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„Avagy nem tudjátok-e, hogy egy kicsiny kovász az 
egész tésztát megposhasztja? — Tisztítsátok el azért 
a régi kovászt.“ I. Kor. 5 : 6 - 7 .

Milyen sok munkája volt a péknek az új tésztával; mennyi anyagot 
használt el és mégis megposhadt a tészta. Mi az oka? Miért 
nem lett ez is olyan jó, mint a  másik? — „Égy kicsiny kovász 

az egész tésztát“ — megposhasztotta. Milyen szomorúság ez a pék
mesternek.

Egy emberi lelket látok magam előtt. Egy emberi életet, mely 
az Urat dicsőíthetné a maga egészében és ehelyett a romlás útjára 
tért. Már meg is indult a keskeny úton, a bontakozó tavasz üde rügyei 
mutatkoztak lelki életén és öröme tellett benne Alkotójának és Mes
terének. Egyszerre a sokat Ígérő élet más irányba terelődött: elseké- 
lyesedett, ellaposodott, majd a visszaesés csalhatatlan jelei mutatkoztak 
rajta. Megindult a lelki „poshadás“ csak egy kis ponton, de ez elég 
volt ahhoz, hogy az egész tészta, az egész lelki élet erről a pontról 
kiindulólag megromoljék. Talán az illető látta is azt az egy pontot, 
azt az egy kis régi kovászt az életében, de nem törődött vele, figyel
men kívül hagyta és ez volt azután a lelki romlás kiinduló pontja 
egész életében. Talán figyelmeztették is erre a veszedelemre keresz
tyén testvérei, de ő nem hallgatott rájuk, érzékenyen elfordult tőlük: 
mit árihat az az egy vétkes gondolat, egy komolytalan cselekedet?! 
Kicsiny rókák pusztítják el a szőlőt. Kicsiny bűnök állítják meg lelki 
életed előrehaladását. Kicsiny kovász az, ami megposhasztja a tésztát.

„Tisztítsátok el a régi kovászt!“ — hangzik a figyelmeztetés. — 
Nem tudom! — ez reá a lélek válasza. — Nem tudod? Igazán nem 
tudod, vagy talán nem is akarod? Miért? — Mert jó neked így is. 
Így kényelmesebb, így kellemesebb. És milyen feltűnő is volna most 
egy kis bűn miatt ilyen nagy dolgot csinálni. Jó lesz így is. Az a kis 
kovász a nagy tésztában elvész, — gondolod. Vigyázz! „Kicsiny 
kovász az egész tésztát megposhasztja.“ Ne tűrd meg magadban. 
Tisztítsd ki. Ne hidd, hogy nem tudod. Tudni fogod. Mert nem ma
gad csinálod. A Mester itt van. A Mester hív. A Mester segíteni kész 
és te hagyod magad megtisztítani, de úgy, hogy magad is akarod. 
„Akarsz: e megtisztulni?“ — mondja a Mester és te alázatos hittel, 
de az Úrtól vett teljes erővel felelhetsz: „Akarom!“ Dr. F. M. d. Ft.



66 F é n y s u g á r

Lépések a győzelem felé 
vezető úton.

Thimme L. könyvéből.

Ha Isten jelenlétében akarsz élni 
és így győzni, akkor arról gon

doskodjál, hogy Isten élő Igéjének 
— annak az Igének, amely az Is
ten Fiáról szól, Aki bűneinkért meg
halt és feltámadott a megigazulá- 
sunkért, — az alapján állj. Külön
ben nem jutsz messzire.

Isten irányító szavai alatt meg
hajolni és megkegyelmező szavai
ban hinni, elengedhetetlen követel
ménye az Isten jelenlétében való 
életnek és ezzel együtt a győze
delmes életnek is.

Egyél lelki eledelt, igyál lelki 
italt! Egyed és igyad a keresztről 
szóló beszédet, úgy erőt kapsz az 
Isten jelenlétében való életre.

De ne felejtsd el, hogy Isten 
Igéjének naponkénti evése és ivása 
nélkül eltűnik az új, ajándékozott. 
Isten jelenlétében való élet. Sokan 
nem tudják és nem hiszik ezt. — 
Az Istennel való közösség és Jézus 
szeretetének boldog, magasztos ér
zésében azt gondolják, hogy ez a 
boldogság mindig egyforma marad. 
Úgy érezték egy ideig, mintha sas
szárnyak hordanák őket. Nehézsé
geik nem is voltak. Isten kegyelme 
átsegítette őket ezeken. Kisértéseket 
nem is éreztek, vagy játszva le
győzték azokat. Milyen boldog volt 
ekkor életük! Azt vélték, hogy a 
győzedelmes élet számukra most 
és mindenkorra biztosítva van.

De egészen másképpen történt, 
mint ahogyan gondolták. Egy reg
gel, — miután előző este az Isten
nel való közösség boldogságában 
aludtak el, — fölébredtek és mind
azt, amijük volt, elvesztették. Isten, 
aki kimondhatatlanul közel volt 
hozzájuk, messze távolba tűnt elő
lük. A szív, amely csordultig vol 
boldog örömmel, egészen üres lelt.

Hogy megijedtek ezek az Istentől 
elhagyott lelkek! Halálos szomorú
ságot éreztek.

Vájjon mit kezdjenek? Hogy ta
lálhatnák meg a hibát? Az őszinte 
lelkek gyakran saját hűtlenségük
ben találják meg a hirtelen változás 
okát. De sokszor semmi közvetlen 
okot nem találnak. Hogy visszhang
zik akkor a levegő a tanácstalan 
lelkek aggódó kiáltásaitól 1

Valóban elhsgyta őket Isten? 
Valóban nincs út vissza az Isten
ben, való élet boldogságához? Oh, 
bizonyéra volt és van is ilyen út. 
Ez így hangzik: Egyél lelki eledelt, 
igyál lelki italt és légy csendben és 
várd Isten új kijelentését és a meg
próbáltatásokat, melyek nem ma
radnak el.

Hogy csináljuk ezt? Ha az Is
tent szerető lélek Isten eltávolodá
sát, vagy Istentől való elhagyatolt- 
ságát tapasztalja, ne jusson kétel
kedő gondolatokra. Ne kiáltson, 
ne szaladgáljon aggódva ide-oda, 
hanem térjen magába. Csendesed
jék le, vegye elő a  Bibliát, nyissa 
ki és olvassa. Talán talál egy Igét, 
ami megítéli, feddi és összetöri. A 
Szenlírás tele van ilyen Igékkel. 
Mit tegyünk azután? Nyíljunk ki 
az ilyen Ige előtt és vegyük ma
gunkba. Szóljunk úgy, mint a 
kananeita asszony: „Igen, Uram, 
bennem nincs más, csak halál és 
rombolás“ stb.

így eszünk és iszunk lelki ételt 
és italt, ami a természeti embernek 
olyan keserű. (Folytatjuk)

G O N D O L A T O K  ^

Kettős feladatokat csak meg
kettőzött hittel lehet megoldani.

A megaláztatás csak azok szá
mára lesz győzelemmé, akik ön- 
maguktól elfordultak és Jézusban 
pihennek.
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A legboldogabb nap.
E^gy boldog családi körben, hat 
*-J élő, mozgó orgonasíp között 
megkértem a mindig mosolygó 
özvegy édesanyát, mesélje el, 
melyik volt életének legboldogabb 
nspja.

„Csodálkozni fog, — kezdte el 
— ha azt mondom, hogy ez nem 
sokkal azután volt, hogy a férjem 
meghalt. Férjem lelkész volt. Életét 
egészen az Úrnak adfe. Sok, Meg
váltóját megtalált, lélek áldja az 
emlékét, de önmaga elégett ebben 
a munkában s már 40 éves korá
ban haza kellett mennie. Én itt 
maradtam hat neveletlen gyer
mekkel. A legkisebb alig múlt egy 
éves. Nyugdíjat nem igen remél
hettem, éppen akkor voltak a za
varos inflációs idők. Vagyont nem 
gyűjthetett a  férjem, mert hiszen 
minden fölöslegünket mindig az 
Ür szegényeinek adtuk. Ebben a 
világban tehát kevés reménységem 
volt, hogy gyermekeimet tisztesség
gel fölnevelhetem. Igen, de meg
maradt az én Megváltóm és jó 
Atyám a mennyben. Reábiztam 
magamat és gyermekeimet. És 
íme mindenünk megvan. Gyer
mekeim mind tisztességgel kitanít
tathattam, a fiúk egyetemre járnak, 
a leányok még középiskolába, egy 
fiamat a gyermektelen nővérem 
neveli, van családi fészkünk és 
mindig bőségesen, ami csak kell. 
Igaz, dolgozunk, én is, gyermekeim 
is keményen, de hiszen dolgozni 
öröm, ezt valljuk mindannyian s 
Megváltónk segít mindenben.

Az első időkben azonban gyak
ran voltak Ínséges napok is, de 
éppen ezek voltak a „legboldogabb 
napok“. Ekkor tapasztaltam meg 
mindig, mily közel van hozzám az 
én Megváltóm s mily gyöngéd 
szeretettel gondoskodik minden 
szükségemről, mily csodálatosan

u g á r“

tudja meghallgatni imádságaimat 
s mily különös, nem remélt utakon 
tud segíteni.

Az a nap is, amelyről meg 
akarok emlékezni, ilyen volt. Már 
este mondtam a gyerekeknek:

— Gyerekek, holnap ki kellene 
fizetni a tejszámlát délben s nékem 
nincs egy krajcárom sem. Kérjük 
a Megváltót, Ő tud adni annyit, 
amennyi csak kell.

A gyerekek együtt imádkoztak 
velem és nyugodtan lefeküdtünk. 
Nem volt a szívemben semmi 
nyugtalanság. Reggel újra kértük 
a Megváltót. A gyerekek, mivel 
közel volt az iskola, addig nem 
mentek el hazulról, míg reggel a 
postás meg nem jött. De az nem 
hozott semmit. A gyerekek csüg
gedt arccal néztek rám, de én csak 
bíztattam őket:

— Ne féljetek semmit. A mi 
drága Megváltónk tudja, hogy mire 
van szükségünk. Tud Ő máskép 
is segíteni, mint ahogy mi gon
doljuk.

A tízórai szünetben mindig 
átszaladtak a gyerekek kenyérért. 
Most mind azzal állított b e :

— Jött már valami, Mama?
— Nem, gyerekek, — mondtam 

— de ne féljetek, a Megváltó fog 
segíteni, csak imádkozzatok és 
higyietek 1

Égy kicsit azért magam is 
szorongtam már. Később valamiért 
el kellett mennem hazulról. Mikor 
jövök haza, a  pénzes levélhordó 
már ott állt az ajtóm előtt és várt 
egy pénzesutalvánnyal.

Csodálatos volt. Egy egyszerű 
gyári munkásleány, aki a férjem 
által találta meg a Megváltót, gon
dolt reánk, hogy mi most bizonyára 
nagy szükségben lehetünk és kül
dött egy kis összeget, amennyit 
a maga szerény keresetéből tudott. 
De a pénz éppen elég volt a tej
számlára és még maradt is belőle
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valami. Ó h , hogy örült a szívem! 
Nem győztem hálát adni Meg
váltómnak.

Tizenkettő után robogtak haza 
a gyerekek:

— No,mama,mi ujság?Jöttmár?
— De jött á m ! — lobogtattam 

meg előttük a pénzesutalványt.
Azt az örvendezést nem lehet 

leírni. Mindannyian letérdeltünk s 
úgy adtunk hálát az Úrnak. De a 
szó csak erről a csodáról folyt 
egész nap. Lina elmesélte, hogy 
tízórai után az iskolában minden 
öt percben fohászkodott a Meg
váltóhoz, hogy „csak el ne hagyja 
a mamát“.

Immánuel, a középső fiam meg 
csak elém áll egyszerre elgondol
kozva :

— De mama, ha ez így megy, 
akkor nem is kell többet dolgozni, 
csak mindig imádkozni és hinni I

Elnevettem magam ezen a 
gyermekbölcsességen s megmagya
ráztam neki, hogy ezt az „ó-ember“ 
mondta benne, a  nemdolgozó 
embernek azonban az Ur nem ad 
semmit. Immánuel szégyelte aztán 
magát és most 9 év után egyike 
a legszorgalmasabb gyermekeim
nek. A maga egyetemi munkáján 
kívül, amit mindig teljes eredmény
nyel végez, még nekem is segít 
az óraadásból keresett pénzzel s 
azonkívül az Isten országában is 
dolgozik, amennyit csak bír. Vasár
napi iskolát vezet, ifjúsági egylet
ben, zenekarban, énekkarban részt 
vesz, vasárnaponként orgonái a 
templomban.

Az édesanya elhallgatott s 
szemét boldogan nyugtatta meg az 
úrtól kapott kincsein, a gyerme
keken, akiket Őnéki nevelt. Én 
pedig felsóhajtottam: ,,Mily boldog 
is az a család, ahol a Megváltó 
az Ur! Bár volna már nálunk, 
magyaroknál is sok ilyen családi“ 

F. Z. (Tübingen.)

Meg nem hallgatott imák.Sokan imádkoznak olyan dol
gokért, amelyekre szerintük 

szükségük van. Jakab apostol azt 
mondja, hogy ezeket nem kapják 
meg. mert rosszul kérik, csak azért, 
hogy élvezetükre szolgáljon. Világi 
szórakozásra való dolgokat kérnek, 
vagy olyan tárgyakat, amelyek bű
nös, önző célokat szolgálnak. „Ké
ritek, de nem kapjátok, mert nem 
jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre 
költsétek azt.“ Jakab 4, 3.

A győzedelmes ima titka az, 
hogy úgy vagyunk egyek a szere- 
tetben az Úr Jézussal, hogy sem
mit sem kérünk a magunk számára, 
amivel megszomorítanénk az Urat. 
Szeretnék új ruhát. Miért? — Hogy 
abban díszelegjek és mutogassam 
magam azok előtt, akik engem 
ismernek? Nem. Csak azért, hogy 
Isten országának munkásához il
lően öltözködhessem. Szükségem 
van élelemre. Miért? — Hogy erő
sítsem magam bűnös, önző szóra
kozásokhoz? Nem. Csak azért, 
hogy Istent dicsőítsem. Tiszta szí
vet szeretnék. Miért ? — Hogy bol
dog lehessek és az égbe mehessek? 
Nem, nem. Nemcsak ezért, hanem, 
hogy ezáltal Istent dicsőítsem és neki 
segítségére legyek lelkeket meg
nyerni, akik Ői szeretik, Őbenne 
bíznak és neki engedelmeskednek 
Ha én ebben a szellemben kéret 
valamit, akkor az Úr Jézus meg 
adhat nékem mindent, amit kérek 
mert nem fogok semmi olyant kérni 
ami nem ö t dicsőítené. Ha nerc 
tudom, hogy valami az Urat di 
csőíti-e, akkor arra kérem, hog} 
csak úgy adja meg, ha javamrc 
szolgál.

............. ..... ........... ,.i.ii.i..i,i....... 'i.iiii.i....i...... :iii,,i,i,.i.i.n

Ahol meghidegült a szerete 
emberekkel szemben, ott a vilé 
gosság elé is árnyék került.
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A régi „én“ sirverse.
„Volt valaki: unott és fáradt, 
sötét, borongó szüntelen, 
csak néha fogták meg a lázak . . .  
Nem ismered?“ ,Nem ismerem!'

„Volt valaki: keresett egyre, 
és soha semmit nem talált, 
azért vált egyre könnyesebbre, 
azért szerette a halált,

azért volt minden vágya, álma 
a semmi és a végtelen!
Mintha most is előttem á lln a ... 
Nem ismered? “,Nem ismerem.'

„Most már halott. A sírkövére, 
kért, irj te néhány mondatot.
Talán emlékszel a nevére . .  . 
Remélte, hogy meghallgatod.“

,Jó Ráírom: „Én: aki voltam. 
Meghaltam. Elvégeztetett.
Halál voltam, jobb nekem holtan. 
Megismertem az Életet,

a Krisztust: éljen Ő helyettem ..  . 
Testem, lelkem reáhagyom.
Legyen Ő minden mindenekben.“ 
,Jó lesz-e így?' „Jó lesz nagyon."

B .E .

Úgy kell akarnunk, ahogy 
az Úr akarja.

L Ja  valaki a mozgó kocsiról ellen- 
* * kező irányban ugrik le, köny- 
nyen a kerekek alá kerül. Ha ellen
ben abban az irányban ugrik, ahogy 
a kocsi megy, kevésbé veszedel
mes. Így kell nekünk is cseleked
nünk: abban az irányban szaladni, 
amerre az Úr megy. Ellenkező eset
ben elgázolnak bennünket. Az em
ber a kerekek alá kerül. Lépést kell 
tartanunk az Úrral úgy, amint azt 
Ő akarja. Így jutunk folyvást előre.

Nem vagyok szegény.

M faluban volt egy szegény öreg- 
• asszony, akinek az ujjai a 

köszvénytől egészen el voltak gör
bülve. Kötéssel kereste meg ke
nyerét. „Szegény nénike“ — mond
ták gyakran a látogatói. De ezt ő 
nem fogadta el. „Szegény?" — 
mondta ilyenkor. „Senki sem lehet 
boldogabb, mint én. Meg van a 
szobám, a táplálékom és a saját 
kezemmel kereshetem meg min
dennapi kenyeremet. Hiszem, hogy 
Isten az én Atyám. Hiszem, hogy 
az Úr Jézus az Ő Fia, az én Meg
váltóm és így tudom, hogy ez a 
föld csak átmenet és egyszer oda
fent nagyon jó dolgom lesz. És 
én már itt egész nap örülhetek 
annak. Nem, én nem vagyok sze- 
geny 1

— ❖ —

A vak és a botja.

Egy költő és egy festő együtt 
szemlélték Poussin festményét, 

mely a jerichói vakok meggyógyi- 
fását ábrázolja. „Mi tűnt fel önnek 
leginkább e mesterművön ? “ — kér
dezte a festő. A másiknak minden 
nagyon tetszett: Krisztus alakja,a 
különböző arckifejezések, az egész 
kép összeállítása és a személyek 
elosztása. A festő mindent hely
benhagyott. A költő érdeklődésére 
azután a kép lépcsőjére mutatva 
ezt felelte: „Nem lát ön itt a lép
csőn egy eldobott botot?" „0h; 
igen, látom, de mit jelentsen ez?" 
„Hogy mit jelent? — Ezen a kü
szöbön ült nem régen a vak, bot
tal a kezében. De mikor Krisztus 
közeledését hallotta, az a remény
ség, sőt bizonyosság töltötte be, 
hogy meg fog gyógyulni és olyan 
erős lesz, hogy a  botot, mint szük
ségtelen tárgyat elhagyhatja és úgy 
sietett az Űr elé, mintha már látott 
volna.“
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k ü l m i s s z i ó
Részletek

Kunst Irén kínai magyar misszio- 
nariusno leveléből. A misszioná- 
riusno szabadságra jön haza és 
a levelet elindulása után írta.

„Az Úr tegnap és ma és örökké 
ugyanaz és nem feledkezik meg 
öveiről, bárhol is legyenek azok. 
Így tapasztaltam utóbbi 10 évi itt
létem alatt is, így tapasztaltam az 
elmúlt hetekben és 
elválás

-----------  — különösen az
nehéz pillanataiban: elég 

az Ő kegyelme. (11. Kor. 12. 9.)
Kérje az Urat, hogy Ő a sza

badság alatt is lépésről-lépésre ve
zéreljen, hogy egyrészt magam is 
új erőt nyerjek a munkára, más
részt pedig sokakat erősítsen és 
hogy útam a misszió javára szol
gáljon és az Ő neve dicsőítésére. 
Ámen ! Hogy nem előbb feleltem, 
annak oka egyrészt az volt, hogy 
vártam a nagy szeretettel küldött 
kis csomagot, de eddig még nem 
jött meg, — de talán Changshá- 
ban vár reám ? Hiszem, hogy nem 
vész el, ha megkapom, újra írok.

Január 30-án hagytam el Tsing- 
chowf, innét Changsába yisz az  
útam és aztán, ha az Űr úgy 
akarja, többed magammal Szibé
rián át megyünk Németországba, 
Rostockba, aztán Liebenzellbe.“

*
Kunstlrén misszionáriusnő 1930. 

december 9-én kelt, Tsingchowból 
küldött leveléből.

Advent első vasárnapján ünne
pelhettük karácsony ünnepét Sui- 
ningben és ugyanakkor volt három 
lélek keresztelője is. A Megváltó 
nagyon megáldotta az ott töltött 
napokat. A megkereszteltek közül 
kettő idősebb asszony és a  har
madik egy fiatal vak férfi. Liu, az 
egyik asszony, már több mint egy

— az összejövetelekre és 
hiszi, hogy Jézus az ő bűneit is 
hordozta. Különösen nyár óta na
gyon vidám. Mikor rablók jártak 
ímmingben, őt is megkötözték egy 
szijjal es ütlegelni kezdték, hogy 
ezüstöt csikarjanak ki tőle. Ekkor 
a szomszédnője azt kiáltotta a rab
lóknak: „Hagyjátok, hiszen ez egy 
nagyon szegény asszony 1“ Így kö
nyörült meg rajta az Úr. Ez hitét 
is megerősítette. A másik asszony 
egy egyszerű, hívő lélek. Buzgó 
bálványimádó volt, akit Liu asz- 

1 szony hívott meg az  osszejövete- 
le*tre és kérte, hogy higyjen az 
egyedül igaz Istenben. Most ör
vendező az Úrban és legyőzte 
azokat a szenvedéseket is, melye
ket fia, menye és szomszédai okoz
tak néki eílentáilásukkal. A vak 
Chunek évekkel ezelőtt egy trak
tátust adtam az utcán. Földmíves 
volt és nem tudott a traktátussal 
mit kezdeni. Amikor hirtelen meg
vakult, Suiningbe került, férjnél 
lévő nővéréhez. Az Úr elvezette 
hozzánk, ahol meghallotta az evan
géliumot és megismerte Jézust, mint ' 
a világ világosságát. Kéregetni szo
kott és gyakran gúnyos megjegy
zéseket kell hite miatt hallania.

Te is hallgatsz?
Víem csak a hiábavaló beszédek 
1̂ 1 miatt kerülünk egyszer ítélet 
elé, hanem azért is, mert hallgat
tunk akkor, amikor szólnunk kel
lett volna. Vádolni fog talán egy 
iskolatársunk, vagy valaki, akivel 
együtt dolgoztunk, hogy éveken 
keresztül egymás mellett végeztük 
a munkát, és éveken keresztül egy 
úton jártunk hazafelé és ő mégis 
mindig távolabb kerülhetett Isten
től. „Miért hallgattál? Miért hagytál 
elpusztulni? Miért beszéltél velem 
minden egyébről, csak az egy szük
séges dologról nem ?“
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Tudakozzátok az írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Május 1. I. Kor. 1 2 :1 — 11. Esdr. 3. 
Nagy öröm volt Izrael népe száméra, hogy 
a fogságból ismét hazatérhetett, de még 
nagyobb ölöm volt, hogy hozzáláthatott 
a szétrombolt jeruzsálemi templom újra
építéséhez. Örvendezéssel, hálaadással, 
szent komolysággal fognak ehhez a mun
kához. Erős fundamentumot vetnek, annak 
kifejezéséül, hogy hitök is erős funda
mentumon áll. Készséggel adják meg ön
kéntes áldozataikat s járulnak hozzá 
anyagi javaikkal is a temp'omépítéshez. 
Előljárnak a munkában a leviták, vagyis 
a papi nemzetség tagjai és Zorobábel ve
zetése alatt a királyi nemzetség tagjai.
S mikor leteszik az alapkövet, az egész 
nép ajkán kitör az ujjongó, hálaadó ének. 
bírásban és kiáltozásban is nyilvánul meg 
a szívek öröme. Megragadó képe egy, az 
ő Istenében örvendező népnek !

Május 2. I. Kor. 1 2 :12—31. Esdr. 4. 
Ahol Isten országának valamely részlete 
épitletik, ott az ördög nem alszik. Tudja, 
hogy Isten országénak építése csak az ő 
országának rovására történhetik. S az 
ördög mindig megtalá'ja a maga eszközeit, 
embereket, akiket felbujtogat, hogy álljanak 
ellene az Isten dicsőségére folyó munkának. 
Ideig-óréig sikerül is nekik a munkát meg- 

1 akasztani s úgy tetszik, mintha diadalmas- 
; kodnának, de az Ür ezt csak a maga 
, népének próbálására engedi meg s vég- 
[ leges győzelmet nem enged az ellenség

nek. A templomépítésnek itt is szünetelnie 
kell, de csak egy bizonyos meghatározott 
időig.

Május 3. Ján. 16:5—15. Jak . 1 :1 6 —21. 
Ján. 6 :6 0 —69. II. Tim. 2 : 8 —13. Istennél 
minden jó adomány és tökéletes ajándék 
el van készítve számunkra, csak az a 
kérdés, mennyit tudunk belőle elfogadni. 
Egyik legnehezebben elfogadható jó aján- 

: dék: nyelvünknek a fegyelmezése, amely- 
, ről Jakab apostol sokat beszél a levelében. 

Mennyi kárt okozunk avval, hogy gyor- 
j sabbak vagyunk a szólásra, mint a hallásra, 

vagyis, ha valamely dolgot egy oldalról 
meghallottunk, már sietünk róla beszélni 
és véleményt nyilvánítani, mielőtt még 
meghallgattuk volna a dolognak másik 

! oldalát. Nyissuk meg a szívünket jobban 
az Isten Igéje előtt, hogy az ez ellen a 
betegség ellen is beolthasson bennünket.

! Május 4. I. Kor. 13. Esdr. 5. Az Űr, 
mikor elérkezettnek látja az időt, hogy 

; Izrael népe újra hozzáfogjon az építéshez,

elküldi errenézve a a maga üzenetét a pró
féták által. S a vezetők bátorságot meríte
nek s a próféták által is támogatva, újra 
hozzáfognak az építéshez. S az Úrnak ha
talmas segítségét érezve maguk mellett, 
nem rettennek meg, mikor újra akadnak 
olyanok, akik a munkát meg akarják gátolni, 
hanem bátran bizonyságot tesznek róla, 
hogy ők a menny és föld Istenének szolgái 
s az ö  parancsára végzik ezt a munkát. 
Ilyen biztosan, bátran reltenlhetetlenül kell 
Isten gyermekeinek az Ö lelki országát is 
építeniök.

Május 5. I. Kor. 14: 1—2. Esdr, 6. Az 
Űrnél mindenek lehetségesek. Ha az Ő 
akarata az, hogy a Neki szánt épület el
készüljön, akkor Ő még a hitetlenek közt 
is tud támasztani pártfogókat, segítőtársa
kat, adakozókat. Senki meg nem akadá
lyozhatja, hogy az Úrnak háza felépüljön, 
s abban Isten népe örvendezzen és hála
dalokat zengedezzen. Dárius király a maga 
egész tekintélyével és gazdagságával oda
áll a templomot építő zsidó nép mellé s 
az ellenségnek vissza kell vonulnia. Sok 
ilyen drága tapasztalatot tett mér azóta 
is Istennek népe. Ne fogyjon hát ki ajká
ról a hálaadás 1

Május 6. I. Kor. 14: 13—25. Esdr. 7. 
Milyen csodálatos nagy mértékben meg
nyilvánul Dárius király jóakarata Esdrás 
és társai iránt 1 Minden tekintetben egyen
geti útjukat, hogy semmi akadálya ne le
gyen a munkának, hanem az dicsősége
sen bevégeztethessék. A hatalmas Isten 
kezét látja meg ebben Esdrás. Aki az ő  
nagy irgalmasságából feléje hajlította Dá- 
rius király szivét. Felelet volt ez Istentől 
arra, hogy „Esdrás erős szívvel törekedett 
keresni és cselekedni az Űr törvényét, és 
tanítani Izraelben a rendeléseket és Ítéle
teket." Ez a kulcs, amellyel megnyithatjuk 
Isten áldásainak tárházát.

Május 7. 1. Kor. 1 4 :2 6 —40. Esdr. 8 : 
15—36. Esdrás a legnagyobb pontossággal 
intézi a templomépítés minden ügyét. Az 
ajándékba kapott arany- és ezüstedények 
súlyét mind megméreti, s úgy adja őket 
számon a papoknak és lévitáknak. Isten 
országának munkájában nagyon fontos a 
pontosság és lelkiismeretesség. Semmit sem 
szabad felületesen végezni, elnagyolni. Ki
csinek látszó tévedések, mulasztások, fele- 
dékenységek sokszor okoztak már nagy 
zavarokat és bajokat. Isten Igéjében nem 
hiába vannak pontosan feljegyezve ezek



a külsőségeknek látszó dolgok is. Tanul
hatunk ebből a pontosságból.

Május 8. I. Kor. 1 5 :1 — 11. Esdr. 9 : 
5—15. Milyen megragadóan azonosítja ma
gát Esdrás népének bűneivel! Mintha ő 
követte volna el a vétket, úgy szégyenke
zik és úgy megalázza magát, úgy könyö
rög Istenhez bűnbocsánatért és szabadítás- 
ért. S mi, volt a bűn ? Az, hogy Izráel 
fiai, az Úr határozott parancsa ellenére 
összeelegyedtek a hitetlen népekkel s há
zassági viszonyba léptek azoknak fiaival 
és leányaival. S az Úr tudja, hogy ebben 
nagy veszély rejlik. Nem a hivő fél nyeri 
meg házastársát az Úrnak, hanem a hitet
len vonja magával a világba a másikat. 
Az Űr ma sem akarja, hogy az Ő hívő 
gyermekei a világ gyermekeivel lépjenek 
felemás igába. Sok engedetlen gyermeke 
az Úrnak szerzett már ezen a téren ke
serves tapasztalatokat, s állított mások elé 
elriasztó példát. Bár okulnának rajtok a 
többiek !

Május 9. I. Kor. 15: 12—28. Esdr. 10 : 
1—19. Elkövetett vétket csak alapos ren
dezéssel lehet jóvá tenni. Izráel fiai előtt, 
akkori világosságuk szerint nem állt más 
út és mód, mint elbocsátani a hitetlen 
asszonyokat. Nekünk, Jézus törvénye sze
rint, már nem lehet így eljárnunk Aki 
házasságra lépett, annak hordoznia kell az 
evvel járó terhet, bármily nehéz is az. 
Annál fontosabb, hogy mielőtt valaki éle
tének ezt a döntő lépését megtenné, vizs
gálja meg jól, hogy Isten akarata szerint 
választott-e, s ha nem, úgy szakítson ide
jében, mielőtt az Isten színe előtt lett eskü 
kötné. Csak ez az eljárás méltó Isten gyér-
mekeihez

Május 10. Ján. 1 6 :2 3 -3 3 . Jak 1: 
22—27. Luk. 1 1 :5 — 13. I. Tim. 2 : 1 —6. 
Valakinek a nevében valamit kérni nem 
csak annyit tesz: odaragasztani az illető
nek nevét a kérésünkhöz, hanem az ille
tőtől nyeri a megbízatást és felhatalma
zást a kérésre. így van ez a Jézus nevé
ben való kéréssel is. Sok imádság hangzik 
el, a melynek a végére oda van illesztve : 
„a Jézus nevében“, de amelyben nincs a 
Jézus szelleme, amellyel felhatalmazást 
ad a kérésekre. Ezt a felhatalmazást csak 
azok kapják, akik hit és engedelmesség 
által élő összeköttetésben vannak Jézussal, 
akiknek békességük van ő  vele és általa 
az Atyával. Mert Jézus és az Atya az egy, 
aki Jézusban van, az az Atyának is drága, 
szeretett gyermeke, akinek imádságait meg
hallgatja.

Május 11. I. Kor. 15 ; 29—44. Nehém. 1. 
Esdrás mellett a legfőbb vezető Jeruzsálem 
helyreállításánál, Nehémiás. Míg Esdrás a 
templomépítésének munkáját vezeti, addig 
Nehémiás a város megrongált kőfalainak 
helyreállítási munkáját veszi a kezébe, A 
fogságból már hazakerült zsidók nyomo

rúságáról szóló hír Artaxerses király ud
varában éri őt, ahol mint a király pohár 
noka szolgál. A hir nagyon szíven találja. 
Alázatos, bűnbánó, könyörgő imádságban 
borul le az úr előtt. Ő is, mint Esdrás 
teljesen egynek érzi magát népével annak 
bűneiben s a nép nevében viszi az Ur 
elé a bűnbánatot is. De figyelmezteti is az 
Urat, hogy a megtérő népnek kegyelmei 
Ígért s ő most erre támaszkodva viszi 
elé könyörgéseit. Kéri, hogy jelenlegi földi 
parancsolója, Artaxerses király előtt is 
kegyelmet találjon s engedélyt a haza
menetelre.

Május 12. I. Kor. 15:45—58. Nehém. 2, 
Az Istenhez való buzgó könyörgés meg
erősíti Nehémiás szivét, úgy, hogy bátran 
elő mer állni a király elé kérésével S nem 
hiába, mert kérése meghallgattatik. Ugyan
ilyen bátorsággal és biztonsággal teszi meg 
Nehémiás az előkészületeket is nagy mun
kájához. Míg mindent jól meg nem vizs
gált és el nem tervezett, addig nem is 
fordul emberi segítséghez, de mikor elér
kezik a munka ideje, akkor bátran és 
határozottan fölszólítja a munkásokat. Mer 
arra is hivatkozni, hogy ő rajta Isten ke
gyelme nyugszik, aki addig is minden 
lépését megáldotta. S itt is újra meglátszik, 
hogy Nehémiás valóban az úrnak válasz
tott eszköze. S ha ellenség újra akad is, 
Nehémiás bátran és nyugodtan indul meg 
a kijelölt úton.

Május 13. 1. Kor. 16 : 1— 12. Nehém. 4. 
Az ellenség először csúfolódással igyek
szik a jó munkát megakadályozni s mikor 
ez nem sikerül, fenyegetésre fogja a dolgot, 
De Nehémiás jól megszervezi a maga 
seregét. Egyik kezükben vakoló-kanál, a 
másikban dárda, így dolgoznak készen- 
állva mindenkor az ellenség visszaverésére, 
ha az támadna. De Nehémiás legfőbb 
fegyvere az imádság, ezt forgatja éjjel és 
nappal s az úrra való emlékeztetéssel 
biztatja embereit a munkára és a harcra. 
Az imádság, az Urba vetett bizalom ma 
is egyetlen fegyvere az Isten országát 
építőknek.

Május 14. Márk. 1 6 :1 4 —20. Csel. 
1 :11 . Luk. 2 4 :6 0 -5 3 . Kol. 3 : 1 - 4 .  Fel
séges Ígéret, hogy az újra a földön meg
jelenő Krisztussal együtt mi is megjelenünk 
majd dicsőségben. De az Ígéret, mint min
den Ígérete Istennek feltételhez van 
kötve. Ha feltámadtunk a Krisztussal. Ha 
már itt a földi életben megtagadtuk bűnős 
ó-emberünket, ha a halálba adtuk, úgy, 
hogy helyette föltámadhatolt az új ember, 
ha nem a földnek élünk, hanem az oda- 
fentvalóknak, ha igazi életünk a Krisztus
ban elrejtett élet, akkor lesz részünk az 
első feltámadásban s fogunk vele együtt 
megjelenni dicsőségben A cél ki van 
lűzve, az út meg van jelölve, fussunk rajta 
a cél felé 1
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