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“Ti innét alól valók vagytok, én onnét felül való vagyok; 
ti e világból valók vagytok, én nem vagyok e világból

való.“ János 8:23.

Aki ezeket az Igéket mondta, maga az Úr Jézus volt. Nem el-
bizakodott emberi szivból fakadó " ie^ U“|,““ Sk'f ,  Nem "úgy van Uifpipvésre juttatni, mennyivel különb O nálunknál. iNem úgy vcu ,

a növényt a talajmenti fagy, törtei 
az enyészet’ illata. Felülről kapjuk a napfényt, világosságot, meleget 
é l  2  életet 1 Alulról, a természeti ember szíve mélyéből szármázik 
a harag és irigység, magakeresés, gyűlölködés, karos kívánságok, 
felüW ?'a“ Ö  Atyja,ól száll alá minden tokele,
szeretet, áldozatkészség, vigasz, remenysugar hrmeg, ^ ‘mass g. 

fe T n Ü ö T  mái “rigeT  megdermedt volna, ha Krisztus nem jelenik

he^T em énysége a halálfllélem hely?«. Hogy elvonja figyelmün
ket a t i ó k a ^  való s vonjon mindjobban ama haza fele,
ahonnan ő  jött.

AV. evioiyam o. szám. 
1939. április 15
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Isten műhelyében.

Gyermekkoromban úgyszólván 
mindennapos vendége voltam a 
szomszédos kovácsműhelynek. A 
mester hatalmas termete és dör
gő, mély hangja dacára barátsá
gos ember volt s nem kergetett 
el. Nagy élvezettel néztem végig, 
amint hideg, halott vasdarafcot tett 
a parázsba, a i'ujtatóval kicsit fel
élesztette a húnyóban levő tüzet 
s ekkor a fekete, érzéketlen vas 
megtüzesedett, sőt fehéren izzóvá 
lett. Azután hosszú tűzfogójával 
megfogta s rátette az üllőre. A 
hívásra elősiető legények hatalmas 
ütéseket mértek a tüzes vasra s a 
mester az üllő és kalapács között 
addig illesztette s forgatta ide- 
oda, amig az ő akarata szerint 
teljesen át nem formálódott.

Ha ezt a mindennapi képet 
az örökkévalóság fényében szem
léljük, egyszerre Isten műhelyét 
látjuk meg abban. A Mester, aki 
isteni bölcseséggel munkálkodik 
itt, maga az örökkévaló hatalmas 
Ur. Ű kormányozza a világok és 
nemzetek, de a kicsiny emberi 
életeket is. Az érzéketlen, hideg 
vasdarabok mi emberek vagyunk, 
jó 'é s  rossz hajlamainkkal, szoká
sainkkal, különféle természetünk
kel. A mesterlegények pedig, az 
isteni Mester eszközei ezen a föl
dön, a körülöttünk élő emberek, 
barát vagy ellenség, jó- vagy 
rosszakaróink. A tűz, amiben pró- 
báltatunk, üllő és kalapács, amely 
közé helyeztetünk az öröm és 
bánat, amit Urunk megenged éle
tünkben. Az isteni műhelyben 
a megkeményedett szívnek puhá
vá és formálhatóvá kell válnia, a 
határozatlan, ingadozó jellemnek 
pedig szilárddá. Az életünk tel
jesen meg kell, hogy változzon, 
hogy mindinkább Isten képmása 
tükröződjék rajtunk vissza s éle
tünk áldott élet lehessen.

Minden idők Isten emberei az 
Ö műhelyében változtak át. Már 
az ótestámentombeli Mózesnél lát
hatjuk, hogy Istennek milyen ha
talmas tűzben kellett őt megpró
bálnia és hány súlyos csapásra 
volt szüksége ahhoz, hogy alkal
mas és használható eszközzé vál
hasson Isten számára.

Az újabb kor emberei közül is 
láthatjuk, hogy csakis Isten mű
helyében, a hatalmas, örökkévaló 
Mester üllőjében és kalapácsütései 
között formálódhattak használható 
eszközökké: áldás embereivé.

Azért ne csodálkozzunk, ha Is
ten munkába vesz. Erre szüksé
günk van, mint a mindennapi ke
nyérre. Csak az az ember válhatik 
Isten áldott eszközévé, akit az is
teni üllő és kalapács formálhatott 
át s akit Isten fogója olyan szo
rosan tarthatott, hogy saját aka
rása és erőlködésével szemben te
hetetlenné vált.

-A  ♦♦♦ ♦♦--A

Néni az a fontos, hogy nekem 
nehézbe vagy könnyű. A fontos 
az, hogy megtanuljak cselekedni, 
ahogy az Istennek tetszik.

*
Örüljünk minden alkalomnak, 

amelyben meg szabad mutatnunk, 
hogy mennyei elhivatásunkat job
ban szeretjük, mint saját, életün
ket.

*
Isten iránt csendesnek lenni 

annyit tesz, mint mindent Öreá 
bízni és mindent Ötőle várni, min
dent az ő  kezéből venni és min
den dolog mögött az Atyát látni.

*
Mindaddig nem gondolhatunk 

győzelemre, amíg mindentől el 
nem csendesedtünk Istenben:
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A  CSODA.

Meg nem hajolni s futni hagy kevélyen,
Ez volt az én életszemléletem,
Ez volt a ritmus minden költeményben 
Ez volt a vágyam, célom, életem!
Meg nem hajolni s szélvészként rohanni,
Nem állni meg még röpke percre sem,
Csakhogy mindenkit elhagyjak mögöttem,
De engem el ne hagyjon senki sem!
És tüske sebzett, s félhalottra perzselt 
A nap tikkasztó, bágyasztó heve,
És életemnek hány hajótörését 
Olvashatná most mormolón 'fejemre 
Viszontagságim zúgó tengere!

S az útirány, mit magamnak kitűztem,
Vezetett bár szirten, vagy szakadékban,
Életigazság nékem, óh, csak egy volt ;
Meg nem hajolni sem fej- sem derékban!

Meg nem hajolni s futni nagy kevélyen,
Csak ezt akartam, óh csak ez hevített,
M íg . . .  jött a Mester. . .  csöndesen, nyugodtan,
Öh, Ő utóiért, bárhogy is futottam,
S üdv járta át a lelket. és a szívet,
S engem, ki eddig mindig csak futottam,
Engem, ki eddig még meg sem hajoltam . . .
Gyöngéd, szelíd, de elszánt mozdulattal 
Megállított és — térdrekényszerített!. . .

Haluszka Rózsa.

Váratlan

Egyik barátom beszélte el meg
térése történetét. Ez a megtérés 
amilyen gyorsan történt, olyan 
igaz és alapos volt. Hiszen várat
lan volt Tarzusi Pál, a szerecsen- 
országi főkomornyik, vagy a filip- 
pibeli börtönőr megtérése is. Eze
ket a megtéréseket két sajátosság 
jellemzi: a Szentlélek ereje úgy 
áthatja az emberi lelket, hogy 
azonnal elfordul a bűntől és teljes 
hittel ragadja meg az isteni Meg
váltót. így  történt barátom életé
ben is. Egy vasárnap este a temp-

megtérés.

lomban ellenállhatatlan erővel ha
tott rá az Ur Jézusnak Mátéhoz 
intézett felszólítása: »Kövess en
gem!« Azonnal elhatározta, hogy 
követni fogja Jézust. Nem volt 
hosszú időre szüksége ahhoz, hogy 
bűneit meglássa, keseregjen és 
gyötrődjék miatta, hanem egy
szerre világosodott, meg előtte a 
szabadulás útja. Megértette a ke- 
resztyénség gyakorlati jelentősé
gét: életét teljesen a Megváltónak 
szentelte.

*
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Ragyogó szempár.

Üreg, tengertjárt matrózról szól 
ez a kis történet. O maga be
szélte el. Egy alkalommal, amikor 
Amerikába hajózott, a kifeszített 
árboc magasságából lezuhant a fe
délzetre s eszméletlenül, félholtan 
terült el a földön. Másnap, amikor 
magához tért, gondosan megtapo
gatta kezét, lábát. Mikor meggyő
ződött róla, hogy semmi komo
lyabb baja nem esett, magában 
csöndesen megállapította: »Ezt jól 
megúsztam. Tovább azután nem 
gondolkoztam« — így beszélte el. 
»Körülnéztem s csak most vettem 
észre, hogy az ágyam mellett va
laki ül és Bibliát olvas. Vasárnap 
reggel v-olt. A vitorlás ült mel
lettem. Arcán olyan öröm látszott, 
hogy arra kellett gondolnom: En
nek az embernek van Istene, ne
kem pedig nincs! Isten! De hiszen 
Ő őrzött meg engem is a halál
tól. Keservesen sírni kezdtem.«

Az öreg matróz szenvedélyes 
kártyás volt s élete javát könnyel
mű hajóslegémyek között élte le. 
Kora ifjúságában hagyta ott- szü
leit, akik nagy nyomorban ten
gődtek. Soha nem küldött nékik 
egy fillért sem. Nem a halál tor
kából való csodálatos megmene
külés okozta most a megtérését 
s indította új, tiszta életre, hanem 
a hívő keresztyén hajós boldogsá
got, örömöt sugárzó szeme.

A vitorlás vasárnapi istentisz
teletét- tartotta ott csendben a ha
jón,̂  miközben maga is élő pré
dikációvá vált az Ö Ura és Meg
váltója kegyelméről.

Ezek azok a keresztyének, akik
nek lénye, sugárzó arca vissza
tükrözi az Ur dicsőségét, akikben 
felragyog Krisztus szeretetének 
fénye.

$

u k a r“
A hűséges szolgálat. VT

Ködös, esős idő volt. Vigaszta
lanul esett az eső. Mintha ólom- 
cseppként egyenesen a szívemre 
hullott volna. Milyen jó ilyenkor 
bent a meleg szobában. Nem tar
toztam azok közé, akik most az 
időjárás mostohasága elől csendes 
otthonban húzódhatnak meg. Meg
bízatást kaptam egy bibliaóra tar
tására. Kicsit nehezemre esett a 
zuhogó esőben útnak indulni. 8 
amint így elindultam, a sarkon 
álló rendőrre lettem figyelmes, 
íme, ő hűségesen áll a maga he
lyén, végzi a maga munkáját. Sza
bályozza az ide s tova rohanó au
tókat, kocsikat. Mi is lenne, ha 
nem tenné? Nem húzódik félre az 
eső elől, nem megy melegedni 
sem. — Arra gondoltam, hogy ha 
ez a rendőr feljebbvalója iránti en
gedelmességből ilyen híven tudja 
kötelességét teljesíteni, mennyivel 
inkább kell nékem, Isten szolgájá
nak az akadályokra nem nézve, 
híven szolgálnom. Továbbmentem, 
de most már hálás szívvel.

Bitzius Albert, svájci lelkészt, 
egyszer meglátogatta a barátja és 
csodálkozását fejezte ki azon, hogy 
olyan nagy gonddal dolgozik a 
prédikációin, holott nem hallgatja 
más, csak néhány műveletlen pa
raszt. Bitzius így felelt: »Tudod, 
szombaton ketten keresnek fel a 
dolgozószobámban, először a Sá
tán, azután az Ur. A  ravasz Sátán 
azt mondja nekem: »Bitzi, holnap 
annyi minden készül a faluban, 
bál, dalosünnep; ne gyötörd ma
gad amiatt a néhány ember miatt, 
•akik eljönnek a templomba. «H á
tat fordítok neki. Ekkor érkezik 
az igazi Ur és így szól: »Bitzi, tu
dod, hogy én sem gyűjtöttem tö
megeket magam köré, végül olyan 
nagyon kevesen maradtak, de an-
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nak a kevésnek is odaadtam a szí
vem és az egész életem. Cselekedj 
úgy, mint én.« S ilyenkor én be
letekintek az ür szemébe és meg
ígérem Neki, hogy úgy cselek
szem, mint 0.«

A v erd ick  E rzsébet d iak on issza  
főnöknő e m lé k ira ta ib ó l.

Hogy mi az, ami földi életün
ket boldoggá és gazdaggá teszi 
igazán, nem tudjuk. Bármennyire 
igyekeznénk is ezt elősegíteni, 
nem áll hatalmunkban, mennyivel 
kevésbbé tudjuk azt, ami az örök
élet Számára hasznos és így örök
re boldoggá tehet. Azért légy csen
des, szívem, ne akarj és ne kí
vánj semmit. Atyád jól tudja, mi 
szolgál megszentelődésedre. Ha 
életed terhe nyom és súlyosan 
reád nehezedik, hordozd türelme
sen s ne akarj mindenáron szaba
dulni tőle. Egyszer meg fogod 
látni, milyen múlhatatlan szüksé
ged volt rá s milyen kincset bír
tál benne. Mert ha nem így lett 
volna, az Ur nem helyezte volna 
a válladra. Hiszen Ő szerető Édes- 
atyánk, aki velünk csak jót tesz és 
bennünket nem földresujtani és le
tiporni akar. Ki tudná megmon
dani, milyen végtelen boldogtalan, 
szerencsétlen lennél, ha az Úr min
den kívánságodat teljesítené, tü
relmetlen panaszodat elnémítaná s 
elvenné az életedből azt, ami bol
dogságodat, üdvösségedet, megté
résedéit s megszentelődésedet 
munkálja. Akivel elkészült, azt el
viszi atyai hajiokába. De aki nem 
hagyja magát nevelni, hanem ke
serves sírása és jajgatása által 
vakká és süketté lesz minden ta
nítás, vigasztalás, Isten jóságának 
minden megnyilvánulása számára, 
azt az Ur kénytelen más nevelő
iskolába vinni. Légy ezért csend
ben én lelkem és bízzál az Isten
ben! Értelmeden felül szeret, meg
ért s csak javadat akarja.

Rejtett erő.
Egy édesapa vad almafácskát 

ültetett. »Mit csinálsz ezzel?« — 
kérdezte a fi,a. »Ez a száraz ág 
igazán nem érdemli meg a helyét.« 
í)e az édesapa így felelt: »Ne 
ítélj korán, gyermekem, ismered-e 
egyáltalán ezt a fácskát, amelyet 
száraz ágnak nevezel?« »Az alak
ját látod« — folytatta tovább az 
apa, »de nem tudod, mit rejt ma
gában. Látod, ez az igénytelen 
ágacska egyszer szép, magas fává 
nőhet. Néhány év múlva gyümöl
csöt fog hozni, s bőségesen meg
jutalmazza fáradozásunkat. Belül, 
a fában elrejtve, él az az erő, mely 
által képes gyümölcsöt teremni.« 
Nem' sok idő múlva a fiúcska apját 
ismét a fa mellett találta, amint a 
hajlékony,, gyönge ágat erős ka
róhoz kötözte. »Elveszed a sza
badságát!« — kiáltott a fiú, de 
az édesapa így felelt: »A kaié nem 
engedi, hogy az ágat vihar törje 
ketté.« Azután meglazította a ta
lajt, a fát szúró tövissel vette kö
rül, hogy a legelő állatok hozzá 
ne férhessenek.

A következő év tavaszán az 
édesapa újra a fácskához vezette 
fiát. Most egy ágat vágott le a 
mellette lévő gyümölcsfáról, majd 
éles késsel hatalmas vágást ejtett 
a kis fán, úgy hogy annak boro
nája a földre hullott. A fiú ré
mülten nézte. »Most azután oda
veszett minden fáradság!« Az 
édesapa csak mosolygott. Beoltotta 
a csonka törzset s azután gondo
san bekötözte. »Ha a kis ág az er
dőben maradt volna, ágas-bogas 
hajtásaival soha gyümölcsöt nem 
teremhetett volna, Gyümölcster
mővé azáltal lett, hogy beoltottam.«

S eljött az idő, amikor az igény
telen vad almafácskából gazdag 
gyümölcsöt termő fa lett. Dúsan 
megrakott ágaival mintha háláját 
fejezte volna ki a ráfordított sze
rétéiért, fáradozásért.
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„Elbocsátja, a forrásokat a völgyekbe.“ 
Zsilt. 104, 70.

Kínában a legutolsó híradás sze
rint 80 millió a menekültek, hon
talanok száma, akik a háború kö
vetkeztében hajléktalanul marad
tak. Természetesen sok közöttük a 
keresztyén is,, akik elsősorban a 
missziói állomásoktól várják a se
gítséget.

Egy misszionáriusnő egymaga 
400 menekültet fogadott be. A me
nekültekről való gondoskodás na
ponként nagy feladat elé állította. 
Vigasztalta őket Isten Igéjével, 
gyógykezelte őket. Voltak közöt
tük keresztyének és pogányok. A 
legnagyobb nehézséget azonban a 
vízhiány okozta. A missziói állo
máson nem volt forrás s így a 
közeli kútról kellett a vizet hor
dani. A. kútnál egy csendőr állt, 
de még így sem lehetett a rendet 
megőrizni. Egy napon a misszioná
riusnőtől megvonták a vizet, mert 
hiszen ő hordta el a legnagyobb 
mennyiséget. Nem volt más út 
hátra, mint Arra helyezni a terhet, 
akiről meg van írva: »Minden gon
dotokat Őreá vessétek, mert néki 
gondja van reálok.«

Néhány nap múlva a misszio
náriusnő előtt világossá lett, hogy 
a kertben kell ásatnia víz után. 
Férfiakat állított oda ásni egy bi
zonyos helyre, ahol úgy gondolta 
vizet kapnak. Azonban alig pár 
méter ásás után abba akarták 
hagyni, mert teljesen hiábavaló
nak látszott a munka. Csupán kőre 
bukkantak. De a misszionáriusnő 
nem engedett. Tudta bizonyosan, 
hogy vizet kapnak. Ki tudná leírni 
meglepetésüket, örömüket, amikor 
kitartó ásás után egy olyan nagy, 
szögletes kőre bukkantak, ami
lyennel a kútakat szokták leta

karni. S amikor a követ felemel
ték, kész forrás állt előttük, amely
ből rögtön meríthettek.

Évekkel ezelőtt használta a- for
rást a ház régi tulajdonosa. Ami
kor ő elköltözött, a ház sokáig üre
sen állt, a kutat betakarták s az
után megfeledkeztek róla. — A ba
jon segítve volt. A misszionárius
nő s egész háza népe boldogan val
lotta. : a pusztában is vizet fakaszt. 

*
»Újra meg újra bátorságot ád 

a tudat., hogy otthon imádkozok 
állnak mögöttünk« — írja Kínából 
egy misszionárius testvérünk. 
»Csodálatos, hogy háború és vér
ontás között még mindég vannak 
nyitott ajtók Isten munkája szá
mára. De a harc heves s a nap 
forrón tűz. Sok felülről való erőre 
van szükségünk, hogy el ne csüg
gedjünk. Kína ezer sebből vérzik, 
vigasztalás után eped, az Evangé- 
liom balzsama után.«

Kérjük az Urat, akinek kezében 
van' a népek sorsa, hogy a Japán 
és Kína közötti ellentétek meg
szűnjenek, s vége legyen a véron
tásnak. Imádkozzunk új lelki, testi 
erőért testvéreink számára, hogy 
híven kitartsanak akkor is, ha ké
sik szabadulásuk órája.

A hit valóban csoda. Bátor 
hőssé teszi még az olyan em
bert is, aki különben gyenge és 
szegény. Felruházza erővel, hogy 
így szólhat: »Még ha minden ör
dög rám akarna esni, királyok, 
papok égen és a földön ellenem 
volnának, mégis hiszek és tudom, 
hogy ezáltal a hitem által megtar 
tatom.«

*
Úgy elnémít ám szíremet.
Mint. jó anya a kisdedet,
8  oly csendesen nyugszom ma én, 
Mint gyermek, anyja hű ölén.

-
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT!
Ápr. 16. Ján. 20:19—31. I. Ján. 5: 

1-5. Ján. 21:15—19. I. Pét. 1:3—9.
/. Pét. 2:1—8. A testi életbe is mint 
csecsemők születünk bele s csak az
után növekedünk. így van ez a lelki 
életben is az újjászületéssel. De ha 
hűségesen élünk a leiki tejjel, Isten 
igéjével, akkor növekedni fogunk. Más 
hasonlattal is él az apostol. Köveknek 
nevezi az egyes lelkeket, amelyekből 
Isten temploma épül. Az alapkő Jézus 
Krisztus, Őrajta épül fel az egész 
épület. Minden egyes kőnek a maga 
helyén kell állnia, ahová Isten szánta, 
aki minden követ megfarag, kicsiszol 
nevelés, megpróbáltatás, szenvedések 
által, hogy egészen jól betölthesse á 
maga helyét.

Ápr. 17. I. Kor. 1:1—9. Zsolt. 66.
/. Pét. 2:9— 10. Lehetne-e szebb, drá
gább, többet mondó elnevezéseket ta
lálni, mint amilyenekkel a Szentírás 
illeti azokat, akik a Jézus Krisztusban 
való hit által Isten gyermekeivé lettek? 
Ki van ezekben fejezve az is, hogy 
Isten választotta őket, nem a maguk 
akaratából lettek és pedig csodálatos 
hivatásra választotta ki okét, hogy 
szentek legyenek, akiket Ö meg akar 
tartani a maga számára, hogy mint 
lelki királyok és papok szolgáljanak 
Őneki a világosságban. Nem emberi 
érdem munkálkodik itt, hanem isteni 
kegyelem. ;

Ápr. 18. I. Kor. 1:10—20. II. Móz. 
16:1—10. /. Pét. 2:11—17. Az Istentől 
való kiválasztottság kötelez. Isten 
gyermekei nem élhetnek úgy, mint a 
világ gyermekei. Bennök a léleknek 
kell győzedelmeskednie a test fölött. 
Ez avval is jár, hogy a hivő ember 
minden földi kötelességének is eleget 
tesz, feljebbvalóit tiszteletben tartja, 
a földi törvényeknek engedelmeskedik, 
és pedig nem kényszerből, hanem sza
badon és örömmel. S legfőbb ismer
tetőjele, természetesen, a szeretet.

Ápr. 19. I. Kor. 1:21—31. II. Móz. 
16:11—21. I. Pét. 2:18—25. Emberi el
gondolás szerint a jócselekedetért há
lát kell várni. Isten tudja, hogy ez 
nem így van. A jót jóval viszonozni 
csak azok tudják, akiknek a szívében 
már Krisztus él. A világ természete a 
hálátlanság. Éppen azért, mert a hitet
len embert bántja és megítéli má
soknak a jósága, azért nem tud erre 
mással felelni, mint azzal, amivel a 
legnagyobb jóltevönek, Krisztusnak is 
felelt: kereszttel. S a keresztet az

övéinek is úgy kell hordozniok, ahogy 
Ő hordozta.

Ápr. 20. 1. Kor. 2:1— 5. II. Móz. 16: 
22—36. /. Pét. 3:1—7. Az asszonyok^ 
nak még külön feladatot is ír elő 
a Szentírás, azt, hogy engedelmesked
jenek a férjöknek. A mennyei Uron 
kívül nekik még földi urok is van: 
a íérjök. Az engedelmesség, szerény
séggel, egyszerűséggel, csendes szol
gálattal párosulva, legjobban megnyer
heti a férj szívét az Urnák. Termé- 
mészetesen, a férjnek is megvan a 
maga külön feladata. S ha mindegyik 
megteszi a magáét, akkor tudnak egy
másért és együtt imádkozni.

Ápr. 21. I. Kor. 2:6—16. II. Móz. 17: 
1—7. I. Pét. 3:8—12. Isten gyerme
keinek egységét, amelyet az Ur Jézus 
olyan nagyon óhajtott, igen könnyen 
megronthatja az, ha az egyes tagok 
nem tudnak uralkodni indulataikon és 
azoknak legfőbb szervén és eszközén 
— a nyelvükön. Mennyire megrontja 
a békességet a nyelvnek sokféle bűne, 
még azok .közt is, akik magukat hívő 
keresztyéneknek vallják. De mivel igaz 
az Ur Jézusnak az a mondása, hogy 
»a szívnak teljességéből szól a szái« 
legfontosabb dolog az, hogy tartsuk 
tisztán a szívünket, tartsuk folyvást Jé
zus megtisztító vére alatt.

Ápr. 22. I. Kor. 3:1—HO. Zsolt. 23.' 
/. Pét. 3:13— 17.' A keresztyén élet so
hasem folyhat le szenvedés nélkül. Ép
pen egyik ismertetőjele a komoly ke- 
resztyénségnek az, hogy a világ gyer
mekei csúfolják és üldözik. Isten gyer
mekeinek felelete erre nem lehet az, 
hogy: hasonlót hasonlóval. Mert a ke- 
resztyénség második ismertetőjele az, 
hogy csendesen szenved'. Isten gyer
mekének elegendő az, hogy lelkiisme
rete nyugodt, hogy Urával és Meg
váltójával zavartalan összeköttetésben 
van. Isten gyermeke, erre törekedjél!

Ápr. 23. Ján. 10:12—16. I. Pét. 2: 
21—25. Ján. 14:1—6. Ef. 2:4—10. /. 
Pét. 3:18—22. Annak a néhány napnak 
a titkába enged bepillantást ez az 
Ige, amelyet Jézus, halála után, és 
feltámadása előtt a sírban töltött. Váj
jon csakugyan a sírban-é? Ez volna 
a nagy kérdés. Az Ige szerint nem a 
sírban, csendes pihenésben, hanem 
munkában. Azokhoz vitte el az evangé
liumot, akik azt még nem hallhatták. 
Számunkra nem fontos, hogy ennek 
a csodálatos igének az értelmét egé
szen a legmélyéig kikutassuk. Fcnto-
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sabb azért imádkoznunk, hogy ma, 
csaknem kétezer évvel Krisztus be- 
végzett váltságmunkája után ne le
gyen olyan sok lélek, aki még mindig 
nem hallhatta az evangéliumot, mert 
nem volt, aki elvigye neki.

Ápr. 24. I. Kor. 3:11—23. Zsolt. 67. 
I. Pét. 4:1—6. Krisztus testi szenvedés 
által végezte el a váltságot, de Nála 
a test igazán csak test volt, hús és 
vér. A lélek Nála semmi összekötte- 
tésben nem volt a testtel, nem volt 
a test uralma alatt, hanem egészen 
szabad volt. A mi emberi lelkünk meg 
van fertőzve a test kívánságai és bűnei 
által, tőlünk hát nem azt kívánja Isten, 
hogy hús és vér testünket feszítsük 
meg. hanem bűnös lelkünket, bűnbánat, 
megalázkodás, megtérés által. Csak ak
kor élhetünk nem testben, hanem-Is
ten szerint lélekben.

Ápr. 25. I. Kor. 4:1—5. II. Móz. 17: 
3— 16. /. Pét. 4:7—11. Istennek sokféle 
kegyelmi ajándéka van, s Ő ezt böl- 
csesége és jótetszése szerint osztogatja 
az övéinek. Fontos az, hogy kiki is
merje fői Isten sokféle kegyelmi aján
déka közt azt, amely néki adatott, s 
avval sáfárkodjék híven, nem hival
kodva vele, ha nagyobb az ajándék, 
s nem ásva el, ha kisebb. Afz; a keresz
tyén közösség lehet igazán egységes és 
megáldott, ahol minden egyes tag 
eszerint a szabály szerint rendezi be 
a maga életét.

Ápr. 26. I. Kor. 4:6—13. II. Máz. 
18:1— 12. I. Pét. 4:12—19. A hívő ke
resztyénnek nemcsak türelmesen kell 
szenvedni, hanem örömmel. Mert Krisz
tusért való szenvedése éppen annak a 
bizonyítéka, hogy Krisztushoz tarto
zik s kell-e ennél nagyobb öröm? 
A szenvedéseknek megtisztító erejök is 
van s erre a megtisztíttatásra Isten 
gyermekeinek is szükségük van. Ez a 
megtisztíttatás végzi el rajtok a di
csőségre való teljes elkészülést. Mi
lyen kegyelem az Úrtól, hogy alkal
masakká akar tenni bennünket arra 
a dicsőségre, amely számunkra elké
szíttetett. i

Ápr. 27. I. Kor. 4:14—¡21. II. Móz. 
18:13—27. /. Pét. 5:1—4. Isten orszá
gában a vezetőknek nem olyan szere
pük van, mint a földi országokban. 
Nem uralkodásra vannak elhíva, ha

nem szolgálatra. Példaadás a legfőbb 
feladatuk. Ezt a feladatot töltötte be 
maga az Ur Jézus földön jártában, 
s az Ö példáját követték az apostolok 
is. A korinthusbeliekhez írott első le
velében írja magáról Pál, hogy szol
gává teszi magát, hogy míg másoknak 
prédikál, ő maga valami módon mél
tatlanná ne legyen. (9. r. 27. v.) Ez 
a vezetőkhöz méltó lelkűiét.

Ápr. 28. I. Kor. 5:6—13. II. Móz. Í9:
I—  14. /. Pét. 5:5—7. Minden keresz
tyénnek alázatosnak kell lennie, azt írja 
az apostol. De az ifjakat külön is inti, 
hogy az idősebbeknek engedelmesked
jenek. Az idősebbeknek, azonkívül hagy 
már koruk is tiszteletet érdemel, több 
tapasztalatuk is van s így alkalmasak 
az ifjabbak vezetésére. De ez a vezetés 
is történjék alázatosságban, mint ahogy 
a tegnap olvasott Igék is mondották. 
Felmagasztaltatást senki ne várjon em
bertársaitól. Az Ur annak idején — 
bizonyára nem itt a földi életben — 
majd felmagasztalja a híveket. Ez nem 
a mi gondunk, ezt is az Urra vethetjük.

Ápr. 29. I. Kor. 6:1—8. Ésaiás 40: 
26—31. I. Pét. 5:8—14. Az ördög — 
akinek még létezését sem akarják
hinni a világ gyermekei — nagyon ha
talmas ellenség. Isten gyermekeit kü
lönös erővel támadja, mert hiszen
azok már ki vannak ragadva az ő 
kezéből. Isten kegyelmére van szük
ségük, hogy megállhassanak. De ha
megállnak a hitben, akkor ez a kegye
lem folytatja rajtok munkáját s min
dig erősebbekké és állhatatosabbakká 
teszi őket. S mindezért Istené a di
csőség. Az ő részök pedig a békesség, 
mint ahogy Péter, levele befejezéséül, 
evvel köszönti azokat, akik Krisztus
ban vannak.

Ápr. 30. Ján. 16:16—23. I. Pét. 2:
II— 20. Ján. 12:20—26. I. Ján. 4:9—14. 
Zsolt. 95. Milyen bíztató, lelkesítő fel
hívás ez a zsoltár! Ki van benne fe
jezve egy Istenben elrejtett léleknek 
öröme, hálaadása, alázatossága, hűsé
ge. Sürgető felhívás ez a megtérésre, 
az Ur előtt való meghódolásra. Intés, 
óvás a tévelygések, a szív megkemé
nyítésének veszélye elől. S mindenek- 
felett magasztalása Isten nagyságának, 
jóságának, dicsőségének. Buzduljonföl 
a lelkünk e bizonyságtételre!
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