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Ingyen, kegyelemből.

Elromlott az órám; szerkezetével történt valami baj. Nagyon bán
tott s azt hittem, hogy talán én is segíteni tudok rajta. Hátha 
csak egy helyéről kizökkent rugót kell régi helyére visszajuttatni. 

Amint ez máskor már sikerült, gondoltam, mily jó is lesz, ha magam 
helyre tudom hozni a bajt, s órám áldozat nélkül ismét jó lesz. 
Azonban szándékom nem sikerült. Magam nem tudtam elromlott 
órámat megjavítani. — Elvittem az óráshoz, ki alig hogy ránézett a 
szerkezetre, kijelentette, hogy itt eredetileg könnyen helyrehozható 
baj volt, azonban hozzá nem értő kéz nyúlt a szerkezethez s most 
a hajszálrugó is összekúszálódott s így a kicsiből nagy baj lett. Ha 
rögtön hozzá fordultam volna bizalommal — mondta — pár perc 
alatt megcsinálta volna szívesen az órát, ez azonban most csak sok
kal több idő- és pénzáldozattal sikerülhet.

Nagyon érintett ez a kis beszélgetés. Nem teszünk-e mi is így 
számtalanszor a bűneinkkel?

Erezünk valami nyugtalanságot bizonyos bűn miatt, ez azon
ban igen csekélynek, jelentéktelennek látszik előttünk, nem tulajdo
nítunk neki nagy jelentőséget, hogy mindjárt rendezni és a tehertől 
szabadulni igyekeznénk. Azt hisszük, hogy majd jó lesz minden; 
lecsendesedik lelkünk háborgása magától is, nem kell e kicsinység
ért oly nagy árt f zetnünk, hogy megalázkodjunk alatta, nem, ez nem 
szükséges! — De ime, mi történik? A kicsinynek látszó bűn nő, 
erősödik, mindig nagyobb tért foglal el lelkűnkben. Kicsiny bajból 
nagy veszedelem lesz, kis nyugtalanságot a lélek nagy-nagy hábor
gása váltja fel, s az, kinek a bűnt csírájában oly jelentéktelenné 
törpülve sikerült elénk állítani, a Sátán, most ime cserben hagyja 
áldozatát. Azt akarja elhitetni szegény kétségbeesett, meggyötört s 
most már mindenre kész lélekkel, hogy valóban nincs már mene
külés, szabadulás a bűn ingoványos mocsarából. Már csak az örök 
halált várjuk I De vajjon higyjünk-e neki? Óh nel Az Úr Jézus nem 
azért jött. hogy az, igazakat, hanem hogy a bűnösöket hívja meg
térésre. Az út az Úr Jézushoz soha sincs elzárva az alázatos szívű 
töredelmes lélek előtt. „Aki én hozzám jő, semmiképen ki nem vetem“, 
mondja az Úr Jézus.



10 „ F é n y s u g á r “
A szabadulás, megtisztulás ugyan sokkal könnyebben, gyorsat > 

bán és kisebb áron történik meg, ha a bűn meglátása után haloga ^  
tás nélkül hittel, bizalommal és töredelmes szívvel fordulunk lelkűn! 
helyéből kizökkent rugójával a lélek igazi órásához, az Úr Jézushoz 
0  hű és igaz, hogy meghallgat minket és ingyen kegyelemből meg 
adja nekünk a szabadulás felséges örömét. Ezért ne halogassuk az^ 
odamenetelt sokáig, mert az mindig nehezebb lesz. Ettől eltekintve ^  
nem tudhatjuk, hogy vájjon a holnap is a miénk lesz-e s elmehe- 
tünk-e Hozzá? Az Ige is erre figyelmeztet minket: „Áron is meg- 
vegyétek az alkalmakat, mert a napok gonoszak.“ B. 0 . d. t. ^

Csendes biztonságban.
Schiller Gusztáv.

Óh szív, miért remegnél, 
Körül, habár vihar kél.
Ki így kipróbál téged.
Jól tudja gyöngeséged.

A bősz vihar, ha tombol, 
M egtartásodra gondol,
Elűzi búnak éjit,
S a kék ég újra fénylik.

Lábad, ha félve jár  itt,
M agas hegycsúcsra állít,
S alant a m élybe látod, 
Cikázni a villámot.

Ford. V argha Gyuláné.

Sok szeretet.*
M ily rövid az élet, hogy elszállnak 

a napjaink — gyorsan mint 
a füst. Nemsokára ott állunk Isten 
szent bírói széke előtt. Oly fon
tossá lett előttem az utóbbi idő
ben, hogy betöltsük Krisztusnak 
ezt a parancsát, „hogy egymást 
szeressétek.“ (János ev. 13:34. 
I. Korinth. 13) Óh mi'yen szent 
tanítások 1 Szeretni, szeretni, sze
retni akarok 1 A szeretetnek leg
főbb ellenségei a bizalmatlanság 
és az előítélet. Meggondolatlan

* Vetter Jakabnak, a német sátor
misszió vezetőjének egyik leveléből, me
lyet feleségéhez intézett.

Ítélkezés — egymással szemben.  ̂
Az olyan emberben, aki sohasem ] 

látja meg a jót az embertársai- j 
bán, csak a helytelent, csak a 
rosszat, nincs szeretet. Nem élte 
át Róm. 5 :5  öt. Nem született 
újjá Istentől, mert az új természet 
az szeretet. Gyakorlom magamat 
abban, hogy mindenkit szeressek. 
A. szeretet pedig mindent elfedez, 
mondja Pál apostol. Panaszkodni 
és valakit bepanaszolni — ez nem 
Isten szeretete, hanem az ördög 
rossz illatja. Az olyan ember, aki 
mindig csak panaszkodik az em
bertársai fölött, az egy nyomorult 
teremtés, aki még halva van a 
bűneiben, s nem ismeri a szaba- 
dítást. Ez nagyon komoly dolog, 
azért én szeretni, szeretni, szeretni 
akarok. A sok szeretet sok gyó
gyulást szerez, kevés szeretet csak 
szerencsétlenséget itt és az örökké
valóságban. Óh, milyen fontossá 
lett ez számomra 1

Szeretettel kérjük kedves Olvasóinkat, 
a k ik  előfizetésüket eddig nem újították 
meg, hogy azt minél e lőbb  m egtegyék, 
mert a  legközelebb i szám ot m ár csak  
a z okn ak  küldhetjük m eg, a k ik  1930-ra is 
előfizettek.

A z 1930. évre szóló  leszakítós n ap 
tárra is szeretettel felhívjuk kedves Olva
sóink figyelmét. Kérjük, hogy ak i a  n ap
tárt m ég nem szerezte be m agán ak , azt 
iratterjesztésünknél (p ostac ím : B udapest, 
/., Hidegkúti-út 123a) m egrendelni szíves
ked jék . A naptár á ra  P 1.80. C som agolást 
és postaköltséget külön szám ítjuk fel.
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 A BIBLIA KÖNYVEI 

Jeremiás könyve.
(2)

Jeremiás figyelme kiterjed az 
 általános közállapotokra. Minden 
 a züllés jelét mutatja. A zűrzavar 
 nagy, de a vezetők még sem ta
lálják súlyosnak a helyzetet. Az 
Izraelt megsemmisítő s Judát is 
nyomás alatt tartó Asszíria utolsó 
idejét éli. Azt gondolják, hogy egy 
nagy fellélegzés van küszöbön. 
Nem látják, amit Jeremiás lát: 
az új világhatalom félelmetes ki
bontakozását Babilonban. Egyelőre 
csupán egy átmeneti világítéletet 
lát maga Jeremiás is — a forró fa
zékban, melynek szája észak felől 
van. A nevet, mint az prófétai szo
kás, nem említi. De kétségtelen, 
hogy itt a szittyákra gondol. Az 
általuk végrehajtandó isteni Ítélet, 
illetőleg annak feleslegessé tevése 
a nép megtérése által, ez foglal
koztatja az ifjú Jeremiást.

Könyvének első fejezeteiben 
találkozunk első ily prófétai ter
mékeivel, az ú. n. szittya énekek
kel. Ezek nyújtanak betekintést 
első prófétai fellépésének tartal
mába. Nem az a baj, hogy elhagy
ták az élő vizeknek forrását, ha
nem az, hogy ástak helyette más, 
repedezett kutakat. Elhagyták az 
Urat, de nem mentek át nyílt hi
tetlenségbe. Pedig ez még sokkal 
jobb lett volna! Ám ők úgy tesz
nek, mintha mindenük megvolna. 
Ez az, amikor a vallás a nyárs
polgári élet berendezésévé s a 
mély, belső bűnök takarójává lesz. 
Ahelyett, — hogy az egész életet 
átszentelő hatalommá ! Ez az, amit 
lát Jeremiás. Ez az, ami tüzet re
keszt csontjaiba. Ez az, ami a tüzet 
kirobbantja. S ő elindul egy pró
fétai pályán, mely egyike a leg- 
ellenszenvesebbeknck s mégis —

eléggé meg nem becsülhetőknek.
Csoda-e, ha ilyen próféta nem 

lehetett kedves a maga hazájá
ban ! Már első fellépése a szülő
helyéről való kiüldöztetést vonja 
maga után. Jeremiás elmenekül. 
De nem gyávaságból. Az északi 
veszedelem közeledése folytán 
egyébként is azt tanácsolja, hogy 
az emberek meneküljenek a fő
városba. Remélte azt is, hogy Sión 
városában jobb vallási viszonyo
kat talál. Mennyire csalódik! Az 
igazi lelki közösség az Úrral ott 
is idegen dolog. Figyeli az életet 
az utcán, majd a családokban, a 
legelőkelőbbek házainál. S az ered
mény? Az, hogy a csontjaiba re
kesztett tűz még égetőbb lesz. fA 
főváros romlottsága még nagyobb, 
mint a vidéké. A vidéken a tudat
lanság tévelygése uralkodik, míg 
itt az Isten nevével való tudatos 
és csalárd visszaélés. Szembekerül 
az ottani papokkal és prófétákkal, 
mert hízelgő beszédeket folytat
nak s a népet váltig nyugtatják, 
azzal, hogy az Ur sohasem ha
ragszik meg. Pedig ő gyémánt- 
tűvel írja fel közben magának a 
nép bűneit. Volt ugyan egy vallási 
megújulás, melyet nem sokkal 
előbb szerveztek meg ugyanezek 
a próféták. De ez nem volt egyéb, 
mint a Törvénynek az ő tanítá
sukkal megelegyített propagálása. 
Éppen nem volt az Ur igéjéhez 
való elszánt visszatérés.

Nem jöhet más, mint az ítélet. 
Igen fáj, hogy ezt kell mondania. 
De míg eleinte csak átmeneti íté
letről kellett beszélni, később a 
jelek és tapasztalatok folytán Jeru
zsálem teljes eltöröltetését jelenti 
be. 608-ban a Megiddó-i csata el
vesztése mutatja jövendöléseinek 
első beteljesülését. A kegyes Jósiás 
király is ott vész. Az, aki eddig 
feltartóztatta a Jeremiás elleni 
gyűlölet kitörését. A súlyos politikai
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események az Egyiptom szolga
ságéba való jutás, Joakház, majd 
Jojakim királysága körüli izgalmas 
események elterelik a figyelmet 
Jeremiásról. De a népnél a biza
kodás központjában most is a 
törvénykönyv s a pompás áldozati 
istentiszleletek állnak. Jeremiás 
nem hallgathat. A nép épen a fő
ünnepek egyikére ^seregük fel 
Jeruzsálembe. „Az Úr temploma, 
az Úr temploma ez!“ — hallatszik 
mindenfelől az önhittségben még 
jobban megerősítő szózat. Jeremiás 
a templom ajtajába áll és bejelenti 
hogy az Úré volt Siló is s az 
északi országrésszel mégis meg
engedte annak pusztulását. Nem a 
templomában, hanem az Úrban 
kell bizni! Különben ez a temp
lom is el fog pusztulni.

Ennél rettenetesebbet nem mond
hatott volna a próféta. Olyan ez, 
mintha valaki nekünk azt jöven
dölné : „Nem lesz többé Magyaror
szág.“ Nyomban zendülés támadt 
ellene. Halálát kívánják. Jeremiás 
azonban a megtestesült nyugalom. 
Ő az Úr szavát szólaltatta meg, 
ezzel védekezik. Hatása meggyőző. 
Felmentik. „Ez az ember nem 
érdemel halált, mert az Úrnak, a 
mi Istenünknek nevében szólt 
hozzánk.“ (26. r. 16. r.)

Nem volt ez gyermekjáték. Az 
ellenvéleményt nem tűrő Jojakim 
uralma alatt Jeremiás élete állan
dóan kockán forog.

604-ben ismét félelmetes ese
mények történtek. A Karkemisz-i 
csatában Babilónia, ahonnét Je 
remiás a pusztító veszedelmet 
várja, legyőzi Egyiptomot, amely
től Jojakim királyságát kapta. És 
Jeremiás még ez évben egy Báruk 
nevű Íródeákot fogad s lediktálja 
összes eddigi próféciáit. Mivel ő 
maga ezúttal nem akarja életét 
kockára tenni, Bárukkal olvas
tatja fel a templomban, a böjtöt

tartó nép füle hallatára azoka 
A megdöbbenés általános 

603 decemberében Jojakim magi 
veti tüzbe a drága, de neki ellen! 
szenves s őt megítélő próféciáka 
tartalmazó könyvtekercseket.

Áldás a csalódásban.

Csinos, vidám kedélyű leány volt, 
G. Margit. Vonzó egyénisége 

miatt többen szerették, körülvették 
s ez azt eredményezte, hogy jó
nak, különbnek tartotta magát má
soknál. Boldognak képzelte el a 
jövőjét. A nagynénik is gyakran 
mondogatták, kap egy jó férjet, 
hiszen olyan derék, jó leány s 
azután milyen boldog családi éle
tet élhetnek majd Olyan sokszor 
foglalkoztatta ez a gondolat, hogy 
másként már el sem tudta volna 
képzelni az életét.

S tényleg férjhez ment. Többen 
is voltak, akik feleségül kérték, de 
ő végül is attól várta a legtöbbet, 
akire azután rá is bízta az életét. 
Sok és szép ígéretet kapott s hitt 
mindegyiknek. Meg volt győződve 
arról, hogy kevesebbet nem is ér
demelne, hiszen ő nem olyan át
lag nő.

Megkötötték a házasságot. Mar
git a legszebb reményekkel indult 
el a új úton. De rettenetesen kel
lett csalódnia. Az a férfi, aki a 
legfigyelmesebbnek,a legszelídebb
nek, a leggyöngédebbnek látszott 
azok között, akiket valaha ismert, 
a legdurvábban, a legkíméletle
nebbül bánt vele. Viselkedése, 
megjegyzései, mint az éles, gyil
koló tőr hatottak Margit lelkére. 
Sokat szenvedett, a csalódás kinzó 
gyötrelmeket szerzett néki s min
den fájdalmát magába fojtotta. Ki
nek is szólhatna minderről? Nem 
értenék meg, sajnálkoznának rajta, 

I talán örülnének is az ő nagy csa-



13„F é n y s

lódásának. — Beteg lett, férje el
hagyta, nem törődött vele. S a 
szíve kimondhatatlanul vágyódott 
szeretet, melegség után.

Egy iskolatársnője jutott az 
eszébe. Nem régen találkozott vele 
az utcán s azóta újra és újra maga 
előtt látta annak nyugodt, öröm
től, békétől sugárzó arcát. — „Mar
git, néked valami fáj, te nem vagy 
boldog, úgy szeretnék segítségedre 
lenni“ — mondta néki, amikor el
búcsúztak. S Margit akkor azt 
érezte, hogy nem lehetnek ezek 
csak üres szavak, ezek mögött 
lehet az, amit ő is keres, keres 
már régen, de amit eddig nem 
kapott meg.

Levelet írt s kérte, hogy láto
gassa meg. Iskolatársnője szívesen, 
örömmel tett kérésének eleget s fel
kereste Margilot rideg, barátságtalan 
otthonában. A látogatást egymás
után több látogatás is követte. S 
milyen sok áldást jelentettek Mar
git számára ezek az alkalmak. A 
beszélgetések alatt szívét mindig 
jobban és jobban feltárta az előtt 
a világosság előtt, amit látoga
tója hozott számára. Nyomorúsága, 
elhagyatottsága közepette felis
merte saját szivének is nagy hiá
nyait. Belátta, hogy a csinos külső, 
a vidám kedély, a jó természet 
kevés ahhoz, hogy valaki „Isten 
tekintete előtt megállhasson. Ö mé
lyebbre, beljebb tekint s amikor 
ezt a tekintetet követte Margit, a 
bűnöknek láncolatát fedezte fel 
saját szivében. Hiúság, önzés, nagy- 
ravágyás, elbizakodottság, büsz
keség töltötte be egész életét. Meg
értette, hogy boldog csak úgy lehet, 
ha bűneitől megszabadul s hogy 
a Megváltó őnéki is szabadítója 
akar lenni, mint lett iskolatórsnőjé- 
nek, aki a boldogító hírnek köz
vetítője volt számára. Rosszul si
került házassága felett sem keser
gett többet, a Megváltó erőt is adott

u g á r"

néki keresztjének hordozásához, 
bizonyságot nyert afelől, hogy az 
átélt csalódás és szenvedések nél
kül Szabadítóját soha meg nem 
ismerte volna. (Ézsaiás 38, 17.)

P. E d. t.

Gyáva-
megtéréshez bátorság kell. 
„Attól félek, hogy te nem le

szel elég bátor ahhoz, hogy ke
resztyén légy“ — mondta egy anya 
az egyetemre távozó fiának. Az 
anyának igaza volt. Fia a gyáva
ság áldozata lett.

Meg leszünk lepve egyszer, ha 
majd látni fogjuk, hogy milyen 
sokan jutnak kárhozatra gyáva
ságból.

Egy iszákos és verekedő bánya
munkás elment egyszer egy biblia
órára és ott bűntudatra jutott. El
határozta, hogy szakit eddigi bű
nös életével és hűségesen fogja 
szolgálni az Ur Jézust. Tudta, hogy 
nehéz út vár rá, mert a társai gú
nyolni fogják és vissza akarják 
majd vonni maguk közé. Karton
ból egy kis keresztet vágott, fel
tűzte a sapkájára és igy ment 
munkába. Társai meglepetten kér
dezték, hogy mit jelent ez, mire ő 
bátran tett bizonyságot az U/ról. 
Erre kitört a lárma. De hiába volt 
minden, őt nem tudta megfélemlí
teni semmi sem. Nemsokára kö
vette őt néhány társa is a keskeny 
úton és ott lent a bányában, mé
lyen a föld alatt hűségesen olvas
ták ezentúl együtt Isten igéjét. És 
az Ur megáldotta hűséges bizony
ságtevőjét.

Milyen más az ilyen ember 
élete, aki bátran mer bizonyságot 
tenni az Úrról, mint az olyané, aki 
megáll gyáván fele úton. — Törj 
keresztül bármennyibe is kerül, 
különben nem jut békességre sze
gény szived.
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Megáldott lopás.
Dulgáriában kb. 15000 cigány él 
* - *  szétszórtan. Alig van falu,
amelyben ne volna cigány. Magá
ban Szófiában 7000 cigány van. 
Azelőtt mind nomád életet éltek 
és koldulva és lopva barangolták 
be az országot. Ma már sok kö
zülük falvakban és házban lakik.

A cigányok közül sok moha
medán anélkül, hogy valamit is 
tudna a mohamedánizmusból.

Lom város közelében van Go- 
linci nevű cigényfalu. Ebben a 
faluban történt, hogy ezek a min
denkitől lenézett és megvetett ci
gányok minden külső befolyás 
nélkül megtalálták és megismerték 
Megváltójukat. Egy Todor nevű 
cigány egy bolgár parasztnál dol
gozott. Az asztalon látott egy fe
kete bőrkötéses, arannyal díszített 
könyvet: bolgár Ujtestamentum 
volt. Megtetszett neki a könyv dí
szes kötése és ellopta. Megmutatta 
Puntseff Péter nevű barátjának és 
minthogy egy kicsit tudtak olvasni, 
minden este olvastak a könyvből, 
hogy lássák, hogy mi van benne. 
Minél többet olvastak, annál job
ban megtetszett nekik, mindkét 
fiatalembert mélyen megrendítette 
a könyv tartalma és bűntudatra 
jutottak. Lassankint a szomszédok 
is odajöttek esténkint. Puntseff Pé
ter felolvasott a Bibliából és bi
zonyságot is tett a Megváltóról. 
Amikor P. megtudta, hogy a falu
ban keresztyén összejövetelek van
nak, elment és ott elhatározta, 
hogy életét az Ur Jézusnak adja. 
Az Ige hatása alatt elhatározta, 
hogy megkeresztelkedik és hirdet
ni fogja az Igét cigány testvérei
nek. Evangélista és iratterjesztő 
lett. Sok léleknek mutatta meg az

Ur Jézushoz vezető utat. Résztvett 
a háborúban és ott is hirdette bát
ran társainak az Igét. Bizonyság- 
tételéért fogságba vetették, de on
nét kiszabadulva újra hirdette az 
Igét és osztogatta iratait. Amikor 
megtiltották neki, kijelentette, hogy 
ő nem tehet máskép, neki kell az 
Evangéliumot hirdetni. Ezentúl nem 
bántották. *

Sok éven ét dolgozott hűsége
sen cigány testvérei között. 1924 
őszén megbetegedett és meghalt.

Füllbrandt K.

Mit látsz?

E
gy kínai misszionárius a tenger

parton állt egy bennszülött 
evangélistával. A misszionárius 
el volt ragadtatva az eléje táruló 
látványtól: a gyönyörű szigetektől 
és a tenger vizében tükröződő 
napnyugtától. Egyszerre odafordult 
hozzá az evangélista és igy szólt: 

— Ugy-e milyen gyönyörű?
— Csakugyan nagyon szép,de 

én azt gondoltam, hogy a kínaiak
nak nincsen érzékük az ilyen dol
gok iránt.

— Mielőtt az Ur Jézust meg
ismertem, semmit sem vettem ész
re magam körül, ami szép lett 
volna — felelte a kínai, — azóta 
napról-napra szebb a világ és mi
nél többet látok belőle, annál job
ban megismerem az én mennyei 
Atyámat az égben.

És te mit látsz ?!

„Várva-vártam az Urat és hoz
zám hajolt és meghallgatta kiáltá
somat.“ Zsolt. 40 :1 . — A missziói 
ház erkélyén egy szegény nő állt 
és sót kért. A misszionáriusnő be
ment a házba, hogy vigyen neki, 
de közben valami dolga akadt. 
Mire kiment, a nő már nem volt 
ott. Várt, de türelme és bizalma 
elfogyott és az adományt otthagyta.
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Tudakozzátok az írásokat!
Vezérfonal a Biblia olvasásához.

Jan. 16. Ján. 5 :1 5 , 29. 1. Móz. 13. 
Lót a testi, anyagi ember, Ábrém a lelki, 
szellemi ember. A testi ember csak azon 
gondolkozik, hogy miből húzhat legtöbb 
földi hasznot még azon az áron is, hogy lel
kében kárt valljon, a lelki ember csak az 
Úrral való békességet s az ebből fakadó 
embertársaival is fentartott békességet ke
resi. S mindegyiknek azt kell aratnia, amit 
vetett. (Gol. 6 :8.) Lót magát és családját 
a pusztulás elé viszi Sodoméba, Áb
rém pedig Istennek újra felhangzó, újból 
megerősített Ígéretét hallja, hogy az egész 
ország az övé lesz, s utódai megszaporod
nak, mint a földnek pora.

Jan. 17. Ján. 5 :3 0 —47. I. Móz. 14. 
Ábrám nem keres harci dicsőséget, 
mikor kivonul katonáival a harcba, őt pusz
tán a hálátlan attyafia Lót iránt való sze
retet és részvét vezeti, s Isten, akire Áb
rám most is támaszkodik megáldja ezt a 
vállalkozást, annak dacára hogy Ábrám 
serege csak maroknyi kis csapat az ellen
ség hadával szemben. De nem keres Áb
rám a maga számára hasznot sem s a 
neki felajánlott zsákmányból még egy sarú- 
kötőt sem hajlandó elfogadni. Csak a vele 
harcoló legényeknek és férfiaknak őket 
megillető részét kéri, mert azoktól nem 
kivénhatja, hogy az ő általa elfoglalt hit
beli álláspontra helyezkedjenek. Ez az 
igazán önzetlen és, mindenkit megértő sze
retet, amely az Úrral való összeköttetés
ből fakad.

Jan. 18. Jón. 6 :  1—29. 1. Móz. 15. Az 
Úr Ábrámnak tett ígéreteit jelképes alak
ban pecsételi meg az akkori szokások és 
felfogás szerint. Itt természetesen nem a 
forma a fontos, hanem a bennök rejlő ér
telem. A kettévágott áldozati állatok az 
Ábrám utódaira. Izrael népére elkövetke
zendő szenvedéseket jelképezik, az épség
ben hagyott madarak a szenvedések által 
meg nem tört, ég felé törő lelket, a raga
dozó madarak az ellenségeket, a sötétség 
és a füstölgő kemence a nagy megpróbál
tatások idejét, a tüzes fáklya az Úrba ve-' 
tett hit világosságát. Mindezeken keresztül 
kell menni Izrael népének, mielőtt végleg 
elfoglalhatná az Istentől neki Ígért földet, 
de mindezek után 400 év múlva, el fogja 
foglalni, mert Isten Ígéretei megbánhatat- 
lanok.

Jan. i9. Ján. 2 : 1— 11. Rom. 12 : 6— 16. 
Jón. 1 :43 , 51. 1. Kor. 2 :6 — 16. A római 
levél 12. része a legfontosabb aranyszabá
lyokat foglalja magában, amelyek szerint

a keresztyénnek a maga életét be kell ren
deznie. Figyeld meg, kedves keresztyén test
vérem, hogy te milyen kegyelmi ajándékot 
kaptál s forgasd azt úgy, mint az Írás itt eléd 
írja. Akár tanítás, akár adakozás, akár 
elöljárós bízatott reád, híven végezd fel
adatodat. Két megbízatás van, mely min
den keresztyénnek szól: az imádkozás és 
a szeretet, ezeket ki ne hagyd a számí
tásból.

Jan. 20. Ján. 6 :3 0 —40. I. Móz. 17,: 1 
—22. Isten eddig csak Ígéretet tett Áb
rámnak, de most szövetséget köt vele s 
ennek jeléül nevét Ábrahámra változtatja. 
A szövetség két félen fordul meg, mind
egyik félnek be kell tölteni a maga elvál
lalt részét. Az ember része az engedel
messég, az Istené az erő és az áldás. S ez 
nemcsak Ábrahóm nól s a zsidó népnél 
volt így, így van ez ma is minden ember
nél és minden népnél. Csakhogy ma már 
új szövetségünk van Istennel, a Golgota 
keresztjén kötött szövetség, a Jézus vére 
által megpecsételve.

Jan. 21. Jón. 6 :4 1 - 5 8 .  I. Móz. 18: 
1— 10. Az Ígéret mindig hatórozattabbó, 
mindig pontosabban körvonalozottá válik. 
Itt már a közeli ideje is meg van jelölve 
az örökös megszületésének. Ábrahám előtt 
ez még most is hihetetlennek látszik. Az 
ember még ha hittel csügg is az Úron, 
nehezen tud elfogadni olyan dolgokat, ame
lyek az emberi értelem és számítás körén 
kívül esnek. Ezeknek az elfogadására csak 
a kegyelem nevelhet bennünket.

Jan 22. Jón. 6 : 59—71. /. Móz. 18 : 16 
—33. Mily megható Ábrahómnak alázatos 
és mégis bátor és kitartó imádsága a bű
nös Sodomóért! De még annál is nagyobb 
az Ur kegyelme, mellyel a legvégsőig is 
kész elmenni a megbocsátásban. S mily 
szomorú, hogy ennek a kegyelemnek is 
határt szab az emberek gonoszsága I

Jan. 23. Jón 7 : 1 -1 7 . I. Móz. 19: 1 
—3, 12, 28. Sodomóban tíz igaz sem ta
láltatott, akiknek kedvéért kész lett volna 
az Úr az egész városnak megkegyelmezni. 
De így is kegyelmet gyakorol, ha mással 
nem lehetséges, legalább az egy Lóttal s 
az ő kedvéért még a családjával is. Pedig 
Lót méltatlanná tette magát erre a kegye
lemre, mikor Sodomában úgy élt, hogy bi
zonyságtételeivel egyetlen lelket sem tu
dott az Úrhoz vezetni, még a tulajdon fe
leségét sem. De Isten kegyelme mindig 
felülmúlja a mi várakozásunkat, s csak a 
megnyert kegyelemmel való olyan köny-
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nyelmű játék és nyilt engedetlenség, mint 
a Lót feleségéé, teheti a kegyelmet is hiába
valóvá.

Jan. 24. Jén. 7 : 18—36. I. Móz. 20: 
1— 15. Ismernünk kell a régi ótestamen- 
tomi idők felfogását és szokásait, ha nem 
akarjuk Ábrahámot túlságosan szigorúan 
elitélni Gérárban tanúsított magaviseletéért. 
Az idegen nőt, a jövevényt, mindenképen 
prédának tekintették az akkori népek, s 
Abimélek természetesnek tartotta, hogy 
Sárát birtokába kerítse, akár leány, akár 
férjes asszony. Csak az volt a különbség, 
hogy mint leányt, minden akadály nélkül 
nyugodt lelkiismerettel tette magáévé, de 
ha asszony, akkor előbb a férjét el kellett 
távolítani az útból. Nem arról van hát 
szó, mintha Ábrahóm a maga életét a 
Sára becsületének odaadása árán akarta 
volna megmenteni. Annyi azonban bizo
nyos, hogy hite itt gyengének bizonyult s 
az Úr egy hitetlen ember becsületérzése 
által szégyeníti meg. Isten gyermekei, fáj
dalom, sokszor tanulhatnának a nemes
lelkű világi emberektől 1

Jan. 25. Jón. 7 : 3 7 -5 3 . I. Móz. 21 : 1 
—21. Minden bizalmatlanság és engedet
lenség Istennel szemben, magában hordja 
a maga büntetését. Ábrahómnak nehéz 
órákat kellett átélnie Izmáéi miatt, aki Isten 
akaratán kívül született. S Hágárnak is 
szenvednie kellett. De a könyörülő Isten 
egyikre sem mért súlyosabb szenvedést, 
mint amennyit elviselhettek. A kétségbe
esett Hógár meghallja a pusztában Isten 
szavát és megvígasztaltaiik. Isten meg
nyitja a szemeit s meglátja a forróst, 
amelyből új életre keltheti elepedő gyer
mekét. S Isten vala a gyermekkel — mily 
nagy vigasztalás!

Jan . 26. Máté 8 : 1-13. Rám. 12: 17-21, 
Jón. 4 : 5— 14. Róm. 1 : 13—20. Ne álljatok 
bosszút egymáson, mert Istené a bosszú- 
állás, erre tanít az írás. S milyen az Isten 
bosszuóllása ? Nézz föl a Golgota kereszt
jére s meglátod, Isten egyszülött Fia, a 
testet öltött Isten bűnbocsánatért könyö
rög az Atyánál azok számára, akiken 
bosszút kellene állnia. Mi most a kegye
lem idejét éljük s mindenkinek hirdethetjük 
Istennek ezt a bosszuállósát. De akit ez 
meg nem aláz és megtérésre nem indít, 
az egykor szembe fog állni a haragvó 
Isten bosszuállásával.

Jan, 27. 9 :  1— 11. I. Móz. 2 2 :1 - 1 9 .  
Amitől Isten Ábrahómot megkimélte, hogy 
t. i. megá'dozza az ő egyetlen fiát, attól 
saját magát nem kímélhette meg. Az Ő 
Egyszülöttjének csakugyan meg kellett hal

nia. Mitőlünk ma is megkívánja, hogy ké
szek legyünk engedelmesen átadni neki 
mindenünket, de egyúttal biztosít róla, hogy 
„Aki az Ö tulajdon Fiának nem kedvezett, 
hanem ö t mindnyájunkért odaadta, mi
módon ne ajándékozna vele együtt mindent 
minékünk ?" (Róm. 8 : 32.)

Jan. 28. Ján. 8 : 1 2 -2 0 , I. Móz. 23. 
Bármennyire nem tudják is megérteni a 
világ gyermekei az Isten gyermekeinek 
belső lelki életét, azért külső életük tisz
tasága, becsületessége, megbízhatósága 
előtt mégis kénytelenek meghajolni. Áb
rahám élete becsülést ébresztett a körülötte 
lakók lelkében s azok indíttatva érzik ma
gukat szeretetteljes szolgálatra Istennek az 
embere iránt. Az Istennel folytatott élet 
sokszor még földi értelemben is meghozza 
a maga jó gyümölcseit.

Jan, 29. Ján. 8 : 21-38. I. Móz. 24 : 1- 
21. Ábrahám bár mór régóta ott lakott 
Kánaán földén, mindvégig „elkülönített“ 
Isten céljai számára kiválasztott és neki 
odaszentelt embernek érezte magát a po
gány népek között. Vér szerint sem akarta 
hót velők összekeveredni engedni Izsákot, 
az Ígéretek örökösét. Izsók élelpórját a 
saját népéből, a saját rokonságából kellett 
választani Hittel indítja el hót hű szolgá
ját az Ur által megjelölendő leány elho- 
zatalára.

Jan. 30. Ján. 8:39-59. I. Móz. 24 :22- 
48. Eliézer csakugyan hű szolgának bizo
nyul. Imádkozva végzi a megbizatást. 
Imádkozva keresi a leányt s mikor meg
találja, imádkozva ad érte hálát az úrnak. 
Az Eliézerhez hasonló hű szolgákra, imád
kozó szolgákra volna szükség a mai idők
ben is.

Jan. 31. Ján. 9 : 1 -1 2 . I. Móz. 24 : 49 
—67. Eliézernek most mór egyetlen vágya, 
hogy az örömhírt minél előbb elvihesse 
urának, s a menyasszonyt minél előbb át
adhassa a vőlegénynek. S Rebeka is meg
érti a hívást. Kész elszakadni szüleitől, 
otthonától s követni ezt az idegent, akinek 
alázatossága hite és hűsége megérteti vele, 
hogy Isten által rendelt vezetője lehet neki 
az ismeretlen úton, az ismeretlen hazába. 
S a vőlegény már epedve várja a meny
asszonyát. Találóan tekintik ezt a bájos, 
idilli történetet előképéül annak, ahogy a 
Szent-Lélek keresi és vezeti a Menyasz- 
szonyt, a hívő gyülekezetei az égi Vőle
gény elé. Vargha Gyuláné.
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