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Uram, légy segítségül nekem!
Ezzel a cimmel találtak meg egy nemrég elhunyt, áldott életű 

keresztyén ember hagyatékában egy papírdarabot. A lelki-munkaprog- 
rammját jegyezte fel rajta élete utolsó éve számára:

A türelemben és a szenvedésben többet kell magamat gyakorolnom.
A bizodalmát nem szabad sehol sem feladnom.
A nagyravágyás gondolataitól ments meg Uram engem.
Még sokkal komolyabbá kell lennem.
Meg kell tanulnom, hogy mindent az Úr Jézusnak cselekedjem. 

Oh, jaj, miért is vagyok ebben még annyira hátul!
Még jobban meg kell gyökereznem az igazságban.
Még többet kell könyörögnöm belső nyugalomért, hogy beszéd 

közben és valakinek a megintésénél távol legyen tőlem minden 
alacsony indulat.

Még mindig nem érzem magamat az összes földi javaim keze
lésében csak megbízottnak, csak sáfárnak.

Még jobban vissza kell vonulnom a csendbe.
Még kevesebb napot kell úgy eltöltenem, hogy valakinek valami 

örömöt ne szereztem volna.
Még jobban kell vigyáznom, hogy olyat ne mondjak, ami enge- 

met a többiek fölé emelne, de olyat sem, ami másokat lealacsonyí
tana. Erre absolute nincs semmi szükség.

Még jobban kell igyekeznem mindenkivel szemben olyan érzülettel 
lenni, hogy ne legyen előtte szégyelni valóm, ha az örökkévalóság
ban találkozunk.

Még kevésbbé kell várnom, hogy mások barátságosak legyenek 
hozzám, de nékem még szolgálatkészebbnek kell lennem.

Még nagyon sok tisztulásra van szükségem.
Még sokkal inkább csak az Úr szolgájává kell lennem.

 
 

Vili. évfolyam, 8. szém. 
1932. április 15.
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A golgothai kép.
Róma 8, 26.

Olvastam Róma 8. csodálatos 
verseit és lelkem elragadtatással 
látta azt a jnagy dicsőséget, amelyre 
az Ur gyermekeit elhívta. Hasonla
tosakká leszünk Ő hozzá, résztve- 
szünk az Ő nagy dicsőségében, ar
cának minden szépsége az enyém; 
mily csodálatos ez! Ekkor tekintetem 
ráesett egy képre, mely az előttem 
levő asztalkán állott. Egy golgothai 
kép volt. Ott csüngött az Ur teljes 
erőtlenségben, összetörettetésben, 
alázatosságban a Kereszten, egé
szen odaadva magát értünk. Ez a 
kép a jövő dicsőségéből mindjárt 
visszahozott a jelenbe. Az Ur Ígérte, 
hogy mi hasonlatosak leszünk az Ő 
Fia ábrázatához, és ennek a dicső
ségnek az ember szive úgy örül. De 
az Ur ábrázata kettős: az egyik, és 
ez az első, a golgothai, s csak en
nek elszenvedése után nyerte azt a 
dicsőséget az Atya jobbján. Mit 
jelent a Számomra a ¡golgothai kép? 
Azt, hogy ¡nékem is előbb ehhez a 
képhez kell hasonlóvá lennem, a 
teljes összetörettetésig, a teljes 
megaláztatásig, a ¡megsemmisülésig, 
egészen odaadva magam az Urnák. 
Hogyan megy ez végbe egy ember 
életében? Nem úgy, hogy elhatá
rozza, miszerint egészen összetör, 
szívből alázatos lesz, hanem, hogy 
teljesen odaadja magát az Ur kezé
be, hittel megragadja az Urat’ és . . .  
vár. Az Ur pedig ¡nem késik. Úgy 
alakítja körülményeinket, hogy sa
ját semmiségünk ¡nyilvánvalóvá lesz, 
képzelt magaslatunkból leszállunk, 
kitűnik, hogy nem is vagyunk oly 
elsőrendű, hasznos munkások, mint 
gondoltuk, az emberek is meglátják 
ezt, szívesen éreztetik is velünk, a- 
hol lehet, megszégyenitenek, mél
tatlanul bánnak velünk és igyekez
nek bennünket mások előtt is leki
csinyelni, semmibe venni. Mi mind
ezzel szemben hogyan viselkedünk?

Nem az a kérdés, hogyan szoktunk 
viselkedni, ezt te is, meg én is jól 
tudom, hanem hogy hogyan kell 
viselkednünk. Ha igazán hasonló 
akarok lenni a golgothai képhez, 
akkor én mindennek szívből örülni 
fogok. Nem csak (eltűröm, mert nem 
tehetek egyebet, hanem minden 
megsemmisítésért, lekicsinylésért 
hálát fogok adni ¡az én hü Uramnak, 
aki komolyan vette igyekezetemet. 
Hálát adni szívből és örülni an
nak a ¡sok ¡nehézségnek, bajnak, me
lyek egymást ¡nyomon követik. És 
ebbe elfáradni nem szabad! Bizni 
feltétlenül az Urban és hinni, hogy 
minden mögött Ő ¡áll! Csak a kitar
tásban van meg a győzelem. Aki 
hamar félreáll, .azon egyetlenegy vo
nás sem alakulhat ki az Urból. És 
ha az egyik kép ¡nem sikerül, ho
gyan lehetne részed a másikban? 
Nem mondhatja senki, hogy ő nem 
alakulhat át a golgothai képre, mert 
az ő körülményei nem olyanok. 
Vedd csak igazán komolyan a dol
got és lehetséges lesz. h . M. d t.

A keresztyén díszruhája.
Spitta.

•

A hivő dísze s rendjele 
Az Úrtól nyert kereszt;
S ki már jó ismerős vele, 
Örömmel hordja ezt.
Alázattal fogadja el,
Áldásnak ismeri,
Keresztet nem kívül visel, 
Szivében viseli.
S ha néha nyom, ha néha fáj, 
Meg nem lankad bele,
Mert tudja jól, ki küldte rá,
S hogy mit munkál vele.
Soká nem is kell hordanod,
Csak úgy van bízva rád,
Mig fönn a mennybe megkapod 
Valódi díszruhád.

Fordította : Vargha Gyuláné
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Egy tanítónő'feljegyzéseiből.
Amint végigtekintek kis növen

dékeimen, megakad a szemem Jan
csikán. Eleven, barna, csillogó sze
me mindent elbeszél, ami ebben a 
kis lélekben végbemegy. Úgy ül 
most a helyén, mint egy kalitkába 
zárt madár. Szeme unalommal és 
közönnyel révedez ide-oda, majd a- 
mikor észreveszi, hogy rajta nyug
szik a tekintetem, riadtan néz a 
számtan füzetébe és belefirkál vala
mit. Közelebb megyek hozzá, hogy 
megismerjem nehézségeit s (segítsé
gére legyek. Közben megértem 
hogy Jancsika olyan gyermek, aki
hez sok szeretet és türelem kell, ér 
akinek előbb meg kell nyerni a 
szivét, s akkor sok drága magva; 
lehet majd ebbe, az élet által korán 
felszántott, kis szívbe elvetni. Mig 
mutatom neki a számokat és próbá
lom ezeket a mesén, játékon keresz
tül a tudatába belelopni, közben 
már felcsillan a szeme, nevet, s 
majdnem erőszakkal veszi ki a ke
zemből a ceruzát, hogy most már 
ő is tudja írni. Persze még nem 
megy egészen jól, de ez előtte fé
nyes eredménynek ¡tűnik fel, és én 
is megelégszem ma ennyivel. Jan
csika valóban nagyon rászorul a 
szeretetre. Édesapja a Váci fegyház- 
ban ül, mert elkeseredésében, ha 
ragjában agyonütötte feleségét, aki 
férje keresetét legtöbbször elitta. 

 Gyakran látták az asszonyt része
gen. Az ivás már szenvedélyévé 

 vált.
Óvatosan, vigyázva próbálok a 

kis Jancsikától szülei felől egyet- 
 mást kérdezni, nehogy a sebet fel

tépjem. A négyéves fiúcska volt az 
 egyetlen szemtanúja a családi drá

mának. Elhozta az édesapja fény- 
 képét, hogy megmutassa nekem és 
| igen büszke az apja postás egyen

ruhás képére. Kérdezem, miért van 
; az édesapja Vácott? Jól el tudja 
 mondani: «Mert a mama eldugta a

papa pénzét, hogy nekem cukrot 
vegyen rajta» — magyarázza Jan
csika. Nem Judom, hogy ez a meg
győződése-e, vagy csak előttem a- 
karja-e menteni anyja bűnét. «Te 
mit csináltál akkor, Jancsika?»«Én? 
— Ríttam!» feleli ő, s már látom, 
hogy unja a további kérdéseket, 
szeretne elszaladni játszani. Meg- 
kérdéztem, hogy ¡nem szeretne-e az 
édes atyjának levelet irni? Erre is
mét felcsillan a szeme; ez tetszik 
neki. Már ott marad mellettem és 
tervezgeti, hogy mire is írjon. Más
nap letesz 'az ásztalomra pár fillért, 
hogy ezért egy olyan levélpapírt 
szeretne venni, amilyent már látott 
nálam. Eléje teszek néhányat, hogy 
ő válasszon a bibliai feliratok kö
zött. Persze, a szarvasos tájképpel 
díszített nyeri meg a tetszését, de 
mikor a feliratot elolvasom, az is 
tetszik neki. «Mint a szarvas kivánko- 
kozik a folyóvizekre, úgy kívánko
zik az én lelkem hozzád, óh Isten! 
Közben nagy barna szeme a teljes 
elragadtatás fényében ragyog, ne
vet. «Honnan kaptad a pénzt, Jan
csika?»--1 «Nem is kértem, s mégis 
adták, csak úgy» — mondja; megelé
gedve. Nagy igyekezettel s nála 
szokatlan hűséges kitartással irta 
meg a levelet. Csupa öröm volt 
egész lénye, mikor készen volt és 
leírta az utolsó szót is: «Jancsiká
ja.» így szokott hivni a papa — 
mondja. Elkérte, hogy hazavihesse 
s az Ilon testvérének is megmutat
hassa. A két árvát egy 65 éves 
«öregnénjük» és 70-en fölüli «öreg
bátyjuk» fogadták magukhoz, akik 
már gyengék, betegesek, de sajnál
ják a ¡gyermekeket és gondjukat vi
selik, ahogyan ltudják.

Nem visszhangzik-e a mi szi
vünkben is ilyenkor az Ur szava? 
«Szánakozom e sokaságon!»- (Márk 
8, 2.) S ¡nem vágynánk-e az ő ki
csinyei között munkálkodni? «Az 
aratni való sok, de a munkás ke
vés!» b . A. d. t.



60 „ F é n y s u g á r “

Keller Heléna.
1880. június 27-én, 52 évvel ez

előtt az amerikai Keller családnak 
egy kis leánya született, akit Helé
nának neveztek. 19 hónapos korá
ban súlyos betegség következtében 
elvesztette látását és hallását. Min
den sötét és csendes volt benne. 
Úgy nőtt fel, mint egy kis állat. 
Nevelni nem lehetett. Ha az akara
tát nem teljesítették, vadul csapko
dott maga körül. A szülők nem tud
ták, mit kezdjenek ezzel a szegény 
gyermekkel.

Amikor Keller Heléna 7 éves 
lett, egy kitűnő tanítónő, Sullivan 
kisasszony vállalkozott arra, hogy 
megkísérel mindent a gyermek ne
velése érdekében. Szeretete találé
kony volt. Egész szeretetét a sze
gény gyermekre árasztotta, játszott 
vele s fölfedezte az ajtót, amelyen 
keresztül a sötét lélekbe beléhatol- 
hatott. Ujjaival betűket rajzolt a 
gyermek tenyerébe, (igy (tanulta meg 
Heléna a betűket. Megtanította a 
gyermeket az egyes tárgyaknak ta
pintás utján való megismerésére. 
Azután mindig (ugyanazt a jelet raj
zolta a gyermek tenyerébe. Ez volt 
az első lépés az irás és olvasás el
sajátításához. Természetesen még 
nagyon sok fáradságba került, de 
Helénában meg (volt a készség és a 
tehetség. Elvégezte a középiskolát, 
letette az érettségi vizsgát, egye
temet végzett, sőt könyveket is irt. 
Bámulatos ismeretre tett szert az 
irodalom és a történelem terén. De 
különösen kedves volt számára a 
Biblia. Ezt mondta: «Hogyan Írjam 
le azokat a csodálatos tapasztalato
kat, amelyeket a Bibliával tettem. 
Éveken keresztül mindig nagyobb 
és nagyobb elragadtatással olvas
tam ezt a könyvek könyvét és ma 
úgy szeretem, mint semmi más 
könyvet.» Befolyását arra használta 
fel, hogy vak és süket társainak se

gítségére legyen, jdővel több vakok í 
és süketnémák intézetének felügye
letével bízták meg. Ő gondoskodott 
süket-néma-vakok neveléséről és ki
képzéséről is, mert kitűnt, hogy 
ilyenek is sokkal többen vannak, 
mint ahogy gondolták. Isten iránti 
hálából és az emberek iránti szeré
téiből arra vágyódott, hogy amit ő j 
olyan nagy mértékben kapott, az
zal másoknak is segítségére legyen.

Bizonyságtétele igy hangzik: [ 
«Valamikor csak éjszakát és halotti [ 
csendet ismertem, most reméhysé- j 
get és örömöt ismerek. Egyszer : 
emésztettem magam, amikor úgy 
éreztem, hogy falak közé vagyok 
ékelve, amelyek szorosan elzárnak, [ 
most örülök ¡abban a tudatban, hogy | 
gondolkozhatom, cselekedhetem és 
megnyerhetem az örökéletet.»

Érzed ?
«Bölccsé teszlek és megtanitlak! 

téged az útra, amelyen járj: sze-j 
meinimel tanácsollak téged.» (Zsolt i 
32, 8.) Zeller Henrik a következő-! 
képpen szemléltette tanítványaival! 
Isten vezetését: Egyik gyermeknek! 
kötelet adott a kezébe, amelynek a| 
másik végét ő tartotta és a szom-i 
széd szobába küldte a gyermeket. : 
Ha a kötél feszes volt, akkor af 
gyermek megérezte azt is, ha Zel-[ 
ler csak egy/kicsit rántott a kötélen, 
ha laza volt, akkor nem érezted, 
akármilyen erősen is húzta a köte-: 
let. Így van ez az Istennel valóvi-l 
szonyunkkak is. Ha bensőséges ésI 
szoros, akkor megértjük Isten leg
halkabb figyelmeztetését is, ellen-i 
kezű esetben gyakran olyan értel
metlenek vagyunk, mint a lovak és 
öszvérek, «melyeknek kantárral és; 
zabolával kell szorítani az állát.»! 
(Zsolt. 32. 9).
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Keresztelő János.

Az olasz Alpesekben sétálva, egy
szer valami nagyon különöset 

láttam, ami igen megragadta figyel
memet. Az egyik város közelében 
egy hegy, volt és a felfelé vezető 
úton az Úr Jézus szenvedését áb
rázoló szobrok voltak elhelyezve: 
Getsemáné kertje, Júdás, árulása 
és tovább, egészen az Ur Jézus 
feltámadásáig. Az alakok az élet
nek megfelelő nagyságúak voltak, 
kőből ki^ésve vagy fából faragva 
és kifestve. A hegy csúcsán temp
lom állott. Kinyitottam a kapuját 
és beléptem. A templomban körös
körül a próféták és az apostolok 
képei voltak elhelyezve. Magasan 
a bolthajtás alatt a Megváltónak 
feltűnő nagy képe volt. Különösen 
az tűnt fel nekem ebben a temp
lomban, hogy minden alak felfelé 
mutatott, úgyhogy, mikor bent 
voltam, én is önkéntelenül felfelé 
néztem, ahová az alakok mutattak. 
A templomban egy latin körirat 
volt olvasható: „Mózes és a prófé
ták Őróla beszéltek.“ Ésaiásnak 
egy tekercs volt a kezében, amelyen 
ez volt írva: „A mi bűneinket Ő 
hordozá.“ Mindnyájan egyetértet
tek Keresztelő Jánossal abban: 
„íme Istennek ama Báránya, aki 
a világ bűneit hordozá!“ Mind
nyájan őreá mutatnak.

Spurgeon.

Kiért élsz?
Cgy falusi ház kertjében több 
*-* úri nő ült együtt. Anyák vol
tak mind, akik gyermekeikről és 
azoknak neveléséről beszéltek. 
Köztük volt Rappardné is, aki 
hazamenve, a következőket írta 
naplójába:

Érdekes beszélgetésem volt 
C.-né asszonnyal a nevelésről és 
az anyai kötelességekről. C.-né

azt mondta: „Azt találom, hogy 
minden össze, van foglalva ebben 
a szóban: Én a gyermekeimért 
élek. “

Nem tudom mi volt, ami ne
kem ebben a szóban úgy fájt. Az 
én szívembe nagyon mélyen bele 
van vésve ez az egyetlen eszmény: 
Nekem azért kell élnem, aki értem 
meghalt, Jézusért. Hogy az én 
drága férjemért, az én szeretett 
gyermekeimért éljek, ez csaknem 
bálványimádásnak tetszik előttem. 
Csak Te, óh Jézus, vagy elég 
nagy arra, hogy egész szívemet és 
életemet betöltsd.

Igyekeztem C.-né asszonynak 
megmutatni, hogy gyakorlatilag az 
én felfogásom körülbelül ugyan
az az eredményre vezet, mert 
mennyei Királyom, akiért élni 
akarok, azt parancsolja, hogy hű 
legyek a kötelességeim teljesítésé
ben s a férjem és gyermekeim 
iránt való odaadásban is. S óh, 
milyen édes kötelességek ezek 1

Jelszó az útra.
Uram, vedd szivem a kezedbe, 
Csendessé hadd tegyen kegyelmed, 
Vezess hazám felé, a mennybe.
S az átázáshoz adj türelmet.

Ford. V. Gy.-né.

G O N D O L A T O K

Boldog örömmel tűrj minden 
bántalmazást, ami a világ részéről 
ér tégedet, s egész életeden ke
resztül áldjad Isten nagy szeretetét.

Miképen Krisztus, úgy te is 
halj meg testvéreid számára, akik 
kigúnyolnak és üldöznek tégedet, 
s akik átkoznak, azokat áldd.

J. L. Schneller.
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„Fébé“ Evang. Diakonissza Anyaházi Nyomda.
Budapest, VB., Dnmjanich-u. 28b.

Felelős vezető: Fekete Géza.
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___K Ü L M I S S Z I Ó

Elveszett ember?
A liires afrikai utazónak, Li- 

vingstonnak azt ¡mondta egyszer egy 
nagyon megszomorodott szivü ka
tonatiszt, akinek ellenfelei áskálő- 
dásaitól sokat kellett szenvednie:! 
«Elveszett ember vagyok!» Living-| 
ston komolyan igy felelt: «Elveszett) 
ember? Ezt senkinek ísem volna sza
bad mondania, aki mellett még ott 
van Isten!» Azután megmutatta a 
katonatisztnek a karján lévő fórra-j 
dásokat, amelyek egy oroszlánnak j 
a karmaitól származtak és a kö
vetkezőket mondotta el: «Egy öregj 
oroszlán folyton háborgatta a szere- 
csenek faluját. Elhatároztam, hogy! 
segítségükre leszek. Néhány szere- 
csennel felkerestem az oroszlánt és 
rálőttem. Sajnos, a golyó csak meg
sebezte. Erre reám vetette magát j 
és a földre tepert. A szerecsenek 
elfutottak, cserbenhagytak. Belenéz
tem az oroszlán égő szemébe, érez-) 
tem forró lehelletét. Emberi felfo
gás szerint elveszett ember voltam, 
aki már nem számíthatott egyébre, 
csak kínos halálra. Ekkor a mene
külő szerecsenek közül az egyik 
olyan mozdulatot tett, mintha az 
oroszlánra akarna lőni. Az oroszlán 
azonnal reá vetette magát, megse
besítette őt és egy másikat is, aki 
lándzsával akart védekezni ellene, 
azután a vérveszteségtől kimerül
tén, élettelenül összeesett. Így me
nekültem meg és most tudom: az 
ember ott felehet egy oroszlán kar
mai között és még sem elveszett 
ember; Isten még ott is segíthet!»

Krisztus keresztje 
a dsungelben.

Lord Irwing, India volt alkirá- 
lya, mondotta legutóbb Londonban 
egy missziói ¡társaság ülésén: «Al- 
királyi működésem alatt szemtől- 
szembe láthattam a misszionáriusok 
munkáját. Meg kell Vallanom, hogy 
a legnagyobb bámulattal és tiszte
lettel kellett megállnom,mind úgy 
a munkájuk szociális és morális ér
telemben vett gyümölcse előtt, mind 
az előtt a Lélek előtt, amely azé- 
gész munkát létre hozza. A páriák 
és bélpoklosok közt, a dsungel vad 
törzsei és bennszülötteinél, a né
pes és elrejtett hegyi falvakban, 
mindenütt ott láttam azokat a fér
fiakat és nőket, akiknek az élet 
csupa szolgálat és önmegtagadás, 
csakhogy egyetlen céljukat elérjék, 
ezekhez az emberekhez eljuttatni és 
életükhöz plántálni Krisztus evan
géliumát. Lehetnek a keresztyénség 
körében akármilyen (tragikus szét- 
szakadozottságok, és ellentétek, a i 
misszionáriusok olyat produkálnak, 
ami képes még ezt is eltakarni s! 
Indiára nézve kiszámíthatatlan nye-! 
reséggel jár.»

Egy evangélikus misszionárius 
egy buddhista papot látott kijönni 
a templomból. Megkérdezte tőle, 
hogy mit csinált. „Imádkoztam.“ 
„Kihez imádkoztál?“ „Senkihez.“ 
„Miért imádkoztál?“ „Semmiért.“ 
Semmiért és senkihez imádkozni: 
ez buddhista imádság.

A nagy württembergi I. A. Ben- 
gélről így nyilatkozott valaki: Mi
kor még gyermek voltam, láttam 
őt egyszer egy társaságban s az 
volt a benyomásom, hogy a hom
lokán ez a szó állt: „Örökkévaló
ság1.!“
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Tudakozzátok az írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Apr. 16. II. Kor. 5:11-21. És. 40: 
26-31. Sok megfáradt, csüggedt szivet 
fölemeltek már ezek az igék. Nem vagy-e 
te is elfáradva az élet sok bajától, gond
jától, elcsüggedve a ¡nehézségek és ter
hek között? Ha igen: emeld föl a ma
gasba a .szemedet te is. Ne nézz se jobb
ra, se balra, a körülményekre és az em
berekre, ne nézz önmagadra se, gyenge 
tehetetlen voltodra, hanem nézz rölfelé 
az Úrra! Nézz föl a keresztre, amelyre 
Ésaiás még csak prófétai szemmel néz
hetett föl, mint az eljövendő nagy meg
oldására minden bajnak, de te már úgy 
nézhetsz mint olyanra, melyen minden 
«elvégeztetett». Nézz a keresztre s erőd 
megújul, futsz és nem lankadsz el, jársz 
és nem fáradsz e l!

Ápr. 17. Ján. 16:16-25. 1. Pét. 2: 
11-20. Ján. 12:20-26. /. Ján. 4:9-14. 
Nem mi szerettük először az Istent. 
Hogy is tudtuk 'volna szeretni a szentet, 
a tökéleteset a mi tisztátalan bűnös szi
vünkkel? De nem csodálatos-e, hogy 
annak dacára, hogy ilyen a mi szivünk, 
Ö még is szeretett bennünket eleitől 
fogva, és pedig úgy szeretett, hogy 
elküldte szent Fiát a világ Odvözitőjéül? 
Pedig tudta, hogy Jézus csak nagy 
szenvedések árán lehet tökéletes Üdvö
zítővé. Lehet-e ilyen szeretetet viszonzás 
nélkül hagyni? S ha szivünkben föléb
red a szeretet Őiránta, lehet-e akkor 
nem szeretnünk egymást? Hiszen Jézus 
mindnyájunkért meghalt, s ,aki Ő előtte 
drága, annak mielőttünk is drágának kell 
lennie.

Ápr. 18. Zsolt. 27. Luk. 12:49-59. 
Jézus nemcsak a Viz által való kereszt- 
ségnek, — mely a bűntől való meg
tisztulás jelképe volt, ■— vetette magát 
alázatosan alá (Máté 3:13-15) holott 
őbenne semmi bűn sem volt, hanem 
a szenvedések tüzében való keresztség- 
nek is ott a Oolgothán. S akik Öt 
követni akarják, azoknak is vállalniok 
kell a (vele együtt való szenvedést, mely
nek egyik részlete az, amit ő  is emlit 
itt, hogy az (5 nevéért gyakran háború
ságot kell szenvednünk még legközelebbi 
hozzánktartozóktól is. De ha még ezt 
a keresztet sem Vállaljuk örömmel, hogy 
vállalnánk akkor sokkal súlyosabbakat, 
ha Isten akarata ilyeneket helyezne vál
tónkra? Gondoljunk a jelenlegi orosz 
keresztyének szenvedéseire!

Ápr. 19. II. Kor. 6:1-10. Luk. 13:

1-21. Megtérésre minden embernek szük
sége van. Isten mindnyájunk életének 
iáján gyümölcsöket keres, és pedig hit
ből fakadó gyümölcsöket, s há ilyeneket 
nem talál, akkor kivágatunk, vagyis kár
hozatra vettetünk. Még van kegyelmi 
idő. Jézus, a bű vinczellér még közben
jár érettünk és gondoz bennünket, hogy 
megtérésre indítson. De ha az Ő mun
káját hiábavalóvá tesszük, akkor eljön 
az Ítélet. Nyissuk meg hát szivünket 
a Szent Lélek előtt, aki Jézus számára 
kér bebocsáttatást.

Ápr. 20. II. Kor. 6:11-7:1. Luk. 13: 
22-30. Sokan vannak, akik halogatják a 
megtérést, abban a hitben, hogy bár
mikor megtérhetnek, amikor ők látják 
jónak. De nagyon csalódnak, mert el
jön az idő, amikor bezáratik a kapu, 
és hiába zörgetnek. S nem csak arra 
a nagy kapubezárásra kell itt gondol
nunk, amikor mindenki számára bezárul 
a kapu s követkézik az Ítélet, hanem 
arra is, hogy minden egyes ember szá
mára, még itt a földi életben bezárulhat 
a kegyelem ¡ajtaja. Mert a sok halogatás 
megkeményiti a szivet s az mindig ke
vésbé lesz képes megnyílni az Ür előtt. 
«Igyekezzetek bemenni a szoros kapun!»

' Ápr. 21. II. Kor. 7:2-16. Luk. 14: 
1-11. Az alázatosság minden keresztyén 
erénynek a kezdete. Hiszen keresztyén- 
ségünk ott kezdődik, mikor meglátjuk, 
hogy bűnösök vagyunk s büntetést ér
demiünk]. S )ha a jbünös ki akarja kerülni 
a megérdemlett büntetést, akkor nem 
hivatkozhatik a maga igazságára, csak 
kegyelmet kérhet. Ehhez alázatosság kell. 
S ha a kegyelmet megnyerjük s elfo
gadjuk, akkor Isten Lelke mindig jobban 
belevezet bűneink meglátásába, egészen 
addig, mig meg ¡nem látjuk, hogy semmi 
jó sincsen bennünk. S ha Isten előtt 
Így meg kell magunkat aláznunk, lehe_ 
tiink-e emberek közt is másformák, mint 
alázatosak?

Apr. 22. II. Kor. 8:1-13. Luk. 14: 
12-24. Mennyi mindenféle mentséget elő 

j tudnak hozni az emberek, mikor az Úr 
! jézus hívogatja őket s ők nem akarnak 
(¡menni! A Vagyon, a hivatal, a házasság, 

a családi viszonyok, mind, mind akadályt 
képeznek a Jézus meghívásának elfoga
dásában. De hogy lesz majd, mikor a 
földi életből ¡átlépve az örökkévalóságba, 
meglátják, hogy nincs helyök a Jézus 

|| mennyei asztalánál, hanem kizáratnak és



alávethetnek a kárhozatra? Nem szeret
nék-e akkor visszavonni elutasító vála
szukat? De már késő lesz! Elfogadtad-e 
már a meghívást? Jézusé vagy-e már? 
Ma még nem, siess!

Ápr. 23. II. Kor. 8:14.24. Zsolt. 98. 
Ml emberek mind elveszett lelkek va
gyunk. rabjai a bűnnek, a Sátánnak. De 
Isten szabadító Isten. A golgotbai kereszt 
beszél a nagy szabaditásról, amelyet Isten 
szerzett a bűnös ember számára. Erről 
a nagy szabaditásról beszél az Ige, er
ről tesznek bizonyságot a megszabadított 
emberek, ezt jjirdeti a föld és az ég. 
Jaj annak, aki bezárja szemeit a szaba- 
ditás hangos híradása előtt: De aki 
meglátja, meghallja, az vígan és bol
dogan énekel uj éneket. Énekelsz-e te?

Ápr. 24. Ján. 16:5-15. Jak. 1:16-21. 
Jak. 6:60-69. II. Tim. 2:8-13. Az okos 
anya mindig aszerint táplálja gyer
mekét, amennyit az koránál és fejlett
ségénél fogva elbir. Először csak anya
tejet ad (neki, majd később mindig szilár
dabb, keményebb eledelt. Beteg szer
vezet az, amelyik a növekvő korban sem 
bir el ;egyebet a tejnél. Az Úr is tejnek 
italával táplálja először ujraszületett 
gyermekeit, de elvárja tőlük, hogy ké
sőbb keményebb eledelt is elbírjanak, 
súlyosabb igazságokat, nehezebb próbá
kat, felelősségteljesebb munkát. Aki ezek
től visszariad, az fejletlen, nyomorék 
keresztyén marad.

Ápr. 25. Zsolt. 28:6-9. Zsolt. 29. 
Luk. ¡4:25-35. A keresztyén élet nem 
kegyes érzelgés, amelynek egy-egy szép 
órában átengedjük magunkat, hogy a- 
mellett az életünk ugyanaz maradjon,'a- 
mi volt. önző, világias, magunk körül 
forgó élet. A keresztyénség az egész 
életnek a megfordulása, ¡el a bűntől, el 
a világtól, el önmagunktól, egészen oda 
Jézushoz. S ha bármilyen áldozatokkal 
járna is ez a megfordulás, ezekkel is 
számot kell vetnünk és semmit vissza 
nem tartanunk. Ha mindent Jézus kezébe 
teszünk, ö  mindent elvesz az életünkből, 
amit föl nem használhat, s mindent 
visszaad, megtisztítva és megszentelve, 
amit föl akar használni. Ha egészen 
odaadod magadat Jézusnak, sohasem 
vesztesz, csak nyersz.

Ápr. 26. I!.’ Kor. 9. Luk. 15:1-10. 
Ne ejtsen tévedésbe az, hogy itt igaz 
emberekről van szó, akiknek nincs szük
ségük megtérésre. Olvasd el- figyelmesen 
az 1. és 2. verset s lásd meg, kik az 
igazak. A farizeusok és az Írástudók, 
akik igazak a magok véleménye szerint, s 
lenézik a (bűnösöket, akik vágyakozó szív
vel gyűlnek Jézus köré. Oh légy inkább 
ilyen bűnös, mert akkor Jézus meg fog 
igazítani, és ne légy olyan igaz, akinek 
nincs szüksége megtérésre, mert akkor 
el fogsz veszni a magad igazságában.

Elveszett bárány vágy, Jézus keres, en
gedd magad megtalálni!

Ápr. 27. II. Kor. 11:1-33. Luk. 15: 
11-24. Ha az elveszett juhban s az 
elveszett drakhmában nem tudtál ma
gadra ismerni, ismerj magadra] a tékozló 
fiúban. Melyik pontján Vagy az. ő éle
tének? Tobzódva és tékozolva élsz-e még, 
elfecsérelve a világ szolgálatában az if
júságodat, erődet, egészségeidet, pénze
det, idődet, tehetségedet, az Istentől ka
pott javaidat? Vagy beláttad már, hogy 
életedet eltévesztetted, a világ kifosztott 
s lelked most éhezik és szomjuhozik va
lami jobb után? Vagy talán megindultál 
már hazafelé, keresed már az utat, a- 
mely Atyádhoz vezet? Meg ne állj fél
úton, menj előre, egészein a Qolgotháig, 
ott várnak reád Megváltód kitárt kar
jai. Bizd rá magad, Ö hazavezet.

Ápr. 28. 11. Kor. 12:1-10. Luk. 15: 
25-32. Az. idősebb fiú is egyike volt 
azoknak az «igazaknak», akik csak bot- 
ránkozni tudnak a bűnös, tékozló fiukon, 
s ha /azok közül egy megtér, nem tudnak 
örülni, csak irigykedni, ilyen önzők, ilyen 
szívtelenek az önmagok igazságában bí
zók. Nem vagy-e te ilyen idősebb fiú? 
Nem a magad vallásosságában, egyhá- 
ziasságában, jócselekedeteiben bizol-e? 
Ha igv van, neked is meg kell térned. 
Nem csak a nagyon messze levőknek, 
hanem a közel Valóknak is meg kell tér
niük, mert közel lenni Isten országához 
nem annyi, mint benne lenni. Pedig 
csak benne vagyunk biztonságban.

Ápr. 29. II. Kor. 13. Luk. 16:1-13. 
A hamis sáfártól ne azt tanuld meg, hogy 
hamis volt- Jézus sem erre akar tanítani, 
hanem, hogy a maga dolgában eszesen 
forgolódott. Forgolódjál te is eszesen, 
de ne a ¡sötétség cselekedeteiben, hanem 
a világosságéiban. Milyen bátrak, milyen 
fáradhatatlanok a Világ gyermekei a ma
guk dotgainak előbbre Vitelében! S mi
lyen lankadtak, milyen hanyagok, milyen 
oktalanok, milyen hűteknek Isten gyer
mekei az ő dolgaikban, Isten országának 
munkájában. Onnan származik ez, mert 
két urnák akarnak szolgálni, félig Isten
nek, félig a Világnak. Ez. pedig nem le
hetséges. Szolgálj egész szívvel Isten
nek azon a kevesen, ami itt rád bíza
tott, s főbbre fogsz, bízatni odaát.

Ápr. 30. Gál. 1:1-10. És. 55:6-11. 
Milyen komoly és szeretetteljes hívás 
ez; Komoly, mert a bűnös ut teljes el
hagyására hi fel, és szeretetteljes, mert 
a megtérőnek teljes, bövölködő megbo
csátást igér. Aki megtér, annak le kell 
mondania a saját gondolatairól, a saját 
utairól s él kell fogadnia Isten gondo
latait és utait. Annak meg kell nyitnia 
szivét Isten igéje előtt, mert ez az a 
mag, mely az örökéletre szóló gyü
mölcsöt hoz, s amely az éhező lelket 
megelégiti. Vargha Gyuláné-


