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Két  hazám van.

Két hazám van,
első és második hazám.
Mindkettőt szeretem.
A másodikat akkor igazán, 
ha az elsőből él az életem.
A második a föld 
és az első az ég.
A második közel, 
az első: nem tudom, 
közel, vagy messze még.
A második hazám 
virágot ad nekem, 
kenyeret ad nekem, 
kaszanyéllel és építőkövekkel 
miatta kérgezem a tenyerem.
Belé mélyesztem az ekém vasát 
s terem.
De, ha az első nem ragyogna rám 
nem volna más a második hazám 
csak sirverem.
Mert azt mondanám, hogy nem érdemes, 
Rigó fütyülne, a pacsirta szárnya 
dalterhesen nagyon magasan szállna, 
a szép tavasz-világ 
zengne, fakadna, bomlana.
Lüktetne fában, kőben és szivekben 
az élet dallama,
mégis azt mondanám: nem érdemes. 
Ugyan miér’, 
ha minden véget ér?
A lomb lehull, tavaszra jő  a tél, 
még a bimbóból is halál beszél.
De én nem mondom, hogy nem érdemes 
és töröm az ugart
és mindegy nekem, akármeddig tart.
A téli fák csontnjjaira is
békésen rámosolygok: majd kihajt.
és a koporsók földbe hullatott
magvára áment mondok: majd kihajt.
A sir az egyik part
és túl a másik part-
Itt vége van,
itt akármeddig tart,
ott végtelen.
Ez a hit jár velem.
Az Isten jár velem.

B.E. d .p .t.

XIII. évfolyam 9. az. 
1937. május 1.
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Bízd a gyermek nevelését az 
élő Istenre!

resztsógben elfogadja és megáld
ja a gyermeket.

Ha a gyermeket fenntartás nél-
»Ma délután fél kettőkor meg- kül adtuk át Istennek, ez által a 

született tizenegyedik igyerme- ! nevelésnél Isten leghűségesebb 
künk. A  kis jövevény karján a- , szövetségestársunk lesz. Meg fog- 
nyajeggyel jött a világba. Uram, juk tapasztalni az Ige igazságát: 
a Te Szentlelked jegyét vésd a »Az Ur, a te Istened, hívséges 
homlokára s a karjára!« Ezeket j  Isten, aki megtartja a szövetséget 
a szavakat irta az idősebb Zeller j  és az irgalmasságot ezer íziglen 
Sámuel 1834. április 9-én napló- azok iránt, akik őt szeretik, és 
jába. A  tizenegyedik gyermek ne- ! az ő parancsolatait megtartják«, 
ve Sámuel lett, ami annyit jelent : Anna továbbra is gondoskodhatott 
»Istentől kért«. S hogy a szülők Sámuelről, miután őt a templom- 
a rájuk bízott gyermeket rögtön ba vitte, de a tulajdonképeni ne- 
Istennek adták vissza, megtudhat- velés ettől az órától kezdve Isten 
juk a fent idézett mondatból. Azt kezében volt. S amit Anna nem 
akarták, hogy nyilvánvalóvá le - , tehetett meg, megtette az élő Is- 
gyeli, hogy Sámuel nem csupán ten: vigyázott Sámuelre, őrizte, 
az p gyermekük, hanem gyér- mint a szemefényét. A  fiú napon- 
meke és tulajdona elsősorban a kint látta Éli fiainak gonoszságát, 
hatalmas Istennek. S milyen gaz- de Isten őrködött a fiatal Sámuel 
dagon megáldotta Isten ennek a lelke felett. S miután megőrizte, 
Sámuelnek az életét! kijelentette önmagát is Isten s

Szülők és nevelők, ha az a szán- napról-napra vezette. Hogyha An- 
dékotok, hogy a rátok bízott gyér- na a mennyei Atya segítsége nél- 
rnekeket bibliai alapon neveljétek, kül nevelte volna gyermekét, sc- 
akkor egészen, fenntartás nélkül ha nem élhette volna el azt a 
Istennek kell átadnotok a neve- célt, amit Isten tűzött ki. Azért a 
lést. így  tett Anna is. A z Istentől gyermeknevelésnél jelszavunk az 
ajándékozott gyermeket Istennek legyen: »Istennel«! 
adta vissza ezekkel a szavakkal: Isten azt a gyermeket, akit néki 
»Ezért a fiúért könyörögtem, és ajánlanak fel, a legjobb úton ve- 
az Ur megadta kérésemet, amelyet. zeti. Azon az úton, mely képessó- 
Tőle kértem. Most azért én is geinek, hajlamainak a legjobban 
az Urnák szentelem; teljes éle- megfelel s amely úton leginkább 
téré az Urnák legyen szentelve!« felkészülhet a mennyei elhívásra. 
Tegyünk mi is így. Újítsuk meg Életükben bebizonyosodik az Ige 
az Istennek való átadást különö- igazsága: »az Urnák tanácsa eső
sen olyankor, amikor a nevelés dálatos«. S ha mégis érthetetlen- 
terén ránk váró nehézségek mész- nck tetszik előttünk ez az út, Isten 
sze túlhaladják erőnket. gondolatai magasabbak a mi gon-

Amikor a gyermek az Atya, ! dolatainknál és gondolatai gondo- 
Fiú és Szentlélek nevében meg- latainknál.
kereszteltetik, ezzel mintegy Is- Azok, akik gyermekeiket így 
tennek lesz visszaadva., A  kereszt- j  Istennek ajánlották, gyakran meg
súg azt jelenti, hogy a gyér- | érik azt az örömöt, hogy gyerme- 
mek hazája, életeleme Istennél, i keiket az Ur nevükön szólítja és 
Istenben van, nem pedig a bűn- 'a maga szolgálatába állítja. Isten 
ben és a világban. Isten a ke- j országának sok hűséges szolgája
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és szolgálója olyan szülők gyer
meke, akik őket kora ifjúságukban j  
az Urnák ajánlották.

Legyen előttünk mindig kedves 
az az út, amelyen az Ur vezet. A  
fontos az, hogy a reánkbízott 
gyermekek lelke megmentessék, 
így nem lesz nehéz nékünk az 
sem, ha nevelésüket másnak kell 
átengednünk. Szükség van erre 
is. Hány szülő tenné különben a 
gyermek bálványozásával tönkre 
annak életét.

Sok példát hozhatnék fel az 
életből arra, hogy Isten milyen 
hűséges. Szülők, akik halálos á- 
gyukon gyermekeiket teljes biza
lommal, hittel bízták rá Istenre, 
a legj ihat tették: Az ilyen gyer
meket, még hogyha bűnbe kerül 
is, Isten minden áron keresi és 
megtartja. Milyen boldogság lesz 
odafent a mennyben, ha majd el
mondhatjuk: »Itt vagyok én s a- 
kiket nékem adtál«!

Végül, ha gyermekeinket való
ban átadtuk Istennek, nem fogunk 
lázadozni, kétségbeesni akkor sem, 
ha Isten elveszi tőlünk őket. 1732- 
ben egy családapa hét napon be
lül vesztette el négy felnőtt fiát. ! 
Amikor a harmadik gyermeke ' 
sírjánál állott, hozták a hírt, hogy í 
a negyedik meghalt. »A z  Ur adta,,! 
az Ur elvette, áldott legyen az Ur
nák szent neve! Egykor a meny- 
uyei fényben tisztán fogjuk látni 
mindazt, ami a földön sötét volt.« 
így szólt ez a sokat szenvedett, 
édesapa.

Vegyük szivünkre azért az in
tést: adjuk át a reánkbízott gyer
mekek nevelését feltétel nélkül, 
hittel és bizalommal Istennek!

Minél teljesebben engedjük át 
magunkat a Szentlélek vezetésé
nek, annál gyengédebb lesz az 6 
uralkodása. Bappard.

Az angyalok.

A z angyaloknak az emberek 
között fontos szerepe van. Senki 
nem tagadhatja, hogy az Ur Jézus 
földi életében, ahogy azt a Szent
írás elénk tárja, szintén nagy fel
adatuk volt. Angyal adta tudtul 
Máriának Jézus születését (Lu
kács 1:28.), a bethlehemi pászto
rok is angyaltól tudták meg az ö- 
römhírt (Luk. 2 :8—14.). Amikor 
a Sátán Jézust megkísértette és 
Ő ellenállt, angyalok jöttek és 
szolgáltak néki (Máté 4:11.). De a 
bibliai angyalok között talán még
is annak az angyalnak! a képe leg
kedvesebb előttünk, aki Jézust a 
Gfecsemánéban erősítette, amikor 
a Megváltó homloka vért verejté
kezett (Luk. 22:43— 44.). Husvét 
reggelén is Jézus sírjáról a követ 
angyal hengerítette el és adta 
tudtára az embereknek a feltáma
dást (Máté 28:1— 7.).

Azonban, ha ma föltesszük a 
kérdést: léteznek-e valóban an
gyalok, a legtöbb ember tagadó 
választ ad vagy legjobb esetben 
mosolyog. Pedig angyalok van
nak, valóságos angyalok, akik ma 
is oldalunk mellett állanak s kö
rülveszik szeretteinket, ha Isten 
oltalmába ajánljuk őket.

Egy édesapának kicsiny fiával 
együtt el kellett hagynia hazáját, 
megválni a még kisebb leányától, 
akit különösen szeretett s mesz- 
sze idegenben tengette életét anél
kül, hogy kisleányáról hírt hall
hatott volna s miatta állandóan 
aggódott. Esténként együtt imád
kozott apa és kis fia, szívük nagy 
fájdalmát kiöntötték a hatalmas 
mennyei Atya előtt: »Küldd -el 
legkedvesebb angyalodat V-hez, 
hogy vigyázzon rá nagyon«! Évek 
múlva végre együtt ülhettek egy 
kép előtt, amelyről, a kis testvérke 
nagy kék szemével, kibontott sző-
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ke hajával édesen mosolygott re- ; 
ájuk. A z édesapa egész testében i 
remegett a meghatottságtól, hogy 
szeretett gyermekét végre, ha csak 
képen is, de láthatja. A  kis fiú | 
azonban kihúzva magát, büszkén | 
jegyezte meg: »Látod Apám, a mi ! 
angyalunk jól vigyázott rája«!

Az édesapára még szomorúbb I 
idő következett. Beláthatatlan i- i 
dőre el kellett válnia kis fiától is. 
Csak tíz percet kapott arra, hogy 
tőle elbúcsúzzék és a gyermeknek 
valami bíztatást mondjon. Csak 
tíz perc! Mindent ki akart kap
csolni, hogy eltalálja azt az egy 
szót, amely a fiúcskát segítse küz
delmes élete során, amely atyjá
ra emlékeztesse) s amelyet soha se 
felejtsen el. S az édesapa ölébe 
vette a zokogó gyermeket, forró 
csókot nyomott a kedves, göndör 
fejecskére, keblére ölelte és azt 
mondta: »Kicsi fiam, ennek így 
kell lenni. Óh, milyen szívesen 
menne apa veled, hogy megfogja 
a kezedet, de nem mehet. De Is
ten angyala veled jár, elkísér, s 
ne felejtsd el, amit néked mond: 
»Ne félj«! S a kis gyermek tisz
ta, bízó szemekkel nézett apja 
szemébe s úgy ismételte: »Ne 
félj«! S így kísérte Isten áldásá
val az apa fiát a kocsihoz, amely 
hosszú időre, talán egész földi é- 
letre elvitte tőle fiacskáját.

A  kis fiú azóta gyermeki hittel 
várja azt a napot, amikor újra 
találkoznak! s amikor ki fog tűnni, 
hogy az angyal, akit Isten ren
delt mellé, jól vigyázott rá.

Az Ur az én kősziklám, váram 
és szabadítom. Zsolt. 18:3.

*

Légy hív mindhalálig és néked 
adom az életnek koronáját.

Jel. 2:10.

A Fébé diakonissza testvérek 
munkájából.

» Azért gyümölcseikről 
ismeritek meg őket.«

Máté 7:20.

A  fenti Ige életünk fájára, a 
lelki életre vonatkozik. Hogy en
nek az igazsága milyen nagy, bi
zonyítja az alant következő két 
élményem.

Munkahelyemnek szegényne
gyedében jártam. Útközben egy- 
szerosak kellemetlen hangok ütöt
ték meg fülemet: suhancolc és ci
gányfiúk lélekromboló »beszélge
tése« volt. Elhaladtam mellettük 
és megkérdeztem tőlük, hogy nem 
tudnak-e ennél szebb és jobb idő
töltést? Erre hangos nevetés és 
még csúnyább szavak árja hagyta 
el ajkukat, melybe Isten nevét is 
belekeverték. »Nem félnek Isten
től?« — kérdeztem tovább, szinte 
megborzadva. »Isten, az nincs!«-
— kiáltott fel közülük a legerőtel
jesebb hangú, s utána ismét neve- 

j  tés és káromló szavak hangzottak 
mögöttem. Volt e nevetésben va- 

j  lami sátáni, aminthogy láthatatla
nul egészen bizonyosan megelé
gedetten kacaghatott ott közöttük 
a "Sátán, a biztos prédára jutott 
emberi lelkek felett.

Egy másik kép: egy csapat fi- 
I úcska igyekszik az iskolába. Csu- 
! pa apró emberke, I— II. elemisták 
| lehetnek csak, de felnőttekhez illő 
komolysággal, fontoskodva beszél
getnek. Mellettük haladok el, k i
vehetők már a szavak is: »Még 
azt állítja Pista« —• mondja az e- 
gyik megbotránkozva, »hogy nincs 
Isten«! — »Már hogyne volna«
— cáfol rá a másik meggyőződés
sel, »ki kormányozná akkor a vi- 

| lágot? Hiszen akkor minden ösz-
szedőlne«!

Önkénytelenül is a pár nap e- 
[lőtti kellemetlen élményemre kel-.
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lett gondolnom. És amíg gondo
latban szeretettel simogattam meg 
a hitbeli meggyőződéstől kipirult, 
kedves arcocskát, ama másik cso
port iránt mélységes szánalmat é- 
reztem szívemben, mert lelkisze
meim előtt most két otthon képe 
jelent meg. Az egyikben megelé
gedés, szeretet, hit és istenfélelem 
lakozik. Ilyen boldog otthonban 
nevelkedhettek fel, ilyen levegőt 
szívhattak magukba és így azt 
vihetik magukkal az életbe eme 
boldog kicsiny gyermekek. A  má
sik otthont bűn, nyomorúság, is
tenkáromlás, zúgolódás és elége
detlenség tölti be és így nem 
csak azok! a fiúk okai annak, hogy 
káromolják Isten nevét. Ilyen lég
körben nőttek fel, így csakis azt. 
áraszthatják tovább maguk körül.

T i szülők, gondoltok-e arra, 
hogy Isten, az igaz Bíró előttmeg 
kell egyszer államotok, bármeny
nyire igyekeztek is lelketek fel
feltörő vádját Isten létének M aga
dásával elnémítani. És hogyan 
adtok akkor majd számot a rátok 
bízott drága lelkekről?!

Bár minden szülő komolyan é- 
rezné e nagy és szent felelősséget 
és igyekeznék gyermekeit a leg
drágább útravalóval bocsátani az 
életbe: az Istenbe és az Ur Jézus 
Krisztusba vetett hitet oltva szí
vükbe! B .O .d .t.

*

Gyermek-otthonban jártam. A  
sok kis vidám gyermek között lát
tam egy gyermekarcot, amelyről 
hiányzott a vidámság. Amint f i
gyeltem, ijesztő arcfintorítások 
között artikulátlan hangokat a- 
dott, s a mellette levő gyermekek 
közül hol az egyiknek, az arcába 
csapott, hol a másikat ütötte, lök
te. Mikor kérdezősködtem a gyer
mekek felügyelőjétől a kislány v i
selkedésének okáról, szomorú tör
ténetet mondott el.

A kisleány édesanyjának már 
egy nagyobb leánya és fia volt, 
mikor ő a világra jött. Az édes
anya nagy örömmel fogadta har
madik gyermekéti. S a kisleány a- 
mint nőtt, egyre kedvesebb lett 
az édesanyjának. Mikor elérte a 
második évét, súlyos beteg lett, 
s állapota egyre rosszabbodott. Az 
anya, aki Istennek hívő gyermeke 
volt, imáival ostromolta az Urat 
kicsinye életéért, de minden hiá- 

; havaiénak látszott. Mikor észre
vette, hogy gyermeke egészen kö
zel áll már a halálhoz, térdre ve
tette magát s megfogadta, hogy
ha gyermeke meghal, Isten ne- 

; vét.soha többé ki nem mondja és 
I nem hisz benne többé.
| A  gyermek csodálatosképen 
| megmaradt az élet számára, de 
¡ezzel a rettenetes betegséggel. Két 
I testvére is megbetegedett; az e- 
! gyik egészen nyomorék. így  fe- 
j lelt Isten. A z anya lelkiállapota a 
lehető legnyomorúságosabb. Sír- 

j va panaszolta, hogy hiába imád
kozik, hiába olvassa Isten Igéjét. 
A  szíve helyén kemény, érzéket- 

| len kődarab van. Már nem jár a 
templomba sem.

Azóta szegény kis Marikára, 
j — mert így hívják a kicsit —•
| még nagyobb sajnálattal nézek.
| Rettenetes példáját, beteljesülését 
| látom életében ennek az Igének: 
»Megbüntetem az Atyák vétkét a 

| fiákban harmad és negyediziglen«.

R. L. d. t.

♦  *i‘“*£* *’♦'*"*'♦* *♦* *t*  *5* *♦* *+* **

Míg az Ur nem hív a dicső- 
: ség trónjához, addig maradj a gol
gotái kereszt sziklatalapján.

.  *
A kereszt a határvonal a világ 

és Isten barátai között.



70 „ F é n y s u g á r
KÜLMISSZIÓ.

Kivonat
SCHRŐDEK ELZA 

misszionáriusnő 11)37. január 12- 
én kelt leveléből:

Amikor néhány nappal ezelőtt 
végigtekintettem az elmúlt három 
hónapon, kiszámítottam, hogy ez 
alatt az idő alatt körülbelül 515 
kilométer utat tettem meg gyalog 
s körülbelül 480 kilométert hajón, 
így kerületünknek 16 faluját láto
gattam meg. Osztogattunk fali- 
mondásokat és különböző biblia- 
részeket, mintegy 2000 darabot. 
Mindebben hűségesen mellettünk 
voltak bennszülött segítőink jó és 
rossz napokban, veszélyes és ve
szélytelen utakon egyaránt.

Harmadszor voltam első kis ál
lomásunkon, Lidu-ban. A  fehérre 
meszelt ház ajtaját csak ki kell 
nyitnunk és minden oldalról se
reglenek az emberek az Ige hall
gatására. A z elmúlt, alkalommal 
istentisztelet előtt, házunk mellett 
közvetlenül egy kínai prédikátor 
állította fel az emelvényét s igye
kezett a hozzánk siető embereket 
magához csalogatni. Mit tegyünk? 
Rövid ideig vártunk s azután é- 
nekelni kezdtünk és Igét olvas
ni. Az utca egyszerre üres lett s 
a mi kis imaházunk pedig meg
telt. A  kínai prédikátor sietve 
elhagyta a falut.

Este összejött 30 leány és fiú 
vegyesen bibliaolvasásra, szívesen 
hallgatták a bibliatörténeteket, s 
mögöttük egyre több asszony- és 
férfi-fej látszott.

A  környék itt ezen a részen' 
teljesen el van zárva és megköze
líthetetlen a rablók miatt, így an
nál szükségesebb, hogy éppen e- 
zen a helyen a hitben erősek le
gyenek. Sokan jönnek hozzánk

tanácstalanul: az éhség ajtajuk e- 
lőtt áll. A  bálványokban már nem 
bíznak, Istenben még nem tud
nak hinni. Kérem, imádkozzanak 
odahaza is érettük!

Novemberben a bibliaárus asz- 
szonnyal öt faluba mentünk el, 
észak felé. Itt igen egyszerű vi
szonyok vannak. Ha az ember 
ilyen helyen tölti az éjszakát, 
csaknem az utcán alszik, kiváncsi 
emberekkel körülvéve. Azt gon
doltuk, hogy ezek között a lármás 
emberek között nem tudunk szó- 
hozjutni, mégis nyílt alkalom a 
bizonyságtételre, sőt egy bálvány - 
pap is vásárolt tőlünk újtestamen
tumot.

Ggy-egy barátságos házigazda 
azt is megengedi, hogy házában 
gyógyszert osszak szét. El sem 
képzelhető az a nyomorúság, ami 
itt elénk tárul. Azt tartják, hogy 
a betegben ördög van, amit sok 
pénzért hajlandók a varázslók ki
űzni. S legtöbbször a halál oka tu- 
lajdohképen nem is a betegség, 
hanem az azzal járó »kezelés«. 
Valóban, itt az Evangéliumra test
nek és léleknek egyaránt szüksé
ge van. Kérem, hogy imádkozza
nak Kína vezetőjéért és feleségé
ért, akik keresztyének.

Újév napján 24 öreg anyóka 
volt vendégünk a kínai menliáz- 
ból. Hogy felragyogott az arcuk 

i a gazdag ebéd láttára, s mennyire 
| örültek az ajándékoknak, amit 
közöttük szétosztottunk! Február 

! közepén készülünk a kínai újév meg
tartására, ami a kínai nép életében.

' nagy szerepet játszik' s ezen a na- 
¡pon gazdag alkalom nyílik az E- 
| vangélium hirdetésére.

Jó tudni, hogy az újévbe is 
¡egymás kezét fogva, megerősödve 
■ indulhatunk!
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TUDAKOZZÁTOK AZ ÍRÁSOKAT!

Május 1. Jak. 5:10—20. Ésaiás 55:6—  
11. Türelmesen szenvedni nem könnyű 
dolog; onnan fe lü lrő l való erő kell 
hozzá. De van út, melyet használva, 
megnyerhetjük ezt az erőt, s ez: az 
imádság. S nem csak a magunk bajára 
és szenvedésére nézve van Ígérve az 
imádságnak a meghallgattatás, hanem 
a mások szenvedésére nézve is. Az 
imádságnak, természetesen hitből ke ll 
fakadnia, és pedig olyan hitből, ame
lye t nem gyengít, nem homályosít el 
valamely meg nem va llo tt bűn. Szí
vünkből és életünkből minden fe lis 
mert bűnt el ke ll távolítanunk, hogy 
így nagy dolgokat is m erjünk kérni 
és meghallgattatást nyerjünk.

Május 2. Ján. 16:23— 33- Jak. 1:22—  
27. Luk. 11:5— 13. /. Tim. 2:1 6. Meg 
van írva, hogy Isten azt akarja, hogy 
minden ember üdvözüljön. Senki sem 
mentegetheti tehát magát avval, hogy 
Isten őt nem hívta el, nem ad neki 
hitet, tehát ő nem tehet róla, ha nem 
üdvözüi. Te, aki így gondolkozol, ra 
gadd meg h itte l ezt az Igét, s já ru lj 
oda a Közbenjáróhoz, aki életét adta 
érted, hogy megváltson, s akinek így 
jogos tulajdona vagy. Az igazság is
meretére csak őá lta la  juthatsz, mert 
Ő az út, az igazság és az élet.

Május 3. Zsolt. 103. I. Sárn. 17:12—  
25. Istennek sokféle jótéteménye közt 
a legbecsesebb számunkra a bűnbo
csánat, m ert csak ha ezt megnyertük, 
akkor vagyunk képesek elfogadni és 
értékelni minden egyéb jótéteményét. 
A szív, amelyre még ránehezedik a 
bűn terhe, nem ta lá lja  meg máskép 
az utat, csak a bünbánat s az ezt kö 
vető bűnbocsánat útján. A bünbánat 
és bűnbocsánat ú tja  pedig a Golgotán 
át vezet.

Május 4. Júdás 1:25. I- Sám. 17:26—  
38. A keresztyén egyházba már na
gyon korán befurakodtak olyan tév- 
tanítók, akik a le lkeket megtévesztet
ték és helytelen útakra vezették. Júdás 
apostol ezeket a legkeményebb sza
vakkal e líté li, m ert tudja, hogy na
gyobb veszély a lig  fenyegetheti a le l
keket, m int hogyha ilyen tévtanok há
lójába keverednek. S ez a veszély 
nemcsak az első keresztyéneket fe 
nyegette. Végigvonult ez a keresztyén 
egyház egész történetén, egészen nap
jainkig. S egyre erősödve fog  tovább 
vonulni egészen a2 Antikrisztus ha 
mis prófétájának lelkeket megrontó 
tévtanításáig. Legyünk tehát éberek és

vigyázzunk!
Május 5. Rom. 1:1— 17. I. Sám. 17: 

39— 68. Pál tudja, hogy őt Isten hívta 
el az evangélium hirdetésére, s azért 
kötelezve érzi magát, hogy ezt a h i
vatást betöltse. S azt is megértette, 
hogy az evangélium, melyet neki h ir 
detni kell, nem csak a zsidóknak szól, 
hanem a pogányoknak is, s ő éppen 
különösen a pogányok apostola. így  
ju t el Rómába is, s gyű jt össze ott 
is egy kis sereget, amelyhez aztán le 
velével fo rdu l. De ez a levél drága 
igazságokat tartalmaz minden időkre, 
minden fa jbó l és nemzetből származó 
embereknek. Akár zsidó, akár pogány 
fvagy a mai időkben akár névleges 
keresztyén), ha h it á lta l megigazul, 
életet nyer, Istentől való életet, ö rök
életet.

Május 6. M árk 16:14— 20. Csel. 1: 
1— 11. Luk. 24:50— 53- Kol. 3:1—4. Ha
lál nélkül nincs feltámadás. Mindenki, 
aki meghal, fe l fog támadni, de van
nak, »akik örök életre, s vannak, 
akik gyalázatra és örökkévaló utálatos
ságra« fognak feltámadni. (Dániel 
12:2.) Ha Krisztussal akarsz fe l
támadni örökéletre és dicsőségre, ak- 

I kor Krisztussal ke ll meghalnod. Meg 
kell halni ó-emberednek már i t t  a 
fö ld i életben^ s meg kell benned szü
letnie az új-emberednek, aki az oda- 
fe lvalókat keresi, ahová Krisztus fö l
emeltetett.

Május 7. Rám. 1:18—32. I. Sám. 
18:1— 16. Pál jó l tudja, hogy evan
géliumot —  öröm hírt —  hirdetni nem 
iehet máskép, csak, ha a bűnökre is 
rámutatunk. Az emberi szív magától 
nem igen hajlandó, a saját bűneit meg
látni. Az igehirdetőknek kell, Isten 
igéje alapján, s a Szendétektől vezet
tetve reátenni kezöket azokra a sebek
re, amelyek az emberi lelkeket sor
vasztják és eléktelenítik. M ilyen rút 
bűnökre mutat reá Pál i t t  a római le
vélben! S ne mondjuk, hogy ez tú l
zás. Ha mélyen belétekintünk az em
berek életébe, lá tn i fog juk, hogy nem 
alaptalan vádak ezek, hanem fájdalmas 
igazság. S még aki maga nem cselek
szik is ilyen bűnöket, vétkezik avval, 
ha e lő ttük szemet húny, s nyugodtan 
engedi őket más emberek életében ga
rázdálkodni.

Május 8. Róni. 2:1—13. Zsolt 42. 
Mennyire benne van az emberi te r
mészetben az, hogy mást megítél a 
bűne m iatt, magában pedig nem látja
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meg a bűnt. íg y  azután azt gondolja, 
hogy a megtérésre való felszólítás 
nem neki szól, hanem annak a má
siknak, ak it ő is megítél. Sokan van
nak, akik rendszeresen járnak olyan 
helyekre, ahol az Igét h irdetik, s m i
vel így sokszor ha llják a megtérésre 
való hívást, de azt meg nem fogad
ják, szívók egyre keményebb lesz. Pe
dig Isten e lő tt nincs személy váloga
tás, Ő m indenkit megtérésre hív, s 
m indenkit, aki meg nem tér, megítél.

Május 9. Ján. 15:26— 16:4- I. Pét. 
4:8— 11. Ján. 7:33— 36. Ej. 1:15—23. 
Milyen felséges ígéretek tárulnak it t  
fö l előttünk, mindazok számára, akik 
hisznek. Az efézusbeliek elé azért 
tárhatta oda Pál apostol ezeket az ígé
reteket, m ert először hálát adhatott 
ennek a gyülekezetnek a hitéért. Erre 
az alapra fekte ti aztán imádságát, m i
kor az efézusiak számára mindazt 
kéri, am it i t t  a következő versekben 
olvashatunk. Boldog az a gyülekezet, 
amelyért így lehet imádkozni, s b o l
dog az, aki így tud imádkozni!

Május 10. Zsolt. 146. I. Sám. 19:1—  
12. Hányszor bizakodunk gyarló, esen
dő emberekben! S hányszor ke ll is 
csalódnunk emiatt? Mennyivel b izto
sabb dolog Istenben bízni, aki ha
talmas, igazságos és irgalmas. Tanul
juk meg ezt a nagy leckét és soha
sem fogunk csalatkozni!

Május 11. Rám. 2:14—29. I. Sám. 
20:1— 17. Pál apostol szembeállítja 
egymással a zsidót és a pogányt, 
s kim utatja , hogy a zsidón sok
kal nagyobb a felelősség Istennel 
szemben, s bűne sokkal nagyobb, ha 
Isten törvényét meg nem ta rtja , mint 
a pogányé. S m it szólhatna akkor ró 
lunk, keresztyénekről? M i még sokkal 
többet kaptunk, m in t a zsidók. Kőtáb
lákra íro tt  törvény helyett szívünk 
hústábláira íro tt törvényt, sőt törvény 
helyett váltságot és kegyelmet. De 
megértettük-e, hogy a keresztvíz csak 
éppen úgy üres szertartássá válik, 
m int a körülmetélkedés, ha nem 
já ru l hozzá a h it s a Lélekkel való 
megkeresztelkedés?

Május 12. Rám. 3:1— 18. I. Sám. 
21:1— 11. Fájdalom, keresztyének is 
szoktak úgy okoskodni, m int azok a 
zsidók, akikkel i t t  Pál apostol fö l
veszi a harcot. Pedig Isten mihoz- 
zánk nem csak beszédét küldte el a 
próféták álta l, hanem elküldte magát 
a testté le tt Igét, az U r Jézus K risz
tust. A Golgotáról kisugárzó fényben 
még sokkal jobban megláthatjuk, hogy

nincs közöttünk egy igaz sem, nincs, 
aki jó t cselekedjék, csak egy is. M ind
nyájan bűn a latt vagyunk, m indnyá
junk bűnéért ke lle tt a Megváltónak 
kereszthalált szenvednie. Nincs hát más 
menekülés számunkra, m int az ő  va k 
ságának elfogadása.

Május 13. Róni. 3:19— 31. I. Sám. 
23:14— 28. A Golgotán nem csak bű
nös és elveszett voltunkat ismerhet
jük meg, hanem Isten kegyelmét is. 
Ez a kegyelem igazán kegyelem, vagyis 
ingyen való. Semmiféle érdemünkkel 
hozzá nem járu lhatunk. Meg kell ma
gunkat aláznunk egészen, annak a meg
ismeréséig, hogy nincs is semmiféle 
érdemünk. Úgy ke ll fogadnunk a ke
gyelmet, m int a koldusnak az ala
mizsnát. Ez megalázza emberi büsz
keségünket, de éppen erre van szük
ségünk.

Május 14. Róni. 4:1—15. I. Sám. 24. 
Istennek Ábrahámmal kö tö tt szövet
sége nemcsak a zsidókra terjed ki, 
hanem minden népre, m ert ő az Ígé
retet még akkor nyerte, m ikor a kö
rülmetélkedés szertartása á lta l nem 
le tt egy különválasztott népnek, a zsi
dó népnek első képviselőjévé. Nem is 
ennek a szertartásnak alapján nyerte az 
ígéretet, hanem: a hitnek alapján. Bár
ki, aki m int Ábrahám, hisz Isten k i
jelentéseiben, tagjává lesz annak a szö
vetségnek, amelyet Isten Ábrahámmal 
kötött. A  h it tu la j don ítta tik  igazságul 
mindenkinek.

Május 15. Rám. 4:16— 25. Ezék. 36: 
22— 28. Ábrahám h itt, pedig az ő szá
mára a Megváltó még csak Ígéret 
vo lt. A mi számunkra már beteljese
dett valóság, m ert tudjuk, hogy ha
lá lra  adatott bűneinkért és feltámasz
ta to tt megigazulásunkért. De az a kér
dés, hogy ezt csak úgy tudjuk-e az 
eszünkkel, m int a magoló gyermek a 
leckéjét, vagy úgy tud juk, hisszük és 
valljuk-e, hogy életünkké, vérünkké 
vált, amely nélkül nem élhetünk. Ez 
az igazi üdvözítő hit.

Május 16. Ján. 14:23— 31. Csel. 2: 
1— 13. Ján. 14:15-21- Ef. 2:19— 22. Pün
kösd napja van. Tapasztalod-e ennek 
a napnak áldásait? Tapasztalod-e, hogy 
az A tya és a Fiú a Lélek álta l nálad 
lakozik? Tapasztalod-e, hogy a Szent
lélek vigasztaló Lélek? Tapasztalod-e, 
hogy békességed van, teljes békessé
ged Istennel, önmagaddal és mások
kal? Ha ezeket még nem tapasztalod, 
kérd és várd a Szentjeiket s vele 
együtt mindezt megkapod.

Vargha Gyulámé.
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