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Sejted-e pünkösd értelmét?

A Szentlélek nélkül az Evangélium az ember számára földbe ásott 
kincs, ami ott is marad A Szentlelket nem pótolhatja semmi emberi 
bölcsesség vagy erő. „Valid meg bűneidet és higyj“ — ezt is a 
Szentlélek munkálja a szívedben. Istennek országa ma is, úgy 
mint az apostolok idejében: békesség, öröm és a Szentlélek igaz
sága. A Szentlélek nincs egyik egyházhoz sem, és egyik közös
séghez sem kötve, sem nemhez, sem korhoz, sem foglalkozáshoz. 
A szél fú, ahová akar. Nélküle nincs lelki élet.

V etted-e a Szentleiket?
» Pünkösd a komoly és 

oly kevesek által ismert 
igazságot hirdeti: Szentlé
lek nélkül senki sem hív
hatja Jézust Urának.* 

Szentlélek nélkül nincs 
bűntudat,

nincs hit az értem meg
feszített Krisztusban, 

nincs az Úr Jézus ne
vében elmondott ima, 

nincs bibliaismeret, 
nincs üdvbizonyosság, 
nincs közösség Isten 

népével.
A Szentlélek az, aki min

ket elhív, aki belőlünk bűn
bánó és hívő embereket 
formál,

aki minket megvigasztal 
a bűn, a szükség és a 
halál szomorúságában;

aki Isten szent Igéjét fel
tárja előttünk, 

aki minket megszentel, 
aki minket megbizonyosít 

afelől, hogy Isten gyerme
kei vagyunk.

V il.  évfo lyam , 10. szám. 
1931. május 15.
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Az utolsó éjszaka.
(B. G. lelkész halálára, 1931. épr. 20—21.1

Ej volt, csendes tavaszi éjszaka.
Odakint zajos mulatságból ha

zatérő emberek járták az utcát, 
majd autó tülkölt. Idebent a fehér 
klinikai szobában csak egy hal
vány lámpa sugározta szét szelíd 
fényét. Más fény volt az, ami 
valóban világított, ami körülvette 
a haldokló lelkészt és imádkozó 
őrizőit. Hosszú, szenvedésteljes 
napok nyoma szántotta végig a 
kedves arcot, vágott mély ráncot 
a száj köré, de a két szem szelíd 
fénnyel, szinte boldog sugárzással 
nézett felénk és valami kimondha
tatlan csendről, békességről, nyu
galomról beszélt.

A* hosszú éjszaka csendjében 
nem sok szó, sok beszéd hang
zott, csak néha szólalt meg a hal
dokló és minden szava egy hatal
mas bizonyságtétel volt arról, hogy 
Abban, akiről oly sokszor beszélt 
a szószékről híveinek, ő maga is 
hisz, hogy Az, akit mint Meg
váltót hirdetett, neki is Megváltója 
lett, hogy számára nemcsak írott 
szó az Evangélium, hanem élet 
és valóság, mely erőt ad neki 
arra, hogy a szenvedések közt is 
csendes, hálás, békés legyen és 
mely erőt ad néki átmenni az élet
ből a halálba, az ideigvalóból 
az örökkévalóságba, erőt ad arra, 
hogy a szenvedésekben is az Úr 
szeretetét lássa és az Ő kezét fogja.

„Az én Megváltóm él, én is 
élni fogok“, mondja a suttogó ajak 
a feltétlen bizonyosság határozott 
ságával. Csend van, és a csend
ben újra meg újra megszólal a 
haldokló ajka: „Az utam el van 
készítve, Jézus vár.“ — „Készen 
vagyok, megyek hozzá.“ ......... Ke
serű, a pohár, de kiiszom, mert 
az Úr Jézus adja. így van jól.“ 
— „Fiam“, — szól fiához fordulva, 
„légy jó fiú. Bízzál Istenben, mert

csak ez az, amire szükséged van, 
ami segíthet rajtad.“ — „Én haza 
megyek, minden nagyon jól van.“
— „Imádkozzanak“ — és mellette 
térdelve vittük fáradt lelkét az Úr
hoz. Közben a beteg nagy fájdal
mában vonaglott, és az ima elhall
gatott: „tovább, tovább, mégl“ 
szólalt meg a haldokló és az ima 
végén ő is pár suttogó, halk, em
beri fül számára alig, érthető 
szóval fordult Atyjához. És Ő meg
értette azt. Az órák múltak, még 
utoljára vette magához Urának, 
kivel már egészen egy volt, testét 
és vérét.

Odakint hajnalodott. Vájjon 
lesz-e még hajnala idelent a haza- 
költöző léleknek, vagy odafent 
virrad számára úránál ? „Világo
sodik“ — szól — „a világosság el
űzi a sötétséget.“ És szeme mesz- 
sze tekintett, oda, ahol soha többé 
nem lesz sötétség és nem lesz éj
szaka.

„Most velem szenvedtek egész 
éjszaka, nagyon jó volt így, na
gyon szép volt, köszönöm. Min
denben csodálatosan Isten kezét 
láttam.“ Zsibbadt, merevedő kar
jával magához ölelte feleségét, fiát 
és nekünk is jutott egy-egy szerető 
simogatás, meleg kézszorítás és a 
kedves szemeknek egy-egy meleg 
sugára.

Reggel lett. Az orvosi tudomány 
még órákon át vívta meddő har
cát a halál ellen. Végül a halál 
győzött. Igazán a halál győzött?
— Nem. Az élet győzött. „Az én 
Megváltóm él, én is élni fogok.“ 
A sokak számára oly kedves arc, 
még utolsót vonaglott, a hidegedő 
kéz a halál merevségével zárta 
körül a benne levő kezet és a lé
lek a halál kapuján keresztül el
szállt oda, ahol már nem lesz 
többé halál illatja, nem lesz válás, 
nem lesz fájdalom, oda, ahol vár 
rá Ura és Királya, készen tartva
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számára a pálmát és koronát: „Jól 
vagyon jó és hív szolgám, kevesen 
voltál hű, sokra bízlak ezután, menj 
be a te Uradnak örömébe.“

Dr. F. M. d. fi,

„Aki hisz én bennem, 
ha meghal is, él.“

Egy nagyrabecsült és szeretett lel
késztestvérem és barátom sú

lyos betegágyánál álltam. Hálás 
vagyok az Úrnak azért, hogy ott 
állhattam. Tudom, hogy ez az Úr 
akarata szerint volt. Kevesen vol
tunk. Mindössze öten: hitves és 
gyermek, két diakonissza testvér és 
én. Lélekben sokan vették körül a 
beteget. Az egész gyülekezete.

Éjszaka volt. Éjfél után. Ami
kor azok, akiknek szemét kerüli 
az álom, már várva-várják a haj
nal pirkadását. Mi arra gondol
tunk, hogy betegünk nemsokára 
átlépi a nappal és éjszaka, a vilá 
gosság és sötétség határát, és be
lép ama birodalomba, ahol nem 
várja már soha többé a hajnal 
pirkadását, mert ott örökké vilá
gos, dicső nappal van . . .

Betegünk megszólalt., Hallgat
tuk szavait. A hívő, az Úr akara
tában megnyugvó, az utolsó útra 
felkészülő lélek felejthetetlen sza
vai voltak. Alkalmasak arra, hogy 
szívfájdalom és könnyhullatás kö
zepette is csendes békességet érez- 
zenek azok, akik hallották.

Igen. Az utolsó, nagy útra ké
szül. Tiszta öntudattal. Csodálatos 
határozottsággal.

„Ha reggelig élek, kiszolgálta
tod nékem az úri szent vacsorát“, 
— mondja felém fordulva.

„Nem kell reggelig várnod, most 
is örömmel kiszolgáltatom“ — fe
leltem.

„Jól van.“ És megelégedés sú- 
gérzott szeméből .

Az éjszaka halálcsendjében fel
száll az imádság. „Uram, aki ha
lálba mentél érettünk, hogy diadal
maskodhassunk a halál felett, óh, 
könyörgünk, ha úgy határoztad, 
hogy a mi szeretett betegünk le
tegye a földi vándorbotot, óh, légy 
vele a halál árnyékának völgyé
ben; bocsáss meg néki minden 
bűnt s adj néki életet a Te éle
tedből, örök életet a Te országod
ban! . . .“ És felhangzik a vallo
más, szaggatottan, fáradtan, de 
határozottan : Vallom, bánom min
den bűnömet és hiszek az én Uram 
bűnbocsátó kegyelmében . . .  És 
elhangzik az Ige — éreztük az Úr 
szent jelenlétét: „A mi Urunk a 
Jézus Krisztus azon az éjszakán, 
melyen elárultaték, vévé a kenye
ret . . .“ És azután vették az úri 
szent vacsorát: a haldokló apa, 
a hitves és a fiú! És ott térdelt 
velük együtt a két diakonissza test
vér, lélekben egy velük. És békes
ség szállt a szívekbe. Ámen, ámen, 
ámen ! . . .

Elment. így akarta az Úr. Fáj, 
de ki akarna panaszkodni, zúgo
lódni? Senki. „Legyen meg a Te 
akaratod, miképpen a mennyben, 
úgy itt a földön is! . . .“

Ráhullik a föld göröngye a ko
porsóra. Mintha a vérző, gyászoló 
szívre hullanék. És mintha a meg
tört hitves lelkiereje fogytán volna. 
De hűséges az Úr! Szól a gyer
mek, a hit meggyőző hangján: 
„Anyám, édesapa é l 1“ . . .

„Halál, hol a te fullánkod? 
Pokol, hol a te diadalmad? . . . 
Hála az Istennek, aki a diadalmat 
adja nékünk a mi Urunk a Jézus 
Krisztus által.“

Napok múltak . . . Álmodtam. 
A p i parochián zongora szól és 
énekszó hallatszik. A gyászoló öz
vegy éneke. Az emberek megáll-
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nak az ablak alatt. Lehetséges ez? 
Síri némaségot gondoltunk, és íme, 
énekszói Kétségbeeséstől féltünk, 
és íme — énekszó. Lehetséges ez?

De aztán hallgatódznak. És mi
nél tovább hallgatják az éneket, 
annál jobban eltűnik a kérdés a 
szemükből, örömsóhaj kél a szí
vekből, hálára kulcsolódik a kéz . . .  
Lelkűkben együtt éneklik a gyá
szolókkal : ,,Mind jó, amit Isten 
tészen . . .“

Álmodtam. Igaz. D e. . .  „anyám 
az álmok nem hazudnak ! . . .“ 
Ugye, ez az álom nem hazudik? 
Ugye, van békesség — az Úrban!...

Z. H.

A keresztyén szentség.

Luther 1539-ben „a zsinatokról és 
egyházakról" című művében 

többek között ezt írja:
Keresztyén szentség (Heiligkeit) 

e z : „ a Szentlélek az embereknek 
az Ür Jézus Krisztusban való hitet 
ad és őket ezáltal megszenteli, 
Csel. 15 :9 , azaz új szívet, lelket, 
testet, cselekedetet és lényeget ké
szít és Istennek parancsolatait nem 
kőtáblákra, hanem szívekbe Írja, 
II. Kor. 3 :3 . Vagyis: az első tábla 
szerint az embereknek Isten igaz 
megismerését adja, hogy azok, a 
Szentlélek által megvilégosítva, igaz 
hittel, minden eretnekségnek ellent- 
állni, minden hamis gondolatot és 
tévelygést legyőzni és így az ördög
gel szemben az igaz hitben meg
maradni tudjanak. Erőt is ad és 
megvigasztalja a bárgyú, csüggedt, 
gyenge lelkiismereteket a bűn kísér
téseivel szemben, hogy a lelkek el 
ne csüggedjenek és kétségbe ne 
essenek, sem kíntól, szenvedéstől, 
haláltól, Isten haragjától és ítéle
tétől meg ne ijedjenek, hanem a 
reményben megerősödve és meg
vigasztalódva, merészen és örven
dezve legyőzzék a Sátánt. Ügyszin-

tén igaz istenfélelmet és istensz< 
tetet is ad, hogy Istent meg 
vessük és csodálatos ítéletei e 
ne zúgolódjunk, sem azok n 
ne haragudjunk, de minden! 
ami történik, legyen az jó v 
rossz, Őt szeressük, magasztal 
tiszteljük s Néki hálát adjunk, 
a léleknek új, szent élete, az ' 
tábla szerint. A keresztyének 
rom főerényének: hitnek, rem< 
nek, szeretetnek is mondják 
I. Kor. 13: 13. és a Szentle! 
mely ezeket, mint az Úr Jc 
Krisztus szerzeményeit, nek 
adja, bennünk munkálja, sam 
catornak és vivificatornak (r 
szentelőnek és éltetőnek) . . .

A második tábla szerint a Sz 
lélek a keresztyének testét is r 
szenteli és megadja, hogy azt 
szülőknek és feljebbvalóknak k 
séggel engedelmeskednek, b 
szeretők, alázatosak, nem h 
gosak, bosszúállók, rosszleik 
banem türelmesek, barátségo 
szolgálatkészek, testvériesek, 
szemérmetlenek, hézasságtöről 
kölcstelenek, hanem szemérme 
erkölcsösek asszonnyal, gyen 
kel és cselédséggel vagy azok 
kül. Továbbá: nem lopnak, ki 
kodnak, fösvénykednek, csa 
stb., hanem tisztességes mu 
végeznek, becsületes úton ta 
fenn magukat, szívesen kölcsö 
nek, adnak, segítenek, ahol 
tehetik, tehát nem hazudoz 
csalnak, kisebbítenek bárkit 
hanem jóságosak, igazak, \ 
és állhatatosak, és amit a pr 
csolatok még megkívánnak, 
cselekszi a Szentlélek, aki a I 
is megszenteli és ilyen új i 
kelti, míg majd teljesen elve 
tetik amaz életben. És ez a ke 
tyén szentség. És ilyen emb 
nek itt e földön mindig kell 
niök, ha mindjárt csak ketten 
hárman volnának is, avagy cs
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a gyermekek. Öreg kevés van. És 
akik nem azok, azok ne tartsák 
magukat keresztyéneknek és mi 
ne is vigasztaljuk őket, hogy ők 
keresztyének, hivatkozván arra, 
hogy hiszen itt van az Úr Jézus 
Krisztus bűnbocsátó kegyelme . %. 
Bizonyos, hogy ezek sem az Úr 
Jézus Krisztust, sem a Szentlelket 
nem bírják és nem értik meg. Z. H.

»

Pünkösd.
— Reck Károly. —

A pünkösd jő — de meg nem érti titkát 
A szív, amelyben még az Úr nem é l ;
Ili a tavasz, — bimbófejök kinyitják 
A kis virágok, zöldül a levél;
Mit ér, a természet ha újra éled,
A föld örül, madárka énekel,
Ha emberszívben még az égi Lélek 
Élet tavaszét nem költhette fel?

Ha szíveink a Lélek át nem hatja,
Hervadt virág csak minden ünnepünk, 
Hiába volt a szent karácsony napja,
A husvét fénye föllángolt — s letűnt,
Az Ür csak egyszer járt itt lenn a földön, 

i Értünk csak egyszer halt kereszthalált,
De kell, hogy pünkösfl újra s újra jöjjön, 
Mert életet csak Isten Lelke ád.

F ord .: Vargha Gyuláné.

Pünkösd Oroszországban.

Egy kommunista családnak meg
haltak a gyermekei. A fiatal, 

szép és rendkívül művelt anya kije
lentette a férjének, hogy öngyilkos 
lesz, mert nincs már semmi célja 
az életének. Nagyon nehezen sikerült 
csak a férjének megnyugtatni és 
lebeszélni rettenetes tervéről.

Nemsokkal ezután meghalt a 
férje is. A szegény asszony kétségbe
esetten fogott most már tervének 
megvalósításához. Először mérget

vett be, de életben maradt. Azután 
fel akarta magát akasztani. Már az 
asztalon állt és a kötél a nyaka 
körül volt fonva, amikor eszébe 
jutott Judás. „Nem, úgy, mint Júdás, 
nem akarok meghalni“, mondta ma
gában és elállt tervétől.

Néhány nap múlva újra úgy 
érezte, hogy nincs ezen a földön 
helye és felvágta ereit. Amikor meg
látta a sebből kiömlő vért, elvesz
tette eszméletéi és leesett a székről. 
A zajra a szomszédja figyelmes lett 
és orvost hívott. Csodálatos módon 
meggyógyult.

A Sátán nem akarta elereszteni 
zsákmányát és néhány hét múlva 
újra méreghez nyúlt, megint hiába. 
Kétségbeesésében meglátogatta egy 
kommunista barátnőjét és az író
asztalán egy revolvert látott. Egy 
pillanat alatt zsebretette és kisietett 
gyermekei sírjához. A revolver elsült 
és eszméletlenül esett össze.

Kórházba szállítják és ott ébred 
fel néhány nap múlva. „Hol vagyok, 
a pokolban?“ kérdezi rémült tekin
tettel. „Nem a pokolban, hanem a 
kórházban“ felelik szomszédai. „Miért 
van olyan sötét?“ „A szemevilágát 
elvesztette“, volt a rövid és rettenetes 
felelet.

Nemsokára egyedül maradt a 
szobában. Amilyen erővel csak bírta, 
verte fejét a falba, hogy így vessen 
véget most már kétszeres nyomorú
ságának. Minden hiába. Teljesen 
fásultan fekszik betegágyán.

Hiába zokog ott öreg édesanyja, 
hiába kérlelik testvérei, nem hallgat 
rájuk. Még ágyban fekve diktál cikke
ket az istentagadók lapjába.

De a Jó Pásztor ez az eltévedt 
juh után is járt, amig meg nem 
találta. Egyik nap meglátogatta egy 
iskolatársa, aki egy hívő közösség
nek a tagja. „Miért hadakozol Isten 
ellen, — kérdezi — mikor még Istent 
és az Ő szent Fiát nem is ismered ? 
Gyere el egy összejövetelre és te is
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megtalálod, amire szükséged van.“ 
„Igen, el fogok menni és nyilváno
san fogok ellentmondani nektek. 
Újabb anyagot gyűjtök cikkeimhez,“ 
mondta keserű kacagással.

A vak nő elment. Hallja az 
éneket, megérti Isten Igéjét és össze
törik. A kereszt nagy ellensége le
győzve fekszik az Űr lábainál 

Mint Pál apostol, úgy ő is olyan 
erővel tesz most már bizonyságot 
az Úr Jézus kegyelméről, hogy senki 
sem tud neki ellenállni. Ha össze- 
jövetelekel tart, a terem rendszerint 
tele van. Le szokta venni fekete 
szemüvegét és miközben a hallgató
ság felé fordítja sápadt arcát és sötét 
szemüregeit,így szól: „Meg akarom 
nektek mutatni, kedves barátaim,hogy 
a Sátán hogy jutalmazza meg egy 
hűséges szolgálóját.“ — Azután fel
emeli karjait, amelyeken a mély seb
helyek látszanak. „Az én életem el
veszett, de Jézus vére megmentett.“ 

Ez a világtalan nő sokakat vezet
hetett el a világosság örök forrásához.

Egy bizonyságtétel az 
oxfordi ébredésből.

Már 30 év óta boldog bizonyság
tévő keresztyén nő voltam. De 

ezen hosszú idő alatt mindig érez
tem valami hiányt. Nem volt teljes 
a győzelmem,, nem volt teljes a 
békességem. Éreztem, hogy nem 
élek úgy, amint azt Isten Igéje 
várja és követeli. Amikor életem
ben először hallottam a teljes biza
lomról, éreztem, hogy ez az, ami 
nékem hiányzik, és én komolyan 
akartam bízni, de nem tudtam. Az 
én leányom, aki még csak kezdő 
keresztyén volt, el tudta fogadni 
teljes bizalommal az Úr kegyelmét 
és már több mint egy éve él tel
jesen új életet.

Nem tudtam megérteni, hogy ő | 
azt miért tudja, amit én nem tudok r 
megtenni. Imádkoztam, tusakod-1 
tam, minden könyvet elolvastam, ’ 
ami erről a tárgyról szólt, s elmen-1 
tem minden órára. De hasztalan;! 
úgy éreztem, hogy távolodom aj 
céltól, ahelyett, hogy közelednék.!

Elhatároztam, hogy az oxfordit 
mozgalomban részt veszek, abban I 
a reményben, hogy majd itt nye
rem el az áldást. Amikor az uta
zásom napja közeledett, bezárkóz
tam a szobámba, hogy imádkoz
zam.

Ekkor hirtelen mint egy pikkely 
esett le szemeimről és én láttam. 
Megértettem, hogy keresztyénsé- 
gém hosszú ideje alatt én akartam 
saját emberi erőmmel mindenáron 
fogva tartani az Úr kezét s ebben 
erőlködve sokszor már-már elvesz
tettem minden erőmet. Most pedig 
megláttam, hogy Krisztus tart en
gem s ahelyett, hogy erőlködnék, 
az Ő erős szerető karjaiba vetem 
magam, hogy Benne pihenjek. 
Azóta az én lelkem tökéletes bé_- 
kességben nyugszik. Jézus az Ő 
karjaiba vett s kebelén hordoz s 
nékem sem félelmem, sem aggo
dalmam nincs. Ez oly egyszerű, 
hogy azon csodálkozom, hogy nem 
láttam én ezt előbb. Amióta ezt 
a nyugalmat megtapasztaltam, úgy 
látom, hogy ami ezelőtt nehéz volt, 
most csodálatosan könnyű lett.

Az Aranyparton lakó négerek
nek van egy szava Isten meg
nevezésére, ami annyit jelent, 
hogy: „Ha reátámaszkodom, nem 
törik el“.

Ha nem akarod, hogy egy 
betegségbe kétszer beleessél, ak 
kor figyeld nagyon jól meg, hogy 
mire tanít.
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Tudakozzátok az írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Május 15.1. Kor. 16 :1 3 —24. Nehém. 5. 
Nehémiésnak igazi keresztyén szociális ér
zéke van, sok száz évvel a keresztyénség 
létezése előtt. Fölveszi a szegények gond
ját, s nemcsak a többi elöljárót szorítja ró. 
hogy méltányosságot és irgalmasságot gya
koroljanak a szegény néppel szemben, 
hanem ő maga is a legnagyobb önzetlen
séggel és áldozatkészséggel mond le olyan 
anyagi javakról is, amelyek joggal meg
illetnék, hogy ez által szegényebb atyafiain 
segítsen. Az ilyen elöljárók vezetése alatt 
szívesen szolgál és dolgozik a nép. Bár 
belátnák ezt s így cselekednének mindenütt 
a keresztyén elöljárók is.

Május 16. Zsolt. 73 : 1— 15. Nehém. 6. 
Mennyi furfanggal igyekszik az ellenség 
Nehémiás munkáját elgáncsolni. Nem 
retten vissza hazugságtól, fenyegetéstől, 
sőt attól a szándéktól sem, hogy Nehé- 
miást megölje. De mindez hiába 1 Nehé
miás onnan felülről vett bölcseséggel átlát 
minden tervükön, s bátran ellene mer 
állni minden kisértésnek. Tudja, hogy ha 
látszólag egyedül áll is szemben az ellen
séggel, mellette van a leghatalmasabb 
pártfogó, az Ür, s ebben a tudatban ret
tenthetetlen bátorsággal folytatja és végzi 
el megkezdett nagy munkáját. Jeruzsálem 
kőfala helyre van állítva.

Május 17. Ján. 15 :26  — 16 :4 . I. Pét. 
4 :8 -11 . Ján . 7 :3 3 - 3 9 .  Ef. 1 :1 5 -2 3 .  
„Még nem vala Szent-Lélek“, ez nem úgy 
értendő, mintha a Szent-Lélek" még nem 
létezett volna, mert hiszen ö  örökkévaló, 
mint a Szentháromságnak mindegyik sze
mélye, hanem úgy, hogy a Szent Lélek a 
maga teljességében még nem töltetett ki 
az emberek szívébe. Ez Jézus halálához, 
feltámadásához és dicsőséges mennybe
meneteléhez volt kötve. Nagypénteknek, 
husvétnak. áldozócsütörtöknek le kellett 
folynia a maga nagy eseményeivel, mielőtt 
elérkezett pünkösd.

Május 18. Zsolt. 73: 16—28. Nehém. 8. 
Esdrás beszédének, amellyel a törvény- 
könyv olvasását kiséri és magyarázza, 
alaphangja az öröm. Isten azért adta ne
künk az Ö szent Igéjét, hogy abban meg
találjuk az örömnek torrását. De mi is csak 
úgy találhatjuk meg, ha előbb, mint a zsidó 
nép is, alázatos szívvel leborulunk az Ür 
előtt s úgy vesszük szívünkbe az ő  igéjét.

Május 19. Zsolt. 74 : 1—11. Nehém. 9 : 
1—20. Az öröm, melyet Isten számunkra 
az 0  szent Igéjében ad, úgy lesz teljessé,

ha az előbb átvisz bennünket a bűnbánat 
keserűségén s eszünkbe juttatja nemcsak 
eddigi bűnös életünket, hanem Istennek 
nagy kegyelmét is, amellyel minket akkor 
is szeretett, mikor még meg voltunk halva 
a mi bűneinkben, s mindent elkövetett, 
hogy bennünket a halálból életre keltsen. 
A mi bűnösségünk s Istennek kegyelme, 
ez a két nagy ellentét találkozott a Gol
gotán, s ennek felismerése aláz meg és 
tör össze bennünket, de egyúttal békes
séggel és örömmel is tölt be.

Május 20. Zsolt. 7 4 :1 2 —23. Nehém. 
9 : 21—38. Az ember bűne nagy, de Isten 
kegyelme még nagyobb. Újra meg újra 
kiterjeszti karjait a tőle elfordult és eltávo
zott ember felé, mindaddig, míg ez, le
győzve ennyi kegyelem és szeretet által, 
igazán és egészen oda nem adja magát 
neki. Isten nemcsak meg nem töri a szö
vetséget, amelyet az emberrel kötött, ha
nem újra meg újra kész azt ismét helyre
állítani a szövetséget sokszor megtörő 
emberrel. Ilyen hosszúlűrő a kegyelem, 
ne éljünk vissza vele I

Május 21. Zsolt. 75. Nehém. 10 :1 . 
28—39. A bűnbánatnak, az Úr kegyelme 
elfogadásának s abban való örömnek ter
mészetes következménye az Úrnak való 
szolgálat. Így látta ezt a zsidó nép is, s 
örömmel ajánlja fel földi javait, idejét, 
erejét, munkáját az Úrnak szolgálatára. 
Mennyivel inkább elvárhatja ezt az Úr az 
Ö újtestámentomi keresztyén gyermekeitől I 
De vájjon nem várja-e hiába ?

Május 22. Zsolt. 76. Nehém. 12 :27— 
47. A nagy munka be van fejezve, Jeru
zsálem kőfalai újra föl vannak állítva, s 
elérkezett a fölszentelés napja. Micsoda 
örömnap ez 1 Kicsiny és nagy, ifjú és öreg, 
férfi és nő egyaránt örül, s kifejezést ad 
örömének. Két csoportban indul meg az 
örvendező menet, két különböző úton, de 
a cél egv, az Istennek háza, oda jut el 
mindegyik, s ott egyesül hálaadó énekök. 
Az Úr az Ö gyermekeit különböző ólakon 
vezeti, de egy cél felé, hogy majd a trón 
előtt egybeolvadjon énekök az Ö dicsé
retére.

Május 23. Zsolt. 77. Nehém. 13. Nehé
miás nagy súlyt helyez az Isten gyüleke
zetének megtisztítására. Semmi olyannak 
sincs ebben helye, ami megfertőztethetné. 
Szigorúaknak látszó, de szükséges és üd- 
vösséges rendelkezésekkel tisztítja meg az 
Isten házát, a családi életet, a gyülekezeti
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életet, ő állítja helyre a szombatnapnak 
megszentelését. Isten országában is csak 
az alapos munka az igazi jó munka.

Május 24. Ján. 14 : 23—31. Csel. 2 : 1- 
31. Ján. 14:15-21. Ef. 2 :1 9 - 2 2 .  A ke
resztyén egyház fundamentuma az Úr Jé
zus Krisztus, Aki életével, haláléval és fel
támadásával lett ezzé a fundamentommá. 
De minden fundamentom azért vettetik, 
hogy arra épület épüljön. Krisztusra, a 
fundamentomra, a keresztyén egyháznak 
kellett felépülnie. S ehez a munkához a 
Szent-Lélekre volt szükség. Azért jött el ő  
a maga teljességében az első pünkösdkor 
s azóta egyre építi ezt a szent épületet, 
Isten Anyaszentegyházát.

Május 25. Ján. 3 :1 6 —21. Csel. 10: 
4 2 -4 8 . Ján. 1 5 :9 -1 6 . Ef. 4 :1 1 - 1 6 .  A 
Szent-Lélek élő köveket, hívő emberi lel
keket használ föl az Anyaszentegyház föl
építésére. De ezeket a köveket nagy böl- 
cseséggel megválogatja, s kit-kit a maga 
helyére helyez. Minden élő kőnek a saját 
helyét kell betöltenie s ott híven szolgál
nia. így növekednek az egyes lelkek hit
ben, szeretetben, így csatoltatnak újabb 
lelkek az épülethez, igy épül fel és fejez
tetik be majd Isten dicsőséges temploma, 
a Krisztus teste, az Anyaszentegyház. Élő 
kő vagy-e már te ? S a helyeden vagy-e ?

Május 26. Zsolt 78 : 1—17. Eszter 1. 
Jó dolog és Isten akarata szerint való, 
hogy az asszony engedelmeskedjék a fér
jének. De keresztyén férjtől ma mór meg
várhatjuk, hogy ne olyant parancsoljon a 
feleségének, ami azt női önérzetében és 
szemérmében megalázza. Mi nők bizo
nyára együtt tudunk érezni Vásti király
néval, aki nem óhajtotta szépségét idegen 
férfiak bámulatának kitenni, még férje 
parancsára sem. De mit szóljunk ahoz, 
hogy ma a fiatal leányok szépségét állít
ják ki szépségversenyeken a férfiak buja 
tekintetének ? !

Május 27. Zsolt. 78 : 18—39. Eszter 2. 
Bármily nehéz is arra gondolnunk, hogy 
Eszternek végig kellett szenvednie a szé- 
píttetés folyamatát, hogy ez által a király 
testvérét megnyerje, mégis meg kell lát
nunk Isten kezét a dolgok rendezésében, 
mert neki nagy tervei voltak Eszterrel an
nak a népnek javára, amelyhez Eszter tar
tozott és amely az Ő népe volt. Isten utai 
sokszor nehéz utaknak tetszenek, de ha 
engedelmesen járjuk őket, célhoz vezetnek.

Május 28. Zsolt. 7 8 :4 0 —53. Eszter 3. 
Mihelyt Istennek terve a zsidó nép meg
szabadítására Eszter által megindul, azon
nal megindítja az ellenség a maga mun

kájót Hámán személye által. Az ördög 
sohasem alszik, s mikor az Ür valami 
nagy munkát akar végezni, azonnal ellene 
szegzi a maga fegyvereit. S Isten legdicső
ségesebb munkája, a golgothai váltsóg- 
halál óta még sokkal inkább igy van ez. 
Egyik oldalon Krisztus, a másikon Sátán. 
S minden egyes léleknek a sorsa azon 
dől el, hogy melyik oldalhoz tartozik.

Május 29. Zsolt. 78 : 54—72. Eszter 4. 
Márdokeus csakugyan rátalált az igazságra, 
mikor azt mondta: „Ki tudja, talán a mos
tani időért jutottál királyságra ? “ Igen, Isten 
terve az volt Eszterrel, hogy őt használja 
föl eszközül a zsidó nép megmentésére. 
És Eszter vállalja a súlyos megbizatást, 
még élete kockáztatásával is. „Ha elve
szek, hét elveszek." Milyen bátor szavak 1 
Mintha Luthert hallanánk: „Másképpen nem 
tehetek."

Május 30. Zsolt. 79. Eszter 5. Isten az 
emberek szívét, mint a vizeknek folyását 
hajthatja ide-oda. Ahasvérus szívét is ke
gyelemre hajlította Eszter iránt, s ezt je
lezte a kinyújtott aranypálca. Ahasvérus 
és Eszter megértették Isten gondolatait, de 
Hámán nem. A maga nagyravágyásától 
s a Márdokeus iránt való gyűlölettől el
telve, korán örült a saját sikerének és dia
dalának. Nem tudta, kinek számára állít
tatja föl az akasztófát. így készítik elő az 
istentelenek a saját vésztőkét.

Május 31. Ján. 3 : 1— 15. Róm. 1 1 : 33- 
36 . Máté 28 : 16—20. Ef. 1 : 3— 13. Pál apos
tol volt az, aki legelőször megértette azt, 
hogy Krisztus nemcsak a zsidók Megvál
tója, hanem az egész világé. S ő nyerte 
el Istennek azt a kegyelmi ajándékát, hogy 
az evangélium első hírvivője legyen a po- 
gányok között. Isten nagy bölcseséggel vá
lasztja ki a mega eszközeit, s mily fon
tos, hogy a kiválasztottak megértsék az 
elhívást s engedelmesen kövessék azt.

 Vargha Gyuláné.

 GONDOLATOK 

Ha a Szentlélek jön és elkezd 
szólni a szívekben gazdag és cso
dálatos gondolatokkal, akkor add 
meg neki a tiszteletet, hagyd el a 
magad gondolatait, légy csendben 
és figyelj arra, aki többet tud, mint 
te és amit prédikál, azt figyeld meg, 
írd fel a füleid mögé és csodát fogsz 
látni. Luther.
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