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XC. zsoltár.*

Olyan nagy az ellentét, amikor a zsoltáriró a mulandóról és az 
állandóról beszél. Van, ami állandó és van ami múlandó. — 
Ha az ember visszatekint az elmúlt évre, lehetetlen, hogy meg 

ne szégyenüljön, látva a sok hiányt és sok haszontalanságot.
Mennyi elhibázott lépés van mögöttünk is. Jó, ha az Úrnak 

Lelke most, ebben az utolsó órában, megalázhat és beismerjük, hogy 
mindennek, ami rossz volt ebben az évben, magunk voltunk az okai. 
Pl. ragaszkodtunk olyanhoz, amit az Úr el akart venni. Van-e kö
zöttünk olyan, aki boldog lett volna utána, ha valamit hiúságból, 
engedetlenségből,irigységből, vagy féltékenységből tett? Vagy a mun
kájában ember boldog-e? Kit tett az boldoggá, ha a sátánnak enge
dett ? A bűnös kívánság csak addig gyönyörűség, amig a bűnt elkö
vettük, azután gyötrelem. — Ez volt a múlandó az életünkben. Ezt jó 
volna elhagyni, s most mikor bezárjuk ezt az évet, óh milyen jó volna 
ezektől szabadulní Az alázatos bűnbánó szív számára lehetséges ez. 
A nem igazán alázatos ember pedig olyan, mint mikor valaki meg
fürdik, tiszta ruhát vesz és visszamegy a pocsolyába. Aki nem igazán 
akar, az megszentségteleniti az ú r  Jézus vérét. Nincs közöttünk egy 
sem, aki nem tudná azt, amikor vékezett. Az Ur azt mondja: „Aki 
tudja az ő Urának akaratát és nem cselekszi azt, sokkal büntettetik“.

Értékeljünk helyesen és ami múlandó, azt vessük ki életünkből, 
s csak azt tartsuk meg, ami állandó. „A mi kezünk munkáját tedd 
állandóvá!“ Mit tehet az Ur állandóvá? Amit Ő cselekszik általunk, 
de ehhez az szükséges, hogy az ,,én“ elnémuljon, s ne halljunk 
mást, csak az Ur szavát. A juhok csak a pásztor szavára haliga nak. 
Amit igy cselekszünk az megmarad és ezekkel a cselekedeteinkkel 
találkozni fogunk az örökkévalóságban.

Az Ur gondot visel rólunk idelent. ő  tudja mire van szüksé
günk. Az olyan élet, amely neki enged, gazdag idelent és gazdag 
odafent. Tehát vessünk el minden mulandót, s kérjük az Urtól, hogy 
tanítson meg minket ugy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez 
jussunk.

* Megboldogult Főnökasszonyunknak az utolsó Szilveszter estén tartott biblia
magyarázata után készült vázlatos jegyzet után.
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Testvéri körben karácsony ünnepén.
Leszálltai hozzánk égi Szeretet,
A  menny hajlékából,
Érezzük édes, áldó meleged,
Amint fölénk hajol.
Ott künn ha zúg a bűnök tengere,
Nem árthat az nekünk,
Ha köztünk vagy és megvédsz ellene, 
Megváltó Istenünk.
Mi jó igy együtt Rád tekintni most, 
Figyelni hangodat.
Feledni mindent, ami fájhatott 
Egy hosszú év a la tt;
Nem tudni mást, csak hogy Te úgy sze- 
Mint senki kívüled, [retsz,
A  zajgó életen tovább vezetsz,
S mi járhatunk Veled.

Mert fogva itt nem tarthat kis tanyánk, 
Amely nyugalmat ád,
Vár künn az élet, vár a munka ránk, 
A  szenvedő világ ;
A  fényt, amit ma lelkünk béfogad,
Ki kell sugárzani.
A z áldást, melyet szent kezed ma ad, 
Másoknak osztani.
Hadd teljék meg hát szivünk boldogan 
Veled, dicső Urunk,
S bár tudjuk, künn az eljen megrohan, 
Nyugodtan indulunk;
A harcnak nemsokára vége lesz,
S ha híven harcolunk,
Lesz, mit nekünk kegyelmed megszerez, 
Örök karácsonyunk.

Vargha Gyuláné.

Egy útjelző áll a domboldalon. Két 
egyforma karja két ellentétes 

irányba mutat. Felírás nincs rajta. 
A fáradt vándor megáll előtte. Váj
jon melyik irányban van az a hely, 
ahová ő akar menni. Nézi, fürkészi, 
kutatja, de felvilágosítást a néma út
jelző nem ad. És az, ami segítségére 
lehetett volna a fáradt vándornak, 
csak elkeseredést, botránkozást kelt 
benne. Arcán a fáradtság bosszúság
nak ad helyet, minek is áll itt ez a 
jelző, ha nem mondja meg, hogy 
hova visz az az út, amely felé mu
tat? Nem szerez-e a fáradt vándor 
magának felesleges fáradtságot, ha 
elindúl az egyik vagy a másik irány
ban?

Kedves Olvasóm mit mond ne
ked ez az útfélen álló jelző ? Nem 
ismersz róla magadra ? Te is ott állsz 
az útfélen azt már tudod, hogy az 
Úr állított oda. De vájjon nem vagy-e 
te is olyan jelző, amelyen nem lát
ható a felírás ? Aki téged lát, vájjon 
eligazodik-e rajtad? Meglátja-e azt, 
hogy melyik út az, amely felfelé ve
zet a mennyei Jeruzsálem felé, vagy 
megáll előtted tétován és csak bot- 
ránkoztatod őt ? Vagy azt látja meg 
rajtad, hogy ő a helyes úton halad 
és nem keres tovább?

Ha mi felírás nélküli útjelzők 
vagyunk, akkor rajtunk van a fele
lősség, azoknak a leikéért, akiknek 
az útjába állított bennünket az Úr.
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Jusson eszünkbe mielőtt átlépünk 
1929-ik évből 1930. évbe Ezékiel 
33:8 verse: „Te nem szólandasz, 
hogy visszatérítsd a hitetlent az ő 
útjáról: az a hitetlen vétke miatt hal 
meg, de vérét a te kezedből kívá
nom meg.“

Legyél az új révben útfélen álló 
kereszt, mely az Úrról, az Úr dicső
ségéről, az Úr kereszthaláláról, a 
bűnösökért alácsurgó véréről beszél 
és akkor senkinek sem kell tőled 
üresen, tanácstalanúl elmennie.

Akarod-e? Tőled függ!
Dr. F. M. d. ft.

A BIBLIA KÖNYVEI ^

Jeremiás könyve.

Ott, ahol Benjámin földje legköze
lebb érinti Jeruzsálem határát, 

a fővárostól egy jó órányira, a kis 
Anatót falucskában született. Ötnegyed 
századdal élt később mint Ézsaiás, 
akinek prófétai nagyságát erősen 
megközelítette, sőt bizonyos dolgok
ban felül is múlta. Sorsának hányt- 
vetett volta, folytonos üldöztetése, 
prófétai megbizatásának keserű heve 
az, hogy élete szinte állandóan koc
kán forgott s hogy végül is honfi
társaitól idegenbe hurcolva vértanúi 
halált halt, a legtragikusabb prófétává 
s igy bizonyos tekintetben a leginkább 
prófétasorsot élő prófétává tették őt. 
Ézsaiás is szenvedett sok félretétetést, 
de viszont az elismertség fényében 
is sütkérezhetett. Ézsaiás is kénytelen 
volt bizonyságot tenni népe nagy 
bűneiről, de próféciájának nagy részé
ben az evangélium örömhírét szólal
tathatta meg. Jeremiásnál is van 
derű a messze jövő égboltja alján, 
de ő a jelen terepéhez van kötve, 
egy olyan jelenben, melynél súlyosabb 
Sodorna es Gomora pusztulása óta 
nem volt a Szentföldön. Sőt ha jól 
meggondoljuk még akkor sem. És

mindezt egy olyan embernek kellett 
vállalnia, aki félénk, aki természettől 
fogva mindig csak a kímélet, a simo- 
gatás, a vigasztalás, a mindent jóvá
hagyás embere szeretett volna lenni.

Atyja, Hilkiás pap, maga nem volt 
jelentékenyebb személyiség. De a 
család Élire s így Mózesre vihette 
vissza származását. Elődei között 
volt az az Abjáthár főpap is, akinek 
az újabb kutatások szerint része volt 
a szentiratok szerkesztésében. Ezzel 
hozzák egyesek kapcsolatba Jeremiás
nak feltűnő írói, közelebbről költői 
készségét.

Jeremiás azzal is kiválik, hogy 
élete egyike a legrészletesebben ismert 
életeknek az ótestamentom szereplői 
közül. Próféták közül egynek sem 
ismerjük az életét oly részletesen, 
mint az övét. Kr. e. 650. körül szüle
tett s 626-ban alig 25 éves korában 
szülőfalujában Anatótban lép fel. 
Mióta Manasse király bent Jeruzsá
lemben bálvány-istenek tiszteletének 
is helyt adott a valamikor tisztán 
Izrael Istene számára épült templom
ban, a vidék vallásos élete még 
jobban tisztátalanná vált. Izrael Iste
nét nagyon távol, csupán a Sinai 
hegyén élő Istennek képzelték s azért 
a földműveléssel foglalkozó nép 
még jobban helyet adott a kananiták- 
tól tisztelt helyi isteneknek. Azt gon
dolták,hogy azok a helyszínen, egy-egy 
zöldelő fában, magaslaton székelvén, 
hathatósabb támogatásban tudják 
részesíteni ültetvényeiket s állatjaikat. 
Jeremiásnak ez kimondhatatlanul fájt. 
Hisz vele járt a nép erkölcsi lezül- 
lése! Az először csak lelki értelem
ben vett paráználkodás, odáig fajult, 
hogy Baál istenek tiszteletére rendelt 
lakomákon a legcsunyább orgiák 
folytak. S mindez a vallás örve alatt!

Ez az, amit nem bírt ki Jeremiás.
G. A.
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Szilveszter éjszaka.

Richler Lajos, a híres festő, egy 
Szilveszter-éjszakán döntött az 

Úr Jézus mellett. Két helyre volt meg- 
hiva, egy komoly keresztyén társa
ságba és egy mulatós, zajos világi 
családhoz. Kétféleképen kezdhette 
meg az új évet: az Úr szívén és 
szolgái közt, vagy a bálvány szol
gálatában.

Richter Lajos még nem válasz
tott. Otthon maradt egyedül és 
mégis kellett választania.

Választott és a jobb részt vá
lasztotta. Odament, ahol Isten la
kott. De úgy történt, mint oly sok
szor, az ellenség nem akarta, hogy 
Richter olyan könnyen minden ne
hézség, minden akadály nélkül oda
találjon a Megváltó szívére — aka
dályt akart gördíteni az útjába. A 
fiatal festő nem találta meg azt a 
helyiséget, ahol a keresztyének imád
kozva és örvendezve várták együtt 
az újév beköszöntését. Habozott. 
Miért keresgéljen ő ilyen soká hiába, 
a vendéglőt tudja, hogy hol van és 
ott vár rá a vidám társaság. Inga
dozott és már-már elbukott, de egy 
belső hang nem hagyta megnyugodni. 
Mégegyszer, hozzáfogott a keresés
hez és az Úr győzött. Megtalálta a 
kis keresztyén kört, ahol meleg sze
retettel fodadták. Imádkozva lépte 
át az újév küszöbét és énekkel adott 
hálát az Úrnak. És ahogy az újévet 
megkezdte, úgy folytatta is abban 
az évben és minden következőben.

Az utolsó akkord.

Brahms, a híres német zeneszerző, 
halála előtt négy komoly éneket 

szerzett. Az Ótestamentumból kere
sett össze szavakat, amelyekből a 
legmélyebb fájdalom és panasz hang
zott. A zene, a dallam, amelyet 
ezekhez a komoly szavakhoz szer
zett szintén a legmélyebb fájdalom

hangjait szólaltatja meg és azokról 
az elviselhetetlen terhekről beszél, 
amelyek alatt az emberiség nyög. 
Ennél sötétebben és fájdalmasabban 
aligha énekelték meg az emberi lé
tet. De ez az első három ének után 
a negyedikből egészen más hang 
szól felénk. Mintha a ragyogó nap
sugár törne keresztül, mint egy uj
jongó győzelmi harsona törnek elő 
a hangok Brahms zenéjéből 1. Kor. 
13. részével kapcsolatosan. És szent 
lelkesedéssel jön rá a visszhang a 
haldokló művész szívéből: „Most 
azért megmarad a hit, remény, sze
retet, e három ezek között pedig leg
nagyobb a szeretet.“ Amikor a mű
vész halála után először adták elő 
ezt a négy énekdarabot, „a leg
nagyobb a szeretet“ — szavaknál 
hatalmas megmozdulás ment végbe 
a hallgatóságban. A legkeményebbek 
is érezték, hogy az örökkévalóság 
fénye vetődött oda hozzájuk és hogy 
az élet minden fájdalma és szenve
dése felett győzedelmeskedik az Úr.

Várj egy kicsit!

Egy fiatalembert nagyon megsér
tettek. Indulattól reszketve ment 

el egy idősebb barátjához és el
mondta nagy sérelmét és azt is, 
hogy ő nem nyugszik, míg bosszút 
nem áll. Barátja így válaszolt:

— Várj egy kicsit. A sérel
mekkel ugyanúgy vagyunk, mint 
a sárral, amely a ruhán tapad, 
könnyebben le lehet tisztítani, ha 
rászáradt.

A fiatal ember várt és másnap 
megjelent nála a sértő fél és bo
csánatot kért tőle.

Mi szeretnél lenni?

Egy fémrúd, mely nyers állapotá
ban 20 pengőt ér, patkóvasnak 

| feldolgozva 50 pengő jövedelmet
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hoz. Ha varrótűket csinálnak be
lőle 2000 pengőt, ha zsebkéspengét 
16000 pengőt és ha órarúgót, egy 
millió pengőt ér. Mit csináljon be
lőled az U r? Csodálkozol, hogy 
az Ur újra és újra a tűzbe tesz és 
az üllőn formál a kalapáccsal ?

— Miért ?
— „Mivel kedves vagy az én 

szemeimben,, becses vagy és én 
szeretlek." (És. 43:3.)

50 tallér,

A következő történetet írja Fűnké 
lelkész elberfeldi theologus ko

rából : Meglátogattam egy özvegyet, 
aki nagyon szomorú körülmények 
között volt. Ott ült gyermekeivel és 
zsoltárt olvasott, de mint mondta, 
nem tudott vigasztalást meríteni az 
Igéből. Négy nap múlva ki kell fizet
nie egy 50 talléros váltót, mert ha 
nem tudja, elárverezik a lakását és 
az összes bútorait. „Tisztelendő űr 
lehetséges ez ? Megengedheti ezt 
Isten?“ — kérdezte szomorúan. 
„Nem Grohnfeldné“ — feleltem 
határozottan. „Legyen egészen nyu
godt. Isten bele fog nyúlni egy gaz
dag pénztárcájába és megadja ma
gának a pénzt.“ Ezek a meggyőző
déssel kimondott szavaim váratlan 
hatást gyakoroltak az asszonyra. Az 
özvegy megtört alakja kiegyenesedett, 
szemei felragyogtak, miközben mon
dotta: „Köszönöm Tisztelendő ur, 
most már minden jól lesz!“

Igen, ő megvígasztalódott, de én 
kezdtem nyugtalankodni. Többet 
mondtam, mint amennyit hinni tud
tam. A meggyőződés és lelkesedés 
helyet engedett bennem a kishitű 
kérdésnek, vájjon Isten tényleg meg- 
teszi-e? Két nap múlva meglátogat
tam az özvegyet, és titokban remél
tem, hogy valahonnét megkapta a 
pénzt. Már az utcán hallottam, amint 
örvendező hangon énekeltel „Adja
tok hálát Istennek . . . “ Most már

bizonyosra vettem, hogy a pénz 
megvan. Kérdésemre mosolyogva 
felelte: „Meg fog jönni idejében, 
hisz Tisztelendő ur megígérte.“ — 
Igen, igen, ez volt épen a baj. 
Amikor másnap a helyzetet válto
zatlannak találtam, elhatároztam ne
héz szívvel, hogy elmegyek pénzt 
kérni. Kérni mindig nehéz volt ne
kem. De meg kellett indulnom. Elő. 
szőr egy jómódú özvegy ajtaján csen
gettem. Amikor meghallottam a csen
gő különösen éles hangját, eszembe 
jutott, hogy néhány nappal ezelőtt 
ugyanitt már csengettem hasonló 
okból. „Mit gondol L. né rólad, hogy 
már megint kérsz?“ — gondoltam. 
Egy pillanatig haboztam, hogy ne 
menjek-e inkább el, de már ott is 
állt előttem a ház úrnője.

„Mivel szolgálhatok?“ — kér
dezte mosolyogva. „Nagyon nehéz 
útban vagyok. Sokkal nehezebb kérni, 
mint adni.“ Mosolyogva ment be 
a szobájába, mielőtt elmondhattam 
volna kérésemet. „Ugylátszik nagyon 
nehéz a Tisztelendő úrnak kérni,“ 
— mondta visszatérve — „inkább 
többet adok, mint amennyi most 
szükséges.“ És 50 tallért adott a ke
zembe. „Asszonyom, éppen ennyire 
van szükségem“ — mondtam és 
azután együtt adtunk hálát az Urnák.

Grohnfeldné az összeget öröm
mel, de minden meglepetés nélkül 
fogadta, ő tulajdonképpen már akkor 
megkapta a pénzt, amikor én meg
ígértem neki.

Tersteegen Gerhardt írja:

En Isten gyermeke vagyok, nem 
titkos tanácsosa. Mint gyermek 

szeretem az Atyámat és tisztelet
ben tartom minden parancsát. Meg 
vagyok győződve az ő igazságos
ságáról, bölcseségéről és jóságáról 
és így nyugpdtan alhatok. /  \

cüzS  /  /<5*T
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 K Ü L M I S S Z I Ó

Hirek az örmény misszióból.
Cavalla, szeptember 29.

Még mindig — és meddig még?“ 
Már négy éve, hogy az első 

örmény menekülteket Görögország
ban és Bulgáriában meglátogattam 
— írja Schuchard igazgató úr. — 
Akaratlanul is összehasonlítja az 
ember az akkori és a mostani álla
potokat. A látszólagos javulás in
kább a külső viszonyokra vonat
kozik. A  deszkabódék nem vál
toztak azzal, hogy kívülről befes
tették vagy hogy üres konzerves 
dobozokba virágot akasztottak az 
ablakokba. A nyomorúság a ba
rakkok belsejében ugyanolyan.

A kánikula a bádoggal fedett 
bódékban majdnem tűrhetetlen. 
Az időjárás viszontagságai folytán 
sok helyen beszakadt a  tető. Nem
sokára megkezdődik az esőzési 
időszak, amikor hihetetlen víz- 
mennyiségek zuhannak a házakra. 
El kell utasítanom annak az anyá
nak a kérését, aki kéri, hogy ja- 
vítassam meg a háza fedelét, mert 
üresek a kezeim. Néhány év előtt 
egy ilyen kérés visszhangra talált, 
úgyhogy sok könnyet tudtam le
törölni és nagy Ínséget enyhíteni. 
Ma itt állok üres kezekkel és kis- 
hitűen. Ma már nem az Űré az 
ezüst és arany ? Ma már nem tudja 
az Ur úgy irányítani az övéi szi
vét, mint a patak folyását?

Nagy éhínség közeledését je
lenti az is, hogy a  nagy gyárakat 
bezárták és csak néhány hónap 
múlva nyitják meg újra. De még 
ennél a testi nyomorúságnál is 
nagyobb a lelkiinség. Ki segít azt 
enyhíteni?

Hoppé nevű mohamedánmisz- 
szionárius a török foglyok között 
dolgozik. Egy török fogoly levelé
ből a következőket közli: „Moha

medán voltam. Gyermekkoromban 
elvesztettem a szüléimét és ettől 
fogva az utcán voltam és az em
berek könyörületességére szorul
tam. Most is elborzadok, ha visz- 
szagondolok azokra a bűnökre, 
amiket akkor elkövettem. Minél 
tovább olvasom a Bibliát, annál 
inkább meglátom, hogy milyen bű
nös az én szivem. Ki szabadít
hatna meg, ha nem az Ur Jézus? 
Vágyom tiszta szív után. Csodá
latos, hogy az Evangélium nem 
tesz különbséget ember és ember 
között. Mindenki bűnös, de aki 
hisz az Ur Jézusban, megmenekül. 
És ezeket összeköti az Ur Jézusba 
vetett hit. Szeretem az Urat és 
fogom is szeretni utolsó lehelete
mig. Ezért szeretnék megkeresztel- 
kedni. E. A. Effendi.“

Egy másik mohamedánról írja 
Hoppé misszionárius: „A. sok re
ményre jogosít. Imádkoztam is vele 
és remélem, hogy hű marad. Bát
ran tesz bizonyságot az Úrról. 
Kérjük az Urat, hogy vezesse és 
nevelje tovább is A.-t.“

Hoppé misszionárius írja to
vább: „A bilincs csörög a meg- 
kötözöttek kezén, a foglyok sza
badság után vágyódnak és vilá
gosság felé fordulnak a vágyódó 
szivek. Sok-sok imára van szük
ség, de sok segítőkézre is. Csak 
ha megvannak az eszközök ahhoz, 
hogy segítsünk, remélhetünk teljes 
sikert.“

A munkának egy barátja írja 
Sch. úrnak: „Hogy nő mindenütt 
a szükség! Fogalmunk sincs ne
künk otthon arról, hogy mit szen
vednek az örmények a  Balkánon 
a mohamedánoktól. Mikor nyithatja 
meg Isten a mohamedánok sze
mét, hogy meglássák rettenetes 
bűneiket? Ennyi vértanúhalálból 
kell, hogy áldás fakadjon. *Az Ur 
tudja csak, mikor jön el ennek az 
ideje.“
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Tudakozzátok az írásokat!
Vezérfonal a Biblia olvasásához.

1930. Jan. 1. Luk. 2:21. Gál. 3 :23— 
29. Luk. 4:16—21. Róm. 8:24—32. Bízó 
reménységgel csak az indulhat neki az 
újévnek, akit sem nem a világi kívánsá
gok, sem nem a törvény szabályai vezet
nek, hanem akit hite már elvezérelt Jézus 
Krisztushoz, hogy Őbenne megigazulvén, 
mint Istennek gyermeke járhasson mér a 
földi életben is. Az ilyen tudja, hogy ha 
mennyei Atyja akaratából talán nehéz 
szenvedések, súlyos megpróbáltatások vár
nak is reá, a most kezdődő esztendőben 
azért semmi sem szakíthatja el őt Istennek 
szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jé
zus Krisztusban, és senki sem rabolhatja 
el tőle azt az örökséget, amelyet Krisztus 
megszerzett száméra. Induljunk így az 
újévnek!

Jan. 2. Ján. 1: 1—18. I. Móz. 1 : 1— 
19. Hány ember van, aki a bibliai előadást 
a világ teremtetéséről mesének tartja, s 
azt hiszi, hogy az ellentmond az emberi 
tudománynak. Pedig hívő természettudó
sok, akik mint hívők is, és mint természet- 
tudósok is, teljesen megbízhatók voltak, 
régen bebizonyították, hogy nem ellenke
zik egymással a kettő. A teremtés története 
természetesen, nagyon rövidre fogva van 
elmondva a bibliában, s az első nap, má
sodik nap stb. kifejezések alatt hosszabb 
korszakok értendők, de ez semmit sem 
változtat a dolog lényegén, hogy Isten a 
világot semmiből teremtette puszta „Legyen“ 
szavával, s hogy az Ige, aki később testté 
lett, s a*Szent-Lélek is közreműködtek a 
teremtés munkájában.

Jan. 3. Ján. 1:19—34. I. Móz. 1 :20- 
2:3. Az égi testek s a növényvilág után 
következik az állatvilág teremtése, s végül 
a teremtés koronája: az ember. Nem az 
állatból fejlődött, mint sok hitetlen vallja, 
hanem Isten parancsszavára embernek 
teremtetett Isten képére és hasonlatossá
géra. S a sok millió égitest közül a föld 
adatott az embernek lakóhelyül, amelyben 
boldogan élhetett és uralkodhatott volna, 
ha megmarad az Isten iránt való engedel
mességben. S a hetedik napon Isten pihen, 
mert elvégezte a teremtés munkáját s min
den, amit teremtett „jó vala.“

Jan. 4. Ján. 1 :35-51. I. Móz. 2 : 4 -  
25. Isten az embert is jónak teremtette, de 
a többi teremtménytől eltérőleg szabad 
akarattal ruházta föl, és próbának vetette 
alá, hogy ezt a szabad akaratot ő is a 
jónak választáséra fogja-e fölhasználni. A

jó pedig nem egyéb, mint az Istentől való 
függés, az Istennek való engedelmesség. 
Ezt kellett volna választani az első ember
párnak, mert imé Isten kegyelméből már 
ketten voltak. A férfi segítőtársat kapott az 
Asszonyban. Ez az asszony igazi rendel
tetése itt a földön.

Jan. 5. Máté 2:13—23. I. Pét. 4:12- 
19. Máté 1 6 :1 -4 . Jak. 4 .13 -17 . Isten 
igéje nemcsak azt nevezi bűnnek, amit 
az emberek általában véve bűnnek tarta
nak. Elismerné-e egy világi ember azt, 
hogy az bűn, ha ő meg akarván alapítani 
világi szerencséjét, ide-oda utazgat és ke
reskedik ? Vagy bűnnek tartja-e azt, ha 
semmi említésreméltó rosszat nem csele
kedve, imitt-amott elmulaszt egy-egy alkal
mat, hogy valakivel valami jót tehessen ? 
Az ilyen bűnökre csak Isten Lelke mutat
hat rá azoknak a lelkiismeretében, akik 
már megértették, hogy a bűn tulajdonkép az 
Isten nélkül való élet, amelyből az Úr meg 
akar bennünket szabadítani az újjászüle
tés fürdője által. (Tit. 3 :5 )  Téged meg
szabadíthatott-e már ?

Jan. 6. Máté 2 :1 —12. És. 60:1—6. 
Máté 3 : 13—17 II. Kor. 4 : 3—6. Jézus szá
méra megalázkodást jelentett az, hogy ma
gét Keresztelő János által megkeresztel- 
tesse. Hiszen János erre a bűnösöket hívta 
föl, hogy bűneiket megbánva, Isten ke
gyelme által megtisztuljanak, s a vízzel 
való megmosatás annak a lelki megtisz
tulásnak a külső jele legyen. Jézusnak 
erre nem volt szüksége, hiszen Őt nem 
szennyezte be a bűn. De Ő már itt is a 
bűnösök sorába áll, velük teszi magát 
egyenrangúvá, hogy így, bár büntelenül, 
Ő hordozhassa a bűnöknek terhét. Milyen 
isteni szeretet és milyen alázatosság 1

Jan. 7. Ján. 2 :1 —12. 1. Móz. 3. A 
Szentírásnak ez a legszomorúbb fejezete, 
minden emberi szenvedésnek, nyomorú
ságnak, halálnak, kárhozatnak a kiinduló 
pontja, a bűnbeesés története. Az ember 
inkább hitt a kígyónak, mint Istennek, 
mert már akkor megszállta szívét minden 
bűnnek a kútforrésa, az önzés és a nagyra- 
vágyás. S ma is ez a két főbűn választja 
el Istentől a meg nem tért embert. így él 
az ember, kiűzve a paradicsomból, idegen 
földön, mely csak tövisét és bogácskórót 
terem számára s szívében olt van a sok
szor fel nem ismert, hanem elnyomott só
várgás az igazi haza után. Boldog, aki ezt 
a vágyat felismerve megindul az igazi ott
hon keresésére.
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Jan 8. Ján. 2:13—25. /. Móz. 4: 1— 
16. A bűn szüli a bűnt. Az engedetlen
ségből a bűnök egész sorozata származik, 
amely meg sem áll a gyilkosságon alul. 
Nem előkészítője-e ez annak a bűnáradat
nak, mely ott a Golgotán az Úr keresztre- 
feszítésében érte el tetőpontját ? S az isteni 
kegyelemnek mi'yen mélységeibe tekint
hetünk belé, ha meggondoljuk, hogy Isten 
az emberi bűnnek ezt a legrettenetesebb 
kitörését alkalmul használta föl isteni 
kegyelmének a megmutatáséra és gyekor* 
lására.

Jan. 9. Jan. 3 : 1—21. I. Móz. 5 : 2—5 ; 
21—32. A bűn nemzette a ha'ált. Ádám- 
nak, mivel vétkezett, meg kellett halnia, 
s a bűn és a halál szomorú kettős örök
ségét minden utódának örökölnie. DeÉnokh 
példájában az Úr valami csodálatos lehe
tőségre mutat reá, ami még csak Illésnél 
ismétlődik az ó-testamentomban: halál 
nélkül is ét lehet menni az örökkévaló
ságba azoknak, akiket Isten teljesen meg
szabadíthat a bűn törvényétől. Ez a lehe
tőség az Úr Jézus újra eljövetelének ide
jére van fönntartva azoknak számára, 
akik akkor elkészülve találtatnak. (I. Thess.
4 : 17.)

Jan. 10. Ján. 3:22-36. 1. Móz. 6:5-22. 
Mily borzasztó az, hogy Istennek meg kel
lett bánnia, hogy az embert teremtette 1 
Milyen mélységes lehetett Istennek ez a 
bánata ! De lelkének nagy bánatán is ét
ragyog a kegyelem fénye. Ha csak egyet 
talál is, aki ő  vele jár, Ő neki engedelmes
kedik, annak az egynek megkegyelmez.
5 Noé itt is engedelmesnek bizonyul. Nem 
törődve azzal, hogy a többiek kinevetik 
érte, Isten szavának engedelmeskedve, építi 
a bárkát és mindent akképpen cselekszik, 
amint azt Isten neki parancsolja. A bűn 
özönvizéből ma is csak az engedelmesség 
útján menekülhetünk.

Jan. 11. Jan. 4: 1—26. I. Móz. 7. Az 
özönvíz megmutatja nékünk a bűn rette
netes következményeit. Istennek büntető 
haragját és általa az embernek vesztét. 
Megdöbbentő módón nyilvánul meg itt az 
igazság, hogy a bűn zsoldja a halál. De 
csodálatosan megnyi'vánul a kegyelemből 
való megtartás is, azok szamára, akik 
Istennek engednek.

Jan. 12. Luk. 2:41—52. Róm. 12:1 — 6. 
Ján. 1:35—42. II. Kor. 6 :1 4 -7 :1 . A 
hitetlen világtól való elszakadás elsősorban 
belső, lélekben való elszakadás. Hiába 
szakítunk a külső világi szokásokkal, hiába 
nem járunk színházba, táncmulatságba, ha

szívünk titkon sóvárog ezek után s mint 
nehéz igét hordozzuk keresztyénségünket, 
amelyből végül még érdemet is csinálunk 
magunknak. Szakadjunk el lélekben a 
világtól s annak gyönyörűségei után való 
vágytól megtisztított szívünket engedjük 
megtölteni Istennek békességével és örömé
vel. S akkor egészen természetesnek fog
juk találni, hogy külső életünk is megvál
tozik s másokat is úgy tudunk majd vezetni, 
hogy ne külsőleg induljon meg keresztyén 
életök, hanem belsőleg, határozott, alapos 
megtérés által.

Jan. 13. Ján. 4:27—42. I. Móz. 8. A 
bárkában az Úr kegyelme hordozza Noét 
és családját a minden élőt elnyelő vizek 
felszínén s az özönvíz elmúltával az Úr 
kegyelme emlékezik meg róla, hogy szá
mára a bárka ajtaját megnyissa. Nem hű 
képe-e ez annak, hogv az Úr hogy hordoz 
bennünket a megpróbáltatások, a szenve
dések hnllámain is s hogy nyitja meg 
számunkra a maga idejében a szabadulás 
ajtaját ? S hálát adunk-e mi is az úrnak 
úgy, mint azt Noé tette s áldozunk-e neki 
szívünknek égő áldozatéval ?

Jan. 14. Ján. 4: 34-54. I. Móz. 9:2-19. 
Az első szövetséget Noé útján kötötte az 
Úr az emberrel. ígéretet tett neki, hogy 
özönvízzel többé nem pusztítja el az 
emberiséget. A szövétségnek jeléül adta a 
szivárványt. Az ótestamentomi népnek, 
mivel az emberiség még akkor gyermek
korét élte, többször ad az Úr szemmellát- 
ható jeleket. Ma már erre nincs szükség. 
A legmeggyőzőbb és legmegrázóbb jel, a 
Golgotha keresztje, amelyből olyan lelki 
erők áradnak ki, amelyeket ha hittel 
szivünkbe fogadunk, nincs szükségünk 
földi szemmel látható jelekre, mert hit 
által, látás nélkül beléphetünk Istehnek új
szövetségébe, melyet a Jézus Krisztusban 
kötött velünk.

Jan. 15. Ján. 5:1—14. 7. Móz. 11:1— 9 
és 12 : 1—8. Az emberi nagyravégyás bűne 
újra magára vonja az Ur haragját, aki 
elszéleszti az egész földön a gőgös emberi
séget. De az alázatos, hivő és engedelmes 
Ábrámot kihívja a tőle elfordult nemzet
ség közül, hogy az általa számára kimutatott 
helyen, az Ő nevelő keze alatt formálód
jék azzá. aminek Isten őt szánta, a hívők 
atyjává. Isten mindig kis kezdetekből indul 
ki. Először egy embert teremtett s most 
ismét egy embert választ ki, hogy legyen 
a bűn által megrontott emberi nemzetség 
közt egy új nemzetség meginditójává. S 
az engedelmes Ábrahámmal célt ér.

Vargha Gyuláné.
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