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„Mélyebbre benned, mélyebbre még, — nem kell e földön
semmi egyéb . .

Egy ének mindig vissza-visszatérő refrainje ez a két sor. Lel
kemben ez a két sor visszhangzik újra meg újra. „Mélyebbre ben
ned,. mély«bbre még . . .“ Megismertük a Megváltót, megértettük, 

hogy az Úr Jézus mi érettünk halt meg a kereszten. Nemcsak mi érettünk, 
hanem én érettem, az én személyes Megváltóm is. Ereztük az 0  
bűnt eltörlő vérének csudálatos hatását. Élvezzük a kegyelem árját. 
„Belémerülök mit se kérdve, az Úr szerelme tengerébe.“ — Mi hiány
zik még az életünkből? Itt van a felelet, lelkemből újra meg újra 
előtör visszatartóztathatatlanúl: „Mélyebbre benned, mélyebbre m ég...“ 
Lelkem kérdő szava még nem hallgat e l : vájjon ez az, amire vágyom, 
és ez az, amire vágyódol te is, kedves Testvérem? Az ének megadja 
a feleletet: „Nem kell e földön semmi egyéb . . .“ Most már csend 
van a lelkemben. Megnyertem a helyes feleletet.

Kútfúráshoz készülnek. Megvan hozzá minden felszerelés. A 
szakember hozzáfog a munkához. Óh mily öröm, vízrétegre bukka- 
nak a vízszegény talajban. De nem elégednek meg ezzel. Tovább 
folyik a munka, nehezen keresztülhatolnak kő-, agyagrétegen, végre 
ott lent a mélyben előbuggyan a tiszta, éltető forrásvíz. Megvizsgál
ják a felső vízréteget, az is használható, de még fertőzve van bak
tériumokkal, még érintkezik valahol, valahogy fertőzött anyagokkal. 
A forrásvíz vegyelemzése azt mutatja, hogy az egészen tiszta bakté
riummentes.

„Mélyebbre benned, mélyebbre még . . .“ Megtörtént a te éle
tedben és az én életemben is kedves Testvérem, a nagy átadás, a 
nagy leszámolás, de még mi minden tapad hozzánk. Mennyire ki 
vagyunk téve még a fertőzés veszélyének. Még a mennyei Vegy- 
elemező mennyi kivetni, mennyi átformálni valót talál bennünk. Engedd 
mélyebbre fúrni, mélyebbre hatolni benned, az Úr fúrószerszámát, 
annál mélyebbre jutsz te is az Ő megismerésében, annál jobban 
leszel Ö benne elrejtve és akkor nem kell félned attól, hogy felüle
tes, felszínes marad a keresztyénséged, hisz bírod te is az Ígéretet, 
hogy: „Aki hisz én bennem, mint az írás mondotta, élő víznek folya
mai ömlenek annak belsejéből.“ Ján. 7 :38. Dr. F. M. d. ff.
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„Reád tekintve bizton 
indulok.“

Az én községem H. felé gravitál.
Ott van vasútállomásunk, pos

tánk, távírdánk, autóbusz-csatlako
zásunk, orvosunk, gyógyszertárunk, 
iparunk, kereskedelmünk, piacunk 
stb. Az út oda 5 km. De rettene
tes egy út ez. Nyáron olyan nagy 
a por, hogy az ember majd meg
fullad, most télen meg szinte jár
hatatlan : hepe-hupás, szakadékos, 
a kocsi tengelyig a sárban, hegy
nek fel csak élesre vasalt lovak 
bírják, hegynek le az ember min
den pillanatban előre bukhatik. A 
múltkor is, hogy igen kedves ven
dégekért mentem H-re, odafelé 
csak az Úr kegyelme óvott meg 
attól, hogy az árokba nem fordul
tunk, visszajövet meg elakadtunk, 
hogy kedves vendégeimmel együtt 
le kellett szállnunk s egy darabig 
gyalogolnunk, míg „jobb“ útra ke
rültünk.

Tegnapelőtt telefonértesítés jött 
a községházára, hogy kövesútat 
kaphatnánk. Nagy urak már régen 
ígérték. Most azonban komoly a 
dolog. Tegnap rögtön össze is ült 
a tanács. Ezt már sokszor meg 
tette. ,De tegnap határoznia is kel
lett. És határozott is.

Az első kérdés volt: szüksé
ges-e a köves út? Erre nem is ér
demes válaszolni. Hiszen a vak is 
látja, hogy szükséges. Másodszor: 
kinek van első sorban szüksége 
rá? Természetesen a mi közsé
günknek. Harmadszor: Akarjuk-e ? 
Miért ne akarnék, ha annyira szük
ségünk van reá ? Negyedszer: Az 
úttest kiépítése 135.000 pengőbe 
kerül, minek 1/s részét a kis köz
ségnek kell vállalnia. Vállalja-e? 
Megéri-e a községnek a kövesút 
ezt az összeget? Nagyon is meg
éri. Még többet is. S azért áldoza
tot kell hoznunk. Meg kell magun
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kát erőltetnünk. Ötödször: Bírja-e j 
a község ezt a terhet? Kell bír- ] 
nunk, mert ez az út a község élet
kérdése. így kérdés és felelet s 1 
végül határozat a tanács ülésén. 
Az új út kell, mert életkérdés!

Eszembe jut egy másik út. Igen 
forgalmas: kb. 1.800 millió ember 
járja. Milyen hosszú, nem tudnám 
megmondani: tudnom kellene, mi
kor jön vissza a Krisztus. De hogy 
milyen ez az út, azt látom. Eléggé 
széles, egyenetlen, civakodástól, 
tivornyától hangos. Emberi bűnök 
mélységei és egetostromló „magas
ságai“ lépten-nyomon. Tövis és 
kereszt, könny és vér, láthatón és 
eltakarva, hogy látható ne legyen. 
Templom, de körülötte tíz vendéglő 
s kávéház; egy istenkeresés és 
száz istentagadás s kétszáz közö
nyösség. Nehéz, csúnya, gonosz 
út ez. Az emberi élet útja ez 1 És 
ezen az úton jársz te s járok én. 
Nincs más lehetőség e földön. Ezen 
jár minden ember, akár paraszt
szekéren, akár hintón, akár autó
ban ül. És ezen út nehézsége, 
csúnyasága, rosszasága elöl telje
sen ki nem térhet senki. Elkerül
heti ezt-azt, de az útról magáról 
le nem térhet. Még léghajón sem. 
De! Oh, ez a de 1 Isteni szócska 1

De 1930 évvel ezelőtt különös 
drótnélküli telefonjelentés érkezett 
az emberiséghez (Luk. 2 :1 0 .) : egy 
angyal hirdette, hogv az emberi
ség új utat kapott. Beleépítve a 
régibe. Szerves összefüggésben a 
régivel. Aki jár a régin, legott rá
léphet az újra. Itt van. Használ
játok! A tietek. Ti érettetek lett. 
Új út. Biztos út. Az ember rábíz
hatja magát éjjel-nappal. Minden 
járművet elbír. Nem borúlsz fel. 
Nem akadsz el. Visz a célhoz. 
Csak rá kell lépned. Nem mon
dom, hogy könnyű, vígalmas, tövis
nélküli út. A Mester sem mondta. 
De mégis könnyű, mégis örömtel-
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jes, mégis virágos. „Az én igám 
gyönyörűséges és az én terhem 
könnyű“ (Máté 11:30). Mégsem 
mersz? Nem ismered ezt az utat? 
Tamás vagy te is, hogy kérdezed: 
„mi módon tudhatjuk ezért az utat?“ 
(Ján. 14 :5 ).

Aki ismerni akar valamely utat, 
annak  tudnia kell, hova visz ez 
az út; ismernie kell az út célját. 
A cél világítja meg az útat. Ez az 
út, melyről szólok, haza visz. 
Haza! Az Atyához A megdicsőül- 
tekhez. Saját otthonodba odafenn, 
amely otthon sugarait már e földi 
„otthonodra“ vetíti. Oda pedig csak 
egy út vezet: Jézu s!  „Én vagyok 
az út“ (Ján. 14:6). Ha Jézust is
mered, ismered az Atyához vezető 
útat. Ha ezen az úton akarsz járni, 
akkor Jézus kezébe kell tenned 
kezedet s mindenkor Ő vele men
ned. „Fogjad kezem, különben té- 
vedezvén, Az igaz útról is letér
hetek.“

Szükséged van néked Jézusra ? 
Gondolkozzál egyszer komolyan 
rajta! Vizsgáld meg komolyan 
az emberi élet országútját, vala
mint életed szekerét vagy autóját:

; motort, kereket, tengelyt, mindent. 
Vizsgáld meg e világot s önmaga
dat: szívedet, nyelvedet, tetteidet, 
mindenedet. S azután gondolkoz
zál azon, vájjon szükséged van-e 
Jézusra. Vagy mégsem! Ne vizs
gálódj s ne gondolkozzál 1 Ne ta
nácskozzál testtel és vérrel, mert 
test és vér úgy sem „jelenti meg“ 
néked, amit meg akarsz s meg kell 
tudnod, csupán az Atya (Mt. 16:17). 
Azért inkább térdre: „Vedd gyer
meked karodba, Fáradt nagyon, 
Szemét behunyja nyomba’ És hisz 
vakon 1“ . . .  Hidd, hogy, nélkülöz
hetetlen rád nézve az Ü t: Jézu s; 
hidd, hogy megér minden áldoza
tot és add meg életed áldozatát! 
(Mt. 16:25).

Hiszem, Uram, hogy Te vagy

27
az élő út (Zsid. 10:20) és Te vagy 
életem igaz útja, mely az Életre 
elvezet (Ján. 11:25). Azért Uram :
„Reád tekintve bizton indulok!“

Z. li.

Isteni vezetés.
Szem em m el én vezetlek téged, 
Am erre mégy, veled megyek.
Utat török, s nem árthat néked  
Sötét völgy, vagy zordon hegyek, 
Járj szárazon, vagy víz felett, 
Orcámnak fénye hűn vezet.

Szemem mel én vezetlek téged, 
Kegyelm em  is hűn tám ogat;
Nem engedem  inogni lépted, 
Bátran rám  bízhatod m agad, 
Pusztákon át, a m ennybe fel, 
Erős karom  hordoz s emel.

Szem em m el én vezetlek téged, 
Beváltom ez ígéretet,
Ha napra nap jön, évre évek,
Ha szép napot ború követ,
Míg élted földi útja tart,
S megláthatsz színről-színre majd.

N ém etből: V argha Gyuláné.

Mi volt a  legszebb?

Egy diák, miután jól sikerült a 
vizsgája, édes apjától pénzt ka

pott egy schweizi utazásra. Haza
térése után megkérdezte tőle az 
apja: „Nos Pali, mi volt a leg
szebb, mi tetszett néked leg
jobban?“

Pali így felelt: „A tavak meg
lepő szépek voltak, a hegyóriások 
is, — kimondhatatlan érzés fogott 
el a felkelő nap látásakor, mikor 
tűztengerrel vette körül a hegy
tetőket; de mindez nem volt a 
legszebb abból, amit Schweizban 
láttam.

Egy forró napon egy kis kuny
hóba tértem be és vizet kértem. 
Egy öreg anyóka adott innom, 
utána megjegyeztem : „Ennél jobb
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vizet még nem ittam.“ „Én igen“, 
— felelte az öreg asszony ragyogó 
arccal. „Az élet vizét, amit az Úr 
Jézus nyújt, ez az, mely szívemnek 
békességet és üdvösséget adott. 
Ugy-e Gáspár?“ szólt oda beteg 
férjéhez, aki ágyban feküdt. „Úgy 
van,“ — felelte a férfi „az élet 
vize, melyet Jézus ad, a lélek szom
júságát oltja.“

„Maga is szomjúhozza a bol
dogságot“, — fordult felém az öreg 
anyóka.

„Azt hiszi“ — mondtam én, 
„hogy van a földön olyan ember, 
aki boldog?“

„Van. Mi is azok vagyunk. Volt 
egy fiúnk. Az alpesek világában 
egyik legjobb vezető volt. Egy na
pon a hóvihar meglepte, lezuhant 
egy szakadékba, nem jött haza 
többé. Ez rettenetes csapás volt, 
mégis kaptunk erőt ahhoz, hogy 
így szólhassunk: „Az Ur adta. az 
Ur vette el, áldott legyen az Ur
nák neve.“ Bár szegények és bete
gek vagyunk, mégis boldogok va
gyunk, mert Jézus a mienk?

„Apám, ez volt a legszebb, 
amit Schweizban láttam. Később 
Berlin utcáin járva meghívtak egy 
összejövetelre. Bementem és ott 
épen arról beszéltek, hogyan aján
lotta fel az Ur Jézus a samáriai 
asszonynak az élő vizet, önmagát. 
Most megismertem Krisztust. Érez
tem közelségét, kegyelmét, meg
alázkodtam és elfogadtam Öt. Ez 
volt a legcsodálatosabb tapaszta
lat, amit utamon és életemben 
tettem.“

Melanchton Fülöp, Luther 
Márton munkatársa.

Meghalt 1560 április 19-én.

A  gyenge szervezetű Melanch
ton már 20 évvel a halála 

előtt foglalkozott a halál gondola
tával. Nem sokkal ezután tényleg

olyan súlyosan megbetegedett, hog 
a hozzásiető Luther már halá 
küzdelmek között találta. Ekkc 
Luther forró imában kérte az Ura 
hogy gyógyítsa meg barátját é 
azután így szólt a haldoklóhoz 
„Ne félj Fülöp, nem fogsz meg 
halni, neked még szolgálnod kel 
az Ur Jézusnak.“ És csakugyan 
mint ahogy Melanchton mag« 
mondta, az Ur kegyelméből vissza 
jött a halálból az életre.

1560-ban azonban közelgett ha 
lála órája. Régóta vágyott a halá 
után. 1560-ik év első napjaiban a: 
ereje szemlátomást fogyott. .,E 
fogok aludni, mint a gyertya“ — 
mondta. Alázatosan kérte az Urat 
hogy vegye kegyelmesen magához 
ha már nem szolgálhat az ő egy 
házának. A halála napján éjjel \ 
órakor azt mondta az orvosának 
hogy álmában hallotta Róm. 8 :31 -il 
versét: „Ha az Isten velünk, ki 
csoda ellenünk.“ Reggel 8 óra felé 
hosszú és bensőséges imát mon
dott, ami így záródott: „Tarts meg 
és vezérelj engem, hogy az örökké
valóságban a Te szent templomod
ban lehessek és dicsérhesselek ott 
Téged és hálát adhassak Neked." 
Kimerültén rogyott össze és egy 
ideig szunnyadt, majd felnyitotta a 
szemét és többször ismételte: „Már 
halott voltam, de az Ur kegyelme 
kiragadott.“ Azután különösen ked
ves Igéit olvastatta fel. Amikor 
János 1:12-t olvasták: „Valakik 
azért befogadák őt, hatalmat ada 
azoknak, hogy Isten fiaivá legye
nek, azoknak, akik az Ő nevében 
hisznek“ — így kiáltott: „Ez az 
Ige áll mindig a lelkem előtt!“ 
Azután többször ismételte az Ur 
Jézus kérését: „Hogy mindnyájan 
egyek legyenek, amint te én ben
nem, Atyám, és én te benned.“ 
Amikor halála előtt néhány perccel 
megkérdezték tőle, hogyóhajt-e még 
valamit, ami megkönnyebbülést sze
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rezne neki, így felelt: „Semmi mást, 
mint a mennyet, azért ne zavarja
tok már ilyen kérdésekkel. Arra 
a kérdésre, hogy megértette-e Ésaiás 
5-ből és Róma 5-ből felolvasott 
Igéket és ő is elmondja-e az Ur 
Jézus szavait, hogy: „Atyám a te 
kezedbe teszem le az én íelkemet" 
— határozott ,,igen“-nel felelt.

Elaludt csendesen és hazament 
Ahhoz, Akit úgy szeretett és Akit 
dicsőített az ajka és a szíve. Most 
örök dicsőségben és örömben la
kozik az Ur kiválasztottai között.

Méreg! Méreg! Méreg!

Egy elmegyógyintézet igazgatója 
írja, hogy 25 leánylt a re

gényolvasás juttatott az intézetbe. 
Mennyi mérgét a léleknek szedték 
magukba, hogy elméjük ennyire 
elsötétült! És mily tisztátalan volt 
a szivük már azelőtt is, amig nem 
vette észre senki betegségüket 1 Ha 
igyekezünk, hogy semmi romlott, 
tisztátalan ételt ne vegyünk ma
gunkhoz azért, hogy betegek ne 
legyünk, ne törekednénk lelkünket 
is megőrizni minden tisztátalan 
ételtől ?

Sok regényre ráillik a halájfej 
és az aláírás : Vigyázat! Méreg 1

Gyermekemlékek . . .

Magam előtt látom még, amint 
munkásruhában a kőbányá

ba megy. Este hazatér: porosán, 
és részegen. Felesége, — kicsi, 
sovány asszonyka, — megremeg, 
gyermekei elmenekülnek előle, mert 
az apa tör, zúz mindent. — Egy 
nap a hegyen találkoztam vele. 
Porosán, fáradtan, de csendes lép
tekkel hazafelé tartott. Mellette ha
ladt felesége. Úgy tetszett neki, 
mintha álomban járna, mintha va
lami csodálatos nagy, megfogha

tatlan dolog történt volna vele. És 
igy is volt. A férfiú szemében volt 
valami ragyogó fény, ragyogóbb, 
mint a csillagé. Arckifejezése is 
megváltozott és most már tudtam : 
Pál megtért. Mily csodálatos I 

A missziói történetek is tele 
vannak a Szent Lélek erejének 
ujjáteremtő munkájáról szóló pél
dákkal. Posványba gázoló, elálla- 
tiasodott emberek meghallják és 
elfogadják a Kereszt szavát. És 
élnek azután, mint megváltottak, 
mint az élő Istennek gyermekei. 

Nem csodálatos ez?

K Ü L M I S S Z I Ó

A kínai misszióból.

Levél érkezett Kunszt Irén misz- 
szionáriusnő, kedves testvé

rünktől, Tsingchowból. Minthogy 
kérése mindannyiunknak szól, akik 
a külmisszió ügyét a szívünkön 
hordjuk, közlünk belőle egy rész
letet :

„Hálás vagyok, hogy imádko
zik értem. Kérje az Urat, hogy te
gyen engem hűségessé az 0  szol
gálatában és alkalmassá az Ő or
szága számára, kérje, hogy a Szent
lélek ébresszen fel lelkeket és ve
zesse el őket az igazság megisme
résére. Sok akadály után végre 
idejutottam ismét, itt nagy a belső 
ellenállás, ha pedig már megindul
nak a lelkek, az ördög minden
féleképen próbálja őket megaka
dályozni.

Én itt a távolban sem érzek 
magányosságot, mert Jézus velem 
van. Máté 28 :20 ."

Kísérjük imáinkkal kedves test
vérünket odakint nehéz munká
jában. *

Becker misszionárius, Juan- 
chowból (Kína). Az idők jelei
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mindinkább azt mutatják, hogy az 
Ur közel. Sötétség vesz bennünket 
körül, kell, hogy világítsunk. A re
mények, melyeket a jelenlegi kor
mánnyal szemben tápláltak, nem 
valósultak meg. A sok új adó 
miatt sóhajtozik és jajgat a kínai 
nép. A tisztviselők épen úgy meg- 
vesztegethetők, mint a régi kor
mány idejében. A bálványtisztelet 
és babona ellen fellépnek, de ter
mészetesen nagy ellenállásba üt
köznek. Hogy is lehetne ez más
kép, ha nem tudnak helyébe job
bat nyújtani ! Itt a missziónak kell 
a munkát elvégeznie. Elő, szemé
lyes Megváltóra van szükségük és 
bár az ajtók tárva vannak, ez még 
nem hoz ébredést. Sokkal több 
imára, térden végzett munkára van 
szükség. Kezeink sokszor meg 
vannak kötözve a sötétség hatal
mai által, amelyekkel szemben- 
állunk. Éjjel és nappal halljuk és 
látjuk a bálvány — és démon- 
imádást. A levegő, amely körül
vesz bennünket, telve démonokkal. 
Amint a búvár nem nélkülözheti 
a légszivattyút, époly nélkülözhe
tetlen a misszionáriusok számára 
Isten gyermekeinek imája.

A légszivattyú, ha nem műkö
dik, a búvár halálát jelenti. Ha 
megszűnnek a hordozó imák, misz- 
szionáriusaink a legnagyobb ne
hézségekbe kerülnek és munkájuk 
nyomán nem fakad új élet. A 
vészjel elhangzott 1 A veszély kö
zeledik 1 Az evangélium terjesztésé
re most vannak a legjobb alkalmak. 
Nemsokára bezárulnak az ajtók, 
amint ez Törökországban is meg
történt és akkor már hiába vádol
juk magunkat azzal, hogy az al
kalmakat elmulasztottuk. Azért 
hangzik fel újra a sürgető kérés: 
„Imádkozzatok érettünk! Imádkoz
zatok 1“

*
Li-Uen-Ü egy kínai ezredorvos

leánya. A vasárnapi istentiszteleten 
elhangzott prédikáció megragadta 
a lelkét, bűnei mindig nagyobb 
súllyal nehezedtek reá és mind
addig nem talált békességet, míg 
egészen át nem adta magát az 
Urnák. Li-Uen-Ü 14 esztendős és 
már is sok ütleget kell eltűrnie 
idősebb bátyjától azért, mert bizony
ságot mer tenni Megváltójáról, az 
Ur Jézusról. Alig lehet néhány 
percig csendben egyedül, mert 
nagy a család; atyjának két fele
sége van. Anyja ópiumszívó és 
igy semmikép sincs jó hatással a 
kis leányra. Li-Uen-Ü azt taná
csolta anyjának, hogv imádkozzék, 
de az anya azt felelte,., hogy 
nagyok az ő bűnei. Li-Uen-Ü meg
próbálta barátságosan megmagya
rázni, hogy az Ur Jézusnak ha
talma van arra, hogy minden bűnt 
megbocsásson. 5 éves kis öccse 
nyíltan mondja az embereknek, 
hogy már ő is hisz az Ur Jézus
ban és együtt énekelik: „Jézus 
szeret engem.“

*
Kína Laonaba nevű falujában 

L. Mózes evangélista teslvéröccsét 
a rablók megölték, de őt magát is 
halálra keresik. A lakosság félel
mében barlangokban tartózkodik. 
És tekintet nélkül arra, hogy a 
szegény nép megtudja-e adni, 
sarcot követelnek, hogy azon fegy
vert vásároljanak. Ha követelésük
nek nem tudnak eleget tennt, ret
tenetesen megkínozzák őket, egye
seket felakasztanak, másoknak égő 
papírt csavarnak a nyakuk köré, 
szöget vernek hüvelykujjuk körme 
alá. stb. Pichich falut harmadszor 
keresték fel a rablók. Katonákat 
kellett kirendelni a helység védel
mére.
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Tudakozzátok az Írásokat!
Vezérfonal a Biblia olvasásához.

Febr. 15. Jón. 1 3 :1 — 11. I. Móz. 40. 
József nem a maga bölcseségének tulaj
donítja, hogy az álmokat meg tudja fej
teni. Istennek tulajdonítja a bölcseséget s 
a maga részére mint Isten ajándékát fo
gadja el az ólomfejtés képességét. Itt. is 
bebizonyul, hogy József csakugyan az Úr
ral jár, s azért van az Ür is szüntelenül 
vele. Annál önzőbben forog a főpohárnok 
minden gondolata sajátmaga körül. Milyen 
könnyen elfeledkezik Józsefnek tett Ígére
téről s a neki tartozó háláról, mihelyt neki 
jól megy a dolga. Imé a különbség az 
Isten gyermeke s a világ gyermeke közt.

Febr. 16. Máté 2 :1  —16. I. Kor. 9 : 
24-27 . Luk. 1 0 :3 8 -4 2 . Fii. 1 : 2 7 - 2 :4 .  
A versenypályán sokan elérik a célt, de 
a jutalmat az nyeri el. aki leghamarább 
eléri. A keresztyén életben sokan elérik a 
célt, a lélek üdvösségét, de koronát csak 
azok nyernek, akik már itt a földi életben 
elfogadták a teljes váltságot, tehát nem 
csak bűneik bocsánatát, hanem a magok 
„én “-jétől való szabadulást is. Ezt pedig 
csak azok érik el, akik mindenben maga- 
türtetők, vagyis nem keresnek sem magok
ban, sem a magok számára semmit, ha
nem magokat teljesen megtagadva, futnak 
a cél felé.

Febr. 17. Ján. 1 3 :1 2 -3 8 . /. Móz. 41 :
1—36. Aki hű a kevesen, az többre biza- 
tik. József, aki Isten dicsőségére fejtette 
meg a két királyi ember ólmát, most arra 
van elhiva, hogy a király ólmát fejtse meg. 
S ő a király előtt is ugyanazt a bizonysá
got teszi, mint a börtönben : „Nem én. 
Isten jelenté meg.“ S Isten itt is segítsé
gére van benne bizó szolgájának. Már 
előre megadatik néki az újtestamentom- 
nak sokkal későbbi Ígérete: „A Szent- 
Lélek azon órában megtanít titeket, mit 
kell mondanotok.“ (Luk. 12 : 12.)

Febr. 18. Jón. 1 4 :1 — 14. I. Móz. 41: 
37—57. Az alázatosokat Isten felmagasz
talja, József a börtönből magas polcra ke
rül, a király utón ő lesz az első ember az 
országban, előtte mindenkinek térdet kell 
hajtania. Megbízatása azonban nemcsak 
a saját dicsőségére szolgál, hanem a nép
nek javára is, annál inkább, mert József 
a dicsőséget Istennek adja, s így a saját 
dicsőségével való foglalkozás nem szorít
hatja nála háttérbe a nép jóllétére való 
törekvést. Boldog ország, ahol ilyen veze
tők állanak az ország ügyeinek élén I

Febr. 19. Jón. 14: 15—31. /. Móz. 42:
1— 17. József hamarosan ráismer a báty- 
jaira, de ő maga nem ismerteti meg magát 
velők, bár szívében az első perctől fogva 
megszólal a testvéri szeretet De vissza
emlékezik bótyjainak irányában tanúsított 
magaviseletére, s érzi, hogv azoknak meg
próbáltatásra, megalázkodásra van szük
ségük, hogy öccsük megtalálásának öröme 
igazán lelki javokra váljék. S József böl
csen, szeretetteljesen és erélyesen fog 
hozzá a testvérei lelki javát célzó mun
kához.

Febr. 20. Jón. 1 5 :1 — 17. I. Móz. 42: 
18—38. József jól számított; a megpróbál
tatás által Isten csakugyan megkezdheti a 
maga munkáját a tíz testvér szívében. 
Eszökbe jut a múlt, fölébred a lelkiisme
ret, s föltámad bennök a gondolat, hogy 
ez a mostani szenvedés a régi bűn bün
tetése lehet. S ez a lelki háborgás csak 
növekszik, mikor zsákjaikban megtalálják 
a gabonáért kifizetett pénzt. A fölébredt 
lelkiismeretű ember egyelőre nem tud arra 
gondolni, hogy büntetés helyett kegyelem
ben részesülhet, s így a tapasztalt jótéte
mény még jobban megrettenti, adósságát 
még növekedni érzi, s tehetetlenségének 
tudata csak fokozza gyötrelmeit. De az or
vosság. bár keserű, mégis eszköz a gyó
gyulásra.

Febr. 21. Ján. 15: 1 8 -27 . I. Móz. 43. 
A testvérek szive még mindig kétségek 
közt hányattatik. Tudják, hogy a gaboná
ért járó pénznek a visszatartásában nem 
bűnösek s azt igyekeznek is a magok ja 
vára hangsúlyozni. De hát a régi bűn, 
mely még ott van a lelkiismereten, s amely
ből származik minden b a j! Míg az ember 
a maga bűnös múltját nem rendezi, addig 
nincs békessége a szívnek. A rendezés 
nem csak abból áll. hogy Isten előtt be
valljuk bűnünket, hanem hozzátartozik az 
is (és ez többnyire a nehezebb rész), hogy 
ha valamely embertársunkat megbántottuk, 
attól bocsánatot kérjünk, ha ellene hara
got tápláltunk, neki megbocsássunk, -ha 
megkárosítottuk, azt amennyire lehetséges, 
helyrehozzuk. József testvéreinek szíve 
sem nyughatik meg, míg vele szemben 
is meg nem tették, amit meg kell tenniök.

Febr. 22. Ján. 1 6 :1 -1 5 .  I. Móz. 44: 
1— 13. A legnehezebb próba még most 
következik, Benjámin élete forog veszély
ben. A szenvedések hullámainak sokszor
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el kell érniök a tetőpontot, míg az Úr el
érheti a maga célját az emberi lélekkel. 
De Isten kezéből az ostorcsapás sohasem 
hiábavaló, s nem lesz több, mint ameny- 
nyire szükség van.

Febr. 23. Luk. 8 : 4 —15. II. Kor. 
1 2 :1 -1 0 .  Jón. 1 1 :2 0 -2 7 . Fii. 1 :1 2 -2 1 .  
Pál apostol olyan kegyelmi ajándékokat 
nyert az Úrtól, amilyenek kevés embernek 
jutnak osztályrészül. De ez sem emelhette 
őt a tökéletességnek olyan fokára, hogy a 
kisértés meg ne környékezhette volna. Sőt 
épen kiváltságos kegyelmi ajándékai ejt
hették volna az elbizakodottság bűnébe. 
Azért adott neki az Úr tövist a testébe 
(úgy látszik valamely betegséget), hogy 
napról-napra tapasztalhassa a maga erő- 
telenségét és azt, hogy az Ur azokkal 
közölheti a maga erejét, akik magokban 
erőtlenek és tehetetlenek S az Úr ma 
sem jár el másképen a maga kiválasz- 
tottaival.

Febr. 24. Ján. 1 6 :1 6 —33. I. Móz. 
4 4 :1 4 —34. Megható a rendkívüli erő és 
kitartás amellyel Júda közbelép Benjáminért. 
Mind az a jó, amit szívébe Isten belé- 
rejthetelt s amit a sok bűnnek a salakja 
takart, most életre kel. Szeretete öreg édes
apja, fiatal öccse s az előtte álló, még 
fel nem ismert József iránt kifejezésre jut 
könyörgő szavaiban. Ha Isten egy lélek
ben megindítja a maga munkáját, akkor 
annak nyomán élet és megújulás fakad.

Febr. 25. Jón 17. I. Móz. 45. Józsefet 
úgy szokták tekin'eni, mint az Ür Jézus
nak előrevetett képét. Bár a kép mindig 
csak halvány másolata lehet a valódinak, 
az élőnek, mégis tagadhatatlan, hogy Jó 
zsef alakjában sok rokonvonást fedezhe
tünk föl az Úrral. S talán sehol sem oly 
szembetűnő ez, mint ebben a fejezetben. 
Jézust is a mi megmaradásunkért küldte 
el ez Isten ide, erre a neki idegen földre, 
hogy bennünket nagy szabadítással meg
menthessen. Jézus is így ajánlja fel 
minden gazdagságát az övéinek, így készít 
számunkra békességes lakóhelyet. József 
történetét olvasva is Megváltónk alakja 
lebegjen előttünk s növekedjék lelkűnkben.

Febr. 26. Ján. 1 8 :1 — 11. 1. Móz. 
46 : 1—7, 26—34. Milyen öröme lehetett az 
öreg Jókóbnak, mikor vénségére újra meg
láthatta legkedvesebb fiát, akit mint halot
tat mór régesrég elsiratott. S az ismeretlen 
országba való utazástól sem kell félnie, 
mert hiszen Isten megbiztatja: Ne félj ! 
Istennek ez a bíztató, bátorító szava 
kiséri mindig az Ö gyermekeit, földi életök

különböző vándorlásaiban épen úgv, mii 
a mennyei haza felé vivő útjukban. Boldo 
aki mindenkor hallja ezt a bíztatást.

Febr. 27. Ján. 18: 1 2 -1 7 . I. Móz. 4 
Az öreg Jákob még tizenhét esztendeig t 
Egyiptomban. Megtapasztalja, hogy csal 
ugyan nem volt oka félnie az idejöveteltő 
békességben és jólétben lakozhatott a 
egész idő alatt. De eltemettetni mégser 
ott kívánna. Oda vágyik Kánaán földjén 
ahol apja Izsák és nagyapja Ábrahál 
vannak eltemetve, (gén, hiszen ez az 
föld, amelyet Isten Ábrahómnak és az 
magvónak Ígért. S Jákob hisz Isten ige 
relében. Hiszi, hogy az ő népének újr 
vissza kell oda kerülnie s akkor az 
tetemei miért maradjanak az idegen föld 
ben ? Nem földi kívánság ez, hanem a 
Isten Ígéreteiben való hitnek a jele.

Febr. 28. Ján. 18: 28—40. I. Móz. 46 
Jákob élete végén visszatekint hosszi 
életére. Mélységes hála tölti el a szivét 
Hiszen Isten csodálatosan irgalmas é 
kegyelmes volt hozzá. Bűneit megbocsó 
tóttá, gyermekévé fogadta, földi életét méi 
a megpróbáltatások közt is boldoggá tette 
még azt a rég eltemetett reményt is, hog; 
Józsefet megláthassa, valóra váltotta, ső 
még József gyermekeit is a . magáénál 
vallhatta és megáldhatta. Óh, milyer 
gazdag élet 1 De nem gazdag-é minder 
élet, mely az Úré ? ! Vargha Gyuláné

G O N D O L A T O K  ^

Boldog és örvendező az az 
ember, aki egész szivét az Urnák 
adta át. Örvendező, mert érzi, hogy 
Istene szereti őt s ezáltal megnyíl
nak előtte az igazi örömnek for
rásai. Boldog, mert mint Isten által 
szeretett viszont szeretheti Istenét. 
Szeretni és szeretve lenni, ez a mi 
életünk boldogsága és öröme.

Nem az lesz nagy ember, aki
nek sok nagyszabású ideája van, 
hanem az, akinek szilárd hite van.
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