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Felele Jézus és monda néki: Ha va
laki szeret engem, megtartja az én beszé
demet: és az én Atyám szereti azt, és 
ahhoz megyünk, és annál lakozunk.

A  ki nem szeret engem, nem tartja 
meg az én beszédeimet: és az a beszéd, 
a melyet hallotok, nem az enyém, hanem 
az Atyáé, a ki küldött engem.

Ezeket beszéltem néktek, a míg vele
tek valék.

Ama vigasztaló pedig, a Szent Lélek, 
a kit az én nevemben küld az Atya, az 
mindenre megtanít majd titeket, és esze
tekbe juttatja mindazokat, a miket mon
dottam néktek.

Békességet hagyok néktek; az én 
békességemet adom néktek: nem úgy 
adom én néktek, a mint a világ adja. 
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne 
féljen!

Hallottátok, hogy én azt mondtam nék
tek: Elmegyek, és eljövök hozzátok. Ha 
szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy 
azt mondtam: Elmegyek az Atyához; 
mert az én Atyám nagyobb nálamnál.

Es most mondtam meg néktek, mielőtt 
meglenne: hogy a mikor majd meglesz, 
higyjetek. Jdn. 14, 23-29.



74 „ F é n y s u g á r “

Luthernek egy pünkösdi 
prédikációjából.

Ján. 14:23-31.

M indig igen erős vigasz az, hogy 
a keresztyén ember ne gon

dolkozzék azon, mi módon száll
hatna fel a mennyekbe. Maradjon 
Jeruzsálemben, Rómában, vagy a 
földnek bármely helyén, legyen a 
mezőn, vagy a házban, mégis a 
mennyben legyen; mert az Atya, 
a Fiú és a Szentlélek Isten nála 
akarnak lenni és lakozni. Ezt bír
juk itt e földön az Igében és ezt 
érezzük a hit által a szívben. De 
a jövőben tettekben is látható 
legyen.

Minthogy drága Urunk, a Jézus 
Krisztus így szó l: Az, Igék, ame
lyeket szól, nem az Ő, hanem az 
Atya szavai, azért mindenki v i
gyázzon arra, hogy egyetlen szót 
vagy tanítást ne fogadjon el, amely 
nem ennek az egy férfiúnak az aj
káról hangzott el. Akkor bizonyo
san megtalálod a mi Urunkat, 
Istenünket, és nem tévesztheted el 

*
Itt (t. i. a 27. versben) ismét 

látjuk, mi a Szentiéleknek a hiva
tása : hogy csak azoknak adatik, 
akik Ínségben és nyomorúságban 
sínylődnek, mert ezt célozzák eme 
szavak : Ne gondoljátok, hogy úgy 
adom néktek a békességet, amint 
a világ adja. A  világ azt tartja 
békességnek, hogy az, ami rossz, 
az egyéntől elszakíttatik és elvá- 
lasztatik; vagyis, ha valaki sze
gény, azt gondolja, hogy a szegény
ségben nagy a békétlensége, és 
arra törekszik, hogy ezt a sze
génységet félretolja és azt gon
dolja, ha az eltűnt, akkor az 
egyénnek, békessége van és az 
gazdag. Úgyszintén, ha valakinek 
meg kell halnia, és a halál már 
szinte elérte, így gondolkozik: ha 
eltolhatnám a halált, békességem

volna és életben maradnék. Azon
ban ilyen békességet az Úr Jézus 
Krisztus nem ád, hanem nyugod
tan engedi, hogy ami rossz és ne
héz, az embert nyomja, és nem 
veszi le róla; de más művészet
hez nyúl és mássá teszi az egyént 
és az egyént elválasztja a rossz
tól, nem pedig a rosszat az egyéntől.

Ez így történik: ha igen szen
vedsz, akkor úgy emel ki a szen
vedésből és olyan bizakodást ád, 
hogy azt hiszed, szinte rózsakert
ben ülsz. Tehát a halálban élet 
van és a békétlenségben békesség 
és öröm, és azért van olyan bé
kesség, amilyenről Pál apostol 
Filippi 4 : 7-ben szó l: „amely min
den értelmet felül halad.“

*
A  világnak a békessége olyan, 

hogy csak külső dolgokban van 
■békessége, eszik és iszik, énekel 
és táncol és a test szerint örven
dez ; de a keresztyén békesség a 

¡szívben van, ha mindjárt kívülről 
nehéz üldözéseket, félelmet, nyo
morúságot kell is szenvedni, ami
ként az Ür ezt előre megjövendölte: 
ti sírtok és jajgattok, a világ pedig 
üldözni fog benneteket, tanítástokat 
nem fogja elfogadni, meg fog ben
neteket botozni, szétkergetni és 
végül megölni; de mindezekben 
békességetek lesz és örvendezni 
fogtok ; csak maradjatok meg Ná
lam és az Igémnél, úgy semmi 
szükséget nem fogtok szenvedni. 

*
Ez igen barátságos búcsúzás, 

amilyen barátságosan és szeretet
teljesen csak tudott tanítványaitól 
elbúcsúzni. Azt mondja tanítvá
nyainak : íme, el kell mennem és 
nem sokat beszélhetek már vele
tek, azért jó éjszakát, minden jót 
kívánok néktek; nem kívánok és 
nem adok egyebet, mint békessé
get vagyis azt, hogy jó dolgotok le
gyen, mert a héber nyelvben a
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békesség nem jelent mást, mint 
minden jót adni. Ez legyen a bú- 
csuzásom és az utolsó, amit ha
gyok nektek; búcsúzásom ne je
lentsen számotokra kárt vágyj 
hiányt; szerfölött gyönyörködtetni 
akarlak: a legjobbat, amit csak 
kívánhattok tőlem, fogjátok meg
kapni, azt a békességet és azt a 
jót, hogy az én Atyámban kegyel
mes Istenetek van, aki atyai sze
retettel és szívvel gondol reátok; 
és én bennem hűséges Megváltó
tok legyen, aki minden jót cselek
szik veletek és semmilyen szük
ségben nem hagy benneteket, az 
ördög, a világ és minden gonosz 
ellen megvédeni és mellettetek 
állni akar és ezenfelül a Szent- 
leiket adja, hogy az szíveteket úgy 
vezérelje, hogy én bennem igazi 
vígasztok, békességtek és örö
mötök lesz . . . Németből ford. Z. H.

Pünkösd gyümölcsei.

Ha az „Apostolok Cselekedeteit“ 
olvassuk, hatalmasan szól hoz

zánk az a lelki erő, amely az első 
keresztyének életében megnyilvá
nult. Milyen nagy cselekedeteket 
tudtak ők, kik egészen szabadok 
voltak önmaguktól, véghez vinni! 
Nemcsak azt mondhatták, hogy 
hisznek a Szentlélekben, hanem 
az bennök is lakozott.

Tudták a szavaikat felemelni 
Istenhez (Ap. csel. 2, 14).

Tudtak örömmel és erővel bi
zonyságot tenni (Ap. csel. 4, 31 — 
33).

Tudtak úgy beszélni, hogy az 
emberek szívökben megkeseredé- 
nek (Ap. csel 2, 37).

Lelkeket nyertek meg (Ap. csel. 
2, 41).

Ébredést hoztak létre (Ap. csel. 
17, 6). ' •

Tudtak jeleket és csodákat vég
hezvinni (Ap. csel. 6, 5).

Az Úr nevéért örömmel szen
vedtek (Ap. csel. 5, 41).

Arcuk kifejezése is bizonyság- 
tétel volt (Ap. csel. 6, 15).

Könnyek között is szolgáltak 
az Úrnak (Ap. csel. 20, 19)

Magukat nem kiméivé, a teljes 
igazságot hirdették (Ap. csel. 20, 
20-27).

Készek voltak örömmel meg
halni is (Ap. csel. 21, 13).

*
Istennek Szentlelke ma is ugyan

az. Vágyódik szívek után, melyek 
hajlandók és készek Ot befogadni. 
A  feltételek a következők: Mindent, 
ami az Ő eljövetelét akadályozza, 
félretenni. Szívünket néki teljesen 
átadni. A z Úr keresztjét átölelni, 
az Ő akaratát minden áron, semmi 
áldozatot nem kímélve, keresztül
vinni. Komolyan és kitartóan imád
kozni a Szentlélek kitöltetéséért. Az 
Úr azt mondja: „Ha azért ti go
nosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak 
jó ajándékokat adni, mennyivel 
inkább ád a ti mennyei Atyátok 
Szentleiket azoknak, akik tőle ké
rik“ (Luk 11, 13).

Isten májusa.
Nem május fényes napja mellett, 
Ha nyílik bimbó és virág, 
Őrizheted meg majd a lelked 
Attól mi fáj és ami bánt.
A  föld keservét lenge fátyol,
Mit lelked sző, nem rejti el,
Ajkad sok illatos dalától 
Szíved békére úgyse lel.
Vidd mindenestől át a lelked 
Oda,„ahol Isten lakik,
És Ő kitárja majd feletted 
Megőrző, áldó karjait.
¡S virágzik tőle majd az élted,
S bimbó, virág mind a tiéd.
Isten maga megőrzi néked 
Szíved napfényes életét.

Korbe Anna után németből: Vargha Gyuléné



Pünkösd.

A kórteremben két haldokló be- 
teg fekszik. Az egyik tombol,! 

átkozódik. A  testvér szeretettel 
törli verejtékező homlokát és az 
Úr Jézusról próbál neki beszélni, 
de ő rámered, mintha idegen nyel
ven szólna hozzá A  másik egé
szen csendes. „Kedves testvér“ , 
— mondja — „nekem nincs szük
ségem többé ápolásra, nem hiány
zik semmi se, Jézus az enyém. 
Otthon vár öreg édesapám és ki
néz az útra, hogy haza megyek-e. 
Haza nem megyek már, de oda- 
fönt fogok várni az apámra, amíg 
utánam nem jön a mennyei haj
lékokba." Szemei ragyognak. Miért 
beszél úgy ez az ifjú a láthatatlan 
Jézusról, mintha látná, hisz neki, 
bízik benne, míg a másik károm
kodva, gúnyolódva mondja : ..Hogy 
lehet hinni a Megváltóban?“ 
Nem nagyon nehéz a felelet, már 
az iskolában megtanultuk:

„Hiszem, hogy saját értelmem
mel vagy erőmmel nem tudnék 
Jézus Krisztusban, az én Uramban 
hinni, sem őhozzá eljutni, hanem 
a Szentlélek hívott engem az 
Evangéliom által, ajándékaival 
megvilágosított, az igaz hitben 
megszentelt és megtartott.“

Halott marad Isten Igéje, halott 
a szív, ha Istennek Szentlelke nem 
áldhatja meg, világíthatja be a 
szívek mélyét. Azért örvendez ma 
mindenki pünkösd ünnepének, aki 
Istenben él, Öreá néz s Őtőlel 
hagyja magát friss forráshoz ve
zettetni. Ma árad szét Istennek 
Szentlelke, ma vesz körül téged 
Istennek ereje és kopog ajtódon 
Istennek keze. Igen, kopog és rázza 
a bezárt reteszeket. Pünkösd van 
ma. Istennek Szentlelke ott áll az 
éhező, sóhajtozó, haldokló embe
riség előtt és akarja néki Jézust, a 
Segítőt, a Megmentőt megjelenteni.

Aki bebocsátja Öt, csodákat 
fog tapasztalni. Benne világosságra 
talál s megismeri az igazságot. Az 
igazság tudatossá teszi a bűnt és 
a bűn nagy nyomorúságba visz. 
Megváltás után vágyódunk és a 
Szentlélek „mikor eljő, megfeddi 
a világot bűn, igazság és ítélet 
tekintetében.“ (János 16:8.) Aki 
enged az Ő munkájának, azt ve
zetni fogja. „Mikor eljő amaz, az 
igazságnak lelke, elvezérel majd 
titeket minden igazságra“ (12 v.) 
lépésről-Iépésre. És hová vezérli el 
az embereket? Jézushoz. „Meg
jelenti néktek.“ (14. vers.)

Jézus világosságába vezet a 
Lélek. Jézust látni, Jézussal talál
kozni, Jézust hallani, ez bűnbocsá
natot szerez és ahol a bűnök bo
csánata van, ott van élet és üd
vösség. Pünkösd van ma. Pünkösd 
napján változzék a halál életté és 
az átok áldássá. A  hontalan talál
jon hazára Istennél. Pünkösd kö
zel visz minket az Ür Jézushoz. 
„Nem hagylak titeket árvákul, el
jövök tihozzátok“ , — így szól a 
távozó Jézus. A  sivatagban, az 
élet szükségeiben és a halál sötét 
völgyében senkinek sem kell egye
dül állni és kétségbeesetten elpusz
tulnia. Istennek Szentlelke Jézust 
élővé teszi mielőttünk. Pünkösd 
van. Aki a Bibliát meg akarja 
érteni, aki élni akar akkor is, ha 
szemefénye már megtörött és be 
akar tekinteni a megnyílt egekbe, 
az megnyitja a szívét a Szentlélek 

j előtt. Egyszer mindenkihez szól. 
Akinek van füle a hallásra, hallja ! 
Aki élni akar, az adja oda szívét, 
lelkét, testét a Szentháromság Is
tennek, akkor pünkösd lesz, pün
kösd a szívben, az életben. A  
sivatag termőfölddé változik és 
vizek folyamai áradnak szét. A z 
ember megelégül: látja Istennek 
szent orcáját.
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Képek a Szentlélekről.

A  tenger mély vizén egy vitorlás
hajó áll. A  felszerelés teljes, a 

legénység közül sem hiányzik már 
senki. Gazdag szállítmánnyal és 
drága emberi lelkekkel van meg
rakva. Célja a tenger másik oldala. 
A vitorlákat is kifeszítették már s 
a hajó mégis mozdulatlanul áll. Mi 
hiányzik még, hogy a hajó meg
indulhasson ? Várj csak! A  szél 
felkerekedik, a vitorlák kidagadnak 
s a hajó méltóságteljesen hasítja át 
a hullámokat, megindul rendelte
tése felé. A  menny lehellete a ha
jót mozgásba hozta.

Amott a vágányokon áll a vas
úti kocsik sora. Az utasok jelent
keznek és beszállnak a kényelmes 
kocsikba. Elérkezett az indulás 
ideje és mégis semmi jele az in
dulásnak. Várj csak egy pillanatig! 
Ott jön a mozdony pöfögve, gő- 

i zölve: odaerősítik a vasúti kocsik- 
í hoz, megadják a jelt az indulásra, 
a vonat megindul, azután nagy 
sebességgel siet célja felé. A  tűz, 
amely a kazánban a vizet gőzzé 
változtatja, fejti ki itt az erejét.

A kertben egy kis virág van a 
forró napfényben, bágyadt, lankadt. 
Lehajtja fejét a földre, mintha el
pusztult volna. Mi baja van a finom 
kis növénynek, miért nem virít? 
Várj csak, jön az eső, megitatja a 
.szomjú földet, a növény magába 
szívja a nedvességet, felemeli fe- 

jjét, bimbókat hajt, virít, a kertész 
örömére. Az égből aláhulló eső 
elüdítette, hogy zöldeljen és virá
gozzék.

Ott is egy növényt látunk kora 
tavasszal. Szegény, majd megfagy ! 
Hogyan is tudna fejlődni ilyen hi
degben ! De várj csak egy kicsit 1 
A nap leküldi melegítő, megeleve
nítő sugarait a földre és ime a 
növény fejlődik és nagyra nő. Ami 
a szél a vitorlás hajónak, a tűz a

mozdonynak, az eső a virágnak, 
a nap a növénynek, az a Szent
lélek néked és nékem

Átalakulás.

Ha a vasdarab beszélni tudna, 
mit mondana? „Fekete va

gyok, hideg vagyok, kemény va
gyok.“ Teljesen igaza lenne. De 
vesd ezt a vasdarabot a tűzbe és 
várj egy kicsit, amíg a tűz a maga 
erejét kifejti. Eltűnt a feketeség, 
eltűnt a hideg, megszűnt a kemény
ség, átalakulás következett be. Ha 
ez a darab vas beszélni tudna, 
bizonyára nem dicsekednék, mert 
a vas és a tűz két egészen ellen
tétes dolog. Ha dicsekedni tudna, 
akkor a tűz dicsekednék azzal, 
hogy a vasat átalakította. — Így va
gyok én is magamban fekete, hi
deg és kemény, de ha az Úr az 
Ö Szentleikével az én lényemet 
áthatja és én megtelek az Ö sze- 
retetével, akkor eltűnik a feketeség, 
a hidegség, a keménység és akkor 
is a dicsőség nem engem illet, 
hanem az Urat, aki ezt véghez- 
vitte.

A  megvetett Ige által.

Egy fiatalember Ujtestámentumol 
kapott ajándékba. „Nagyon jó 

lesz, — mondta — „ezek a lapok 
kiválóan alkalmasak arra, hogy 
cigarettapapírnak használjam fel.“ 
És a könyv lapjaiból cigaretta
hüvelyeket kezdett készíteni. Sorra 
vette az Evangéliumok lapjait, míg 
a János evangéliuma 10. részéhez 
nem ért. Ekkor hirtelen az a gon
dolata támadt, hogy olvasni is 
kellene a -könyvből valamit, mert 
különben nem marad belőle semmi. 
Már az első szavak, amelyeket el
olvasott, szíven találták és a fia
talember addig olvasott, amíg ke
resztyénné nem lett.
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Nincs fülük az igazság 
számára.

K Ü L M I S S Z I Ó

A mythologia azt beszéli el 
Orpheusról, hogy lyrájával 

olyan gyönyörű hangokat tudott 
elővarázsolni, hogy azzal a ma
darakat a levegőből odacsalogatta, 
a kígyók is előjöttek odúikból és 
a pusztának és erdőnek vadállatai 
is odagyűltek köréje és csendes 
csodálkozással figyeltek a kedves 
hangokra. Tegyük fel, hogy ez 
nem volna mese és Orpheus a mi 
napjainkban, lyrájával a kezében 
végigsétálna utcáinkon és megpró
bálná a gyorsan tovasiető üzlet
emberek árját feltartóztatni. Oh, a 
hangok süket fülekre találnának, 
mint a halottaknál; tovább men
nének, ha a művész még olyan j 
szépen játszanék is. A z egyetlen 
csodálkozás, amely a tovasiető em
bereket talán megállásra bírná, a 
művész ujjai miatt volna, amint 
azok gyorsan föl- és lesiklanak a 
húrokon. Ilyenek azok az emberek, 
akik eljárnak még az istentisztele
tekre, megcsodálják a prédikáló 
képességeit, tehetségét; ami azon
ban a beszéd tartalmát, az Evan
géliumot illeti, minél komolyabb, 
minél mélyebben járó volt a pré
dikáció, annál inkább azt mond
ják : „Bolondozol te Pál, a tudo
mány téged bolonddá tett."

Ne töltsd el az időt kereséssel, kuta 
tással. Ha Krisztus Isten Fia a számodra 
s az Ö szeretele nemcsak üres elmélet, 
akkor vedd fel a keresztjét s kövesd Ö l! 
Kövessük! Mert ha idelenn okosan is be
széltünk arról, hogy Krisztus a szívünkbe 
akar költözni, ha mélységes gondolataink 
is voltak Isten kormányzó munkája felől, 
ez nem mentjneg bennünket odaát. Kö
vessük az Ő lábnyomait.

Schneller I. L.

Egy benszülött keresztyén 
pünkösdi prédikációja.

Egy délafrikai benszülött keresz
tyén igehirdető a következő 

képet használta pünkösdi beszéd
jében : Menj a middelburgi vasúti 
állomásra, nézd meg az ott vára- 
jkozó vasúti kocsikat, meg vannak 
■rakva ládákkal, zsákokkal, vassal, 
s olyan dolgokkal, amelyeket te 
nem ismersz, azonkívül emberek
kel, állatokkal, fával és kőszénnel. 
Mindez együtt nagyon nagy súlyú. 
Látod, hogy a vonat Uitkykbe akar 
menni, oda fel, arra a magas domb
ra. Hogyan lehetséges az ? Ha mi 
mindnyájan, az egész falu népe, 
nekitámaszkodnánk a kocsiknak, 
hogy toljuk, nem tudnánk ki
mozdítania helyükből. Hamarosan 
így kiáltanánk : „Reménytelen!“ De 
menj előre. A mozdonyban arány
lag kis tűz ég, egy fütty hangzik és 
a hosszú, nehéz vonat megmozdul, 
először lassan, majd mindig gyor
sabban megy. Csakhamar eltűnik 
a szemeid elől és te már csak 
messziről hallod: elment és nem
sokára füstoszlop jelzi Uitkykban, 
hogy a vonat odaérkezett. Ezt az 
erőkifejtést kis tűz eredményezi. 
Ez az erőmegnyilvánulás benned 
is végbemegy, ha a Szentlélek tüze 
ég benned. Bármennyi a terhed, 
amely nyom téged, mégis oda fogsz 
érni, ahova a te gyengeségedben 
reménytelenül nézel és vágyakozol. 
Kérd Istent, hogy adja néked az 
Ő Szentleikét és gyújtsa meg az Ő 
tüzét tebenned, akkor a hitnek 
ereje fog téged vonni és emelni 
és az élő és biztos reménység 
magával fog ragadni. Akkor nem
sokára te is azt fogod mondani: 
„A z ég felé vezető úton megyek 
és bizonyosan oda fogok érni.“
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Tudakozzátok az Írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Május 17. Ef. 1 : 15—23. Ap. csel. 2: 
14—3t>. Az a Péter, aki nem sokkal ezelőtt 
még egy szolgálóleánytól is megijedt és 
kész volt félelmében az Urat elárulni, most 
bátran előáll s az összegyűlt nagy tömeg 
előtt bizonyságot tesz Jézus Krisztusról, az 
Ó feltámadásáról és mennybemeneteléről, 
s arról, hogy az a hatalmas lelki mozga
lom, amelynek most tanúi lehetnek az Úr 
amaz Ígéretének a beteljesülése, hogy el 
fogja küldeni a mindeneket megújító Szent- 
Lelket. Igen, ez a Lélek telte Pétert bátor, 
határozott, rettenthetetlen bizonyságtevővé!

Május 18. Ef. 2 : 1— 10. Ap csel. 2 : 
37—47. A  Szent-Lélek nem csak Pétert 
ragadja meg, hanem őrajta keresztül azo
kat is, akik beszédét hallgatják. Csak a 
Szent-Lélek vezetheti az emberi lelket 
bűnbánatra és lélekben való megújulásra. 
Csak a Szent-Lélek hozhat létre igazi test
véri közösséget, amelynek ismertető jele és 
gyümölcse az Ige által való közös épülés, 
az együttes imádkozás, az úrvacsorában 
egy-szívvel-lélekkel való részvétel, s 
javaknak és terheknek szeretetteljes meg 
osztása. Itt nem a kommunizmus jelszava 
uralkodik: „Ami a tied, az az enyém, 
hanem a krisztusi szereteté: „Ami 
enyém, az a tied.

Május 19. Ef. 2: 11—22. Ap. csel. 3: 
1—11. A Szent-Lélek egyik ajándéka a 
gyógyítás ajándéka is. Péter, Szent-Lélek 
kel megtelve, egyetlen szavával meggyé- 

lk § gyítja a születésétől fogva sántát. Istennek 
ezt a -kegyelmi ajándékát azóta is kapták 
egyes hűséges tanítványok, mint a milyen 
volt az ismert bolli lelkész Blumhardt 
Kristóf, vagy a mánnedorfi Trudel Doro 
thea. Ez, természetesen nem olyan ke- 

edl gyeim! ajándék, amit minden hívő meg
kaphat, mert a kegyelmi ajándékok külön- 

, ■ bözők, mint I. Kor. 12:4 —11-ben olvas
o l hatjuk, de hogy napjainkban annyira ritka 

’ SZ| ez az ajándék, ez bizonyára az egész 
keresztyén egyház hitbeli hanyatlására vall 

Május 20. Ef. 3 :1 — 12. Ap. csel. 3: 
12—26. A hit által való gyógyítások nem 

a?|arra valók, hogy mint valamely szemfény- 
Z 01 vesztő csodát megbámuljuk, talán babonás 
nel(| félelemmel, hanem arra valók, amire Péter 
| :Jis felhasználta a sánta meggyógyítását. 
. I Bűnbánatra és megtérésre hívja föl az 

/seg| embereket, hogy ebben a csodában is 
csak azt lássák meg, ami az ő számukra 

anitá1 legfontosabb, hegy ők eddig ellenálltak 
J  ennek a nagy és hatalmas Istennek s 

I  l  szent Fiának a Jézus Krisztusnak, akiben 
1.

Isten a maga erejét, de egyúttal szeretetét 
is kijelentette. Bűnbánatra, megtérésre van 
ma is elsősorban szükség, nem csoda
várásra.

Május 21. Ef. 3 :13-21. És. 6: 1-8. 
Isten dicsőségének a meglátása a bűnös 
emberben a maga bűnösségének tudatát 
ébreszti föl. Óh bár tudnának ma is mi
nél többen föltekinteni a Golgotha kereszt
jén függő Jézusra, akiben Isten dicsősége 
olyan csodálatosképen megjelent, hogy így 
megláthatnák bűneiket is és bűnbánattal 
borulnának le a kereszt előtt. Akkor többek 
ajkán hangzanék fel az a szó is:_„Imhol 
vagyok én, küldj engemet, s az Úr küld
hetné ki a maga munkásait a négy munka
mezőkre. Mily kevés magyar dolgozik még 
a külmisszió nagv munkamezején 1 Hol 
késnek a többiek ?

Május 22. Ján. 3 :1— 15. Róm. 11 : 33— 
36. Máté 28:16-20. Ef. 1 :3— 14. A  mi 
hitünknek erős fundamentuma az, hogy 
Isten eleve kiválasztott bennünket, s el
határozta, hogy bennünket Jézus Krisztus 
által a maga fiaivá fogad. Nem a mi 
gyenge, ingatag elhatározásunktól függ 
tehát a mi üdvösségünk, hanem Istennek 
öröktől fogva való akaratétól. Ez az aka
rat vitte véghez a váltság munkáját is a 
Fiú által s ez az akarat végzi el a mi el- 
hivatásunkat b Szent-Lélek által. Ha a 
Szent-Lélek megismertethette veled Jézust, 
állj reá erre az Isten által vetett megingat
hatatlan fundamenlumra.

Május 23. Zsolt. 33. Ap. csel. 4: 1— 12.
| Isten nem csak egyszer töllötte ki Szent- 
Leikét az apostolokra, hanem azok újra 
meg újra megteltek Lélekkel, mikor újabb 
munkába k:llett áliniok s újabb nehéz
ségekkel megküzdeniök. A Lélek a hívő 
embert folyvást vezeti csendes, szelíd ve
zetéssel, ha az rábízza magát, de kész 
erőteljesebb mértékben és módon is meg
nyilatkozni a feladatok nagysága szerint, 
amelyekbe a hívő lelket állítja. Ha az Úr 
hív el valamely munkára, hittel kérd és 
várd a Lélek ajándékának azt a mértékét, 
amelyre szükséged van.

Május 24. Ef. 4:1 — 16. Ap csel. 
4: 13 - 23. Még a hitetlenek is, akik nem 
akarnak Istennek engedni, kénytelenek 
sokszor elismerni azt, hogy a Lélekkel 
megtelt emberek csodálatos dolgokat visz
nek véghez. Ha megtérni nem akarnak is, 
de megfélemlednek s ezt a félelmet fel
használja az Úr arra, hogy övéit kimentse 
az ellenség kezéből. Sokszor szabadultak
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meg már Isten gyermekei ilyen csodálatos 
módon a haláltól, amelybe emberek aka
rata szándékozott kergetni őket. A halál 
óráját Isten tartja kezeiben s az Ő akarata 
nélkül egy hajszál sem eshetik le a 
fejünkről.

Május 25. Ef 4 :17—32. Ap. csel. 
4 : 24—37. Az Isten megoltalmazó kegyel
méről szerzett tapasztalat új bizalomra és 
hitre indítja Isten gyermekeit. Milyen buzgó 
és biztos hittel tudnak imádkozni az apos
tolok újabb erőért és kitartásért. S mint 
ahogy a tapasztalt kegyelem növeli a hi
tet. úgy vonja alá a hit a Szent-Léleknek 
új kitöltetését az új feladatokra. S a hitből 
szeretet is fakad, önzetlen, önfeláldozó 
szeretet, amely a híveket szorosan egybe
kapcsolja, egy testté, egy lélekké teszi.

Május 26. Ef. 5 :1 — 14. Ap. csel. 
5:1 — 16. Mennél hatalmasabban munkál
kodik a Lélek valamely közösségben, an
nál nagyobb a felelősség az egyes tago
kon, hogy a Lelket meg ne oltsák. Aná- 
niás és Safira is tagjai voltak az első 
keresztyén gyülekezetneks tanúi lehettek ott 
a Lélek hatalmas munkájának, mégis meg
próbálkoztak, hogy kétszínűséggel, csalással, 
hazugsággal igyekezzenek maguknak el
ismerést és tekintélyt szerezni. Büntetésük 
súlyos intő példa minden idők keresztyé
néinek, hogy Istennel és emberekkel szem
ben igazak és őszinték legyenek s álnok
sággal meg ne rontsák önmagukat s el 
ne vonják az áldást a közösségtől.

Május 27. Ef. 5 :15—33. Ap. csel. 
5:17—25. Isten nemcsak olyan módon 
tudja az övéit megszabadítani, hogy a 
Szent-Lélek ereje által lefegyverzi és meg
félemlíti az ellenségeket, hanem külső, 
szemmel látható csodákat is tud tenni. 
Neki mindenek hatalmában állnak. Ő meg
nyithatja a börtönajtókat, betömheti az 
oroszlánok száját, megolthatja a tűznek 
lángjait, mert ő  az Ura mennynek és 
földnek. Boldogok, akik Őbenne bíznak!

Május 28. Ef. 6 :1—9. V. Móz. 6: 4— 
13. Milyen megszívlelendő igék ezek nem
csak az ótestamentomi, hanem az újtes- 
tamentomi nép számára is 1 Ezeknek en
gedelmeskedni annyi, mint megvetni alap
ját a boldog, megáldott családi életnek. 
Az az apa és anya, aki Isten Igéjének 
ismeretére és követésére is tanítja gyer
mekeit, a legdrágább örökséget gyűjti 
számukra, amely el nem vész. S a boldog 
családokból lesznek a boldog nemzetek. 
Éppen olyan biztos fundamentuma a bol
dogságnak a háládatosság is, amely nem 
feledkezik meg Isten jótéteményeiről, ha
nem mindenben neki adja a dicsőséget.

Május 29. Luk. 16: 19—31. I. Jón. 4: 
16-21. Máté 13:31-35 Ap. csel. 4 :32- 
35. Milyen örömhír ez : Isten előbb szere
tett minket, mint mi Őt 1 Szeretett minket 
szeretetnélkülieket, érdemetleneket, bűnö
söket 1 Szeretett nem azért, mintha mi 
valamivel rászolgáltunk volna, hanem 
azért, mert Ő a szeretet. De éppen ez a 
teljes, tökéletes szeretet alkalmas arra, 
hogy bennünk is szeretetet ébresszen. Áll
junk oda a szeretet lángoló napjának a 
hevébe, a Golgotha keresztje .alá, s az 
át fog bennünket hevíteni, lángra fog 
gyújtani. S ebből az Isten iránt bennünk 
életre kelt szeretetből jutni fog embertár
sainknak is.

Május 30. Zsolt. 34. Ap. csel. 5:26— 
42. Isten újabb és újabb módot talál 
hűséges tanítványainak a megmentésére. 
Ezúttal Gamáliel az eszköz, amelyet föl
használ. Nem olvassuk Gamálielről, hogy 
határozottan a keresztyének táborába lé
pett volna, de mindenesetre Isten Lelké
nek indítása volt ez, amely az itt olvas
ható szavakra indította. Ha teljes világos
ságra nem jutott is el, annyit meglátott, 
hogy nem jó lesz az apostolokat minden 
gondolkozás nélkül elitélni, mert lehet
séges, hogy ez Isten akarata ellen való 
cselekedet volna. így tudja Isten sokszor 
azokat is felhasználni, akik előtt nem vi
lágos az, hogy ők most eszközök Isten 
kezében, az Ő akaratának végrehajtására. 
(Lásd Czírus persa király esetét Esdrás

Május 31. Ef. 6 :10-24 . Ap. csel. 6: 
1—7. A  keresztyén gyülekezetben fontos 
a rend. Kinek-kinek legyen meg a maga 
feladata, munkaköre, az, amelyre Istentől 
elhivatást és talentumot nyert, s ki-ki le
gyen hű a maga feladatának teljesítésé
ben. Ha nagy az a feladat, ne hivalkod
jék föl, ha kicsiny, ne irigykedjék. Nem 
feladataink nagysága, hanem azokban 
való hűségünk szerint fogunk megítéltetni.

Vargha Gyuléné.

Egy lelkész a vakok intézeté
ben tett látogatást s megkérdezte 
az egyik fiútól: „Megtudnád mon
dani, hogy miért lettél vak?“ A 
vak fiú elővette a vakok számára 
írt Bibliáját s ujjai hegyével tapo
gatva ezt az Igét olvasta a lelkész
nek: „Igen Atyám, mert így volt 
kedves te előtted.“
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