 
barát, mint Jonathán. Szerezzünk ma
gunknak ilyen barátokat, akikre min
denkor számíthatunk. Kevés akad i- 
lyen az emberek között, de miénk le
het a legjobb, leghívebb barát: Jézus. 
Válasszuk őt!

Aug 19. I. Sóm. 20:17—42. Csel. 25: 
13—27. Saul fékezhetetlen gonosz in
dulata nem csak Dávid ellen tör, ha
nem saját fia ellen is. Dávidnak most 
már igazán menekülnie kell. Aki Is
tennek egy választottjával lép szövet
ségbe, annak avval együtt meg kell é- 
reznie a gonoszoknak gyűlöletét. Meny
nyivel inkább meg kell ezt érezniük 
azoknak, akik Isten Fiával lépnek szö
vetségbe. »Nem nagyobb a szolga az 
ö uránál. Ha engemet üldöztek, ti
teket is üldöznek majd.« Ezt mon
dotta tanítványainak az Ur Jézus. 
(Ján. 15:20.) S éz a figyelmeztetés 
minden időkre szól és mindig beválik. 
De »ha vele együtt szenvedünk, vele 
együtt fogunk megdicsőülni.« fRóm. 
8:17.) I i

Aug. 20. 1. Sdm. 23:14—28. Csel. 
26:1—18. Az ellenség sohasem kerítheti 
kezébe Isten gyermekét, ha maga Is
ten nem adja a kezébe. S ő  nem ad
ja mindaddig, míg gyermeke hű ma
rad hozzá. Dávidot is mindig megőrizte 
Saultól, egyszer úgy, hogy a hűséges 
Jonathánt küldötte hozzá, máskor úgy, 
hogy az ellenséget hozta Saul nya
kára. Istennek mindig van útja és 
módja, hogy övéit megmentse és meg-

I

oltalmazza. Senkinek sem kell félnie, 
aki hit által őbenne van elrejtve.

Aug. 21. I. Súm. 24. Csel. 26:19—32. 
Dávid nem fegyverrel akarta meggyőz
ni Sault, hanem szeretettel és ez si
került is neki. Ennyi önmegtagadás, 
szeretet és alázatosság, amit itt Dá
vid tanúsít, meglágyítja Saul szívét. 
Magára tekint és Dávidra tekint s el 
kell ismernie, hogy az összehasonlí
tás nem az ő javára üt ki. S ajká
ról önkéntelenül is kitör a hálaadás. 
Meg is alázza magát, kegyelmet kér
ve Dávidból s maga és utódai szá
mára. A szeretet nagy hatalom s az 
alázatosság a legbiztosabb kulcs a szí
vekhez.

Aug. 22. I. Sdm. 25:1—12. Dán- 9: 
15—18. Dávid itt is szeretettel és a- 
lázatossággal akarja megnyitni Nábál 
szívének ajtaját, de ez nagyon erősen 
zárva van. A durva és rossz erköl
csű emberek igen el tudnak zárkózni 
a hozzájuk közeledő szeretet elől, mert 
ha bebocsátanák, az őket is kötelezné 
valamire, aminek pedig nem hajlan
dók eleget tenni. Figyeljük meg csak 
az embereket, mikor valami szívesség
re, vagy épen adakozásra kérjük fel 
őket, mennyi kifogást tudnak találni, 
amelyeket néha udvariasan, de sokszor 
dúrván is adnak tudtunkra, önző az 
emberi szív mindenek felett s ebből 
származik minden egyéb bűn.

Aug. 23. Luk. 18:9—14. I. Kor. 15: 
1—10. Luk. 7:36-50. Róm. 8:33—39. 
A háromszor is föltett kérdésre: »Ki 
csoda?« meg van adva az erőteljes 
felelet: »Senki és semmi.« Akik Krisz
tusban vannak, azoknak senki és 

j semmi nem árthat, sem testi sem lelki 
j veszedelem. A testi szenvedéseket nyu- 
j godtan és hősiesen hordozzák a Krisz- 
j tus erejében, a lelki veszedelmek el
len fel vannak fegyverkezve Isten 
fegyverzetével, amely védi őket. Em
berek vádolhatják, kárhoztathatják ő- 
ket, Isten megigazítja, a kísértő tá
madhatja, Krisztus szereti és diadal
ra vezeti őket. Kell-e ennél boldogabb 
élet?

Aug. 24. Zsolt. 119:49—72. Csel. 27: 
1—19. A zsoltáríró hálával fogadja a 
megaláztatást, vájjon mi is úgy fo
gadjuk-e? Elismerjük-e, hogy szüksé
günk volt reá s Isten szeretetből cse
lekedte, hogy megalázott, mert ki a- 
kart szabadítani minden tévelygésünk
ből. Aki nem tudja magát Isten előtt, 
s ha szükséges, emberek előtt is meg
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alázni, az még a kevélyek közé tar
tozik s nagy szüksége van rá, hogy 
Isten megalázza. Az alázatos lélek tud
ja örömmel teljesíteni Isten rendelé
seit, s az tudja magát egynek érezni 
mindazokkal, akik szintén teljes szívük
ből keresik Isten útait, s az élvezi 
a testvéri közösség áldásait.

Aug. 25. 1. Sára. 25:13—31. Csel- 27: 
20—32. Aki nem enged a jó  szónak, 
avval meg kell éreztetni a fegyelem 
kardját. Dávid is erre készül Nábál el
len, de az Ur itt is megőrzi nem Ná- 
bált, hanem Dávidot, nehogy gyilkos
ság bűnébe essék. S itt is megint a 
szeretet és az alázatosság á győztes 
fegyverek, az Abigail szeretete és alá
zatossága. Dávidnak szüksége volt erre 
a segítségre, mert szívében harag és 
bosszúvágy égett s ezek elsősorban is 
annak ártanak, akiben kígyóinak. S 
Isten Abigailt használta föl, hogy ezt 
a tüzet eloltsa.

Aug. 26. 1. Sám. 25:35—42. Csel- 
27:33—44. Dávid megbékélve válik el 
Abigailtól. Bosszújáról letesz, Nábál 
élhet őtőle tovább is békében. De Ná
bál mégsem élhet, és pedig a saját 
bűne miatt. Mértéktelenséggel iszik és 
vigadozik s szíve még jobban elzárul 
minden jó elől, olyanná lesz, mint a 
kő. S utoléri Isten büntetése, meg 
kell halnia ilyen megkeményedett szív
vel. Öh, milyen veszedelmes útra tér
nek, akik a szívüket szándékosan el
zárják és megkeményítik. Az Ur egy 
darabig vár, de ha hasztalanul, akkor 
eljön az idő, amikor Ő keményíti meg 
a neki ellenálló ember szívét, s ak
kor többé nincs segítség.

Aug 27. 1. Sám. 26:1-12. Csel. 28: 
1—15. Az Ur másodszor is kezébe ad
ja Sault és Dávid másodszor sem hasz
nálja föl az alkalmat, hogy ellensé
gét megölje. Tiszteli Saulban a ki
rály személyét, úgy tekint reá, mint az 
Ur felkentjére, akire nem emelheti föl 
kezét. Istennek ez a rendtartása, hogy 
az alárendeltek tisztelettel tartoznak 
feljebbvalóiknak, ma is fönnáll úgy a 
családi viszonyban, mint mindenféle 
társadalmi, hivatalos vagy más össze
köttetésben. S milyen nagy bajok szár
maznak abból, ha azoknak a tekinté
lyét, akiknek tisztelettel tartoznak, a- 
láássák az emberek. Ebben a tekin
tetben is példát vehetünk ettől az ó- 
testamentomi embertől.

Aug. 28. I. Sám. 26:13—25. Csel- 28: 
16—31. Saul, minden bűne mellett sem 
keményítette meg a szívét úgy, hogy

meg ne hatotta volna Dávid újabb kö- 
nyörületessége és hűsége. Az ilyen em
berek számára még mindig van re
mény. A királyságot ugyan el kel
lett vesztenie Saulnak a saját enge
detlensége miatt, de több mozzanat 
az életben, amelyet a Szentírás följe
gyez, arra enged következtetnünk, 
hogy nem szakadt el egészen az Úrtól, 
Isten nagyon irgalmas, mi se ítélkez
zünk irgalmatlanul!

Aug. 29. I. Sám. 28:3—25. Ésaiás 29: 
18—21. Milyen szomorú ennek az ide- 
oda ingadozó Saulnak a lelkiállapota! 
Kiírtja országából a varázslókat és 
jövendőmondokat és végül ő maga 
megy el egy halottidéző asszonyhoz. 
Az Úrhoz már nem tud olyan tiszta 
szívvel fordulni, hogy az Ur felel
hessen neki, Sámuel már nincs az élők 
között, így fordul kétségbeesésében a- 
hoz az asszonyhoz, akitől várja, hogy 
az felidézi neki Sámuel szellemét. De 
Isten szemében ez bűnös játék. S na 
is az. Nem az Úrral vannak szövet
ségben, hanem az ördöggel cimborái
nak azok, akik halottakat idéznek. Ci
vakodjunk az ilyenektől s ne vegyünk 
részt bűnös üzelmeikben!

Aug. 30. Márk 7:31—37. II. Kor. 
3:4—9. Ján. 8:31—36. Csel. 16:9—15. 
Isten országának szolgálatára senki 
sem alkalmas, amíg Isten alkalmassá 
nem teszi. S hogy teszi ő  alkalmas
sá az embert? Úgy, hogy Szentjei
kével fölébreszti, megismerteti vele az 
Írásnak nem csak a betűit, hanem az 
azokban lakozó Lelket is, s így meg
térésre indítja. Mert csak megtért, új
jászületett emberek végezhetnek jó 
munkát Isten országában. Az ilyenek 
tudatában vannak, hogy ez a munka 
dicsőséges munka, de nem az ő di
csőségűket hirdeti, hanem az Űrét.

Aug. 31. Zsolt. 119:73— 96. /.
Thess. 1. Ma is folyik az evangélizáció 
munkája sokfelé, más országokban is, 
a mi hazánkban is Bár mindenütt o- 
lyan tapasztalatai lehetnének az ige- 
hirdetőknek, mint Pál apostolnak vol
tak Thessalonikában! Hit, reménység, 
szeretet töltötte el ezeknek a most 
keresztyénné lett embereknek a szí
vét. A Szentlélek ajándékai: erő, bi
zalom, öröm, lettek nyilvánvalóvá az 
életökben. Példaképekké lettek mások 
előtt is. Nem csoda, ha Pál apostol 
örül és hálát ad Istennek. Bár adhatná 
az Ur ezt az örömet sok mai igehir
detőnek !
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