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A KERESZT EREJE.

Erő kell itt, mig végigjárom 
A  sok tövissel telt utat,
A z otthont meg csak úgy találom, 
Ha a kereszt utat mutat.

Mint üdvözlet távol hazámból, 
Álljon kereszt az útfélén,
S magas hegy orma sem lesz távol, 
Ha a kereszt ott megjelen.

S hadd hordok, mig a földön élek, 
Szivemben is keresztet én,
S a legsulyosb harctól se félek,
Ha a kereszt bennem s enyém.

Karbe Anna után íord. Vargha Gyuláné.
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Gyakorold magadat a ke
reszt hordozásában!

(Lépesek a győzelem felé vezető úton. 
Thimme L. könyvéből.)

Senki sem tudna a földön győzni, 
ha nem választott volna Isten 

segédeszközt gyermekei számára, 
mely győzelemre segíti őket. Ez a 
segédeszköz a kereszt.

Mit mondhatunk a keresztről, 
mint a győzedelmes élet segéd
eszközéről? Először azt, hogy Isten 
küldi a keresztet. Ebből az követ
kezik, hogy mindazok tévelyegnek, 
akik maguk keresnek és válasz
tanak maguknak keresztet

Az a kereszt, amely Istentől 
jön, áldást hoz, amit pedig magunk 
választunk, az nem hoz áldást. 
Hogyan segít a kereszt győze
lemhez ?

1. A kereszt segít győzni, mert 
a látható világból elvon. A látható 
világ a láthatatlannak ellensége 
és mindenkor meg akarja akadá
lyozni, hogy Istennek láthatatlan 
jelenlétében éljünk. Földi gondo
lataink természettől fogva a i ázon, 
feleségen és gyermeken, pénzen 
és vagyonon csüggnek. Lekötött 
léghajóhoz hasonlítunk, melyet 
vasmacska és kötél a földhöz rög
zít. Hogyan szállhatunk Isten aka
rata szerinti magasságokba, ha 
ezeket a köteleket, melyek leköt
nek minket, nem vágja el a felső 
hatalom ? Fáj ez ? Így kérdezik a 
gyermekek, ha anyjuk velük orvos
hoz megy. Fáj ? Ezt kérdezzük, 
ha Isten egy kötelet megold, mely 
minket a világhoz köt. Hogy fáj-e? 
Óh, keservesen fáj, ha házastár
sak, testvérek, barátok, elválasz
tatnak. Sokszor nagyon fáj, ha 
házat, vagyont, kezet, lábat, sze
met. vagy más tagot, ha egészsé
get és testi erőt kell odaadni, de 
nagyon jó, hogy a szívünk ne 
csüggjön azon, vagy, ha már rajta

csügg, tanuljunk meg tőle elsza
kadni.

Miért kellett jönnie a keserű 
veszteségnek, nehéz betegségnek, 
kínos gyengeségnek ? Hogy meg
szabadulj a világ szeretetétől és a 
világban és önmagadban való bi
zalomtól. Érted-e ezt ?

2. A kereszt étvágyat gerjeszt 
Isten Igéje után. „Egyél lelki ele
delt, igyál lelki italt“, így hangzik 
a tanács a győzőkhöz. De mi 
legyen akkor, ha nincs étvágyam ? 
Csak várj, Isten maga csinál ne
ked étvágyat. A megpróbáltatás 
tanít az Igére figyelni. A kereszt
hordozókat Isten egyenesen az 
Igéhez hajtja. , Nem tapasztaltad-e 
ezt magad is? Óh, milyen édes lesz 
fájdalmunkban az Igei Milyen be
pillantást nyit meg a kereszt az 
isteni mélységekbe!

3. A kereszt megtanít imád
kozni. Óh, milyen gyakran kell 
panaszkodniok Isten gyermekeinek 
imaéletük ellanyhulása miatt! A 
szent tűz, mely azelőtt élénken 
lobogott, azzal fenyeget, hogy 
hamuba fullad. Mire van itt szük
ség? Szélre van szükség, sőt vi
harra is, mely az alig izzó para
zsat élénk lángra élessze. Mi a 
szél és a vihar? Az a kereszt, 
mely minket imához segít.

4. A kereszt segít a győzelemre, 
mert Istennel való legmélyebb 
közösségbe von Hol is marad
hatnánk máshol, ha minden földit 
elvesznek tőlünk, mint Istennél ? 
Hová menekülhetnénk, ha fájda
lom, szomorúság és végül a keserű 
halál támad reánk, ha minden
honnan elkergetnek.

Ha tehát úgy kell annak lennie, 
hogy előbb a test és lélek el- 
epedjen, amint a zsoltáríró tapasz
talta (73. zsoltár), hogy az Úr 
egészen a mienk legyen, úgy a 
legnehezebbet örömmel veszem az 
Úr kezéből, ha Ő küldi ezt.



„ F é n y s u g á r 67

A kereszt Istenhez vezet.
„Mennél közelebb a kereszt, 

annál közelebb a menny. Aki ke
reszt nélkül van, az Isten nélkül 
jár", énekli a költő És ez bizo
nyára így van.

A kereszt kicsinnyé tesz. És 
csak a kicsinyek állhatnak meg 
Isten előtt és lakhatnak Istennél. 
A kereszt engedelmessé tesz. És 
csak az engedelmeseket használ
hatja Isten. A kereszt összetör. És 
csak az összetöröttekben lakozha- 
tik a legmagasabb, csak őket mél
tatja arra. A kereszt megöl. És, 
csak akik meghaltak a testnek, 
élhetnek az élő lélekben.

Tehát ezért gyakorold magadat 
a kereszt hordozásában 1 Mit jelent 
ez? Nem azt, hogy végy egy 
ostort és sebesítsd meg melledet 
és hátadat! Nem azt, hogy ácsolj 
magadnak nehéz gerendákból ke
resztet és hordozd addig, míg 
össze nem roskadsz ! Ellenkezőleg, 
mindazt az örömöt, amit Istened 
nyújt, vedd hálásan az ő  kezéből. 
Lásd a mező virágában, lásd a 
bimbóban, gyermekeid körében 
Istened szeretetét és jóságát, aki 
jóságával akar téged Magához 
vonni!

De lásd meg szeretetét a szen
vedésben is !

Gyakorold magadat abban, 
amire a kereszt tanítani akar. 
Gyakorold magadat a kereszt hor
dozásában, t. i. engedd, hogy a 
kereszt a világtól és saját magad
tól megszabadítson!

Gyakorold magadat a kereszt 
hordozásában, azaz engedd, hogy 
a kereszt által imaszereteted újból 
fellobogjon.

Gyakorold magadat a kereszt 
hordozásában, azaz, keresd a ke
resztben Isten jelenlétét és arcát, 
aki több, mint atya és anya, földi 
boldogság és élet!

Gyakorold magadat a kereszt

hordozásában, ez végül azt jelenti, 
hogy használd a keresztet, mint 
örvendetes alkalmat arra, mely el
készít téged a célra, melyhez a 
kereszt egyszersmind az út is, — 
t. i. a dicsőségre.

Meg akarod-e ezt tenni? — A 
próba talán még ma bekövetke
zik.

Az aspidistra példája.
„Úgy fussatok, hogy elnyerjétek“ . . .

I. Kor 9 : 24/b.

Elérkezett a hosszú tél után a 
bájos, illattal és élettel teli ta

vasz. Minden ragyogott a nap 
aranyos sugarában s ahova be- 
mosolygott, ott élet fakadt, új életre 
keltek’ a fák, virágok, az egész 
természet ünnepi pompába öltözött, 
sőt még az emberi szívek is új 
reménnyel, új örömmel teltek meg.

Kórházi szobácskámban volt 
egy aspidistra, mely szintén meg
érezte a tavasz életrehívó erejét 
s egyszerre négy új hajtás dugta 
ki fejecskéjét a földből. Örömmel 
figyeltem fejlődésüket napról-napra 
s mintha csak versenyeztek volna 
egymással, az egyik hajtás csodála
tos gyorsasággal igyekezett fölfelé, 
míg a másik három lassan-lassan 
emelkedett ki mindjobban a föld
ből. Óh — gondoltam, — milyen 
balga kis levél az, amelyik úgy 
siet, hiszen ahhoz, hogy valami 
kifejlődjék a teljes pompájában, 
idő kell, mennél lassúbb a fejlő
dés, annál gyönyörűbb, életerősebb 
lesz a teljes kibontakozás. így van 
ez a lelki életben is. Aki nem siet, 
hanem engedi a Lelket munkál
kodni magán, míg lassan-lassan 
minden kikerül az életéből, egy
szer csak eléri a teljes férfikort és 
felséges élettel dicsőíti már itt az 
ő Urát és Mesterét. Ilyen gondo
latok között figyeltem tovább virá
gomat és mi lett az eredmény?
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Az a hajtás, amely nem ért rá 
lassan nőni, lassan fejlődni, egy 
csodaszép, gyönyörű levéllé lett, 
míg a másik három, kicsiny, el
kényszeredett levél maradt. Meg
szégyenülve álltam ott, amint az 
Úr Lelke ez által tanított. Az én 
keresztyén életem lassú fejlődésére 
kerestem mentséget előbbi gondoj- 
kozásommal s most ímé, az Úr 
megmutatta, hogy ha valaki igazán 
el akarja érni a célt, annak nincs 
vesztegetni való ideje, az nem 
mondat el magának tízszer, száz
szor, talán még ezerszer is egy 
dolgot, míg végre enged, hanem 
amint az Úr rámutat valamire, amit 
el kell hagynunk, azonnal, kész
ségesen enged Néki, megragadja 
az Úr szent vérében a szabadulást 
és fut örömmel tovább, míg el 
nem ér „ . . . Istennek egész tel
jességéig“ . . . (Ef. 3: 19b.) u„Úgy 
fussatok, hogy elnyerjétek“ . . 
— csengett a szívemben az Úr intő 
szava. Futni, igén, a cél ki van 
tűzve, csak rajtunk áll, elérjük-e 
azt!? Egy szép ének szövege jut 
eszembe, mikor erre gondolok, 
így szól: „Ne habozz, nincs időd, 
elmúlik az élet, Gyorsan kell tá
voznod, mikor nem is véled“ . . . 
Igen, az idő gyorsan tűnik el és 
jaj, ha elmaradunk a futásban. 
(1. Kor. 9:24—27.) H M. d. t.

Egy katona a leikével kezdett 
el foglalkozni s Krisztusban üd
vösségre lelt. De a bajtársai s a 
tisztek kigúnyolták. A z egyik tiszt, 
akit ő szokott kiszolgálni, megkér
dezte tőle: „Mi hasznod van a 
kegyeskedésedből?“ „Uram,“ — 
felelte a katona, — „mielőtt meg
tértem volna, minden nap lerésze- 
gedtem, most józan vagyok. A z 
előtt hanyagul szolgáltam ki önt, 
most pedig teljesítem a kötelessé
gemet.“ A  katonatiszt szégyen
kezve hallgatott.

Hiába futsz!
E7gy festőnek a lelkiismeretet kel- 
t - í lett egyszer egy képen ábrá
zolni. Egy lovat festett, amely 
gyors iramban szaladt és egy don
góraj repült utána és szúrásaival 
üldözte. A ló fájdalmában egész 
vad volt. Rohant, amennyire csak 
tudott, hogy a veszedelmes szúrá
soktól szabaduljon. A kép alatt 
ez volt: „Fustra curris“ (Hiába 
futsz).

Valóban! A vádoló lelkiisme
rete elől nem menekülhet senki 
sem. Isten elől nem tudsz elmene
külni. Ezért menekülj v Hozzá, Ő 
az egyetlen, aki megszabadíthat 
bennünket a rossz lelkiismerettől, 
csak „az Üf Jézus Krisztus vére 
tisztít meg minket minden bűntől.“ 
Krisztus nem taszít el senkit sem. 
A Bibliában meg van írva — 103. 
Zsoltár 32. versében, — hogy az 
Úr minden bűnt megbocsájt s ha 
egy bűnt elhallgatunk, az csak 
annál súlyosabb lesz.

— ❖ —

„Drága áron vétettél meg.“

A világháborúban történt. A st.
chrischonai missziói intézet 

igazgatójának, Rappard Henriknek 
egyik fia — szintén Henrik —■ a 
harctéren volt. Az övéitől elsza
kadva, külön sképpen rászorult a 
szeretetre és bíztatásra s édesanyja 
rendszeresen írta neki az ezekkel 
teljes leveleket. Hogy a posta néha- 
néha elmaradt, ahhoz hozzá volt 
szokva a katona, de, hogy már 
hónapok óta nem érkezett levél a 
st. Chrischonáról, ez mégis különös 
volt. Egy nap a följebbvalója ma
gához hívatta a fiatal Rappardot 
s egy egész csomó levelet tartott 
élé, a jól ismert, tiszta, szép kéz
írással. „Ismeri ezt az írást?“ 
„Hogyne, ezek az anyám levelei.“
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S most azután tudatták vele, hogy 
ezeknek a leveleknek a rendszeres 
érkezése Svájcból gyanús volt s 
mi több, a tartalmuk ellen is volt 
kifogás. A tartalmuk ellen ? Ez 
érthetetlen volt De amikor a tiszt 
Elolvasta a megjelölt helyet, akkor 
minden világossá lett. A hűséges 
édesanya többek közt ezt írta a 
fiának : „Drága áron vétettél meg” 
s ezt a szót „drága“ alá is húzta 
hz nagyon gyanúsan hangzott a 
harcosok fülében s azért tartották 
vissza a leveleket. A fiúnak most 
meg kellett magyarázni a dolgot. 
Örömmel tette. „Egyszerűen csak 
kifejtettem előttük a te hitbeli 
álláspontodat anyám,“ — beszélte 

 el később — „s akkor aztán a ke- 
 zembeadták a leveleidet.“ Ki tudja,
 nem hagytak-e azok áldott nyomo

kat a katonatisztek szívében !

A kicsit nem lenézni!
M ikor Moody egy városban ösz- 

szejöveteit tartott, megismer
kedett egy ifjú hölggyel, ki a város 
egyik szegény-negyedében vasár
napi iskolát tartott. Egy összejöve
telnél egész elől látta ülni, ko
rán kellett jönnie, hogy ilyen jó 
helyet kapjon Istentisztelet után 
megszólította: „Észrevettem önt
az összejövetelen, azt hittem, hogy 
vasárnapi iskolája van “ Igen, 
van,“ „Van talán valaki aki he
lyettesítse?“ ..Nemi“ „Tudja ki 
tanított ma ön helyett?“ „Nem!“ 
„Tudja egyáltalában, hogy valaki 
átvetteezt az osztályt?“ „Azt hiszem 
senki, mert egész csoport tanítót 
és tanítónőt láttam az ön össze
jövetelén “ „Hát ez a módja annak 
ahogy az Ur ügyét önök végzik?“ 
„Óh, tudja kérem, csak öt kicsiny 
kis fiút tanítok, azt gondoltam, ez 
nem sokat jelent." S mi hogy gon
dolkozunk ?

A gyémántcsiszolónál.
Valaki a következőket mondta 

el: Nemrég, gyémántcsiszolónál vol
tam és láttam, amikor egy értékes 
követ a kezébe vett. Nyers és je
lentéktelen volt. Ólomba fogta és 
azután a csiszolót percenként rá
engedte, amely percenként kétezer
szer simította végig. A kő szinte 
nyögő hangot adott. ¡Egy idő múlva 
a mester ¡átförditótta, Ihogy a másik 
oldalát is lecsiszölja. A kő újra 
mintha nyögni kezdett volna, de a 
mester tudta, mit tesz. Mindig u- 
jonnan megfogta és újra és újra 
végigsüvitett rajta a csiszoló. Ami
kor már ötvenedszer átforgatta, igy 
szóltam: «Mester, még mindig nem 

selég?» Végül kivette és a kezembe 
adta: «nézze meg, de ne menjen 
vele a |napra, mert árt a szemének!» 
Csodálatos fény áradt a kő minden 
oldaláról felém. Mestermü volt.^Mi- 
vel kedves vagy az én szemeimben 
becses vagy és én szeretlek» Ézsai- 
ás 43, 4. Hogy ide eljussunk, le 
kell, hogy az Ur csiszoljon min
ket. És mi (neheztelünk, hogy ennek 
a célnak a szolgálatában szenvedé
seket használ fel?

Egy könnyelmű fiatal úr egy 
kőszénbányát látogatott meg. Mi
nél mélyebbre mentek, annál na
gyobb lett a hőség. Átkozódva 
kiáltott fel: „Itt aztán meleg van! 
Szeretném tudni, milyen messzire 
van a pokol!" ,,Nem tudom pon
tosan megmondani a távolságot," 
— válaszolt egy hívő bányamun
kás — „de, ha ez a lánc lesza
kadna, akkor ön egy pillanat 
múlva ott lenne."

A bűn fölött való győzelemmel 
együtt megnyertük a világ fölött 
való győzelmet is, mert a világ 
lényege a bűn.
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^  K Ü L M I S S Z 1 Ó

1932. május 1—7-ig ima és 
áldozati hét a külmisszió 

számára.
„Ánnakokáért mivel, hogy ilyen 

szolgálatban vagyunk, amint a 
kegyelmet nyertük, nem csügge
dünk el.“ II. Kor. 4 1.
IS  omoly keresztyének között fel- 
t merült nemrég a kérdés, hogy 
mit vár az Űr ezekben a nehéz, 
halálosan komoly időkben mitőlünk. 
A felelet ez volt: imát és áldoza
tot. Az emberiség ezer sebből 
vérzik. Hol az orvos, aki ezen 
segíteni tud ? Minden segélyforrás, 
amelyhez folyamodtunk, kiapadt, 
csak Istenhez menekülhetünk, ő  
tud segíteni.

Bizonyá/a sokan úgy érzik, 
hogy az Űr elfedte arcát mi elő
lünk és elfordul tőlünk, mert mi 
is elhagytuk őt. Akkor Isten né
pének kell a szakadékba állni, 
könyörögni éjjel és nappal. De 
nemcsak ez a fontos. A hitnek 
szeretetben is meg kell nyilvá
nulnia. Az Úr Jézus tanítványai 
nem mehetnek el hidegen a nyo
morúság mellett, amely őket körül
veszi. Ugyanúgy kell, hogy érintse 
őket, mint ahogy az Urat is érin
tette a szenvedés és hiány látása. 
Imádkoznunk kell és áldozatot 
kell hoznunk a misszió ügyéért 
is. Csak úgy lehetséges, hogy az 
Úr által olyan csodálatosan meg
áldott misszió-ügy, tovább halad
jon ezekben a nagyon nehéz idők
ben. Most mutassa meg Isten népe, 
hogy az Úr Jézus iránt és testvé
reink iránti szeretet nemcsak üres 
beszéd, hanem tényleg Isten Lelke 
által irányított szükséglet Most

‘Kivonat a missziói imahét hivatalos 
programmjából.

mutassuk meg a világnak, hogyl 
Istennek országa mindenek feletti 
kedves e nekünk? Isten sokat kí-l 
vári tőlünk, de joga is van hozzá. I 
ő  hozta meg minden idők lég-1 
nagyobb áldozatát akkor, amikor 
egyszülött Fiát odaadta miérettünk. 
A misszió legyen a köszönet és a I 
hála ezért az áldozatért

Imát és áldozatot nem lehet 
egymástól széjjelválasztani Maga 
az imádság is. ha az helyes, 
Istennek kellemes és tetsző áldo
zat. A mi Urunkról meg van írva: 
„Az ő testének napjaiban könyör
gésekkel és esedezésekkel, erős 
kiáltás és könnyhullatás közben 
járult ahhoz, aki képes megszaba
dítani őt“ . . . (Zsid. 5:7.) Mi lát
tuk Őt a gethsemánei küzdelemben, 
amikor véres verejtéke hullott a 
földre. Óh, csak lehetne a mi 
imánk is Isten országának eljöve
teléért valódi áldozat.

„Igen hasznos az igaznak buz- 
góságos könyörgése.“ (Jak. 5 16)

A hét egyes napjain a fonto
sabb imatárgyak a következők:

Máj. 1. Adjunk hálát a meg
nyílt kapukért. Imádkozzunk Kí
náért, Japánért. Missziói iskolákért, 
kórházakért, stb

Máj. 2. Gondoljunk különösen 
Délafrikára, Dél- Nyugat-Afrikára, 
Fokföldre, a hererokra és a kala- 
hári busmanokra.

Máj. 3. Adjunk-hálát a batak 
misszióban tapasztalt sok áldásért.

Máj 4. Hordozzuk különösen 
a Nias szigetén folyó munkát.

Máj. 5. Irányítsuk tekintetünket 
Üj-Guineára.

Máj. 6. Gondoljunk a Rajnai 
Missziónak a nők között folytatott 
munkájára.

Máj. 7. Adjunk hálát a kül- 
missziónak itthon folyó munkájáért.

„Fébé“ Evang. Diakonissza Anyaházi Nyomda.
Budapest, VIL, Damjanich-u. 28b.
Felelős vezető : Fekete Géza.
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Tudakozzátok az írásokat!
Máj. 1. Ján. 16:23-33. Jak. 1:22-27. 

Luk. 11:5-13. I. Tim. 2:1-6. Mit ér az, 
ha belenézünk a tükörbe, látjuk, hogy 
arcunkon Szennyfoltok vannak, tovább me
gyünk és nem mossuk le azokat? Így 
tesz, aki hallgatja az igét, s abban, mint 
egy tükörben, felismeri a bűneit, s av
val tovább megy és megmarad azokban. 
Ne igy tégy, kedves atyámfia. Vidd oda 
szennyfoltjaidat az egyetlen megtisztító 
erő, az Ur Jézus vére alá, vagyis fogadd 
el hittel, hogy ez a vér lemossa őket, 
s aztán engedk, hogy az Ur meg is 
őrizhesse általa megtisztított lelkedet. 
Add magadat egészen át neki, lelkedet, 
testedet (különösen figyelmeztet itt az 
apostol a nyelvedre) s aztán szolgálj 
neki teljes szívvel. Ez az igazi isten- 
tisztelet.

Máj. 2. Zsolt. 30. Luk. 16:19-31. 
Az emberek itt a földi életben olyan 
könnyedén elsiklanak a legfontosabb kér
dések mellett. Nem gondolnak a leikök 
üdvösségére szolgáló dolgokra, még meg 
is haragusznak, ha valaki erre figyel
mezteti őket. Élnek a világ dolgainak; 
pénz, jó állás, élvezetek, emberek el
ismerése, tudomány, művészet, szerelem, 
ezek körül forognak a gondolataik, ezek
kel igyekeznek a lelkűket kielégíteni. S 
nem is gondolnak arra, hogy egykor 
majd igy kell ezekről megemlékezniük 
az örökkévalóságban, mint amelyikért el
adták a lelkök üdvösségét. Elvették azo
kat a javakat, amelyeket kerestek, s 
elvesztették az örök javakat. Gondolj 
erre még itt, mig nem késő!

Máj. 3. Gál. 1:11-24. Luk. 17:1- 
19. Megbocsátás, hit, alázatosság, hál- 
adatosság ezek azok a leckék, amelye
ket a mai bibliai részből tanulhatunk. 
Hogy állunk ezekkel? Nem tartunk-e 
haragot valakivel? Hittel imádkozunk-e 
vagy csak felületesen, kétségeskedve? 
Alázatos és önzetlen szívvel szolgálunk-e, 
nem várva érte dicséretet? S hálásak 
vagyunk-e Megváltónk iránt, aki meg
tisztított a bűn bélpoklosságából? Ne 
menjünk el közönyösen ezek mellet a 

 kérdések mellett, s ha úgy érezzük, 
hogy vádolnak bennünket, alázzuk meg 
magunkat.

Máj. 4. Gál. 2. Zsolt. 110. Milyen 
| megnyilatkozott szemekkel látja itt Dá-  vid az eljövendő Messiás alakját! Látja  nagy hatalmát, amellyel ellenségeit le 
 fogja győzni (1. 2. vers), munkájának 
 eredményét, a szentséges sereget (3. v.) 
 eredményét, a szentséges sereget (3. v.), 
 Főpapot (4. v.), látja mint szentséges

haragtól égő, Ítélő Birót (5. 6. v.), de 
látja Öt az idevezető utón, az alázatosság 
utján is, amint az ut mellett való pa 
takból oltja szomjúságát. (7. v.) Mit 
látunk mi a Megváltótól?

Máj. 5. Márk. 16:14-20. Csel. 1: 
1-11. Luk. 24:50-53. Kol. 3:1-4. Milyen 
fájdalmas lehetett az Ur Jézusnak, hogy 
még tanitványai is hitetlenek és kemény- 
szivüek voltak, s nem hittek az ö  fel
támadásában, annak dacára, hogy ö  há
rom éven keresztül készítette őket erre 
elő. S milyen nagy kegyelem Tőle, hogy 
mégis megbocsát nekik, s kiadja a nagy 
megbízatást, hogy azt, amit most látnak 
és tapasztalnak, másoknak is hirül vi
gyék!. S a legnagyobb kegyelem az, hogy 
nem hagyja őket magokra a megbízatás 
teljesítésében, hanem együtt munkálko
dik velők, s megerősíti az Igét az ered
mények látható jelével. Mert az ige
hirdetés minden eredménye nem az ige
hirdetők érdeme, hanem az LJr Jézus 
munkájának gyümölcse.

Máj. 6. Gál. 3: l - i4. Csel. 1:12-26. 
A pünkösdi Lélek kitöltetését az egy- 
szivvel-lélekkel való együttimádkozás 
előzte meg. Nemcsak az első tanítványok
nál volt ez igy. Azóta is minden nagy 
lelki ébredést, a Szent-Léleknek újra való 
kitöltetését az készítette elő, hogy Isten 
gyermekeinek egy-egy csapatja igazán 
eggyé tudott lenni lélekben, s 5gy járulni 
hűséggel és kitartással Istennek trónja 
elé. Istennek Lelke ma is munkálkodik, 
hogy ilyen imádkozó csapatokat tudjon 
létre hozni, de mennyi akadályra talál 
Isten gyermekeinek önzésében, lanyha- 
ságában, széthúzásában! Mikor alázza 
meg már magát Isten népe, hogy ren
delkezésére álljon az Urnák a 'nagy lelki 
ébredés létrehozásában. Ez a legfonto
sabb kérdés a mostani nehéz időkben.

Máj. 7. Gál. 3:15-29. Zsolt. 42. 
Tanuljuk meg a zsoltárirótól, hogy még 
olyankor is, mikor az ellenség annyira 
háborgatja, hogy lelke el-elcsüggedez, 
nyughatatlankodik és megkeseredik, újra 
meg újra megbiztatja magát avval, hogy 
odafordul Istenhez, fölgerjeszti magában 
az őbenne való bizalmat s már előre 
is hálát ad a megszabadításért. Min
denkit szorongat ma az általános nehéz 
helyzet, amelyben a mi nemzetünk is 
van, de bizzunk az Urban, s idézzük 

j újra meg újra emlékezetünkbe azt a 
| sokszor hangoztatott, de mégis nem elég- 
j gé meggyőződésünkké vált Igét, hogy 
\ «akik Istent szeretik, azoknak minden 
\ javokra van»



Máj. 8. Ián. 15:26-16:4 I. Pét. 4: 
8-11- Jan. 7:33-39: Ef. 1:15-23. Az Ur 
Jézus fokozatosan avatta belé tanítvá
nyait mindazokba a dolgokba, amelyeket 
szükségeseknek látott velők közölni. Elő
ször tejnek italával táplálta őket, majd 
keményebb eledellel, halála előtt közvet
lenül pedig tudtukra adta mindazt, ami 
reájuk vár az Ö mennybemenetele után. 
Megígérte nekik, hogy elküldi hozzájuk 
a nagy Vigasztalót, a Szent-Leiket, de 
azt is tudtokra adja, hogy nagy szüksé
gok lesz erre a Vigasztalóra, mert 
nagy szenvedések várnak reájuk. Isten
nek egy igaz gyermeke sem kerülheti el 
a' keresztet, de egynek sem kell a Vi
gasztalót sem nélkülöznie.

Máj. 9. Zsolt. 31. Luk. 17:20-37. 
Mint ahogy az Ur Jézus Ígérete a 
Szent-Lélek kitöltetéséről beteljesedett, 
úgy fog beteljesedni az ö  újra való 
eljövetelének Ígérete is. Ez az a legna
gyobb esemény, melyre az övéi várnak.
A világ gyermekei előtt ez természetesen 
hihetetlen dolog, amely fölött csak mo
solyogni tudnak, mialatt esznek, isznak, 
házasodnak és férjhez mennek, s nem 
tudják, hogy ő közöttük vannak azok, 
akik elhagyatnak, mikor Isten gyerme-’ 
keit az Ur magához veszi az Ö eljöve
telekor. De váljon Isten gyermekeit is 
mind készen találja-e az a nap?

Máj. 10. Gál. 4:1-20. És. 44:1-6. 
Csodálatos szeretet hangján szól az Ur 
az ö  népéhez. Nem kell félnie annak, 
aki az Űré, még a legnehezebb időkben 
sem. Aki éhezik és szomjuhozik, fa. ö  
Hozzá mehet, mert ö  megelégif/ aki 
nehéz utakon jár, tekintsen öreá s ta
pasztalni fogja, hogy a nehézségek is 
áldássá válnak. A jövőért sem kell ag
gódnia, mert az Ur az övéinek még 
gyermekeiről is gondoskodik, s áldást 
önt az igazak utódjainak fejére is. Öh, 
milyen kegyelmes Isten! Ne mondjuk-e 
mi is örömmel és hálaadással: én az 
Űré vagyok?!

Máj. 11. Qal. 5:1. 4-10. Joel 1. Az 
Ur természeti csapásokkal látogatja meg 
a tőle elfordult népet s úgy mutatja ki 
ellenök fordult haragját. Nincs gabona, 
nincs gyümölcs, nincs bor! De mire 
való ez a csapás? Nem arra, hogy 
tönkre menjen a nép, hanem hogy 
megforduljon, bünbánatra induljon. A 
próféta már megértette ezt s így szól: 
hozzád kiáltok Uram! De megérti-e az 
egész nép? Megérted-e te is, óh magyar 
nép az idők járását? Megalázod-e ma
gadat s kiáltasz-e az Úrhoz?

Máj. 12. Gál. 5:13-26. Joel 2:1-17. 
Nemcsak természeti csapások sújtják a 
népet, külső ellenség is jön reás végve
széllyel fenyegeti.De még erősebben hang
zik az Urnák megtérésre hivő szózata is, 
nem keményen és fenyegetve, hanem, 
biztatva és bátorítva. Az Urnák haragja

van a Tőle elfordultakon, de kegyelme 
és irgalmassága az őhozzá megtérökön. 
Mig hangzik a hivó szózat, addig nem 
késő a megtérés, óh csak el ne szalassza 
senki a kegyelmi időt!

Máj. 13.. .Gál. 6:1-10. 14-18. Joel 
2:18-3:5. Ha á nép megtér, úgy hogy 
az Ur megbocsáthat neki, .akkor min
den jóra fordul. A természet is újra 
gazdagon ontja áldásait, a2 ellenségnek 
is vissza kell vonulnia, öröm és vigasság 
tölti el a megszabadultak szivét. S még 
ennél többet is igér az Ur. Szent Lelké
nek teljes kitöltetését, a pünkösdi Lel
ket. Ez az ígéret teljesedett be az első 
pünköSd napján, mikor a megdicsőült 
Krisztus kitöltötte e jt az erre hittel 
és imádsággal várakozó tanítványokra.

'  Máj: 14. Ef. 1:1-14. Ez. 36:22-28. 
Aj ó-testamentom is telve van az Ur 
kegyelmének Ígéreteivel. Az irgalmas és 
kegyelmes Isten mindenkor kész kin
cseinek gazdag tárházát megnyitni s ab
ból áldást osztani. Ígéri szent igéjének 
megtisztító vizét, igér uj szivet és uj 
léiket, ígéri az Ö közöttünk lakozását. S 
mi/ hiányzik, hpgy mindezt az Ígéretet, 
amely ma is fennáll, betöltse? Csak az 
elfogadó szivek, ő  ad, nekünk csak el 
kell fogadnunk, hittel, alázatos szívvel, 
tudva, hogy nem érdemeinkért kapjuk, 
hanem ingyen kegyelemből. Aki, igy fö-, 
gadja el az uj szivet és uj leiket, az 
megkapja a képességet is Isten törvényei1 
nek betöltésére.

Máj. 15. Ján. 14:23-31. Csel. 2:1- 
13. Ján. 14:15-21. Ef. 2:19-22. Csodála
tosan szép épület az Isten lelki temploma. 
Szegeletköve maga az Ur Jézus Kriszr 
tus, aki mellé oda varinak épitvé mint 
alapkövek a próféták és apostolok. S 
ez az épület már csaknem kétezer (év 
óta épül. Minden hivő lélek .egy-egy 
élő kő, amely beleépijtetik. így növe
kedik a templom, mig él nem éri teljes 
befejezését. ‘ Az építőmester a Szent Lé
lek, Aki az első pünkösd napján kitölte
tett, hogy megkezdje', ezt a dicsőséges 
munkát. Gondolsz-e hálaadással erre pün
kösd napján, mint a teínplom egyik élő 
köve?

Máj. 16. Ján. 3:16-21. Csel. 10:42- 
48. Ján. 15:9-16. Ef. 4:11-16. Itt rész
letezve is látjuk Isten lelki templomának 
épülését. Különböző kővek vannak ben
ne, különböző feladatokkal megbízott 
munkások. De mindez arra szolgál, hogy 
az épület minél tökéletesebb legyen és 
hogy minden egyes tagja a lelki épület
nek teljesen kialakittassék. Nem kell fej
letlen gyermeknek maradnunk, hanem 
érett férfiuságra juthatunk a lelkiekben. 
Két fontos isteni ajándék kell ehhez, az 
igazság és szeretet. Isten adja mind a 
kettőt, fogadjuk el mind a kettőt, ne 
csak egyiket a másiknak rovására.

Vargha Gyulánk,


