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Egy álom.
K ülönös, mondhatni kellemetlen, de nekem sokat mondó álmom 

volt. Bent feküdtem egy csúnya, fekete, sűrűvizű folyóban s 
amint félkezem belemerült annak szennyibe, szinte éreztem, 

hogyan igyekeznek maguk közé vonni a sötétség láthatatlan lakói. 
Magamon saját erőmből segíteni képtelen voltam ; s bár igen nagy 
volt az alvilág ereje, amellyel engem prédájává tenni igyekezett, szí* 
vemet mégis nyugalom foglalta el. mert biztosan tudtam, hogy nekem 
nem kell ily rettenetes véget érnem ; van szabadulás szám om ra! — 
Szabadon maradt kezemmel minden látható módon igyekeztem jelét 
adni veszélyes helyzetemnek és annak, hogy kérem, várom a szaba- 
dítást, a segítséget. — Mikor a pocsolya rettenetes lakói, majdnem 
maguk közé rántottak már, segítségért intő kezemen egyszer csak 
gyöngéd, de határozott, biztos érintést éreztem s — már kint is vol
tam a parton minden szennytől tisztán, boldogan, szabadon.

Ez az álomkép valóságban már lejátszódott életemben, hála 
legyen érte az Urnak ! Az Ur gyöngéd, féltő szeretete megláttatta 
velem is, hogy életem ott fog végződni a pokol fölöttem is kivívott 
szörnyű diadalánál, ha nem kapaszkodom az Urnák fölém is kinyúló 
mentő karjába. S én örömmel engedelmeskedtem az Urnák, s ez 
mindig teljesebb és állandóbb örömmel tölti el szívemet.

Minden egyes lélekhez külön-külön lehajol az Ur mentő szere
tettel, hogy senki el ne vesszen. Kivon bennünket a fertőből, hová 
az emberiség sűlyedt s bűneink bocsánatát nyújtja és megtisztultan 
magához von. — Lehet, hogy nem mindenki járja a bűnnek már 
szemmel is látható posványát, de az bizonyos, hogy ha magányos ván
dorok vagyunk és nem az Ur jelöli meg életünk ú'ját, akkor útunk 
a pokol diadalával fog végződni. Ha itt még sikerül is talán hályo
got borítania a sátánnak nyiladozó szemeinkre, de egyszer ott az 
örökkévalóságban biztosan meg kell látnunk szomorú tévelygésün
ket, sokszori engedetlenségünket és keménységünket az Úrral szem
ben. Olt nyilvánvaló lesz előttünk, hányszor fűtöttünk tovább köny- 
nyelműen, felületesen, mikor bűneinkre akart volna rávilágítani hű 
Urunk. Nem is csak egy alkalmat készített el az Ur erre a mi szá
munkra idelent. Odafent a mulasztásainkat már jóvá tenni — nem lehet! 

Boldogok, kik mindezt még itt a földön megértik és — engednek!
B 0 d t.

1929. április 15.
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A legnagyobb szeretet.
K emény, hideg tél volt. Egy négy- 

 lovas szánkó siklott gyors iram
ban Lengyelországban a hóval borított 
erdei úton. Távoli farkasordítás hal
latszott. Hogy mit jelentenek azon a 
vidéken az éhes farkasok, arról 
fogalmunk sincs. A szánkóban ülő 
nemes úr és felesége ijedten hallot
ták a távoli ordítást és sietésre 
serkentették a kocsist. A lovak, ameny- 
nyire csak bírtak, száguldottak, mégis 
ífemsokára egy csapat éhes, ordító 
farkastól voltak körülvéve. Miközben 
a kocsis hajtott, az úr célzott, a 
lövés talált, de ha egy két farkas 
el is pusztult, a többiek annál na
gyobb dühvei támadtak nekik. Nem 
volt menekülés számukra. Ekkor a 
hűséges szolga a gyeplőt ura kezébe 
dobva, így szólt: „Uram, gondoskod
jék a feleségemről és gyermekeim
ről 1“ és kését előrántva a far
kasok közé vetette magát. Az úr 
a lovak közé csapott és gyorsan 
elhajtott. Már látszottak a falu lám
pái. Hazaérve szomorúan gondolt 
kedves szolgájára, aki az életét 
feláldozta értök. Fegyveres emberek 
mentek az erdőbe, de már csak a 
hű szolga csontjait találták. Ez volt 
a legnagyobb szeretet? Nem, volt 
ennél nagyobb is.

Egy falusi házban tűz ütött ki. 
Az emberek fejvesztetten rohantak ki 
az égő házakból. Amikor a szabad
ban keresték egymást a család tag
jai, kitűnt, hogy két gyermek bent 
maradt a házban és már hallatszott 
is a gyermekek kétségbeesett sírása. 
Többen vállalkoztak a megmentésükre, 
de abban a percben lezuhant az égő 
szalmatető és körülvette a házat. 
Ettől a legbátrabbak is visszaretten
tek. Nincs segítség ? De igen 1 A 
lángon és füstön keresztül szalad a 
szolgáló a gyermekek megmentésére. 
Vájjon megtudja-e menteni a gyer
mekeket? Amikor a szalma elégett, 
sikerült a férfiaknak behatolni. Ott

fekszik a leány megégve, holtan a 
földön, karján a két halott gyermek. 
Ez volt a legnagyobb szeretet? Nem, 
volt ennél nagyobb is.

Skóciában egy fiatal anya aratás 
közben árnyékos helyre tette legkisebb 
gyermekét. Egy sas lecsapott és a 
gyermeket a levegőbe ragadva fel
vitte egy magas sziklán levő fész
kébe a gyermekei számára eleségül. 
A sasfészek világosan látszott a 
sziklatetőn. De ki mer oda felmászni? 
Egy vadász vállalkozik. De félúton 
szédülni kezd és visszamegy. Egy 
másik férfi is megindul, de félrelép 
és a mélységbe zuhan. Ekkor egy 
asszony mászik fel, kötényébe teszi 
a gyermeket, feljut és óvatosan le
ereszkedik a jelenlevők ujjongása 
közt. Az anya volt. Ez volt a leg
nagyobb szeretet? Nem, volt ennél 
nagyobb is.

Jeruzsálemben ünnep volt. Gyász
menet vonult, lassan a Golgotha 
hegyére. Egy férfi az, akire minden 
szem néz. Homlokáról vér csepeg, 
vállán egy nehéz fakereszt, körülötte 
a tomboló nép. A férfi Golgotha 
hegyére megy, ott vár rá a kereszt
halál. Nem bűnös, Isten szent Fia: 
Ő nem a gazdájáért szenved és hal 
meg, sem a gazdája gyermekeiért, 
nem a saját gyermekeiért, hanem 
az ellenségeiért, azokért, akik őt 
gyűlölik. Az ellenségeiért hal meg 
rettenetes kínok közt, hogy meg
megmentse őket a kárhozattól. Ez 
volt a legnagyobb szeretet ? Igen, ez 
volt a legnagyobb szeretet.

Többször láttam, hogyha elmond
tam a lengyel kocsis, a hős szolgáló 
és a skót anya történetét, hogy a 
hallgatók könnyeztek, de ritkán lát
tam azt, hogy akkor, amikor a leg
nagyobb szerétéiről, az Úr szeretett
ről, Aki értünk, bűnösökért adta 
életét, beszéltem, valaki is könnyezett 
volna. Óh emberi, szív, milyen ke
mény is vagy te ! Űr Jézus, könyörülj 
rajtunk!
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^  A BIBLIA KÖNYVEI ^

Énekek éneke.
(1)

Ez is tanítókönyv. Utolsó az ótes- 
tamentumban. Olvasásával való

ban vizsgát tesz a bibliaolvasó. Gon
dolataink fegyelmezése, az egy szük
séges dolog keresése sehol sem tesz 
bennünket annyira próbára. Részle
tekben a Biblia más könyveinél is 
találkozunk ilyen kritikus szakaszok
kal. Épen azért nincs igazuk azoknak, 
akik a Biblia e könyvét törölni sze
retnék. De tény, hogy itt eleitől fogva 
gyakorolni kell magunkat abban, 
hogy a külsőtől a belsőre, az érzé
kitől a szellemire összpontosítsuk 
figyelmünket.

Összehasonlítva az első tanító
könyvvel, a nála jóval hosszabb Jób 
könyvével, szembeötlik a nagy kü
lönbség. Ott szenvedések és csapá
sok, betegség s az emberek részéről 
minket sújtó meg nem értés tényei, 
szóval az életnek szomorú oldala 
tárul fel. Itt könnyed, játszi, enyelgő 
képek vonulnak el előttünk s beszél
nek a szeretet öröméről, édességéről, 
minden mást feledtető s mindenért 
kárpótló hatalmáról. Van tanítani való 
azon, hogy mint kell elviselni a csa
pásokat. De nem szorulunk-e tanításra 
azon a téren is, hogy miként éljük ki 
szeretetünk hevét és bőségét egy
mással — s még inkább az Úrral 
szemben 1

Aki ebből a szempontból nézi 
az Énekek éneke feltűnő figurákat 
mutató kottáját, az találja meg az 
Énekek éneke legfelsőbb violin-kul- 
csát. Hogy az Énekek éneke a fenti 
kulccsal csakugyan olvasható, annak 
köszönhető, hogy már a legrégibb 
időben felvétetett a Biblia könyvei 
közé. S hogy e kulccsal olvasva a 
benső szeretet szűztiszta dallamaira 
bukkanhatni abban, annak köszön
hető, hogy minden időben voltak,

akik külön hálásak tudtak lenni a 
Biblia e könyvéért.

Az Énekek éneke nyelvezetileg is 
gyönyörű szép éneksorozat. Hason
latokkal és egyéb szóalakzatokkal 
dús stílusához sok neves író telepe
dett le tanulni. Szereplői: Salamon 
és Szulamith nem annyira történeti 
személyek, mint inkább megszemé
lyesítői két életelvnek. Az egyik olda
lon áll a vőlegény, mint a kielégíteni 
tudó. A másik oldalon a menyasszony, 
mint a kielégítendő. És ha arról van 
szó, akinek állandóan kielégítésre van 
szüksége, aki sohasem él önmagának, 
aki folyton egy „mással“ óhajt ki
egészülni, akkor nem gondolhatunk 
jobbra, mint az Ura és Megváltója 
után sóvárgó lélekre. S viszont: ha 
arról van szó, Aki igazán ki tud 
elégíteni, Aki igazán ki tudja hiá
nyainkat tölteni, nem gondolhatunk 
másra, mint a nagy Megbékéltetőre, 
a Salamonnál nagyobb „Salamonra“, 
Akinek adatott minden hatalom meny- 
nyen és földön, Aki egyben legszebb 
az emberek fiai között. Tudjuk, hogy 
az Úr Jézus többször beszélt Ön
magáról, mint Vőlegényről s a Jele
nések könyvének egyik hatalmas 
gondolata a Bárány menyegzője.

De már az Ótestamentumban is 
használatos az Úr kiválasztó szere- 
tetének jellemzésére a jegyesség, a 
mátkaság. Sőt az ő féltésének jellem
zésére a férj és feleség viszonya. És 
ez természetes. Hiszen a Biblia min
den sora s a hívő élet tudományos 
vizsgálatának minden eredménye 
arról tanúskodik, hogy a hitélet a 
legmagasabb fokán nem más, mint 
Istennel való életközösség. A bibliai 
kijelentés minden mozzanata ezt az 
életközösséget munkálja. Az életkö
zösség pedig a mi életrendszerünk 
keretein belül legérthetőbben az 
araság és házasság formájában mu
tatható fel. Nem erőszakos belema- 
gyarázás tehát az Énekek énekének 
ilyen lelki kulcs szerint való felfogása.
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Esti üdvözlet.
Krőker Jakab.

Nap terhétől összeesve,
Kertemben pihentem este,
S ím a nap, épp elnyugodva, 
Búcsucsókot hint a lombra, 
Mintha, mennyből jőve le, 
Engemet köszöntene.

S mig pihentem ott az árnyban, 
Elmerülve hő imában, 
lm a lombok, míg rezegnek,
Ezt a hírt súgják hitemnek:
Nézd, a nap mily jól futott,
S ünnepel most szombatot.

Hadd viseljem hát a terhet, 
Vállaimra mit Atyám vet,
Es ha szolgálatra rendel,
Áldást hintsek életemmel;
Majd ha pályám megfutom. 
Nékem is lesz szombatom.

Ford.: Vargha Gyuláné.

Imé, én mindent újjá teszek.
Egy lelkész tapasztalataiból.

A fogházban találkoztam egy férfi
val, akitől megborzadtam. Ami

kor egy szombat este részegen 
hazament, kis fia sírva eléállt és így 
szólt: „Apukám, adj enni, éhesek 
vagyunk és nincs semmink.“ Vak 
dühében a részeg ember ellökte 
magától a gyermekét. És az néhány 
nap múlva agyrázkódásban meghalt.

A férfi sötéten maga elé bámult 
a fogházban és minden közeledési 

. kísérletet visszautasított. Egy vasár
nap a Jelenésekből prédikáltam a 
következő Igéről: Imé, én mindent 
újjá teszek.“ Nem gondoltam arra a 
férfira, be kell vallanom, hogy nála 
már semmit sem reméltem. Arról 
beszéltem, hogy aki az Úr Jézushoz 
jön, az új teremtmény lesz. Aki lusta 
és henyélő volt, az szorgalmas és 
kötelességtudó lesz. A tolvaj, becsü
letes lesz. Az iszákos megutálja az

italt. A haragos szelíd és engedékeny 
lesz. A hazug nem ejt ki többé 
valótlan szót az ajkán és a károm
kodó és házasságtörő erkölcsös lesz. 
Mi nem tudjuk megváltoztatni magun
kat, de az Úr uj embert csinál belőlünk.

Miközben ezeket mondtam, észre
vettem, hogy az a fogoly nagyon 
izgatott lett. Alighogy befejeztem a 
beszédemet és átöltöztem, bevezették 
őt hozzám, beszélni óhajtott velem, 
Izgatottan vállon ragadott: „Igaz az, 
amit most mondott Tisztelendő úr ? 1 
Meg mer erre esküdni?“ „Nem 
kell erre megesküdnöm, amit mond
tam, az a Bibliában van és ami ott 
van, az Isten szava.“ „Jól van és 
azt gondolja, hogy ez rám is vonat
kozik ? Lehetségesnek tartja, hogy 
én is új ember legyek? Tisztelendő 
úr csak azt tudja rólam, ami az 
iratokban van és már az is elég 
borzasztó, de én még mást is mon
dok.“ Rettenetes részleteket mondott 
el azután az ifjúságából és házas
életéből. „És még most is azt gon
dolja, hogy lehet rajtam segíteni? 
Én elveszett ember vagyok!“ „Biz
tosan tudom, hogy éppen magán 
akar és tud a Megváltó segíteni. 
Máris megkezdte a munkát a szívé
ben és éppen magának mondja, 
hogy: „Azért jött az embernek Fia, 
hogy megkeresse és megtartsa, aki 
elveszett“ — mondtam. — Nem sok
kal azután cellájába vezettem az 
összetört embert. Azóta örömmel 
várt mindig, ha megláttogattam és 
szívesen hallott a bűnösök barátjáról.

Kiszabadulása után nem hallottam 
róla, mert egy szomszéd községbe 
költözött. Körülbelül három hónap 
múlva szombat este egy ismeretlen 
asszony keresett. „Meg akarom kö
szönni Tisztelendő úrnak, amit a 
férjemmel és velem tett.“ „Nem 
ismerem magát asszonyom. Soha 
nem volt nálam.“ „Én vagyok a fele
sége annak az embernek, aki a fog
házban olyan nagyon kétségbe volt
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esve és a Tisztelendő úr beszélt 
vele. Más ember, amióta hazajött. 
Minden szombaton hazahozza a 
fizetését, egyszer sem ivott és nem 
vert meg sem engem, sem a gyer
mekeket. Uj ember lett belőle.“ 
Nagyon örültem ennek a hírnek. 
Még egy ideig beszélgettem az asz- 
szonnyal, de minthogy sok volt a 
dolgom és az asszony még mindig 
nem gondolt a távozásra, így szól
tam: „Most menjen haza asszonyom, 
mondja meg a férjének, hogy nagyon 
örülök és látogasson egyszer meg 
engem.“ „Tisztelendő úr kérem“ 
— szólt az asszony, — „lent van a 
férjem a kapuban, nem mer feljönni.“ 

Leküldtem érte, természetesen fel
hivattam és mindhárman leborultunk 
Isten előtt és hálát adtunk, hogy 
bebizonyította előttünk, hogy ő min
dent újjá tészen.

Gyermeki hit.
Valamely kis városkában élt 

egy szegény, öreg anyóka, aki 
beteg volt, magános és tehetet
len, azonban az Urban örvendező. 
Volt egy kis pénzecskéje, de mi
vel szerezni nem tudott hozzá, 
lassanként a végére ért. Már csak 
néhány pengője volt, azután em
beri számítás szerint, a  legkeser
vesebb nyomor várt reá. Ezekben 
a napokban meglátogatta az orvos 
és megdöbbent, mikor a bekövet
kezendő szükségről hallott.

„Nincs senkije, akihez fordul
hatna, hiszen éhen kell halnia, ha 
nem segít valaki magán“ — mondta.

Az öreg asszony nyugodtan és 
örömmel válaszolt: „Emberem 
nincs, aki segítsen, de naponként 
imádkozom: „A mi mindennapi 
kenyerünket, add meg minékünk 
ma.“ A jó Isten tudja, mire van 
szükségem és meg is fogja azt

1 . 1« °

„Emberek által. Ha azonban 
ember nem ad, honnan jöjjön a 
segítség?“

„Isten ismeri a körülményeket 
és gondoskodni fog rólam.“

Az orvos este egy társaságban 
elbeszélte az esetet. Mindjárt gyűj
tést rendeztek az öreg asszony 
számára és másnap reggel ragyogó 
arccal nyújthatta át néki az elég 
nagy összeget.

Az asszony mosolyogva mondta: 
„Lám, nem tetszett hinni nékem. 
Most itt küldi a jó Isten a pénzt. 
Tudtam, hogy meg fog segíteni.“ 

„Az orvos hallgatott és örült, 
hogy Istennek eszköze lehetett, az 
öreg asszonyról pedig gondoskodva 
volt egészen boldog haláláig.

t ű z.

Egy kis fiú felgyújtott egy széna
kazlat. A tűz gyorsan terjedt, 

meggyulladt a csűr és a szomszé
dos lakóház is. Amikor a kis fiút 
kihallgatták, zavartan dadogta: 
„Én csak egy szál gyufát gyújtot
tam meg.“ így csinál sok ember. 
Csak egy szót szól és mégis 
nagy tűz támad a nyomán.

KÜLMISSZIÓ

Hitpróbák a misszionáriusok  
életében.

Adj bélor szívet,
Hogy legyünk hívek!
Így ha terhet kell viselnünk, 
Mégsem ejt panaszt a nyelvünk, 
S bár nehéz utunk,
Hozzád így jutunk.

így énekelt a három misszio
nárius-menyasszony a búcsúünne
pélyen. Olyan országba utaztak, 
ahol a klima mindig újabb és 
újabb áldozatokat kívánt és egyik 
sír a másik mellett emelkedett.
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Alighogy rendeltetési helyükre 
értek és az esküvőjük megvolt, 
kezdődtek a  nehéz próbák. A láz 
levette őket a lábukról és napról- 
napra jobban legyengítette őket. 
De még nehezebb próbákon kel
lett keresztül menniök.

Az egyik misszionárius, alig 
három hónappal az esküvője után 
felfedező-útra indult. A bennszü
löttek meggyilkolták és valószínű
leg megették. Ennél nagyobb csa
pás nem érhette volna a fiatal 
asszonyt. Nehány hónap múlva 
követte a férjét az örökkévalóságba.

A második fiatal asszony lát
szólag nagyon alkalmas volt a 
missziói szolgálatra. Nagy szere- 
tetével megnyerte a bennszülöttek 
szívét és gyengesége dacára is, 
mint hű segítőtárs dolgozott férje 
oldalán.

De egy újabb lázroham el
ragadta őt. Boldogan ment haza 
az atyai házba, dacára annak, 
hogy oly szívesen dolgozott. Férje 
egyedül maradt magányos munka
helyén.

És a harmadik? Az első évet 
állandóan fekve volt kénytelen 
tölteni. Sokat szenvedett. Az év 
végén a missziói orvos kijelentette, 
hogyha az életét meg akarja tar
tani, vissza kell mennie egy időre 
Németországba. Ez nehéz út volt 
szám ára; óh mennyivel szíveseb
ben halt volna meg odakint, mint 
utitársai.

Az Úr ötnegyed év után gyó
gyulást adott számára és boldo
gan újra útnak indult. Néhány 
heti boldog együttlét után a férjét 
ragadta el a láz. A vadon köze
pén, emberi segítségtől távol, egye
dül ült a fiatal asszony férje ha
lálos ágya mellett. Maga készí
tette férje számára a koporsót is.

Engedélyt kért a missziói ház
tól, amelyhez férje tartozott, hogy 
most már, mint misszionáriusnő

folytathassa férje megkezdett mun
káját. Miután az engedélyt meg
kapta, nagy hittel fog a munkához 
a nők és gyermekek között. Hogy 
milyen békességet találhat egy lé
lek a Megváltójában azt a követ
kező levél is mutatja, melyet a 
misszionáriusnő férje halála évfor
dulóján írt: „Az Úr kegyelme itt 
a gyász napjaiban is nagyon sok 
örömet ad nekem a munkában. 
Emberi szemmel nézve elhagyott 
vagyok, de a valóság nem az, az 
Úr velem van és gondoskodik 
rólam.

Ma este odaültem a drága sír 
mellé és lelki szemeim előtt el
vonult az egész elmúlt esztendő. 
Nem győztem eleget hálát adni 
mindenért. Napokon, heteken át 
tele van a szívem hálával, hogy 
az én szeretett férjemnek most 
olyan jó dolga van. Csak némely
kor jön olyan perc, amikor elbújok 
mindenki elől és leborulok és sírok, 
sírok: „Drága szeretett férjem!“, 
de ez nem tart soká, az Úr le
hajol ilyenkor hozzám és gyenge 
gyermekét a  karjára veszi.

Ott, a nekem olyan drága sír 
mellett, magam előtt láttam az 
eddig megtett utat, hogy hogyan 
vitt az Úr minden évben nehezebb 
próbákon keresztül. Vájjon így lesz 
ez tovább is? Egy pillanatra ijed
ten dobbant meg a szívem. De 
már megint mellettem volt az Ur 
és mintha a fülembe súgta volna: 
„E világban nyomorúságtok lészen, 
de bízzatok, én meggyőztem a vi
lágot.“ Valóban nincs okom a fé
lelemre, az Ur az én Megváltóm, 
továbbra is velem lesz!“ 

Mire tanít minket Ábrahám?
Ne szeressük jobban azt, amit 

Isten ad, mint magát Istent.

Csak azt nem veszítjük el, amit 
Isten országára áldozunk.
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Tudakozzátok az Írásokat!
Vezérfonal a Biblia olvasásához.

Ápr. 16. Zsid. 7: 11—28. I. Sám. 13: 
13—23. Az engedetlenségnek megvannak 
a maga szomorú következményei. Mily 
közel volt Saul ahoz, hogy az eddig el
nyert áldást állandóan megtarthassa, hogy 
királysága megerősíttessék, s íme. engedet
lenségével eljátszotta a kegyelmet, s meg
indult azon az úton. amely folyvást lefelé 
vitte. Mily nagy tanulság rejlik ebben Isten 
gyermekei számára! Csak az engedelmes
ség útja az. amely fölfelé visz, mind kö
zelebb az Úrhoz, közelebb a célhoz. Ezen 
az úlon erősiti meg és pecsételi el Isten 
Szent Lelke elválasztatásunkat. Maradjunk 
meg az engedelmesség útján !

Ápr. 17. Zsid. 8. I. Sám. 14:1 — 15. 
Jonathánban más lélek lakik, mint atyjá
ban, Saulban. Nem látunk benne semmit 
abból a makacsságból, hiúságból, mely 
úrrá lett Saulon, mióta az engedetlenség 
útjára lépett. Jonathán mindvégig szelíd, 
önzetlen és alázatos marad. De alázatos
sága nem gyávaság. Bátran oda mer menni 
az ellenség táboréba, mikor erre nézve az 
Ur jelt éd neki, s az Úr meg is áldja hő
sies fellépését. Az Úr sohasem hagyja 
cserben azokat, akik ő  tőle várják a ve- 
zeltetést és indíttatást minden cselekede- 
tökben. S az ellenségnek kell megrémül
nie, mikor észreveszi, hogy Isten van 
azokkal, akiket ő üldöz.

Ápr. 18. Zsid. 9 :1 —14. I. Sám. 14: 
16—46. Milyen oktalan dolgokat tud cse
lekedni az, aki elvesztette a világosságot, 
s akit többé nem az Úr vezethet, hanem 
a saját akarata. Milyen oktalanság a harc
ban kimerült népet arra kényszeríteni, 
hogy egész nap ne egyék! Nem nagyobb 
bűnbe vitte-e bele Saul evvel a tilalom
mal a népet, mintha megengedte volna, 
hogy legalább egy kis mézzel megenyhítse 
éhségét és szomjúságát ? S milyen bor
zasztó következménye lehetett volna Saul 
meggondolatlan tilalmának, ha a nép ha
tározottan ellene nem szegül. Megölette 
volna a saját fiát, a mai győzelemnek ki- 
vivóját! Saul útja, az engedetlenség útja, 
léfelé visz.

Ápr. 19. Zsid. 9: 15—28, I. Sám. 15: 
1—11. Az Úr még egy próbát tesz Saul
lal, hátha még vissza lehetne téríteni az 
engedelmesség útjára. Világos és határo
zott parancsot ad neki, váljon keresztül- 
viszi-e? Nem, Saul itt is csak félig enge
delmeskedik. Agágnak és az állatoknak

megkimélése könyörületességnek látszik, 
de tulajdonképen önzés. A  javát hagyták 
meg az állatoknak, azt aminek hasznát 
lehet venni. S ami a fő, ez a cselekedet 
ismét engedetlenség. Ha az Úr valamit 
parancsol, kell-e akkor alkudozni? Böl- 
csebbek és jobbak akarunk-e mi lenni az 
Úrnál ? 1

Ápr. 20. Zsid. 10 : 1-18. És. 40 : 26-31. 
A legvígasztalóbb igék egyike, amely már 
sok szomorú, csüggedt, megfáradt lelket 
emelt föl és vígasztalt meg. Tapasztaltad-e 
már ennek az igének a valóságát ? Ha 
még nem, úgy bizonyéra sem nem azért, 
mert még soha meg nem tántorodtál, vagy 
meg nem fáradtál, sem nem azért, mert 
az Úr veled szemben elfáradt, vagy meg
lankadt, egyesegyedül csak azért, mert nem 
feleltél meg ennek a föltételnek : „akik az 
Úrban bíznak.“ Bízzál az Úrban s tapasz
talni fogod, hogy igéje valóság, hogy Ígé
rete mindörökké megáll és neked is szól.

Ápr. 21. Ján. 16:16—23. 1 Pét. 2: 
11-20. Ján. 12:20-26. I. Ján. 4 :9 -1 4 . 
Az Úr Jézus nemcsak Izráel népéért jött 
a földre, mint ahogy sokáig még a tanít
ványok is hitték, hanem az egész embe
riségért. De a megváltás munkáját csak 
a kereszthalál által végezhette el. Mint a 
földbe esett gabonamagnak, kellett az Ö 
testének is holtan a földbe rejletnie, hogy 
élet fakadjon belőle mindenki számára, a 
pogányok számára is. S az a nehány po
gány, aki már földi életében óhajtja Jézust 
látni, első zsengéjébe nagy pogány sereg
nek, mely az Ő megváltói halála által 
életre fog kelni. Mi is ennek a nagy, egy
kor pogány seregnek vagyunk a tagjai.

Ápr. 22. Zsolt. 103:1 — 14. I. Sám. 
15:12—23. Jellemző Saulra nézve, hogy 
önmagának emlékoszlopot állít. Aki az 
Úrtól elfordúl, az önmagához fordúl, ő 
maga lesz a saját bálványa. Az ilyen em
ber mindent ferde világításban lát, saját 
engedetlen és helytelen cselekedeteit isten- 
tiszteletnek véli, s vakságában egyik bűn
ből a másikba esik. Saul többé nem tud 
megállni a lejtőn, amelyen megindult. Pél
dája hatalmasan in t: Maradj meg az egye
nes úton 1

Ápr. 23.. Zsid. 10:19—25. I. Sám. 
15 : 24—35. Úgy látszik, mintha Saul meg
bánta volna bűnét, de ez csak látszat. A 
bűn következményeitől gyakran megijed 
az ember és sajnálja nem a bűnt, hanem
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annak kellemetlen következményeit. Saul
nak főként az fájt, hogy elveszítheti tekin
télyét a nép előtt, s ez előtt szeretné be
csületét fentartani, nem az Ur előtt. De 
az Úr előtt utálatosak a mellékérdekek és 
hátsó gondolatok, Ö igazi őszinte bűn
bánatot és összetörettetést vár, s a bűn
bocsánatot és kegyelmet az ilyen bűn
bánattal hozzájövök számára tartja fenn.

Ápr. 24. Zsid. 10: 26-39. I. Sám. 16 :
1—12. Az Úr gondolatai feljebb valók 
a mi gondolatainknál. A mi bánkódásunk 
sokszor egészen emberi, az Úré pedig 
szent bánkódás. Még Sámuelt is meg kell 
az Úrnak feddenie bánkódása miatt. S 
abból a gondolatból sem gyógyult még ki 
Sámuel, hogy az Úr választottjának most 
is hatalmas termetű embernek kell lennie. 
Isai három nagyobb fia közül választana, 
ha rajta állna, de az Úr nem a külsőt 
nézi. Ő a legkisebb, most még igényte
len Dávidot választja, akinek fejletlen tes
tében mér látja fejlődni azt a lelket, amely 
alkalmas lesz az Ő szolgálatára. Ki sej
tette volna a betlehemi jászolban fekvő 
csecsemőben a menny és föld királyát ? 
Csak Isten szemei látnak mindent, jó 
annak, aki Őbenne bízik és Őneki enge
delmeskedik.

Ápr. 25. Zsid. 11:1-12. I. Sám. 16: 
13—23. Milyen ellentét a két ember közt 1 
Dávidra rászáll az Úrnak Lelke, Saultól 
pedig eltávozik. Ez a különböző lelkiálla
pot szabja meg ezután kettőjüknek csele
kedeteit és egész életét. S mily csodálatos 
az Úrnak útja abban is, hogy a királyságra 
szánt Dávidot mikép juttatja el a királyi 
udvarba, ahol majd nemsokára uralkod
nia kell. Ha Saul sejtette volna, hogy a 
jövendő királyt hozatja el udvarába, bizo
nyára tartózkodott volna ettől a lépéstől. 
De az Úr a maga akaratát embereken 
által és emberek ellen is keresztülviszi.

Ápr. 26. Zsid. 11 : 13—30. I. Sám. 17 : 
1—11. A nép, melynek feje is eltávozott az 
Úrtól, nem érez magában elég bátorságot 
és erőt, hogy szembeszálljon az ellenség
gel. Szívét félelem és rettegés fogja el. 
Isten népének csak az Úr lehet az ereje. 
Őnála nélkül az ellenség erejét olyan 
legyőzhetetlennek látja, hogy csak gyáva 
meghátrálásra, vagy megalkuvásra képes. 
„Legyetek erősek az Úrban és az Ő hatal
mas erejében,“ (Ef. 6 : 10) ez a keresztyé
neknek szóló napiparancs.

Ápr. 27. Zsid. 11 : 32—40. Zsolt. 98. 
Istennek dicsőségét hirdeti minden a ter

mészeti világban, s Isten dicsőségét kel
lene hirdetni a teremtés koronájának, az 
embernek is. De sajnos, az emberiségnek 
csak egy kicsiny töredéke az, amely di
csőséget ad Istennek, azok, akik elfogad
ták az Ő szabadítását, amelyet minden 
embernek szerzett ingyen kegyelemből. A 
Golgotán történt a nagy szabadítás, s akik 
a keresztre tekintenek, azok tudják dicsérni 
és dicsőíteni a szabadító Istent.

Ápr. 28. Ján. 16:5-15. Jak. 1 :16-21. 
Ján. 6 :60—69. II. Tim. 2 :8 —13. Mi több
nyire csak 12 tanítványról beszélünk. Pedig 
az Úr Jézusnak, földön jártában is. sok
kal több tanítványa volt. Egy helyen het
ven tanítványról olvasunk (Luk. 10:1.), de 
bizonyára volt több is. De tanítvány és 
tanítvány közt különbség van. Vannak, 
akik elfogadják az Urat, s nem vesznek 
el. hanem megmentetnek. De ezzel aztán 
meg is elégesznek. A keresztyénségnek a 
könnyebb oldalát választják, a kemény 
eledel nem Ízlik nekik, ez elől visszavo
nulnak, sőt bizalmatlanul, gyakran harag
gal néznek azokra, akik ennél messzebb 
mernek menni. Ez utóbbiak azok, akik 
nem nézve se jobbra, se balra, folyvást 
a cél felé futnak, s a cél a korona. Nem 
minden tanítvány fog megkoronáztatni.

Apr. 29. Zsolt. 103: 15—22. I. Sám. 
17: 12— 25.. Dávid nem keresett a maga 
száméra semmit, mikor a táborba ment, 
sem különösebb feladatot, sem dicsőséget. 
Csupán atyja parancsának engedelmeske
dett. Nem is sejtette, hogy nagy feladat és 
nagy dicsőség vár reá. Mindezeket az Úr 
készítette el száméra. Mintha illusztrációja 
volna ez a jelenet, annak a sokkal későb
ben elhangzott igének, amelyet Pál apos
tol az efezusbeliekhez intéz: „Teremtet
vén . . .  jó cselekedetekre, amelyeket előre 
elkészített Isten, hogy azokban járjunk." 
(Ef. 2: 10.) Igen, az a mi osztályrészünk 
is, és pedig: „a Krisztus Jézusban.“

Ápr. 30. Zsid. 12: 1-13. I. Sám. 17 : 
26—40. Dávidnak előbb keresztül kell 
mennie azon a megaláztatáson, amely 
bátyja lekicsinylő szavaiban és Saul bizal
matlanságában rejlik. De Dávid szívében 
már fölébredt az elébe álló feladat betöl
tésének vágya, s sem kicsinylés, sem bizal
matlanság vissza nem rettenthetik. Itt az 
élő Isten ügyéről van szó, s aki előtt ez 
az ügy igazán fontos, hogyne bíznék az 
az élő Isten segítségében?! „Ha Isten ve
lünk, kicsoda ellenünk?“ (Róm. 8:31.)

Vargha Gyuláné.
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