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Jöjj!
Olyan rövid kis szócska s mégis olyan nagyjelentőségű, ha olyan

nak ajkáról hangzik el, akinek szíve szeretettel van tele. Aki sze
ret, az csak azért hívhat magához, mert valami jót akar veled közölni. 
Az édes anya azért hívja magához gyermekét, mert valamire taní
tani akarja, mert valami baján segítni akar, mert valami hasznos 
munkát akar rábízni, vagy talán csak egyszerűen azért, mert az 
ölébe akarja venni, a szívéhez szorítani, hogy így fejezze ki iránta 
való szeretetét. Vagy ha ez a „jöjj “ néha keményen hangzik, mert az 
édes anya dorgálni, fenyíteni akar, akkor is nem a szeretet szólal-e 
meg benne, mely szükségesnek látja a hibát elkövetett gyermeket 
bűnének tudatára és megbánására serkenteni.

Kedves olvasóm, hallottad-e már valaha szíved mélyén ezt a 
hívogató szócskát „jöjj", egy még sokkal nagyobb szeretettel telt szívből 
feléd hangzani ? Jézusnak, a te Megváltódnak szívéből, ajkáról ? 
Óh, milyen sokszor fordul elő ez a szó a bibliában, és neked is 
szól, mindenkinek szól, mert az Úr Jézus azt m ondja: „Jöjjetek én 
hozzám mindnyájan . . . "  Ellent tudsz-e állni ennek a hívásnak, 
ha egyszer megértetted, hogy az neked szól ? Hiszed-e, hogy Jézus 
mást akarhat veled, mint jót? Lásd, Ő is tanítni akar, elsősorban is 
arra, hogy Őt megismerd, aztán segítni akar rajtad, a te sok-sok 
bajodon, amelyekkel már talán annyiszor fordultál emberekhez és 
nem tudtak rajtad segíteni. Dorgálni is akar, hogy oly soká éltél 
nála nélkül, nem törődtél vele, nem bíztál benne, de ha alázatosan 
elfogadod ezt a dorgálást, s megbánod bűneidet, oh milyen szere
tettel ölel keblére, mennyire biztosít bűnbocsátó kegyelméről! S ha 
igazán mellé állsz, rá bízod magad, munkát is fog adni, drága, szent 
boldogító munkát, azt, hogy másoknak is megmondd, hogy nekik is 
szól ez a hívás: „jöjj!“

Óh jöjj mielőbb, óh jöjj még m a !
V argha Gyuláné.



Elveszti a halált örökre . . .
Ésaiás 25, 8.

Sahliger Ivónak, a híres osztrák 
művésznek, egy rézkarcára esett a 
tekintetem egy sebész várószobá
jában. Közben a betegek jöttek- 
mentek, egyiknek remény, a másik
nak kétségbeesés, a harmadiknak 
fásultság tükröződött az'arcán.

A kép megrendítő volt. Egy 
fiatal nőt ábrázolt, amint kibom
lott hajjal, feldúlt, kétségbeesett arc
cal, lihegve a kimerültségtől, mind
két karijvai egy fehérkabátos or
vosba kapaszkodik. Az erőteljes, 
hatalmas férfi, az orvostudomány 
megszemélyesítője, minden erejét 
megfeszítve húzza magához az el- 
ernyedő leányt, közben az arcán 
emberfeletti küzdelem látszik. A 
szemében már-már a vesztes har
cos fájdalma, lemondása tükröző
dik. Fájdalmas, csüggedő tekintete 
a lányon keresztül a könyörtelen 
ellenfélre, a halálra szegződik. A 
biztos diadaltól felbátorodott halál 
egyik csontkarját a nő körül fon
ja, mig a másik csontkéz vaskapocs 
gyanánt fogja körül az orvos ke
zét és megbénítja azt. A koponya 
csontos üregének mély sötétje 
gúnykacajjal tekint a vesztes, gyen
ge, tehetetlen ellenfélre és a biztos 
martalékra, a haldokló leányra.

Megrendítő kép, megrendítő 
valóság! Hiába minden küzdelem, 
minden harc. A halál kaszája győz 
az emberi véges elme felett. A 
tudás felett győzött a halál 1

De igaz ez ? Nincs ennek a kép
nek folytatása is? Nem, ez nem 
lehet igaz 1 — A golgotái keresztről 
egy fénysugár vetődött a lelkembe 
és ennek a sugárnak a fényénél 
egy csudálatosán szép másik kép 
lépett a szomorú kép elé. Az ál
dott orvos közbelép, gyógyító kezét 
kinyújtja és az 0  általszegzett ke
zének drága vére meggyógyítja a 
haldoklót. A halál csontkarjai le
hullanak, nincs már hatalma többé. 
A halál felett győzött az Élet! Nem

kell meghalnunk, vár ránk az örök 
élet, az örök boldogság, csak fo
gadjuk el az Úr megmentő, meg
tartó, üdvözítő kegyelmét. Az Ő 
drága, értünk hullott vére gyógyír 
mindenre. „Halál! hol a te fulán- 
kod?“ I. Kor. 15, 55.

Az ijesztő, sötét alak eltűnt 
örökre, nem kell félnünk többé, 
hisz az Úr Jézus nekünk mondta, 
hogy: „Aki hisz én bennem, ha 
meghal is él.“ Ján. 11, 25.

Dr. Farkas Mária.

Semmit se tartsunk meg 
a  magunk szám ára!

I. Móz. 22, 12b.

Isten azt mondja Ábrahámnak: 
„Most már tudom, hogy istenfélő 
vagy, és nem kedvezél a te fiad
nak, a te egyetlen-egyednek én 
érettem. “

Kérdezzük meg magunktól, nem 
kedveztünk-e mi is valaminek, 
— nem tartottunk-e meg valamit 
a magunk szám ára? Mindazok, 
akikről azt olvassuk a Szentírás
ban, hogy visszaestek, a döntő 
órában valamit visszatartottak a ma
guk számára, valamit nem adtak 
oda Istennek. Mikor Saul harcban 
állott Amálekkel, mindent az Úr
nak kellett volna szentelnie. Semmit 
sem lett volna szabad visszatartania, 
mégis megtette. Megkímélte a leg
jobbat, azt megtartotta magának. 
És Saul megítéltetett.

Kanaán eltoglalásakor Ákán 
visszatartott valamit. Csekélység 
volt azokhoz a milliókhoz képest, 
amelyek Istennek adattak, de elég 
volt ahhoz, hogy méreggé legyen. 
Ákán megítéltetett. Izraelnek Ka
naán egész földjét az Úrnak kellett 
volna szentelnie, de próbált meg
alkudni. Átkot szerzett áldás helyett.

Gondoljatok Anániásra és Safi- 
rára ! Péter megkérdezte tőlük: „Ez 
minden ? Valamit vissza akartok 
tartani a ti Istenetektől !“ Valamit 
vissza akartak tartani a maguk
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számára és mégis azt gondolták, 
hogy Istennek szenteltek lehetnek. 
Megítéltettek, A Szentírásnak azok 
a legkomolyabb történetei, amikor 
Istennek így kell szólania : Ti vala
mit visszatartotok ! Ti valamit meg
kíméltek! „Megkímélni”— ez a szó 
valami elnézést fejez ki — igen, 
— elnézést a saját bűnünkkel szem
ben 1 Ez gonosz kímélet, amely 
megmérgezi egész életünket. Meg- 
kíméltél-e te is valamit ? Nincs-e 
valamid, amit még nem szolgáltat
tál ki? Sokszor nem tudod, mitől 
vannak a leverettetések, a lehan- 
goltság, a kisértések, az erőtlenség. 
Itt az o k a ! Valami megkötöz. Hol 
Isten a király, hol minden Neki 
szenteltetett, ott győzelemről győze
lemre megyünk. Mikor Isten ad 
néked valamit : szeretetét, szívét, 
ő egészen adja, ő semmit nem 
tart vissza, ő egészen szeret. Ha 
a mennyet adja néked, úgy egé
szen adja azt, az egész mennyet, 
az egész dicsőséget. 0  semmit sem 
akar visszatartani tőlünk, ezért 
kívánja a mi egész szívünket. Az 
a döntő az ilyen Mórija-úton, ha 
tudjuk, hogy nem tartottunk visz- 
sza semmit a magunk számára. 
Nem szabad így szólanunk: „Ezt 
és ezt nem adhatom oda — ezt 
a gyűlöletet valakivel szemben, ezt 
az érzékenységet, ezt a tervet vagy 
az állásomat, a családi életemet, 
a gyermekeimet — ezt nem tudom 
odaadni. Követni kívánom az Urat, 
de Neki is meg kell adnia számom
ra ezt meg ezt.“ Ha így van még 
nálunk, Isten visszavonul és ma
gunkra hagy. Lohmann E.

Gondolatok.

Aki még törődik azzal, hogy 
mások mit tartanak felőle, mit be
szélnek róla, az ne mondja, hogy 
ő Jézus követője.

Aki érzékeny, az beteg, mert ha 
valamely testrészünk beteg, az ér
zékeny. Trudel Dorothea.

A  szabad madár.
Egy fővárosi kis leány, ak i még soha  

a  városon kívül nem volt, vasárnapi isko
lás társaival kirándult a  szabadba . Éle
tében most először látott zöld  mezőt és 
erdőt, s  fölöttük a  kék  eget. Örvendezett 
neki. De am ikor egy kis m adarat pillan
tott meg, am elyik vidám an ugrált ágról- 
ágra, igy kiáltott föl: „Oh, szegény kis m a
dár." Társai megkérdezték, miért sa jn álja  
a  kis m adarat, s  a  leányka így válaszolt: 
„Hiszen nincs szegénynek kalitkája. “ így 
szoktak  hozzá  az  em berek, ak ik  egym ást 
csak  ka litkákban  látják, a  bűnnek külön
böző, néha nagyon fényes és ragyogó  
kalitkáihoz, s  nem tudják, milyen boldog  
az  em ber, ha  Jézus m egszabadítja  a  föld
nek és a  bűnnek ka litká jából és a  m agáé
vá teszi, sz a b a d d á  teszi. Váljon szabad  
vagy-e te m ár ? Vagy még rab ja  vagy , a  
bűnnek, rabszo lgá ja  a  világnak? Óh, 
akkor  kiálts ahoz, ak i minden láncot szét 
tud tépn i: „ Uram, segíts 1“ Engedd, hogy 
Jézus m egszabadítson, s akkor igazán  
sz a b a d  leszel.

Isten Igéje ezt m on d ja : „Ha a  Fiú 
m egszabadít titeket, valósággal szabad ok  
lesztek. “ Ján. 8 :36 .

Nem bízhatsz sem a megtéré
sedben, sem a meg szent elődésben 
való előrehaladásodban. A z iga
zán megtértek, az igazán megszen
teltek egyes egyedül csak az Úr 
Jézusra, az örök kősziklára építe
nek. Ő benne nyugodhatsz örök
kön örökké.

A  legjobb nevelés.
Stuhrmann lelkész írja : Soha sem  

felejthetem el azt a szót, melyet egyszer 
egy kedves öreg keresztyén nőtől hallot
tam, akinek egész csapat pom pás fia és 
leánya volt, igazán isteni családja, vala
mennyi boldog házasságban  élő, hívő 
keresztyén em ber. Mikor tréfásan azt kér
deztem  tőle, hogy tudott ilyen csodálatos 
m unkát végezni, hogy gyerm ekeiben csak  
öröm ét találhatja, akkor egy kis ideig rám  
nézett, s aztán  boldog, csendes mosollyal, 
mely kedves öreg arcát oly csodálatosan  
szép p é tette, mintha mennyei dicsfény ön
tötte volna el, így v á laszo lt: „Nem én tud
tam elvégezni, hanem  Isten. “ S gyerm ekei
re mutatva, a k ik  há lás szívvel csókolták  
meg a  hervadt anyai kezeket, így folytat
ta :  „Valamennyit úgy im ádkoztam  oda  
Istenhez. Ez ugyan nem könnyű, mert 
minden m unka könnyebb az  im ádkozás
nál, d e  ez az  egyetlen út, amelyen a  neve
lésben tartós eredm ényt érhetünk el."

7



Fuss a cél elébe!

Föl magasra a fejet,
Isten harcos népe!
Zengj dicsérő éneket,
Fuss a cél elébe!

Bár az út olykor nehéz,
Sok tövissel telve,
Int a cél, —  s vezetni kész 
Istened kegyelme.

Hogyha üldöz a világ,
S, rád borúi az éjjel,
Égi tűz ragyog le rád,
S hinti fényit széjjel.

Föl magasra a fejet,
Isten harcos népe!
Győzelem vár s int neked, 
Fuss a cél elébe!

Ford. Vargha Gyuláné.

Egy akarattal reá rohanának!
Ap. csel. 7, 57c.

Eszak-Indiában, Beludzsisztán- 
ban az egyik benszülött megis
merte az Üdvözítőt és elhatározta, 
hogy törzsének beszélni fog az Úr 
Jézusról. Társai azonban mit sem 
akartak tudni az új vallásról. 
„Hallgass!“ kiáltottak reá. Ő azon
ban álhatatosan folytatta.

Megragadták és levágták egyik 
kezét. Ez sem félemlítette meg. 
Tovább beszélt arról, hogy mit 
cselekedett Jézus az ő lelkével. 
Levágták a másik kezét is, de 
ő tovább imádkozott és prédikált, 
úgy mint azelőtt. Később levágták 
az egyik fülét, azután a másikat, 
majd az orrát — de nem értek el 
vele semmit. Végre levágták a fejét. 
Ez használt.

Most el kellett hallgatnia. Az 
Üdvözítő ellenségei azonban cél
jukat nem érték el így sem, mert 
ennek a férfiúnak hűsége és bá
torsága olyan bizonyságot tettek 
az Üdvözítőről, hogy a törzs tag
jai közül többen mindjárt átadták 
szívüket az Úr Jézusnak.

Méné az ő útján örömmel...
Ap. csel. 8, 39d.

Bongiliban (Afrika) egy fiatal 
benszülött megtért az Üdvözítőhöz. 
A misszionáriusnak jó segítségévé 
vált. Sajnos azonban nemsokára 
megbetegedett és meghalt. Haldok
lása közben is vidáman énekelt. 
Pogány társai, amikor ezt hallották, 
halkan így szóltak egymáshoz: 
„Ilyet még nem láttunk.” Megkér
dezték tő le : „Nincsenek fájdal
m aid?" — „De igen, testemben 
nagy fájdalmaim vannak; szívem
ben mégis nagy az öröm," felelte.

Az, hogy haldokolva énekelni 
tudott és minden fájdalma mellett 
ily nagy volt az öröme, olyan mély 
benyomást tett az egyik pogányra, 
hogy elment a misszionáriushoz és 
azt mondta néki: „Azt a vallást, 
amellyel Mongambi még halálában 
is tudott énekelni, én is követni 
akarom."

Kézzel festett falimondások, 
biblia-jelzők, levelezőlapok, 
selyem jelzők, keresztek;

faégetéses mondások,
faliképek, dísztárgyak stb.
melyek a diakonissza-testvérek munkái, 
kaphatók és megrendelhetők az anya
házban Piliscsaba—Klotildtelep.

Hitébresztő és hitmélyítő 
könyvek, füzetek, iratkák, 
gyermektörténetek, 
továbbá

Bibliák, énekeskönyvek stb.
az anyaház iratterjesztésénél nagy vá
lasztékban kaphatók. Megrendeléseket 
postai szállítással teljesítünk.

Kiadóhivatal: Piliscsaba—Klotildtelep.
A kiadásért felelős . Pauer Irma, diakonissza főnöknő. 

„Fébé“ Ev. Diakonissza Anyaház Nyomdájának 
nyomása. Piliscsaba — Klotildtelepen.

Felelős vezető : Fekete Géza.
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Tudakozzátok az írásokat!
Vezérfonal a Biblia olvasásához.

Febr. 15. Ján. 11 :2 0 —29. Egy részlet 
ez Lázár föltámasztásának történetéből. 
Márthával és Máriával találkozunk ismét. 
Mértha itt is a fürgébb, elébe megy Jézus
nak, míg Mária otthon ül. De Mártha itt 
mér nem csak szolgálatkészségéről, hanem 
hitéről is bizonyságot tesz. S akinek van, 
annak több is adatik. Jézus erősíti, mélyíti 
Mártha hitét. S a csendes, gondolkozó 
Mária is sietve jön, mihelyt hallja, hogy 
Jézus hívja. Boldog, aki Jézus hívását 
meghallja és siet neki engedelmeskedni.

Febr. 16. Zsolt. 81. Az Isten által ren
delt ünnepeknek azokra a nagy cseleke
detekre kellett emlékeztetniök Izrael népét, 
amelyeket Isten cselekedett velők, mint 
amilyen pl. az Egyiptomból való kiszaba
dulás volt. A mi ünnepeink is emlékeztető 
jelek. Krisztus földrejövetele, halála, fel
támadása azok a nagy cselekedetei Isten
nek, melyekre emlékeztetnek. De elég-e a 
puszta emlékezés, ha azért mi is úgy 
teszünk, mint Izrael népe, amely nem 
hallgatott Istenének szavára és nem enge
delmeskedett annak ? 1 Pedig milyen fel
séges ígéretek vannak kötve Isten népének 
engedelmességéhez! (14— 17. v.) Legyünk 
engedelmesek 1

Febr. 17. Luk. 1 2 :1 3 —31. Ennek a 
gazdag embernek a példázata a legvilá
gosabb bizonyítéka annak, hogy Isten sze
mében nem csak az a bűn, amit az em
berek is bűnnek neveznek: lopás, rablás, 
gyilkosság, hanem bűn az is, ha valaki 
csak a földi dolgokkal törődik s nem gon
dol a lelkiekre. Az ilyen ember vagy önző 
és felfuvalkodott a maga gazdagságában, 
vagy aggodalmaskodó, irigykedő, elége
detlen a maga szegénységében. Keresd az 
Isten országát, keresd lelkednek üdvössé
gét, keresd Isten akaratát, s akkor meg 
fogod találni a helyes álláspontot a földi 
dolgokkal szemben. S vagyonod nem lesz 
sem túlságosan sok, mert lesz, akivel meg
oszd, sem túlságosan kevés, mert mennyei 
Atyád gondoskodik rólad.

Febr. 18. Luk. 1 2 :3 2 -4 8 .  Az Úr az 
ő eljöveteléről szóló példázatot nem mond
hatja mindenkinek, mert aki még nem 
nyitotta meg a fülét a megtérésre hívó szó 
előtt, annak még nincs érzéke ezt a be
szédet meghallani. Tanítványainak, sáfá
rainak beszéli azt az Ür, Azok közé tar
tozol-e ? S hű sáfár vagy-e ? Ha ma jön
ne el az Úr, munkában találna-e ? Jól 
figyeld meg ennek a résznek minden 
egyes sorát, s engedd, hogy az ige nap
fényre hozza szívednek minden gondolatát.

Febr. 19. Luk. 1 2 :4 9 —59. Jézus nem 
álbékességet hozott a földre, hanem igazi 
békességet. De a bűnös ember szívébe

csak akkor költözhetik be az igazi békes
ség, ha harcot indít a bűn ellen. A ma
gunk bűne ellen úgy indítjuk meg a har
cot, ha engedünk a Szent-Lélek munkájá
nak, a másoké ellen pedig úgy, ha hűséges 
bizonyságtevőkké leszünk. Á bűn sem itt, 
sem amott nem fogja magát szó nélkül 
legyőzni hagyni. De aki mindvégig megáll, 
győz. S azok is, akik ellene támadtak, 
vagy meggyőzetnek, vagy ítéletet vonnak 
a maguk fejére. De a hű bizonyságtevő 
megmenekül. (Ez. 33 : 9.)

Febr. 20. Luk. 1 3 :1 —9. A hitetlenek
nek tömeges pusztulása nagy ítéletek által 
nem azt jelenti, hogy aki nem így pusztul 
el, az ártatlan. Egy-egy nagy földrengés, 
tűzvész, háború, csak intő jel arra, hogy 
Isten haragja nyugszik a bűnös emberen 
és pedig minden emberen, aki meg nem 
tér. (5. v.) Isten kegyelme sokáig vár, de 
a sokéig ellenállóra egyszer mégis csak 
elérkezik az ítélet órája. S ki tudja nem 
ma lesz-e az ? Szól ez a hitetleneknek is, 
de szól Isten gyermekeinek is, hogy na
gyobb hűséggel, több mentő szeretettel 
igyekezzenek a lelkek után járni, s őket 
a szabaditó Jézushoz vezetni.

Febr. 21. Luk. 1 3 :10—21. Mi a szom
batnak az igazi megünneplése? A farizeusi, 
betűhöz való ragaszkodás-é, vagy a jézusi 
irgalom és szeretet gyakorlása ? A törvény 
haragot nemz (Róm. 4 : 15.), az irgalmas
ság pedig hitet ébreszt. Jézus irgalmassága 
felébresztette a beteg asszonyban a hitet, 
úgyhogy a hitnek erejében képes volt meg- 
görbedt testét kiegyenesíteni és Istent di
csőíteni. S Jézus irgalmasságának csele
kedete sokak szívébe hintette el a hitnek 
magvát, mely az Isten országának kezdete, 
s hivatva van arra, hogy kis magból nagy 
fává növekedjék, s kovász gyanánt hassa 
át az élettelen tömegeket.

Febr. 22. Márk 10 : 35—45. Szeretnél 
egykor részese lenni annak a dicsőségnek, 
amelyet Jézus szerzett meg számodra a 
mennyek országában ? Akkor légy részese 
annak a megaláztatásnak, melyen ő ke
resztülment, annak a szolgálatnak, ame
lyet ő végzett. Az ő útja a Golgothán át 
vitt a dicsőségbe, a te útad is csak Gol
gothán keresztül vihet. A te szolgálatod is 
csak úgy lesz igazi szolgálat, ha nem csak 
idődnek, vagy pénzednek egy részét szen
teled erre a szolgálatra, hanem önmaga
dat, egészen. Ha igy adod át magadat 
Uradnak, szolgálatod helyét és módját ő 
fogja meghatározni.

Febr. 23. Zsolt. 84., Mennyire vágya
kozik a zsoitáríró az Úrnak hajléka, az 
Úrnak tornácai felé. De ez a vágyakozás 
nem pusztán azt a földi szemmel látható
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hajlékot illeti, amelyben a zsidó nép a 
maga istentiszteleteit tartotta, hanem azt a 
lelki hajlékot, azt a szent helyet, ahol a 
lélek találkozik a maga Urával és Istené
vel. Jó dolog, ha te vágyakozol a gyüle
kezetbe, az igehirdetés helyére, a testvéri 
közösségbe, de még jobb dolog, ha ott is 
az Úrral való találkozás a legfőbb vágyad, 
s ha azt a Vele való találkozást bárhol 
meg tudod találni, a magányban is, a 
mindennapi munkában i s ; ha szüntelen 
az Úrral tudsz lenni.

Febr. 24. Luk. 1 3 :2 2 —35. Isten ke
gyelme mindenki számára megnyitotta a 
szoros kaput, amely az életre vezet, de a 
kegyelem idejét el is lehet mulasztani, 
hosszas halogatással, ellenállással. Jézus 
ma is tárt karokkal várja mindazokat, akik 
még távol vannak őtőle, össze akarja gyűj
teni őket, mint a tyúk a kis csibéit szár
nyai alá, s milyen fájdalom neki, ha nem 
jönnek hívó szavára azok, akikért annyit 
szenvedett, akikért el kellett vesztenie éle
tét a golgothai kereszten. Ott vagy-e már 
az ő mentő szárnyai alatt ?

Febr. 25. Luk. 1 4 :1 —11. Semmi sem 
olyan nagy akadály az Isten országába 
való belépésben, mint a kevélység. Aki 
magasan hordja a fejét, nem tud bemenni 
a szoros és alacsony kapun. Bűneink ter
hét sem vihetjük be, mert a kapu szűk. 
Le kell őket raknunk, meg kell magunkat 
aláznunk. Az alázatosokat Isten a maga 
idejében felmagasztalja és megdicsőiti, de 
akik dicsőséget keresnek a maguk szá
mára, azok meg fognak aláztatni.

Febr. 26. Luk. 1 4 :1 2 —24. Az embe
reknek ezerféle kifogásuk van, mikor meg
térésre hívjuk fel őket. Lelkűk a földieken 
csügg, azokhoz van hozzátapadva, s fél
nek, hogy valamit vesztenek, ha Jézus 
mellé állanak. Pedig ha tudnék, hogy milyen 
gazdaggá lesz a szegény, milyen éppé a 
nyomorék, milyen látóvá a vak, ha enged 
a hívásnak s elfogadja a Jézus által kínált 
drága javakat. Oh boldog koldusok, cson- 
kabonkák, megvetett, lenézett bűnösök, akik 
helyet foglalnak az ő asztalénál 1 Óh saj-

nálatraméltó hivatalosok, önmagukkal meg
elégedett kitűnő, vallásos, kegyes emberek, 
akik nem Jézusban keresik az üdvösséget! 
Melyik csoporthoz vágyói tartozni ?

Febr. 27. Luk. 14: 25—35. Milyen nagy 
különbség van a Jézus hivogatása s a sátán 
hivogatása között. A sátán csupa szépet és 
jót Ígér, s így viszi bele az emberi lelke
ket a csalódásba, sokszor a kétségbeesés
be. Az Úr Jézus rámutat azokra a nehézsé
gekre is, amelyek az ő követésével járnak, 
s nyíltan megmondja, hogy őt félig-meddig 
követni nem lehet. Mindennel le kell 
számolni annak, aki Jézust követni akarja, 
egész szivet, egész életet kell neki adni, 
nem lehet elkerülni a keresztet. De a ke
reszthalált feltámadás és dicsőség követte 
Jézusnál is, az követi nálunk is.

Febr. 28. Luk. 1 5 :1 —10. Tehát van
nak igaz emberek is, akiknek nincs szük
ségük megtérésre? kérdi talán valaki Jézus 
szavait olvasva. (7. v.) Figyeld meg jól, 
kedves olvasóm az 1. és 2. verset, s meg
találod ennek a mondásnak az értelmét. 
Az Úr Jézus a farizeusokat nevezi itt 
„igaz“-aknak, mert ők annak tartották ma
gokat, s azt vallották, hogy nekik nincs 
szükségük megtérésre. A farizeusi lelke
ken sohasem fognak örvendezni a menny 
angyalai, de a megtérő bűnösökön igen. 
Az Ur Jézus ilyen eltévelyedett, de vá
gyakozó lelkeket keres.

Márc. 1. M áté 4 : 1 —11. Sátán az Ur 
Jézust is épen azokon a pontokon kisér
tette meg, amelyeken az embereket is meg
kísérti. Testi, anyagi vágyainak igér ki
elégítést, majd szellemi erejének az Isten 
felsőbbsége alói való kivonására csábítja, 
végül pedig az emberek fölött való hatal
mat és uralkodást kínál neki. De Jézus 
egyik ponton sem sebezhető. S mindenütt 
az Isten igéje az a fegyver, mellyel le
győzi a sátánt. Tudd meg, hogy bármely 
ponton támad téged a sátán, az Ur Jézus 
a te számodra is kivívta a győzelmet. Csak 
fogadd el hittel s nem árthat neked az 
ördög.

Vargha Gyuláné.

A  burgonya-bokor.
Sok idősebb keresztyénnek, — ak i 

m ár évekre tekinthet vissza keresztyén  
életében  — lelkitapasztalata k ifejezhető  
avval az  egyszerű hasonlattal, am elyet a  
burgonya-bokor dilit elénk. Ez két részből 
áll, a  külső, látható szárból, s  az  elrejtett 
gyökérből, am elyen  a  burgonyák függnek. 
Eleinte a  külső szár növekszik, zöldül és 
virágaival szép  látványt nyújt. A  fö ldbe  
rejtett rész ekkor  még kicsiny, bár szin
tén fejlődőben  van. K ésőbb  a  szár elkezd  
fonnyadni, s mindig job b an  elhervad, el
veszti egész a lak já t és szépségét. De épen  
akkor érkezik el a z  az  idő, m ikor a  belső,

elrejtett gyüm ölcs m egérik és élvezhetővé  
válik. így következik b e  a  keresztyén éle
tében is a  vidám  növekedés és örvendező  
m unkálkodás után sokszor egy látszóla
gos a lábbszá llás . Mi o kozza  ezt ? A z ilyen  
keresztyén csődöt mondott a  m aga em 
beri buzgalm ában , m egtanulta azt, hogy  
ő  sem m i s nem is a k a r  többé valam inek  
látszani. C sak az  az  óh a ja , hogy az  Is
tenben való csendes élet és elrejtett kö 
zösség  növekedjék, hogy elm on dhassa  Pál 
ap osto lla l: „Ha a  mi kü lső  em berünk  
m egrom ol is, a  belső  m indazáltal napról- 
napra  újul." 11. Kor. 4 :1 6 .


