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„Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a  mi szemeink előtt 1“

Jól van Uram!

A tegnap megtett útat 
Ma még nem érthetem,
S nem tudhatom, a holnap] 
Mit hoz majd énnekem.
Éltem sok fordulása 
Mind egy-egy mély talány, 
Atyám szivébe zárva 
Vár megfejtése rám.

Uj, megnyílt szemmel nézem 
Majd egyszer utamat,
S megértem majd egészen, 
Hogy minden fordulat 
Az Ur kezét mutatja,
0  volt az út s a cél,
S éltemnek minden napja 
Kegyelmiről beszél.

A „Dér Pionier" után németből: 
Vargha Gyuláné.
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Ismeri az Úr az övéit.
II. Tim. 2 : 19.

Milyen érzelmeket ébreszt benned a Szentírásnak ez a_ kijelen
tése? Tudsz-e nagyon, nagyon örülni annak, hogy az Úr ismeri 
az övéit, ismer téged is?  Igen, csak akkor örülhetsz ennek, ha 

ez az Ige azt a visszhangot kelti a szívedben, hogy téged is ismer, 
terólad is,tudja, hogy az övé vagy. Nagy öröm már ezt is tudni, 
hogy az Úr tudja, igen Ő tudja legbizonyosabban, hogy kik az övéi. 
Emberek tévedhetnek. Lehetséges, hogy némely embernek a maga
viseleté azt a benyomást kelti másokban, hogy ő is az Úré, s azért 
az Úr mégsem ismeri el a magáénak. De viszont az is lehet, hogy 
a mi gyarló, sokszor szeretetlen és ítélkező szivünk nem ismeri fel 
a másikban Isten gyermekét, s az Úr mégis tudja róla, hogy az övé. 
Tudsz-e nagyon, nagyon örülni annak, hogy akármilyen vélemény- 
nyel legyenek is rólad az emberek, az Úr tudja, hogy te az övé 
vagy ? Ő ismer tégedet. Ha tudsz ennek örülni, ezért szünetlenül hálát 
adni, akkor igazán az övé vagy.

De ne állj meg ennél. Nemcsak annak kell örülnöd, hogy az 
Úr úgy ismer téged, hogy meg tud különböztetni azoktól, akik nem 
az övéi, hanem úgy is ismer, ahogy soha egyetlenegy ember sem 
ismerhet, még legkedvesebb, szívedhez legközelebb álló keresztyén 
testvéred sem. Ismeri minden gondolatodat, minden érzésedet, szí
vednek minden titkos, elrejtett redőjét, amelyet talán még magad 
sem ismersz. Tudsz-e ennek is örülni? Nem rettent-e ez a gondolat? 
Oda kell jutnod, hogy ne rettentsen, ne félelemmel, hanem nagy 
örömmel töltsön el. Nem úgy juthatsz el erre, hogy valaha is töké
letesnek, bűn nélkül valónak tudd magadat, akit már meg nem ejthet 
kísértés, akinél a vétkezés lehetősége már ki van zárva. Hanem úgy, 
hogy szíved és lelked, minden gyarlóságával, minden erőtlenségével, 
minden tökéletlenségével együtt olyan őszintén, olyan teljesen ki van 
tárva az Úr előtt, hogy Ő szabadon végezheti benne a maga nevelő, 
formáló megszentelő munkáját. Hogy evvel a munkával már meny
nyire haladhatott a  te életedben, azt nem rajtad áll megítélni, még 
mások sem ítélhetik meg ezt a maga teljességében, hanem egyedül 
csak Ő .

Mert biztosságod, békességed, örömed nem azon nyugszik, 
hogy meglátod, hogy te milyen jó keresztyén vagy, sem ,azon, ha 
mások annak tartanak, hanem egyedül csak azon, hogy az Úr elfoga
dott, a magáénak ismer, s rajtad elkezdett munkáját nem fogja abba
hagyni. Ha ennek igazán tudsz örülni,, akkor a  magad részéről min
den akadályt el fogsz hárítani, az Úr benned munkálkodó Lelke 
előtt, s örömed mindig nagyobb lesz, nem magad „fölött, hanem a 
te nagy, nagy Megváltód fölött, s a fölött, hogy Ő ismer tégedet.

Vargha Gyuláné.

„ F é n y s u g á r “



„ F é n y s u g á r " 19

Tudsz-e szeretni?

Egy hívő nő mondta egyszer, 
hogy azt tapasztalja magánál, 

hogy mióta megtért, nincsen benne 
annyi szeretet, mint azelőtt. Valaki 
azt felelte neki, hogy téved. Nem 
kevesebb a szeretet most benne, 
hanem mielőtt megtért nem látta 
magában annak hiányát úgy, mint 
most, miután az Úr megnyitotta a 
szemeit. És jó az, ha valaki nincs 
megelégedve azzal, ahogy szeretni 
tud, mert akkor kér és kap az 
Úrtól mindig több szeretetet.

De azután arra gondoltam, 
mégis, van valami alapja annak, 
amit ez a, keresztyén testvérem 
mondott. Én is úgy tapasztalom 
sokszor magamnál és más gyer
mekeinél is Istennek, mintha bi
zonyos esetekben nem tudnánk 
olyan szeretetteljesek, elnézőek 
lenni, mint a világ gyermekei. Mi 
ennek az oka? Az, hogy a meg
tért embernek mindjobban meg
nyílik a szeme a bűn felismerésére. 
Folyton a bűnt látja nemcsak 
magában, hanem embertársaiban 
is. És mivel a bűnnel szemben 
felvette a harcot ezt folytatja nem
csak magával, hanem embertársai
val szemben is. Meglátja minden 
szavuk és tettük mögött az önző, 
csak a maga érdekét szem előtt 
tartó embert. Felismeri hiú, irigy 
gondolataikat. És az emberi szív 
rútságának meglátása odajuttatja, 
hogy nemcsak a bűnt gyűlöli meg 
embertársában, hanem az embert 
magát sem tudja szeretni.

Mi erre az orvosság? Mindenek
előtt az, hogy tanuljunk azúr Jézus
tól, aki legjobban ismerte az emberi 
s z ív  álnokságát és rútságát s mégis 
úgy tudta szeretni a bűnös embert, 
hogy meghalt érte. Nézzünk mi is 
igazi, mentő szeretettel minden em
berre. Lássuk benne a halhatatlan 
lelket, akinek talán éppen a mi

segítségünkre van szüksége, hogy 
megmentessék, vagy a mi támoga
tásunkra, hogy megmaradjon a 
keskeny úton. Azután még az is 
segítségünkre lehet abban, hogy 
szeretni tudjuk embertársainkat, ha 
legalább is annyit figyelgetjük a 
magunk hiányait, mint az övékét. 
Akkor majd nem érezzük azt, 
milyen nehéz őket szeretni, hor
dozni, mert meglátjuk, minket 
sem könnyebb egy hajszálnyival 
sem másoknak.

„Erről ismeri meg mindenki, 
hogy az én tanítványaim vagytok, 
ha egymást szeretitek“ mondja az 
Ür Jézus. Tehát itt a magyarázata 
annak, miért fogadja el a  világ 
oly nehezen a  mi bizonyságtételün
ket. Nem látja nálunk ezt az 
ismertető jelet. Kérjünk Jézustól és 
tanuljunk Tőle igazi szeretetet.

G. A .-né.

Élő szemrehányás.

Egy kis cserép fehér ciklámen áll 
az asztalon. Betegnek látszik. 

A kis satnya virágocskák fáradtan, 
szomorúan hajtják le fejecskéiket, 
levelei nincsenek, csak egyetlen 
egy, de abban sincs már élet. Mi 
érte e cserép virágot? Nemrégen 
még olyan üde, olyan nagyon szép 
volt. Van még másik két cserép 
piros ciklámen is a szobában, azok 
szépek, virítanak, egyik bimbó a 
másik után pattan ki rajtok. Mi 
érte a fehér cikláment? Ez talán 
érzékenyebb, mint a piros? Nem. 
Az történt, hogy kinyitottuk az ab
lakot s a fagyos téli levegő köz
vetlenül a fehér cikláment érte. 
Megfagyott tőle. Egy kis figyelem
mel, egy kis szeretettel távolabb 
vihettük volna a nyitott ablaktól s 
akkor megkíméltük volna. Milyen 
nehezen jön majd rendbe, ha egy
általán kiheveri a bajt a kis nö
vény.
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Hányszor fordul elő az is, hogy 

a belőlünk áradó figyelmetlenség 
és szeretetlenség fagyos szelével 
ártunk emberi lelkeknek s nem 
tudhatjuk, hogy a mulasztást, amit 
velők szemben elkövettünk, még 
helyrehozhatjuk-e ? Kiheveri-e a 
sebet a lélek, melyet ejtettünk 
rajta ? p. E. d. t.

Wrede Matild a  „Foglyok 
angyala“ munkájából.

W rede Matild aboi tartózkodása 
alatt elment egy alkalommal 

a régi várban elhelyezett foglyok
hoz áhítatot tartani. Amikor a me
redek, sötét lépcsőn felfelé ment, 
megcsúszott és elesett. Lábát na
gyon erősen megütötte, s csak 
amikor a nagy fájdalomtól kissé 
magához tért, vette észre, hogy a 
lába eltörött. Egy pillanatig elfeke
tedett előtte minden. Nemcsak a 
testi fájdalom miatt, hanem azért 
is, mert eszébe jutott, hogy hét 
fogoly vár rá Kakolában, akiknek 
megígérte, hogy négyszemközt fog 
beszélni velük.

A heves fájdalom dacára hir
telen nagy öröm töltötte el a szi
vét, mert eszébe jutott az a sánta 
a templomajtóban, akit az Úr Jé
zus nevében az apostolok meg
gyógyítottak. Nem ismeri-e ő is 
Annak a nevét, Aki őt is meggyó
gyíthatja ?

Nem sokkal ezután felkelt és 
felment a lépcsőn. Megtartotta a 
foglyoknak az áhítatot s nagy fáj
dalmak közt távozott s az udvar
ban váró kocsijával Kakolába vi
tette magát. Közben az a gondo
lata támadt, hogy nem volna-e 
helyesebb, ha haza menne, de 
újra és újra maga előtt látta a 
foglyok szomorú arcát. Hátha 
éppen ma akar az Ur általa egyik
hez, vagy másikhoz szólni ? Hátha
éppen ma van az a pillanat, am iil

soha többé vissza nem tér. Nem, — 
neki Kakolába kell mennie. „Ne
kem csak a lábam beteg“ — gon
dolta — „de azoknak a lelke.“ 
Az Ur bizonyosan megfogja segí
teni. Hisz nem könnyelműségből, 
engedetlenségből teszi meg ezt az 
utat, hanem kötelességből.

Kakolába érkezve megint se
gítség nélkül ment fel a fogadó
szobába. Minden fájdalom dacára 
beszélt egymásután a hét fogoly- 
lyal. Amikor az utolsó is kiment 
és fáradtan ült a szobában, kinyílt 
az ajtó és belépett egy magas 
férfi, aki már néhány héttel azelőtt 
volt nála. Akkor kétségbeesetten 
kérdezte Wrede Matildtói, hogy 
igaz-e az, hogy Isten egy olyan 
nagy bűnösnek, mint amilyen ő, 
megbocsát. És W. M. boldogan 
tehetett bizonyságot előtte az Úr 
Jézus minden bűnt eltörlő váltság- 
haláláról. Azóta a férfi sötét arca 
földerült, tekintete nyugodt, szinte 
vidám lett. Kitörő örömmel szólalt 
m eg: „Megtörtént. Isten az enyém 
és én az övé vagyok.“ Többet 
nem tudott mondani.

Később megkérdezte W. M.-t, 
hogy akar-e neki nagy örömöt 
szerezni. Természetesen akart. 
Olyan nagyon sajnálta ezt a sze
gény embert, akit nemsokára Szi
bériába fognak szállítani.

„Cipész vagyok és nagyon 
szeretnék önnek egy pár cipőt 
csinálni.“

„Nagyon köszönöm“ , felelte 
W. M„ „ha kész lesz, majd meg
adom az árát.“

A fogoly kiegyenesedett és így 
válaszolt: „Ezt a  cipőt nem lehet 
megfizetni. Ez csak egy kis jele 
annak a hálának, amit Forsberg 
Vilmos Frigyes érez az iránt, aki 
a földön egyedüli barátja volt.“

W. M. meghatottan nyújtotta 
oda a lábát. A fogoly meglepetten 
kérdezte: „Mi történt a lábával?
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Egészen meg van dagadva, teljesen 
formátlan.“

Ekkor elmondta neki W. M. 
reggeli balesetét.

„És eljött ilyen lábbal? Mind
ezt a fájdalmat miérettünk elszen
vedte?" Majd gondolkozva tette 
hozzá: „Nekünk nagyon-nagyon 
jó volt, hogy eljött.“

Forsberg eltávozott és mikor 
W. M. néhány perc múlva a 
folyosón álló foglyok között lassan 
sántikálva eltávozott, a foglyok 
már mind tudták, hogy mit tett 
értük és könnyes szemmel köszön
tötték.

Lakásán rögtön lefektették és 
orvost hívattak. Az orvos nem 
akarta elhinni, hogy W. M. ilyen 
töréssel reggel óta a saját lábán 
járt. Négy hétig kellett ágyban 
feküdnie, közben állandóan az ő 
kedves fogoly barátaira gondolt. 
Négy hét múlva hazaszállíthatták 
Rabbelugn-ba, az atyja kastélyába 
Még mindig pihennie kellett. Egész 
nap levelet írt a foglyoknak és 
kötött nagy szeretettel nyakvédőket 
és csuklómelegítőket a Szibériába 
induló foglyok számára.

Lehetetlen.

Egy orosz császárné egy pompás 
jégpalotát készíttetett. A palota 

úgy csillogott, ragyogott a téli nap
fényben, mintha tele lett volna 
szórva szebbnél-szebb drágakővel. 
Mégsem érezte magát senki sem 
jól benne, mert ha tüzet gyújtottak, 
hogy felmelegedjenek, azonnal el 
kellett újra oltani. Balga módon 
azt akarták, hogy a  tűz melegítsen 
anélkül, hogy a jeget elolvassza. 
De ez lehetetlen. így van sok em
ber is. Nem lehet a szívünkben 
egyszerre a világ és az Úr Jézus 
és ha nem akarjuk a világot oda
adni az Úrért, akkor nem lehet 
áldás az életünkön. Spurgeon.
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Aki máson segít . .  .

A ntonius egyházi atyának volt 
egy testvére, akit gyakran gyö

törtek nehéz gondok és súlyos gon
dolatok. Egy napon megint el
panaszolta Antonius atyának, hogy 
szívét súlyos teher nyomja. Ez így 
válaszolt: „Neked el kell menned 
betegápolónak, mert ha másoknak 
vigaszt és segítséget kell nyújta
nod, akkor te is máskép leszel.“ 

A terhek alatt görnyedő férfi 
ezt először tréfának tartotta, de 
azután engedelmeskedett és meg
tapasztalta, hogy mennyire igaza 
volt Antonius atyának. Mások nyo
morúságát látva, a saját szíve újra 
felmelegedett és a másokkal való 
foglalkozás elfelejtette vele kicsi
nyes gondjait és bajait. Megtanult 
szeretni és másokért és magáért 
imádkozni. Visszatért szívébe régi 
hite és az első szeretet melege és 
sokak számára jelenthetett áldást.

Gazdagon halt meg.

Egy szegény ember temetéséről 
mentek haza néhányan.
— Milyen nyomorúságos élet 

volt ez, — szólt az egyik — semmi 
sem sikerült neki.

— Ezt nem lehet mondani — 
szólt a másik. — Az utolsó per
cekben nála voltam és úgy láttam, 
hogy gazdagon hal meg.

— Bolondság, — szólt közbe 
a harmadik — semmije sem volt.

— Jó nevet hagyott hátra — 
mondta a negyedik. — Jó csele
kedeteket és szép példát. A szen
vedésben türelmet, a szomorúság
ban reményt és Isten iránti bizalmat 
lehetett tőle tanulni.

— Akkor mégis gazdagon halt 
meg, gazdagabban mint az a dús
gazdag ember, aki minden kincse 
és vagyona dacára, ma nyomo
rultul elpusztult" — mondták egy
hangúlag.
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Az új idők jelei Egyptom- 
ban.

A  misszionáriusok sok oly él
ményről számolnak be, ame

lyek a  közhangulat változásáról 
szólnak. íme két jellemző példa: 

A Nílus deltájának egyik váro
sában, amelyet a misszionáriusok 
csolnakukkalfelkerestek, megismer
kedtek két bey-el,’ akik a kor
mány szolgálatában állottak. Meg
hívták őket összejöveteleikre, de 
a két bey udvariasan visszautasí
totta a  meghívást azzal, hogy állá
sukra való tekintettel nem fogad
hatják el. Különben is hallhatták 
volna a misszionárius beszédét 
már előző napon. Barátjuk, aki a 
helység bírója, közvetlenül amel
lett a  ház mellett lakik, ahol a 
misszionáriusok összejöveteleiket 
tartották. Csak egy vékony fal vá
lasztotta el őket attól a szobától, 
ahová a beszédnek minden egyes 
szavát át lehetett hallani. Ez fel
keltette a misszionáriusok érdeklő
dését és a következő este össze
jövetel után megtekintették a szom
szédos házat és meglepetésükre 
azt látták, hogy sokkal több em
ber hagyta el azt a helyet, mint 
amennyi tényleges hallgatója volt 
összejövetelüknek.

*

Az Assiut-i theológia mohame
dán tanára beteg lett és a missziói 
kórházba vétette fel magát, de az
zal a kikötéssel, hogy csak orvosi 
kezelést kíván, lelki gondozást nem. 
Külön szobát kapott. Néhány nap 
múlva már a javulás útján járt és 
ekkor már érdeklődni kezdett az
iránt, ami körülötte történt.

Naponként hallotta, hogy a 
szomszédos kórtermekben beszél 
valaki. Kérdésére, hogy ki az, azt 
a  választ kapta ápolónőjétől, hogy 
egy evangélista, aki a betegeknek 
a Bibliából felolvas. A tanár nem

szólt erre semmit. Egy-két nappal 
később, amikor az evangélista 
Bibliájával elhaladt előtte, kérte, 
hogy adja oda neki a könyvét. 
Nemsokára egészen elmerült an
nak olvasásába. Elolvasta a pró
féták könyvét, a  zsoltárokat, az 
evangéliumokat. Néhány héttel ké
sőbben, amikor gyógyultan elbo
csátották, tíz Bibliát kért. Nem tud
tam — így szólt — hogy oly cso
dálatos történeteket, oly felséges 
ígéreteket, oly szép és értékes ki
jelentéseket tartalmaznak az evan
géliumok. Minden kartársamnak 
szeretnék egy-egy Bibliát ajándé
kozni.

A misszionáriusok nehéz mun
kájában bátorítást nyújtanak ezek 
az esetek és azt a bíztatást, hogy 
Isten Igéje sohasem tér vissza 
üresen, hanem elvégzi azt, amiért 
küldetett — még Egyiptomban is.

Az izlám világából.

Egyiptomi statisztika. Népesség 
száma 1927-ben 14,186.000; 

ebből 92°/° mohamedán és 8°/° ke
resztyén. A többség a koptokhoz 
tartozik. 1907-ben a  férfi lakosság
ból csak 8°/° tudott Írni, olvasni. 
1910-ben a népgyülés elhatározta, 
hogy iskolai célokra adót szed és 
felügyeletük alatt 1927-ben 3.890 
iskola nyílt meg kb. 340.000 tanuló
val. 1927 januárjában számos tan
intézet állt a közoktatásügyi mi
nisztérium közvetlen vezetése alatt, 
amelyek kb. 100.000 tanulót fog
lalkoztattak. Az olvasni tudók szá
ma ll°/°-ra emelkedett. 1928-ban 
a Brit- és Külföldi Bibliatársulat 
Egyiptomban 5.235 bibliát, 5.101 
újtestamentumot és 76.138 bibliai 
részt hozott forgalomba, 86.674 
példányban összesen, szemben az 
1927 évi 67.827 és az 1926 évi 
63.638 egyes példánnyal.
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Tudakozzátok az írásokat!
Vezérfonal a Biblia olvasásához.

Febr. 1. Ján. 9:13-27. I. Móz. 26:1-6. 
12—35. Izséknak csendes, alázatos, mun
kás éleiében is — melyből ugyan hiány
zanak az Ábrahám nagy hitbeli látomásai 
— megérzi a pogány Abimélek, hogy az 
Úr vele van. Nem lehet mindenki olyan 
nagy hőse a hitnek, mint Ábrahám volt, 
de ha engedelmesen jár az Úrnak útján, 
ha csendes és kitartó munkával újra meg 
újra megássa azokat a kutakat, melyeket 
a hitetlenség betemet, jó bizonyságtevő 
lehet és életéből világosság és áldás árad
hat ki.

Febr. 2. Máté 8 : 23-27. Róm. 13 : 1-10 
Ján. 4 :3 1 —42. Róm. 7 :7 —16. Az emberi 
törvények a külső gonosz cselekedetek 
meggátlására vagy legalább is korlátozá
sára vannak hivatva s mivel a gonoszság 
annyira el van terjedve, hogy a társadalmi 
rendet, az emberek életének és vagyoná
nak biztonságát veszélyeztető cselekede
tekben is megnyilvánul, föltétlenül szük
ség van rájok. De az emberi törvények 
fölött van egy magasabb törvény, az Isten 
törvénye, amely nem csak a cselekede
teket, hanem a szívnek elrejtett bűneit is 
megitéli, még akkor is, ha az, talán az 
emberi törvényektől való félelemből, nem 
nyilatkozik meg büntetendő cselekmé
nyekben. Az isteni törvény betöltése a sze
retet. Aki szereti Istent, nem vétkezik el
lene, s aki szereti a felebarátját, nem vét
kezik ellene. Engedd megtelni a szivedet 
szeretettel, keresd föl hittel a kereszten 
érted meghalt Jézust, ott fakad föl szá
modra is a szeretet forrása.

Febr. 3. Ján. 9:28-41. 1. Móz. 27 :1- 
29. Az, hogy Jákob vágyott az elsőszülött- 
séggel járó áldás után, az bizonyára Isten 
által beléoltott érzés volt, mert hiszen az 
elsőszülöttségnél nem a földi vagyon örök
lése volt a fő, hanem Isten Ígéreteinek be
teljesülése, melyeket Abrahém maavának 
tett. De a mód, amellyel Jákob ehhez az 
áldáshoz hozzájutni akart, bűnös volt, s 
azért bűnhődnie kellett. A bűn magában 
hordja a büntetést.

Febr. 4. Ján. 10 :1-16. 1. Móz. 27 : 30- 
46. Izsák szentnek tartja az áldást, melyet 
az Úrnak nevében, hittel mondott ki Jákob 
feje fölött, s nem látja megát feljogosítva, 
hogy azt visszavonja. De Ézsau nem tudja 
a rajta esett méltatlanságot nyugodt lélek
kel fogadni. Szivében gyűlölet ébred öccse 
iránt s csak az öreg atyja iránt érzett ke
gyelet tartja vissza, hogy Jákobot azonnal

meg nem öli. Tagadhatatlan, hogy Ézsau- 
bán is, minden anyagiassága és vadsága 
mellett, vannak nemes vonások. Szinte 
hajlandók volnánk igazságtalansággal vá
dolni Istent, hogy miért nem őt választotta. 
De az Úr, aki a szivek legbelsőbb redőit 
ismeri, jól látta, hogy Jákobban a bűnök 
felszíne alatt is el van rejtve -az ő  utána 
való vágyakozás, ami Ézsauból hiányzik.

Febr. 5. Ján. 10:17—30. 1. Móz. 28. 
Jákob éleiében elkezdődik a büntetés, a 
hontalanságnak, a szolgaságnak ideje. De 
megkezdődik a lélek fölébredése is, az 
Istennel való találkozás, amelynél először 
megretten a bűnös lélek, de aztán bizalom 
és hála tölti el s indítja az Úrnak tett 
fogadásra. Ez a fogadás ugyan egyelőre 
még föltételes, de azért mégis az első lép
cső a későbbi teljes átadáshoz. Fájdalom, 
sok lélek áll meg ezen az első lépcsőn s 
nem jut el a feltétlen átadásig, amihez 
Jákob később eljutott.

Febr. 6. Ján. 10:31-42. I. Móz. 29: 1- 
20. Jákobnak hét hosszú éven át kellett 
szolgálnia Rákhelért és még akkor sem őt 
kapta meg először, akit szeretett, hanem 
Leát. Ugyanaz által, a  bűn által, a csalás 
bűne által, érezte magát sújtva Lábán 
részéről, amellyel hét évvel azelőtt ő ke
serítette meg világtalan édesatyját. De en
nek a büntetésnek is hozzá kellett járulnia 
Jákob neveltetéséhez, hogy alkalmassá te
gye Isten Ígéreteinek elvételére.

Febr. 7. Ján. 11: 1-16.1. Móz. 31 : 1-7, 
14-35. Jákobnak újabb meg újabb igaz
ságtalanságot kellett eltűrnie Lábántól, míg 
Isten elérkezettnek nem látta az időt, hogy 
kiszabadítsa a szolgaságnak jármából. S 
az Úr arról is gondoskodott, hogy felesé
gének szive bizalommal hajoljon hozzá s 
teljes engedelmességre legyenek készek, 
még ha arról van is szó, hogy elhagyják 
szülőföldjüket, atyai házukat. S arról is 
gondot visel az Úr, hogy Lábán kezét 
visszatartsa a bosszúállástól, hogy ne ejt
hessen semmi kárt Jákobban. így tartja az 
Úr védőkezét választottjai fölött, akiket 
a maga eszközeiül akar fölhasználni.

Febr. 8. Ján. 11 : 17-44. 1. Móz. 31 : 
36—54. Az erő, amellyel Jákob a maga 
igaz 'ügyét Lábán elé tárja, s az úrban 
való hitéről tett bizonyságtétele egészen 
lefegyverzik Lábánt. Nem mint ellenségek, 
hanem mint jóbarátok és szövetségestár
sak válnak el egymástól. S legfőbb biz
tosítéka annak, hogy ez a szövetség fenn-
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éllhat. Lábánnak ez a kívánsága: „Az Úr 
legyen vigyázó közöttem és közötted.“ Igen, 
ahol az Úr áll két emberi lélek között, 
ott biztosítva van a békesség.

Febr. 9. Máté 13 : 24-30 . Kol. 3:12-17. 
Máté 7 : 24—29. Róm. 8 : 1—9. Milyen 
gyönyörűséges szép öltözet ez, amelyet Isten 
itt nekünk felajánl s amelyet felöltözhetünk. 
Minden egyes része egy-egy drága lelki 
ruhadarab, mely jobban ékesít bennünket 
mint a legfényesebb földi királyi ruha. S 
ha az ékes öltönydarabok fáié magunkra 
öltjük a legdrágább királyi palástot, a 
szeretelet, milyen hódítást tehetünk ebDen 
a felkészültségben! S nemcsak másokat 
hódíthatunk meg ez által, nem a magunk, 
hanem az Úr számára, aki számunkra 
ezt az öltözetet, vére hullásával megsze
rezte, hanem a magunk számára is meg
nyerjük a legbecsesebb kincset az Isten
nek békességét. Ki ne vágynék erre az 
öltözetre ?

Febr. 10. Ján. 11 : 41—57. 1. Móz. 32. 
Mennyire különbözik Jákóbnak ez az 
imádsága (9. és 10. v.) attól az imádságtól, 
amelyet útraindulásakor tárt Isten elé. Itt már 
nem föltételeket szab Isten elé, hanem 
szíve túlárad a hálától, mikor a maga 
semmiségére s az Űr nagy kegyelmére 
gondol. Lelke el volt készülve arra a nagy 
küzdelemre, amelyet akkor éjjel kellett 
megvívnia a Jabbók révében. Csodálatos 
egy küzdelem ez I Jákob látszik legyőződ
nek. Még csípőjének forgócsontja is ki
megy a helyéből a tusakodásban. És 
Jákob mégis győztes, mert meggyőzetni 
engedte magét az Úr által. Ez a győzelem 
van fönntartva mindnyájunk száméra. Mikor 
a magunk erejében teljesen összeroskadunk, 
mikor bűnösségünk , és tehetetlenségünk 
érzetében egészen az Úrra vetjük magunkat, 
akkor leszünk erősekké, s Pál apostollal 
együtt tapasztaljuk az Úr eme szavainak 
igazságét: „Elég néked az én kegyelmem, 
mert az én erőm erőtlenség által végez
tetik el." (II. Kor. 12 : 9.)

Febr. 11. Ján. 1 2 :1 —11. I. Móz. 33. 
Milyen boldog befejezését látjuk itt a két 
testvér között valamikor fennállott harcnak ! 
Mennyire láthatjuk, hogy Isten belenyúlt 
mind a kettőnek az életébe s formálta és 
nevelte őket, hogy ide juthassanak a 
testvéri szeretetnek és békességnek kies 
mezeire. S milyen gyöngédség nyilvánul 
meg Jákob szavaiban, mikor kifejezi, hogy 
lépéseit a gyenge gyermekek és bárányok 
lépéseihez akarja szabni, nehogy azokban 
kár essék. Nem szabta-é a hatalmas Isten 
is így a maga lépéseit a mi emberi gyen

geségünkhöz, mikor emberré lett érettii 
Febr. 12. Ján. 12:12— 25. I. M 

35: 1— 20, 27— 29. A győzedelmes Jáki 
nak tisztító munkát kellett végeznie család 
és házanépe közt is. Nem mehettek 
Béthelbe oltárt építeni, míg a bálványok 
az idegen isteneket mind ki nem hányt 
hajlékukból s el nem temették őket a ne 
cserfa alatt. De minden lépés, amel; 
engedelmességből teszünk, újabb áld- 
von maga után. Jákobhoz újra szól az 
s Ígéreteit újból megerősíti A fájdalc 
lüzén is keresztülviszi Rákhel halála ált 
de hitében nem engedi megrendülni.

Febr. 13. Ján. 12:26— 36. I. Móz. 1 
Józsefnek szenvednie kell amiatt, ho 
atyja legjobban szereti őt fiai közt. Ne 
szenved ugyan ő sem egészen ártatlan: 
Az álmaival való eldicsekedés bizony 
hiúságot és nagyravágyást árul el, s 1 
zonyára emiatt viszi bele Isten őt is 
szenvedések iskolájába. Ez azonban ne 
mentség bátyjai számára, akiknek sz ív  
ben gonosz irigység és gyűlölet ég öccsi 
iránt. A megaláztatásra még nagyot 
szükségük van, s nem is fogják azt e 
kerülni.

Febr. 14. Ján. 12:37-50. /. Móz. 3 
A hontalanság és szolgálat idejében ham: 
rosan kitűnik, hogy mi lakozik József sz 
vében. Nem rossz indulatok és laza e 
kölcsök kerülnek felszínre a kisértése 
órájában, hanem hűség, megbízhatósál 
tiszta erkölcs, istenfélelem. „Az Úr Józse 
fel vala“, ez az újra meg újra megismé, 
lődő szó mindennek a megfejtése. Az L 
volt vele, mikor Potifár jóindulata büszke 
ségre indíthatta volna, az Úr volt vei 
mikor Potifárné csábításai között elbuk 
hatott volna, az Úr volt vele. mikor a 
igazságtalan bánásmód elkeseríthette volne 
Az Úr volt vele. mert József is minden kö 
rülmények között kész volt az Úrral lenni

Vargha Gyuláné

 GONDOLATOK

Ha valaki nem akar imádkozni 
eljuthat oda, hogy nem tud már

(Wilkens,
Vy*

Az ördög szereti, ha az embe
rek a vallással játszanak.

(Nietzsche)
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