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Valódi békesség.

Festők versenyeztek, hogy ki tudja találóbban lefesteni a béke ké
pét. Az egyik egy napsütötte virágos rétet festett, melynek a szé
lén őzikék legeltek. A másik egy mély tengerszemet festett, 

amelyben a kék ég tükröződött. A harmadik meglepő módon festette 
le a békesség képét. A  tájat vihar szántja végig, az ember szinte 
hallja a szél tombolását, a fák a földig hajlanak és egy sziklahasa
dékban kis madárfészek van, melyben kis madarak gondtalanul 
csiripelnek.

Lelkem előtt ott áll a három kép. A  virágos mező szélén riad
tan szökik fel az őzike, gyanús neszt hall. Mily könnyű volt fel
zavarni a béke szelíd képét. Nem erre vágyom én, nem ilyen békes
ségre, amely ilyen könnyen ijedt nyugtalanságra változik.

A tengerszem kék tükre mily elragadó! A  kék ég bárányfelhői 
oly szépen tükröződnek benne. De egyszerre búgás hallatszik, szél 
korbácsolja fel a tó nyugodt békéjét. Hol a tiszta tótükör, hol a bé
kesség, melynek mélysége rám olyan nagy hatással volt ? A hullámok 
vad összevisszaságban szaladnak ide-oda. Tajtékozva verődik vissza 
habjuk a sziklafalon. Ez sem az a béke, amely engem kielégíthet. 
Íme, vad szenvedély tört ki a béke csendjéből.

A csiripelő madárkák békéje talán ideál lehet a számunkra? 
Sas kering a levegőben és a madárkák riadtan bújnak a fészek aljá
ba. Szelíd csiripelésük ijedt segélykiáltássá változik. Óh, de nem is 
kell ilyen nagy esemény ahoz, hogy felzavarja békességüket. — A 
veszély elmúlt, a sas elszállt, megint szárnysuhogás hallatszik. Az 
anyamadár száll haza eleséggel a csőrében. A  kis madárkák egymást 
csipkedve lökik, tolják, ütik, mindegyik előbbre igyekszik csőrét nyúj
tani : mily kevés kell itt is a béke megzavarásához. A sziklafal meg
védi őket a vihar szelétől, de nem a saját szivük irigysége, féltékenysége, 
kapzsisága elől. Ez bem lehet számunkra a béke igazi képe. Éhez 
sem menekülhet pihenni vágyó szivünk, valódi békét kereső, fáradt 
tekintetünk.

Nincs hát hely, ahol az igazi békét megtalálhatjuk ? Azt a békét, 
amit nem zavarhat fel többé semmi sem ? így kell leélni napjainkat 
küzdve, szenvedve, nyugtalankodva, kapkodva . . . ? Nem, kedves
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testvérerp: amit három képen hiába kerestél, azt megtalálhatod a 
negyediken. Jer velem, egy csodálatos képhez viszlek. Egy férfi alak 
térdel összekulcsolt kézzel és imádkozik. Fejét mennyei fény sugá
rozza körül, arcán felséges nyugalom. Felfelé néz, az ő mennyei 
Atyjához, Akiben bízik. Akiben hisz. Nincs mitől félnie : az ö  nyu
galma mély, az Ő békessége végtelen, pihen az Atya szeretetében és 
most csak azokért könyörög, akiket itthagy: „hogy megszenteltekké 
legyenek az igazságban, . . . hogy mindnyájan egyek legyenek, . . . 
hogy az a szeretet legyen ő bennök, amellyel engem szerettél és én 
is ő bennök legyek." (Ján. 17.)

Tudod kinek a képe e z ?  Tudod kinek szállt a könyörgése még 
ott is, még akkor is, a Gethsemánéban te érted? Tudod ki szenvedett 
a Kereszteli halált te éretted, a te békességedért . . . az^én békessé
gemért? — Az Ur Jézus az! Menj hozzá, figyelj az Ő tanításaira, 
vedd fel az 0  igáját, add oda néki azt az egyet, amit tőled kér . . .  a 
szivedet — és tied lesz az egyétlen, az .iga4i, a legnagyobb békesség.

Dr, F. M.J. t.

Egy éjszaka 1.

Egy alföldi falában élt egy özvegy- 
asszony három kis fiával. Hát hét 

előtt temette el a férjét. Egymásutáil 
jöttek a hitelezők a férje után fenn
maradt adóságokkal. Amikor az öz
vegy összeszámította az adóságot, 
kitűnt, hogy jóval több, mint amennyi 
pénze volt. Kezét tördelve zokogott. 
Minden reményét elvesztette és csak 
egy vágya volt: meghalni.

Kopogtak az ajtaján és belépett 
a szomszédja, Izsák, az öreg zsidó.

„Miért ja jga t?— Áthallatszik az 
üzletembe. Nem segíthetek magán?"

Izsák olyan részvéttel nézett, hogy 
az özvegyasszony szíve megnyílt és 
elmondta a bánatát.

„Ne féljen szomszédasszony" — 
mondta Izsák — „már nagyobb dol
got is eligazítottam én. Adja nekem 
zálogba a bútorait és megfizetheti a 
férje adóságát. Mi meg majd csak 
megegyezünk azut^tt"^,,.,,,,..-,,.^,,5 ^  

Az özvegyasszony számára jflem 
volt más kivezető út, kénytelen volt 
elfogadni az öreg zsidó ajánlatát. 
Este, — hogy ne lássák az embe
rek, — átvitték a bútort Izsák házába, 
Amikor már az utolsó "nélkülözhető 
bútort is elvitték, még egyszer átjött

Izsák és megkérdezte, hogy van-e 
még valami értékesebb tárgy, amit 
az özvegy elzálogosíthatna?

Áz asszony szomorúan nézett vé
gig rideggé lett, üres lakásán. Amint 
szemeit a falon körüljártatta, tekin
tete egy bőrkötéses, aranyszélű Bib
lián akadt meg az ajtófélfán. Egészen 
új volt, hívő keresztanyjától kapta, 
esküvője után, de azóta se nyúltak 
hozzá.

„Csakugyan vani még valamim" 
— mondotta — „talán ér valamit ez 
a bőrkötés is".

Izsák nem szólt egy szót sem, de 
valami különös gúny és fájdalom volt 
az arcán. Kifizette a Biblia árát, hóna 
alá fogta és ment. De alighogy ki
tette Izsák a lábát, az özvegy valami 
különös fájdalmat és nyugtalanságot 
érzett. Önkéntelenül is arra a. harminc 
ezüst pénzre gondolt, amelyért Judás 
elárulta az Úr Jézust. Akármennyire 
igyekezett Fis megnyugtatni magát 
avval, hogy:' „hiszen úgy sem hasz
náltam", a lelkiismerete nem hall
gatott el és olyan izgatott , állapotba 
terült, , hogy magánkívül rohant át 
zsákhoz, :, hogy visszaszerezze a

•n ,pvbfivn^sí: .svbxü>I



„F é n  y s a g á  V 11Péntek este volt. Az özvegy léleg-1 zetét visszafojtva állt meg egy pilla- j natra az ablaknál, mielőtt belépett. Az .asztalon hét szál, gyertya égett a hétkarú gyertyatartóban, az asztal mellett ült négy zsidó férfi. Izsák felolvasott nekik valamit. Mit olvas vájjon? Az özvegy nem akart hinni, a szemének, az ő Bibliája volt. Az Ur Jézus születéséről olvasott, először * nevettek és gúnyolódtak, de azután elhallgatott a nevetés, Izsák egyik fejezetet a másik után olvasta; Közben elhallgatott, amikor ahoz a helyhez ért, hogy: „A kő, amelyet az építők megvetettek, szegletkővé lett." Azután tovább olvasott. Amikor a gethsemánéi küzdelemhez ért, a hangjavább olvasni. Mélyen meghatva csukta be a könyvet, A férfiak csendesen felálltak és hazamentek.. -Ésaz özvegy ? Ott állt kint az udvaron a hidegben és nem, tudta a tekintetét levenni a férfiakról. Mintha egy enyhe szgJlddüTfejyőjWk/ ái;.ad®|kéts/$ j#g] megtört, könnyek, gördültek végig azégőarccal fjutött'Jba.Sa >iéŝ (%dcg4 bö/uly  ̂imádkozott, . hajúéiig- ;ps>vn<^igj^ kivül hajnalpcjQít, azriŐ szivébqp^ derenged. hd*Jézu§, kereszt jér# é&.úgy.érez te,,, m intbv hajjafríiÜfn így . szólt- volna hozza,:-, ,,5ük^m4mJ í̂n?zery.?té)'. pel^jp JtRfifé ne.iddel ,4§vgQnqsz^Qddfl, eltörl6ip/i îte éneidet.,és, nem ^em- lékftzpm: meg rólu k ,’lTérj hozzám., mfitjju£ü ;m,egváltqdafejí.|^,4s az; öz :̂ vegy elhitte és béke ömlött a szivébe és mint új émber áffpfef a' térdérőlf  íj A.:gyerfflek©timégáfutitá'küHalkaíf. kin\^>Mjf4aa ,v4jdRiiu^!ftH' áHhaíaUanulJiajmüa M f e  hM  visszahozza a Bibliáját. Armkpr az öd/fegfJbelépett d '''Szobába', Izsákó'f- otf 'lálálta‘h r  asztalnál, ahők fejjel ttlfel Akiikor. a'barátái.elinertteJk újra íeJős v̂ tte a B il^ t  fesdóHáhb plvasta, Máté evangéliumát.,._Es„,.amikor "oivasta,

hogy Isten báránya ártatlanul és milyen türelemmel szenvedte el a gúnyt és gyalázatot és hogy hogy j vitte a keresztet a Golgothára és a kereszten a gyötrő fájdalmak közt is első szávai'voltak: „Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják mit cse- lekesznek", ekkor leesett a hályog Ábrahám fiának a szeméről, megtépte a ruháját és zokogásba törve ki, így kiáltott: „Názárethi Jézus" többet nem tudott mondani, a szava zokogásba fulladt. így találta az öz vegyasszony. Amikor Izsák észrevette, felugrott és igy kiáltott: „Szomszéd- asszony, óh, hogy háláljam meg ezt a könyvet. Egy élet sem elég ahoz. Megtaláltam Öt, Izrael reménységét, á - Messiást." Többet nem tudott mondani, az asztalra borulva sirt, sirt.Amikor az özvegy látta, hogy hogy megáldotta az Úr az ő hűtlenségét, nem tudott másttenni, miiit sírni, Együtt hullattak boldog, megáldöt-t’!.: könnyeket. Beszélgetni, kezdett ez a két sötétből világosságba jutott lélek. -És az égbendrüi-r r tele--dz angyalok. Az özvegy visszakapta a Bibliáját és möst már más lett'’3Sz) élete. Isten áldása nyugqdott rajta és gyermekein és a háza Istennek hajléka lelt az emberek között. <ÉS 'iIzsák Vett magának egy i Bibliát ék szorgalmasan olvasta j a családjával, á Kutatta az írást éjjel és- i: nappal, r dsszehasonlíitötta , azt;Öje9tá- meotampt az Ujjalidátta^a. jöy.e&clőn.íi léseket és’.azok beteljesülését és nénim sok idő múlva, p- pünkösdkor, ̂ .megrm Keresztelkedett a családjával együÖYg Boldogan slevők. ,előtt 'aa;/Urról ;és::amjkqr,,a lel-t >t kész; ,megkeresztelte,rag,yo&ő. „arcait
aoíülunroqol Ifivágfitilláaiyúíl
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Krónikák két könyve.

Címe után azt várnák, hogy ez lesz 
a Biblia legtörténetibb könyve. 

Valójában azonban csak a kiterjedt 
nemzetség-táblázatok s Júda kirá
lyainak pontos egymásutánban való 
letárgyalása igazolja a címet. Kezde
tén úgy sejtjük, mintha dióhéjban 
akarná adni az eddig történtek fog
lalatát. De aztán látjuk, hogy míg 
egyesek felett elsuhan, másoknál bő
ven elidőz. A cél magasztalni azokat 
a királyokat, akik a templomépítéssel, 
az istentisztelettel, a papsággal kap
csolatban érdemeket szereztek s'viszont 
kimutatni az Úr ítéletét azokon, akik 
a templom tisztasága és a papság 
tekintélye ellen vétettek. Ez egyszer
smind világot vet a szerző kilétére 
nézve. Mivel a könyv úgy végződik, 
ahogy a nyomban utána jövő Ezsdrás 
könyve kezdődik, a zsidó hagyomány 
Ezsdrásnak tulajdonítja a szerzőséget. 
Annyi bizonyos, hogy a számkivetés 
vége, sőt a fogságból való visszatérés 
táján keletkezett, s inkább papi, mint 
történeti vagy prófétai szempontok 
alatt íródott. Úgylátszik, a templom 
és papság ügyének előtérbe helye
zésével gondolta az író legsikere
sebben előmozdíthatni azt a végcélt, 
hogy az új honalapitáshoz, a romok 
felépítéséhez a kedélyek indítást és 
szent bizakodást nyerjenek.

A történtek fonalát egyébként egy 
hajszállal sem viszi előbbre a Kró
nikák két könyve, legfeljebb azzal, 
hogy az első nyolc fejezetben tár
gyalt nemzetség-táblázatokat elviszi 
a számkivetési idők végéig s a 9-ik 
fejezetben Jeruzsálem lakóit a vissza
térés utáni idők kezdetén mutatja be.

Mózes III. könyvének légkörében 
érezné magát az olvasó, ha a tem
plomépítéssel és az istentiszteletek 
helyreállításával kapcsolatos áhitatos 
események közé nem vegyülnének 
kemény harci események s a papok 
fényképcsarnokából nem tarkulnának

ki ádáz tusákat vívó, marcona had
vezérek arcképei. Nehéz is ezt a 
könyvet végigolvasni, hogy az em
bernek zavaró gondolatai ne támad
nának, amikor az egyes királyok képe 
túlsötéten, másoké pedig hibáiknak 
tervszerű elhallgatásával lép elénk. 
Tanulságos dolog elgondolkozni itt 
is azon, hogy mily sok függ a szem
ponttól, a megvilágítástól, melyben 
a dolgokat szemléljük. Vannak bizo
nyos jellemvonások, melyeket így 
jobban tudunk megbecsülni. Közben 
hálásak leszünk azért, hogy az új- 
testámentumban, bár vannak azonos 
személyeket tárgyaló különböző köny
vek, de nincsen ilyen egymással ver- 
senyegeni látszó két írás, mint az 
azonos területeken mozgó két írás: 
A Királypk és Krónikák két-két 
könyve. És ha visszahelyezkedünk 
az akkori körülmények közé, még 
csodálkozunk is azon, hogy ennyire 
is összeegyező lehetett a két könyv, 
melyeket különböző szempontokból 
írtak. Mert hiszen végeredményben 
azt találjuk, hogy az egyes szemé
lyekről szóló végső ítélet egybehangzó. 
Sault a Királyok könyve sem ma
gasztalja végül s Salamon fényes 
vonásait az is megörökiti. Nincs is 
itten másutt, csak a cím körül a 
zavar. Nem általában Krónikák köny
vét, hanem főleg a templom króni
kájának könyvét kell magunk előtt 
látnunk. Hiszen Izráelt egészen figyel
men kivül hagyja a két könyv, ép 
azért, mert összeköttetése „A tem
plommal" megszakadt. (Folytatjuk.)

Szeretettel kérjük kedves olva
sóinkat, akik előfizetésüket eddig 
nem újitották meg, hogy azt 
minél előbb megtegyék, mert a 
legközelebbi számot már csak 
azoknak küldhetjük meg, akik 

1928-ra is előfizettek.
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Megtisztító szenvedés.
A tűzpróba véget ér itt,
S színaranyként megpecsétlik 
A  tüzet kiállt hitet;
Legmagasb öröm az égben 
Arra vár kit szenvedésben 
Isten így elkészített.

A z  Ür mindig itt van, hogy fel
segítsen, ha leverettetünk.

•>
A felfelé vezető át nem mindig 

napsugaras, de fönt az Ur vár.

KÜLMISSZIÓ

Szenvedést ad, mely sebet ver,
S szívünkbe az égi Mester 
Önképét így vési be.
Ö, ki testünk alkotója, 
így formál bennünket újra, 
Szenvedések mélyibe’.
Szenvedések szívünk húrját 
Égi zsoltárhoz hangolják,
S arra vonják a szemet,
Hol a pálmatartó sergek 
Hárfahangnál énekelnek 
Trón előtt dicséretet.

A legmélyebb fájdalomban 
Jézus képe egyre jobban 
Bényomul a szívbe így,
Úgy hogy már csak egyre vágyik: 
Hadd legyek tiéd halálig.
S síron át életre vígy 1

Ám de a kehely ha bételt,
Áttör minden mezt a lélek, 
lm, a függöny megrepedt!
S földi szem azt meg se látja, 
Békesség mily tengerárja 
Vár reá a mennybe’ fent.

Fordította : Vargha Gyuláné

GONDOLATOK.

h a  nem figyelünk Isten szavára, 
akkor elérkezik a pillanat, amikor 
hallgat.

Ha minket még emberek és kö
rülmények befolyásolhatnak, akkor 
még nem foglaltuk el a valódi 
helyzetet az Úrral szemben.

Hinni annyit jelent, mint szá
molni Istennel.

Világosság-terjesztők egy 
sötét országban.

Ilyeneknek lehet nevezni Coillard 
1 misszionáriust és a feleségét, akik 
a 19-ik század második felében 
Délafrikában, a Zambézi-folyó kör
nyékén, rettenetesen elvadult po
gány nép közt tartották magasra 
az evangélium világító szövétnekét. 
E közt a vad nép közt munkál
kodott nemcsak Coillard, hanem 
hűséges élettársa is, aki mindent 
elhagyott, hogy Ura parancsát tel
jesíthesse. Heteken és hónapokon 
keresztül utaztak a szó szoros ér
telmében vett pusztaságban, majd 
az őserdőkön keresztül, ökörfoga
ton ülve, míg rendeltetési helyökre 
eljutottak. Olyan kunyhókban hál
tak meg, amelyeknek a földje moz
gott és zsibongott a legutálatosabb 
rovaroktól, úgy, hogy lapáttal kel
lett őket kihányni a többi szemét
tel együtt.

A Zambézi mellett munkálkodó 
misszionáriusok teljesen el voltak 
zárva minden kultúrától, még a 
postaközlekedéstől is. Csak nagyon 
ritkán kaptak egy-egy levelet, s még 
ritkábban jutottak rendes élelmi
szerekhez. Só, cukor, kávé, tea, 
tej nélkül kellett Coillardnénak leg- 
többnyire ellátnia a háztartást. Ha 
a környéken a gyilkoló láz dühön
gött, ő ápolta a betegeket, ő vi
gasztalta azokat, akiknek szeretteit 
elragadta a halál. Imádkozott és 
hitt akkor1 is, ha az ég, mint az 
izzó érc borúit a szomjúságtól el- 
epedt földre és nem jött eső. Sok
szor heteken keresztül egyedül volt,
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ő húká meg az istentiszteletre szóló 
harangot és bizonyságot tett a Meg
váltóról. Összegyűjtötte az asszo
nyokat és a neveletlen kis leányo
kat, énekelt velők, olvasni és varrni 
tanította őket,, s . megtanította őket 
imádkozni, mert hiszen meg kellett 
tanufniok ismerni és szeretni Jézust.

Égek mujtak el így. s még min
dig Csak a rögöket kellett eltakarí
tani az útbbb szántani, vétói, sírni, 
könyörögni, várni és remélni ~~ de 
aratni nem lehetett. „Sokat kell 
szenvednünk, de a világosság majd 
csak keresztül fog törni", írták haza 
ebben az időben Afrikából a hű
séges úttörők.

Három éven keresztül aztán 
nehány leányt magához vett Coil 
lardné és otthonában nevelte 
őkeh . De többen ezek közül kéjjel 
kiszöktek a házból, a faluban csa
varogtak, loptak és háZudtakáA 
bűnnek újabb mélységei tárultak 
fel a hűséges missziói-anya előtt, 
aki sírt gyermekeiért. „ Axmi gyér- 
mekeinkife mii gyermekeink, óh; jaj, 
nem í lehet nérfz au féjdalráát kimon
dandó d«ibfen'i kitét*, élvöszíteni sem 
szckbad'Virta egyszer.- Akármilyen 
hálátlanok ■ voltak ezek az első 
növendékek,d elölről■•.■■.kezdte a dol
got, s újakat vett magához; I 

oíEkkop-; az Ür í egv ; fénysiigarat 
küldött. Egyik összejövetelen egy 
királyi törzsből!'ézárniaáó:: pogány 
ifjút agyszerieJcsak ■ köbnyrekbe! tőrt 
ki köméi fölött é s  ;dfogadtatops/ Uratil 
CoiUdrdék> slzíve felújjöngott. yöh, 
ezt megérni, kogy> egy MarRetsi 
sírjori ét bűnleiífölö’í), üezl :föl éré-ve k. 
fárád s ágává kí> dl yo m oníságávajf és 
fájdelroáfvsél .óFelséges óra w ltiez  
a -iZambédbaföldön, >rtíikpi ísterv 
szeretet é ne ki ataő rb u gara • k  e r.es z t ü 1- 
tÖFÍ - át'bűn'íéjszakájám. ö rvb r 

^Dek’Óóilláídáé számára e lv o l t  
az ütdlsö^yéft'őörörn. Őt iá utóhérté 
a iáz - EgV’ éste ‘Gbílláíd -ábhárÉyK 
niürtl 'rrtéllfett ültíiés énékelt, ntákör

feleségé csöndesen hozzá lépett és 
így szólt: „Hadd játsszam el még 
egyszer azt az énekel", s elkezdte 
játszani azt az énekel, amely az 
aranykapukról szól. Coillard misz- 
szionárius beszélte el később azt 
a jelenetet. „Énekeltem a hajósról, 
aki kiköt a révben és meglátja az 
aranykapukat. Szívemet mély meg
hatottság fogta el s valami csodád 
latos sejtelem lepfett meg". : •

Coillardné aztán lefeküdt s attól 
fogva a láz emésztette. „Kedve
sem", mondta a férjének, „nem
sokára egyedül leszel, de Isten jó, 
ha útja néha sötét vizeken át ve
zet is“ .

Aztán jöttek napok, amikor a 
Szenvedéseknek nagy mélységein 
kellett keresztülmennié. „Olyan nyo
morult vagyok, olyan hasznavehe
tetlen, az Úrnak .a legkisebb szol
gálóleánya", panaszkodott. „Légy. . 
komoly, nagyon -fcojt>ply aiippnká- ét 
ban“ , intette, a férjét. De Jézus 
-közel volt ás élűzte a rfelhőkBté 
Eleitől fogva félt a beteg a testi 
szenvedésektől, s a halál gondo
lata aggasztotta, azért nagyon gyak* 
ran tette a halált imádság tárgyává,. 
férjével együtt. Utolsó este azonban 

!lgy szólt: „Meghalni nem is olyan 
nehéz, mint gondoltuk, Hiszen olyam  ■ 
rövid ideig tart, s\: az örökkévaló 
karok emelnek". Még egyszer ki
nézett az ablakon, Jöl a kék égre,

■B aztán így szólt: „OH,milyen szép, 
milyen g y ö n y Ö r ű f ' m e g é r k e z 
tem !“ Igen, hazaérkezett, miután30 éven’ ót Híván .'vé^ékté 'az' Úr

’ In uh Kaját.’ valam ikor" ázt" ^ I r t é ^ '1,1 
'férjének: „Akárhová hív tégédeP1 
Isten, sohase találj engerp akadály 

'gyahánt:'áz üfad'bárirt’ piférétét* be

■: | ''^Egé ’ fa ’alatt reméfek' eli,a:J félifn 
-támadási" énékek Há'ngzófták 
temetésen — ott ftyugszik a test, 
ott-hallf egy 'búBsasáemna> sír-bati- 
iés sok gyümölcsöt fog'-hozni, infom
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Tudakozzátok az Írásokat!
Vezérfonal a Biblia olvasásához.

Jan. 17. Márk 5 : 1 —20. Rom. 6 : 1 — 11,
A legrettenetesebb testi és lelki állapot az 
ördöngösség, amelybe az Isten Szent-Lei
kének való makacs ellentállás s az ördög 
gonosz mesterkedéseivel való kihívó foglal
kozás dönthetik az embert. Az ilyen ember 
állapota szinte reménytelennek tetszik. A 
sátán :ftki már itt a földi életben ennyire 
megkötözhetett egy szerencsétlen emberi 
lelket, nem akarja elereszteni a rpaga zsák- 
. mányáfáz örökkévalóságban sem, De J$zus 
még itt : is tgd segíteni. Parancsszavára 
engedniük kell ■, a démonoknak, s a meg
szabadult, lélek vágyik mindig ott maradni 
Szabaditójw közelében. De még felségesebb 
feladata is van, bizonyságot tenni arról,, aki 
megszabadította.,: ,

Jan. 18. Márk 5 ; 21—43. Róm. 6; 1,2— 
23. Jézus nemcsak a démonoknak, hanem 
a halálnak is Ura. Ő az élet Fejedelme, s 
aki 0  benne hisz, ha meghal is él, A testi 
halálon ugyan át kell mennie mindenkinek 
(ha csak azok közé nem tartozik, akik majd 
elragadtatnak I, Jhess. 4: 17.), de Jairus 
leányának példája mutatja, hogy a testnek 
feltámadása is el fog következni, .termé
szetesen a maga idejében, s az Ür által 
meghatározott sorrendben. (1, Kor. 15 :22— 
25.) A nagy kérdés csak az, hogy mire 
támadunk fel, örök életre-é, vagy pedig 
gyalázatra és örökkévaló utálatosságra ? 
(Dán. 12:2.) Ez pedig attól függ, hogy Jé
zus itt a földi életben megeleveníthette-e 
lelkünket , az ö  b e p n e  való hit által, mert 
csak az Úrban élő lélek nyerhet örökéletre 
és örök üdvösségre alkalmas testet.

Jan. 19. Márk 6 : 1-13. Róm. 7 : 7—25 
A természeti ember nem tud messzebb látni 
a testi szemekkel látható és kézzelfogható 
dolgoknál Az ilyen emberek az egyszerű 
Jézusban, a názáreti ács fiában sem tudták 
meglátni a dicső mennyei Urat, Istennek 
szent Fiát. Ma is arra vqn. szüksége min
den. embernek, hogy Jézus: megérintse lelki 
szemeit: hogy azok megnyílva, meglássák 
az 0  dicsőségét, S a. megnyílt szemű em
ber tanítvánnyá lesz, aki megbízatást kap, 
hogy másokat is az Úrhoz vezessen.

Jan. 20. Márk 3 :14—20. ,Róm,(̂ :,|-^- 
11. Egyik bű" a másikat szüli. 1 leródes. 
dacára, i hogy Jánost iga?, és, szent jepi.berr 
nek .ismeri, mégis elég .gyáva és leikiisme- 
Beden,, hogy,börföf),fefi vettesse.. Még.ti bör-

.„ i töiiben, i$, öfömest, hallgatja,Jápqsb,eszér,
ded. de nem dönt amellett,,h^gy.subádon 

í f. bizonyságét í tegyep János 
igazságáról. Evvel aztán lenesen átüt nyit,

d8S eato-doineimaQ ,.(1V teaqebuM ........•••,•)

az ördögnek, aki nem késik elhozni az 
alkalmatos napöt. mikor Heródest egészen 
a hálójába fogha ja. Elég egy leánynak a 
csábító tánca, hogy 'érzékeit fölingerelve, 
lelküsmeréfét téfjesen elhallgáttassá S; He- 
ródes kész odaadni Kferesztélő Jánosnak, 
az igaz és szent: embernek fejét egy léha 
leány s egy 'góVíö'Sz aSSzöny ‘ áldozatául 
Óvakodjál' a b'ötítől,‘% íg kiésinyáék' láfezik, 
s dönts az Úr melleit, míg' hferfi1 keSÖ !

Jan. 21. Márk 6 :3 0 -4 4 ,4 id Kir 5 :
1 —19. Van oJyah alkalom, amikot Jézus 
azt mondja tanítványainak; jJertek efesu- 
pán ti magatok” ,' s amikor kizárólag‘dsak 
ő velők foglalkozik.5 Ezekből az összejöve
telekből ki vannak zárva a1 távol'áliókd De 
épen ezeknek1 kell árrá szolijáíniok. hogy 
a tanítványok lélekbén megerősödve1 ki 
tudjanak menni az éhező és szomjazó1 lel
kek közé, hogy rriegélégítsék őket azzal az 
eledellel és itallal; amelyet-Jézus kezéből 
vettek, s mellet áz Úr megáldott ‘és meg
szentelt. Ezzel az elsdellél és itallal min
den éhező és Szomjazó lélek megeléged
hetik és még mindig marad1 elegendő az 
azután következő csoportoknak is.

Jan. 22. Máté 8 : 1—‘13. Róm. 12: 17— 
21, Járt. 4 :5 —14- Róm. 1:13—20. Jézus 
megkeresi azokat a földi körülményeket, 
amelyekhez hozzákapcsolja az emberekkel 
való érintkezését. A kútnál vizet, merítő 
samáriai asszonytól vizet kér, de csak 
azért, hogy ebből kiindülva olyan beszél
getésbe eredjen vele, amelyből lelki ital, 
örökélet vize árad; a szegény bűnös asszony 
leikébe. Tanuljunk Jézustól így közeledni 
különböző utakon és módokon a külön
böző viszonyok kö/t élő,: különböző lelki 
ál'apotban levő, különböző természetű 
emberekhez. Vagyis mint Pál dpostol : 
Legyünk zsidóknak zsidóváy törvény .alatt 
valóknak törvény alatt valóvá, erőtelepek
nek erőtelenné, stb.

Jan. 23. Zsolt. 114. Róm. 8 :12—23. 
A veres tenger habjai npm azért. váftak 
ketté az Egyiptomból kivopujjö Izrael pépe 
előtt, mintha niagábap ebben a népben lejt 
volna erre az érdem, hanem mert az Úr 
Izrael;, Istpw 1 dkpdá magát bennp meg- 
dic^ífopL.ÍJ jvplf. ’e»z,Vafu a .irieppj Ipyezé- 
rplte az egyiptomi, fogságból, s szeptséges 
.n|pév,é, válds^lla^Q mág^ lahozjoij,’e :köz) 
.a, nép., kö,?t Jmíntannak ’Kfralya jSo. ẑ Ö 
szentsége J.eM  futamodtak , meg aJhpllá- 
n^k ^.iforddlh dátrp a. Jordán. Az Úrnak 
Újtestópientppi néPA j?  csak,annyiban vár
hat , cspdáV?l'jA^ádhfybH .ledoléset, jplkek-

isAdevnA eSeeínoáeiü .gnev3 adsd..
,ÓÍSÚ3
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nek a bűn rabságából való szabadulását, 
amennyiben helyet enged maga közt az 
Úrnak s az Ő királyságának.

Jan. 24. Márk 6 : 45—56. Róm. 8: 24— 
30. Milyen mélyen belé van gyökerezve az 
emberi szívbe a hitetlenség ! A tanítványok 
csak most látták az öt kenyér és két hal 
csodáját, s még sem tudják felismerni az 
Urat, mikor az éjben és viharban közele
dik feléjök. Hitök és bizalmuk nem tud 
kereszlüitörni félelmükön és szívüknek 
keménységén. S az Úr irgalmassága még 
sem szűnik meg. Tovább folytatja gyógyító, 
vigasztaló, életet adó munkáját. Nem így 
van-e ez ma is ?

Jan. 25. Márk 7; / —23. Róm. 8 : 31 — 
39. Isten előtt utálatos minden külső látszat, 
amely nem felel meg a belső valóságnak. 
Mennyi szertartás, mennyi törvényeskedés, 
mennyi emberi erőlködés, mennyi képmu
tatás van ma is az úgynevezett „isten“- 
tiszteletekben. Pedig Isten előtt semmi más 
nem kedves, csak a töredelmes lélek és a 
bűnbánó szív. (Zsolt. 51 : 19.), s mindaz a 
cselekedet, ami ebből a leiekből és szívből 
fakad. Vizsgáld meg istentiszteletedet, tem- 
plombajérásodat, bibliaolvasásodat, imád
kozásodat, vallásos szertartásaidat, jótékony
kodásaidat, szóval tett hitvallásodat, hogy 
ebből a forrósból fakadnak-é. Ha nem, alázd 
meg magadat és térj meg.

Jan. 26. Márk 7:24—37. Róm. 9: 1— 
13. Mily sok ember, a választott nép tagjai 
közül, nem állta úgy ki a hit próbáját, mint 
ez a pogány asszony. Jézus először eluta
sítja, de ő nem retten vissza. Akármilyen 
kevéssel is megelégszik, az asztal alá hul
lott morzsalékkal, s hiszi, hogy neki az is 
elég, mert hiszen abból a kenyérből való, 
amelyet az Úr ad a fiáknak. S hite nem 
szégyenül meg; a neki jutott kegyelmi 
morzsalék megszabadítja leányát az ördög
től. S az emberek látva ezt, s a megnyi
latkozott fülű süketet s még sok más gyó
gyulást és csodát, kénytelenek elismerni, 
hogy „mindent jól cselekedett". S ezzel el 
van ismerve isteni szentsége és hatalma.

Jan. 27. Márk 8 : 1—21. Róm. 9 : 1 4 - 
24. „Hogy nem értitek hót ? “ ,Miiyen fáj
dalmasan hangozhatott el az Úrnak ajká
ról ez a kérdés, mikor azt látta, hogy a 
tanítványok a megismétlődő csodák után 
is bámulva és értetlenüt néznek egymásra, 
s találgatják az Úr szavainak értelmét. A 
kenyér nekik most is csak kenyér, amelyet 
szójukkal megehetnek, s nem jel és példa 
a mennyei kenyérről, amire Jézus ró akar 
általa mutatni. Valóban a tanítványok is 
sokszor hasonlítanak a farizeusokhoz, akik 
folyvást mennyei jelt kérnek, holott Jézus
nak minden szava és cselekedete, egész 
lénye és élete nem egyéb mennyei jelnél.

Hányán értik meg ma is ezt a mennyei 
jelt ? Megérted-e te ?

Jan. 28. Márk 8 :22—9:1. Zsolt. 93. Az 
Úr Jézus különbséget tesz e közt a két 
kérdés közt: „Kinek mondanak engem az 
emberek ?“ és „Kinek mondotok engemet 
ti ?“ (t. i. a tanítványok). A világi emberek 
mondhatnak akármit és mondanak is sok
félét, de Krisztus tanítványainak ismerniök 
kell Őt a maga teljes valójában. Nem elég, 
ha Tanítónak, Mesternek, Példaképnek tart
ják, Krisztusnak kell tartaniok, vagyis Ki
rálynak, főikent Fejedelemnek, akinek teljes 
hatalom adatott mennyen és földön, s így 
az ő szívökön, az ő életükön is. S ennek 
a megismerésnek maga után kell vonnia 
a teljes odaadást, a teljes engedelmességet. 
Ilyen viszonyban vagy-e te Jézus Krisztussal?

Jan. 29. Máté 8 :2 3 —27. Róm. 13: 1— 
19. Ján. 4 :3 1 -4 2 . Róm. 7 :7 -1 6 . A ter
mészet, az elemek hamarább engednek 
Jézusnak, mint az emberi szív. Csak ezek
nek engedelmességét látva jutnak el a ta
nítványok ehez a kérdéshez: .Kicsoda ez?“ 
Pedig az Úrnak nem az a főcélja, hogy a 
természeti erőket kormányozza, hanem hogy 
az emberi szív viharaiban kezébe vehesse 
a kormónypálcát, s csendességet, bekét te
remtsen. Öh bár ne akadályoznánk meg őt 
ebben a szándékában kicsínyhitűségünkkel!

Jan. 30. Zsolt. 115. Róm. 10:1—17. A 
hitetlen ember a maga dicsőségét keresi, 
Isten gyermekei az Úrnak dicsőségét kere
sik. Minden, ami az emberi szívben elébe 
helyezkedik Istennek, legyen az anyagi vagy 
szellemi természetű, legyen az valamely 
ember, vagy az ember sajátmaga, az mind 
bálvány, annak le kell dőlnie az Isten di
csősége előtt. Csak aki az Urat teszi elsővé, 
aki Őt ülteti a trónra, aki egyedül Ő benne 
bízik, az számíthat az áldásokra, amelyeket 
Isten Ígér az övéinek. Egyes ember, csalód, 
nemzet, egyház, mind csak így lehetnek 
áldottak.

Jan. 31. Márk 9 :2 —13. Róm. 11 : 1 — 
12. Az Úr Jézus dicsősége, míg itt a földön 
járt, el volt rejtve az egyszerű, alázatos 
külső alatt. De ennek a dicsőségnek fénye 
és ereje mégis útal kellett hogy törjön ma
gának legalább egy-egy ünnepélyes órában. 
Ilyen ez a táborhegyi jelenet. Milyen cso
dálatos boldogság lehet az Úr Jézust így, 
a maga teljes dicsőségében látni! Szeret
nének is a tanítványok mindig ott maradni 
ebben a fényben. De ez majd csak az 
örökkévalóságban lesz lehetséges. Itt a földi 
életben mindig újra meg újra le kell száll
nia a megdicsőülés hegyéről, — ha meg
adatik is egy-egy ünnepélyes órában, hogy 
oda felmenjünk — s le kell menni a völgybe, 
a mindennapi életbe, a munkába. Bár jól 
fel tudnánk használni a kegyelemnek mind- 
akétféle idejét. Vargha Gyulám-.
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