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„Krisztus, a szívemet tárom eléd, élet vagy nékem és
nyereség.“

M
élyebbre benned, mélyebbre még, nem kell a földön semmi 
egyéb“ — itt nem áll meg az ének, kedves melódiája tovább 
cseng fülemben és a melódia nyomán előkerül emlékeim közül 

a régen hallott kedves ének két további sora: „Krisztus, a szívemet 
tárom eléd, élet vagy nékem és nyereség.“ Ez a természetes követ
kezmény, — amint mélyebbre és mélyebbre jutunk az Úr megisme
résében, kitárjuk előtte szívünk minden rejtekét. Érted-e, kedves Olva
sóm, szíved minden rejtekét. A  legelrejtettebbet, a legeldugottabbat, 
— azt is, amit leginkább szégyelsz, ahova még te magad sem sze
retsz benézni. Kitárod Előtte, hogy az ő  világossága áradhasson be 
és a világosság elűzi a sötétséget. Mint mikor egy szürke, sötét, 
poros szobába beárad az éltető napfény és a napsugár fényében 
meglátod az ide-odaröppenő porszemcséket, úgy látod meg egyszerre 
szíved még elrejtett bűneit. Nem a nagyokat, amelyeket már kiszol
gáltattál, hanem a kicsiket, a semmitmondókat, a neked kedveseket, 
dédelgetetteket és épen ezért legártalmasabbakat. És mint mikor az 
éltető napsugár, megöli a porhoz, szennyhez tapadt baktériumokat, 
úgy irtja ki az Úr világossága szíved bűneit. Nyomtalanúl, heg nél
kül. A  legjobb, legügyesebb sebész kése nyomán is marad heg
vonal és ez, ha még oly finom is, mégis meglátszik. A z Úr nyom
talanul meggyógyítja szíved sebeit, kiirtja szíved baktériumait, ha 
egészen feltárod Előtte és hagyod, hogy az Ő szent vére egészen 
befedezzen.

Akkor diadalmasan csendülhet fel szívedből az ének utolsó 
sora: „Élet vagy nékem és nyereség.“ És akkor életed győzelmiének 
lehet, mely az Urat dicsőíti. — Dicsőíti szüntelen: örömben és bánat
ban,, jó és balsorsban, bőség és szükség idején. Szövétnek lesz, mely 
az Úr oltárán ég. Sötétben tévedező lelkeket vezethet majd 0  hozzá 
és lángja fényét nem zavarja meg soha semmi. Ég nyugodtan, fénye
sen, míg Érte, az ö  oltárán el nem ég.

Igen: „Krisztus, a szívemet tárom e lé d . . . “ Tárd te isi És: 
Elet lesz néked is és nyereség! Dr. F. M. d. ff.
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Mivel érdemeltem ezt?

Hogyha bánat lépi 
küszöbödet által,

Ha súlyos keresztet 
rak reád a Mester 

Szemrehányó hangon 
könnyen mondod ezt el: 

nMivel érdemeltem ezt7“

De ha élted telve 
fénylő napsugárral,

Ha csónakod vígan 
lejt odább az árral,

Jut eszedbe akkor,
hogy kutatni kezdd e l? : 

„Mivel érdemeltem ezt?“
Kitty Kullmann* után 
németből Vargha Gyuláné.

A „Csodálatos.“
(És. 9:6.)

Sokkal több csodálatos van a 
világon, mint amennyit mi lá

tunk és értékelünk. Tulajdonképen 
minden, ami Istennek teremtő ke
zéből kikerült s amit az ő  fenn
tartó és kormányzó keze igazgat, 
— csodálatos. Csak, mivel min
dennap látjuk ezeket a csodákat, 
hozzászokunk s nem látjuk cso
dálatos voltukat. Nem csodálatos-e 
a fűszál növekedése, a piciny bo
gárka életösztöne, s ezektől föl
felé minden a nagy világegyetemig 
millió meg millió csillagával s 
ezeknek szabályos pályafutásával ? 
Csodálatos, minden csodálatos. De 
a csodálatosságban fokozatok van
nak. Néhány évtizeddel ezelőtt 
sokak érdeklődését fölkeltette egy 
skót természettudósnak, Drummond 
Henriknek „Természeti törvény a 
szellemi világban“ című könyve, 
melyben reámutat arra, hogy az

* Kitty Kullmann évek óta betegágyban fekszik. 
Ott írja mély hittől és szeretettől áthatott verseit.

alsóbbrendű élet számára mim 
csoda a felsőbbrendű élet, s m 
is juthat avval összeköttetésbe, 
csak a felsőbbrendű élet le ne 
nyúl hozzá, s magához nem eme 
így jut a magában élettelen ásván 
világ összeköttetésbe az előtte é 
hetetlen növényvilág csodálat 
szerves életével. így jut összekí 
tetésbe a növényvilág az állatvilá 
gal, s az állatvilág az ember vil 
gával. S az ember sokáig azt 1 
s z í , hogy az ő szellemvilága 
legmagasabbrendű világ, mert élőt 
érthetetlen, vagyis csoda, amely 
neth akar valóságnak elfogadni, 
magasabbrendű szellemvilág, i 
Istené. Ennek a magasabbrend 
világnak is úgy kellett alányúlr 
lehajolni az ember szellemvilági 
hoz, hogy azt magához emelhess^ 
Ez a csoda lett valósággá Jézi; 
Krisztusban, s ezért nevezi Őt 
próféta, látnoki szemekkel, nú 
évszázadokkal földrejötte élőt 
ezen a néven: Csodálatos.

Jézus lényének csodálatosság 
csak az Ő kettős természete áltf 
juthatott velünk érintkezésbe 
emelhetett föl bennünket magához 
Emberré kellett lennie, hogy köze 
juthasson hozzánk s Istennek kel 
lett maradnia, hogy bukásunkbó 
fölemeljen s eredeti hivatásunknak 
az istenfiúságnak visszaadhassor 
bennünket. Ez a kettősség vonu 
végig egész földi pályáján. Isten 
mert Szent-Lélektől fogantatik, em 
bér, mert asszonytól születik. Szü 
letése csodálatosan egyszerű: is
tállóban, jászolban fekszik — és 
csodálatosan nagyszerű, mert meg
nyílt egekből angyalok hirdetik 
földre jövetelét, s új csillag gyúl 
ki az égen, hogy elvezérelje Hozzá 
az ő t keresőket. Csodálatos egész 
földi élete: szegénységben, meg- 
vetettségben, s mégis isteni méltó
ság és dicsőség fényében folyik 
le. Beszédei csodálatosan egysze-

-r\
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iűek, mindenki által érthetők, de 
bennök mélységes értelem, isteni 
bölcseség nyilatkozik meg. Szem- 
mellátható csodákat visz véghez, 
de sohasem a kíváncsiság kielégí
tésére, vagy feltűnés és dicsőíttetés 
vágyától vezettetve. Csodatételei
nek egyik rugója az emberek nyo
morúsága iránt érzett mélységes 
részvét, de legfőbb célja isteni 
küldetésének megbizonyítása, hogy 
ez által az Atya dicsőittessék. Leg- 

! csodálatosabb szenvedésének és 
halálának kettős természete. Egy
felől úgy tűnik fel előttünk, mint 
az emberi bűnnek és gonoszság
nak áldozata, de másfelől látjuk, 
hogy önkéntes áldozat, amelyet 
hatalmában állt volna elkerülni, 
ha az emberiség iránt érzett isteni 
szeretet ennek ellent nem mond, 
ha földre jöttének nem ez az oda- 
áldozás lett volna a végcélja. Éle
tének és halálának csodálatossága 
szükségképen hozza magával a 
feltámadás csodáját, amely már 
csak azok előtt csoda, akik nem 
értették meg életének és halálának 
titkát, a csoda-szeretetet, amely Őt 
a földre lehozta. Akiket az a sze 
retet már fölemelhetett a bűnnek, 
az Isten nélkül való életnek mély
ségeiből az Istennel való közösség 
boldog lelki világába, azok előtt 
már megnyílt ez a csoda is, hogy 
Jézus odafönn él a dicsőségben 
az Atya oldalán s mégis itt van 
Szent-Lelke által köztünk s él, hat, 
munkálkodik minden „egyes szív
ben, amely megnyílt Ő előtte.

Óh, te csodák világában élő, 
s mégis minden csodát tagadni 
akaró ember, mikor nyitod meg 
szívedet ez előtt a nagy „Csodá 
latos“ előtt?

Vargha Gyuláné.

Az utolsó meghívó.

Korán reggel megrázó hír terjedt 
el a hivatalban. Súlyos autó

szerencsétlenség volt az éjszaka 
és B. Karolin, az egyik tisztvise
lőnő is a szerencsétlenség áldo
zata lett. Milyen szomorú befeje
zése ez egy földi életnek. A  hiva
talban mindenki a történtekről be
szélt, mindenkit a szomorú eset 
foglalkoztatott. Mi van B. Karóim
nál? Vájjon hol lehet most? Holt
testét a bonctani intézetbe vitték, 
de a halhatatlan lelke? azzal mi 
történik? Hol fogja eltölteni az 
örökkévalóságot? Hogyan lépte át 
az örökkévalóság küszöbét?

Tekintsünk bele az életébe, 
mire használta fel azt az időt, amit 
Isten kegyelme itt a földön nyúj
tott néki ? Fiatal leánykorában 
bibliaköri órák látogatására hívták 
meg. Eleinte nem akart a kérés
nek eleget tenni, de amikor végre 
elment, örömmel fogadta mindazt, 
amiről ott hallott. A szép énekek, 
az Úr Jézus csodálatos szereteté- 
ről szóló történetek, a vidám, bol
dog leányok köre nagyon tetszett 
néki. A  Biblia olvasásához is 
hozzáfogott s Isten Igéje megérin
tette lelkét. Megértette, hogy az Ur 
Jézus őt is hívja, őt is a maga 
nyájába akarja fogadni s mikor 
emiatt felujjongott a szíve, ugyan
akkor nagy félelem fogta el. 
Félt, hogy nem tud egészen elsza
kadni a világtól, félt, hogy egye
sek gúnyolni fogják s néki nem 
lesz , bátorsága nyíltan színt vallani 
az Úr Jézus mellett. Kezdte el
hanyagolni a Biblia olvasását, 
mert nem akarta, hogy az Ige 
még többet is mutasson néki a 
saját szívének bűneiből.

A  bibliakör óráiról is kezdett 
elmaradozni. Mindig ritkábban ke
reste fel azoknak társaságát, akik 
között még nemrégen olyan na
gyon jól érezte magát. Amikor
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egyesek meglátogatták és újra hí
vogatták, szeretetlenül, keményen 
elutasította őket, sőt egyszer any- 
nyira kifakadt, hogy tolakodásnak 
minősítette érdeklődésüket.

Évek múltak el. Hivatalba járt 
s egy könnyelmű, folyton a leg
különbözőbb szórakozásokat ke
reső társasággal ismerkedett meg. 
Azt gondolta, ha velük tart, el
felejti szívének nyugtalanságát, a 
szórakozás majd kielégíti őt is. 
Mindig jobban és jobban beleme
rült a mulatságokba, legutóbb már 
maga eszelte ki, hogyan szórakoz
hatnának legjobban. A z autókirán
dulást is, amelyről többé nem ke
rült vissza élve, ő rendezte. Már 
előre örült a jó mulatságnak. Késő 
este indulnak el az egyik kirán
dulóhely végállomásán lévő ven
déglőből, ahol előbb megvacsoráz
nak s a lehető leggyorsabb iram
ban vezettetik a gépkocsit fel a 
hegyre. Vacsora alatt többen — 
az autó vezetője is — ittas álla
potba kerültek. Sebaj 1 annál mu
latságosabb lesz! S elindultak. 
Néhány kilométert a legsebesebb 
iramban tettek meg, de midőn az 
útnak egy hirtelen kanyarulatához 
értek, az autó felborult és utasait 
maga alá temette.

A könnyebben sérültek B. Ka- 
rolint is ki akarták szabadítani az 
autó alól, azonban ő már halott 
volt. A z  orvosi vizsgálat nyakszirt- 
törést állapított meg nála.

Szegény Karolin! Mielőtt dél
után a kirándulásra készült volna, 
kellemetlen érzéssel dobott a pa
pírkosárba egy levelet. Nyomtatott 
meghívó volt benne, mely egy esti 
vallásos összejövetelre szólt. Oda 
nem akart elmenni, inkább a ki
rándulást választotta s az Úr utolsó 
figyelmeztetését, mellyel mégegy- 
szer hívta magához, visszautasí
totta. Üdvösségét, boldogságát ját
szotta el. p. E. d. t.

A fürj.

Egy földmíves hazafelé tartott. Az 
útszéli bokrok közül egy fürj 

repült ki és útját állta azáltal, hogy 
folyton a lábai előtt repdesett. Meg 
akarta fogni a madarat, de mindany- 
nyiszor elmenekült előle a sfirü bok
rok közé, majd újra visszajött. A 
földmíves végül is követte a madarat 
a sűrűbe. Egy tojással tele fészket 
pillantott meg, amelyre egy fekete 
kígyó csavarta magát. Éppen akkor 
ért oda, amikor a kigyó egy tojást 
elnyelt. A földmíves megölte a kí
gyót. Ez megnyugtatta a fürjet és 
elfoglalta ismét helyét a fészekben.

Szélkakas.

Egy háztulajdonos a háza tetején 
lévő szélkakasra ezt Íratta: „Is

ten szeretet!“  Egy gúnyolódó meg
kérdezte, hogy azt akarja ez jelen
teni, hogy Isten szeretete olyan változó, 
mint a szél járása ? „Nem“ — felelte 
a kérdezett, — „hanem azt jelenti, 
hogy Isten szeretete állandó és vál
tozatlan, akár innét, akár onnét fúj 
is a szél." — Igaza volt, Isten sze
retete, — akármilyenek is napjaink 
—- örökké változatlan.

Hogyan lett János kép
mutató.

A kis Jánosnak hívő édesanyja 
volt, aki korán megtanította őt 

kezecskéit imára kulcsolni és néhány 
imát elmondani. Ha vendég érke
zett, a nagynéni, a nagybácsi, vagy 
idegenek is, különös örömét lelte 
édesanyja abban, hogy bemutassa 
a látogatónak, mily szépen tud imád
kozni 3 éves kisfia. Valósággal 
büszke volt rá. „Jánoskám, mutasd 
csak meg a néninek, hogy tudsz te 
imádkozni 1“  Jánoska a néni elé állt, 
ünnepélyesen összekulcsolta kezecs
kéit, szemecskéit az égre emelte és
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imádkozott: „Fáradt vagyok, meg
nyugszom . . .  Ámen.“  „Tiszta szí
vet teremts bennem Isten...  Ámen.“ 
„Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy... 
Ámen“ . Miután szépen sorba el
mondta betanult imáit, mint ki dol
gát jól végezte, a boldog anya meg
csókolta gyermekét, a nagynéni pe
dig csodálta és dicsérte.

Vájjon a nevelésnek ez a módja 
mire tanít, imádkozni, vagy szinész- 
kedni ?

Megbocsátás.

Egy vasárnapiiskolai tanuló meg
kérdezte a tanitóját, hogy mi 

történik azokkal a bűnökkel, melye
ket Jézus Krisztus megbocsát.

A  tanitó azt felelte, hogy: „írtál 
már számokat palatáblára és ami
kor letörölted azokat, hova lettek 
a számok?“

Ez az egyszerű felelet meg
nyugtatta a tanulót.

— ❖ —

A beteg.

Miért nem gyógyul meg sok 
beteg? 1. Mert nem megy 

orvoshoz. 2. Mert a keserű gyógy
szert nem veszi be. 3. Mert nem 
tartja be pontosan az orvos ren
delkezéseit.

Egy orvos porokat írt fel egy 
betegnek, melyből naponként egyet 
kellett bevennie. A  beteg azonban 
azt gondolta, hogy ezek olyan 
nagyon kicsiny adagok, hogy két
szer, sőt háromszor annyit is be
vehet belőle. És ezt meg is tette. 
Azonban hirtelen olyan heves fáj
dalmakat érzett, hogy azonnal az 
orvosért kellett küldenie. Amikor a 
küldönc elmondta, hogy a beteg a 
porok használata után lett rosz- 
szabbul, az orvos megkérdezte, 
hogy hogyan használta a beteg az 
orvosságot. Amikor meghallotta,

hogy két-három adagot vett be, 
szomorúan felelte: „Sajnos, a sze
gény betegen nem tudok már 
segíteni, attól félek, hogy mire 
hazaér, már nem fogja életben 
találni. Ez a nagy adag abból a 
szerből halálos.“ Mire hazaért, 
holtan találta.

így van sokszor a bűnbánó 
bűnösnél is. Nem talál békességet, 
mert nem úgy megy az Ur Jézus
hoz, amint kellene és nem tartja 
meg az Ur parancsát. Ha valaki 
meggyógyult, könnyen vissza is 
eshetik. A  keresztyénségben is 
lehet visszaesés, ha nem vagyunk 
elővigyázatosak.

— «■ —

Az emberi ész.

Egy gyermek egy eltépett térkép 
darabjainak összeillesztésével 

próbálkozott. Mivel azonban nem 
találta minden darabnak a he
lyét s vállalkozása nem akart 
sikerülni, további darabokat tépett 
le a térképből, hogy igy> próbálja 
meg azt összeilleszteni. Azonban 
a munka ezáltal csak nehezebb lett.

Ilyen az emberi ész is. Ha meg
kísérli saját bölcsesége és értelme 
szerint a dolgokat előre összeállí
tani, s minél inkább igyekszik ezen, 
a zűrzavar annál nagyobb lesz.

Csak Jézus tudja.

Ha magad akarod a szívedet 
megjavítani, úgy jársz, mint 

az a gyermek, aki tinta foltot ejtett 
a fehér ruhájára és azt gyorsan 
el akarta tüntetni. A  folt mindig 
nagyobb lett, ahelyett, hogy eltűnt 
volna.

Egyedül csak Jézus tudja szíve
det megtisztítani minden bűntől.
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K Ü L M 1 S S Z I Ó

Hogy lettek emberevőkből 
Isten gyermekei?

100 évvel ezelőtt kötött ki W il
liams misszionárius Tutuila szige
tén. Szíve nehéz volt. Néhány év
vel ezelőtt a sziget lakói az ott 
hajótörést szenvede't fehér embe
reket megölték és megették. A  
bennszülöttek most is fürkésző te
kintettel álltak a parton. A  misz- 
szionárius kíséretével letérdelt a 
csolnakban és életét Isten kezébe 
tette le.

Ekkor a törzsfő vízbe ugrott és 
azt kérdezte: „Hozzánk jöttök?“ 
— „Azt hallottam, hogy ti vadak 
vagytok és megeszitek az embert. 
De azért én mégis eljöttem hoz
zátok“ — felelte Williams. — „Mi 
megváltoztunk“ — kiáltott a törzsfő. 
„20 évvel ezelőtt egy fehér ember 
jött Sawaiba és valami csodála
tos dolgot mondott el nekünk, 
Williamsnak hívták. Embereink 
közül egyesek nála voltak és meg
hallgatták őt.“ — „Én vagyok 
Williams, aki 20 évvel ezelőtt fel
kereste Sawait“ — mondta öröm
mel a misszionárius. Erre a parton 
állók a vízbe vetették magukat, 
megragadták a csolnakot és a 
bennülőkkel együtt kivitték a szá
razföldre. Partra érve, elmondta 
az egyik, hogy ő hallgatta meg a 
misszionárius prédikációját és nem 
tudta azóta elfelejteni a Megváltó 
szavait. — „Ott van a mi kápol
nánk“ és egy, a zöld lombok kö
zött látható, új tetőre mutatott. „Ki 
tartja nálatok az istentiszteletet?“ 
„Én“ , kiáltott egy másik. „És miről 
beszélsz?“ „Láttad ott a vizen azt 
a kis csolnakot ? Ezen keresem 
fel a vallástanítókat. Meghallga
tom őket és azu tán  f i  m ondom

ugyanazt itthon a mi embereir 
nek. De most már itt vagy te. £ 
káig vártunk reád! Adj nekü 
tanítót, hogy ne kelljen oly 
messzire mennünk a tanításér 

*

Ceylon szigetén, Mirigamába 
a misszionáriusoknak a legelső f( 
évben 842 sebkezelésre szőrű 
betegük volt, többnyire olyané 
akiket a majom harapott meg, vai 
a grafitgépek sebesítettek meg. 
betegek mind elmondják betegs 
gük okát. Mindenben keresik, cst 
ott nem, ahol igazán megtalálha 
volna, ugyanis a sebek tisztátalc 
kezelésében. Véleményük szeri 
a sebet gonosz tekintet okozt 
Legtöbb esetben a sebet, miele 
még felkeresnék a missziói házé 
vastagon bekenik a leglehetetli 
nebb dolgokból előállított kenőc; 
csel, ezt hetekig hagyják rajt 
száradni, míg kemény lesz, mint 
kő. Egy alkalommal több, mint eg 
óráig tartott, mig sikerült a misszic 
náriusnőnek egy kisleány sebe 
fejéről a kenőcsöt áztatás útja 
eltávolítani. — Egy más alkalom 
mai a missziói ház szomszédsága 
bán lakó asszony, akinek kisleány* 
különösen sokat szenvedett láb 
sebe miatt, — a legnagyobb ko 
molysággal adta elő, hogy a se 
bet az a béka okozta, amely min 
dig eljár a házukba. Ebben a bé 
kában egy elhalt gonosz szellem« 
lakik. Hogy ezt a gonosz széllé 
met elűzzék, ördögi szerlarfásoka 
rendeztek, de sikertelenül. A  misz- 
szionáriusok újból és újból bizony
ságot tettek ezelőtt a szegény, meg
gyötört asszony előtt erős Meg
váltójukról, Aki azért jött, hogy az 
ördög hatalmát megsemmisítse.

Gondoljunk imáinkban erre a 
munkára, hogy a szenvedők ne 
csak testileg tapasztaljanak gyó-
#yn)AsK hanem  le lk ileg  is.
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Tudakozzátok az Írásokat!
Vezérfonal a Biblia olvasásához.

Márc. 1. Jén. 19:1— 15. 7. Móz. 49. 
Rúben, Simeon és Lévi, Jákob három leg
idősebb fia méltatlanná tette magát arra. 
hogy az elsőszülöttség áldását elnyerje s 
igy Judénak jut a legnagyobb áldás, hogy 
az ő magvából fog származni a Messiás. 
Isten túlteszi magát a természetes embert 
számításon. Az ő  gondolatai szerint nem 
test és vér örökölnek, hanem a lélekben 
elrejtett képesség, amely az Ő elhívására 
felelni tud. így előzte meg Jákob Ézsaut, 
s igy előzi meg Júda három bátyját.

Márc. 2. Luk. 18:31-43. 1. Kor. 13. 
Márk 10:35— 45. I. Kor. 1:21— 31. Jézus, 
az Isten Fia, szenvedések által lett tökéle
tessé (Zsid. 1 : 10.), a kereszt szenvedésein 
keresztül jutott el a dicsőségbe. S mi, az 
Ö gyarló tanítványai, azon versengenénk, 
hogy közülünk ki a nagyobb, kinek jut 
majd elsőbb hely odafönn a dicsőségben? 
Nem az a feladatunk, hogy ezen gondol
kozzunk, hanem az, hogy önmagunkat 
egészen odaadva szolgáljunk az Úrnak, 
s Ö általa embertársainknak.

Márc. 3. Ján. 19: 16—42. I. Móz. 50. 
A régi bűn tudata újra fölébred József 
testvéreinek szívében, mikor édes atyjuk 
itt hagyja a földi életet. Nem lesznek-e 
most mér kitéve József bosszújának? Nem, 
József most is méltón viseli magát, egész 
élete ismertető jeléhez ! Az Ur van vele, 
és ő az Úrral. Bátyjaival szemben az Úr 
eddigi munkájára mutat reá : ö  mindent 
jóra fordított, amit azok gonoszul tervez
tek. Szabad volna-e neki most rácáfolni 
Isten cselekedeteire ? Nem, ő tovább is 
eszköz akar lenni az Úr kezében, a jóra. 
Méltó befejezése ez József életének.

Márc. 4. Ján. 20: 1— 18. II. Móz. 1. 
A hitetlenek nem tűrhetik azt, hogy Isten 
népe megsokasodjék. Ahelyett, hogy be
látnák, hogy segítségükre és áldásukra 
vannak Isten gyermekei, félnek tőlük s el 
akarják tenni láb alól. De Isten mindig 
rajta tartotta védő kezeit az övéin, s tu
dott nekik barátokat támasztani a világ 
gyermekei közt is, akik sokszor akaratla
nul is, előbbre vitték ügyüket. Ha a sátán 
sokszor nagy erővel támad és győzedel
meskedni látszik is, a z , utolsó szó még
sem az övé, hanem az Úré.

Márc. 5. Ján. 20: 19—31. 11. Móz. 2: 
Isten kiválasztotta Mózest, még születése 
előtt, a maga nagy céljaira. Azért kellett 
Mózesnek életben maradnia, holott halálra

volt ítélve, azért kellett a királyi udvar
ban nevelkednie, hogy elsajátítsa mindazt, 
amire szüksége lesz élete feladatának tel
jesítésében, azért kellett a hontalanság és 
megaláztatás szenvedésein is keresztül
mennie, hogy szenvedélyes természetétől 
szabadulva, mint alázatos és engedelmes 
eszköz juthasson az Úr kezeibe. Minden
nek Isten bölcs tervei szerint kellett végbe
mennie.

Márc. 6. Jén. 21 : 1-14. II. Móz. 3. 
Mózes az égő, de el nem égő csipkebokor 
csodájában találkozik az Úrral. Ez az Úr 
lénye I folyvást ég, de soha el nem ég, 
örökké él, és sem kezdete nem volt, sem 
vége nem lesz, Ő az örökös Jelen, az örö
kös Vagyok. Az emberi értelemnek meg
foghatatlan, de a hit karjaival ét lehet 
fogni. Ez az Úr adja a megbízatást Mó
zesnek. Nem csoda, ha első percben meg
döbben s képtelennek érzi magát a fel
adat teljesítésére.

Márc. 7. Jén. 21 : 15—25. II. Móz. 4: 
1— 23. Mennyire igyekszik az ember ki
vonni magét Isten parancsolatainak vég
hezvitele alól, ha azok nehéznek tetsze
nek neki. Még egy Mózes is mennyi ki
fogást talál I Milyen nagy az Úr kegyelme, 
hogy nem fogadja el ezeket a kifogásokat. 
Mi lett volna akkor Mózesből, _s mi lett 
volna a zsidó népből. Hála az Úrnak, Ő 
az erősebb, s az ő  akaratának kell telje
sülnie. De mennyire lehajol Isten az ő  
nagy kegyelmében, szolgájának gyenge
ségéhez. Munkatársat ad neki. Ez egyik 
legnagyobb áldása ma is a mi kegyel
mes Istenünknek. Megadja a ^munkához 
szükséges munkatársakat.

Márc. 8. Zsolt. 1. II. Móz. 5. Az Úr 
által reánk bízott feladatokban sokszor üt
közünk nehézségekbe. Különösen az első 
lépések nehezek. Sok mindennel kell meg
küzdeni : a hitetlenek nyilt ellenségeske
désével és rossz akaratával, a testvérek 
kishitűségével és gyávaságával, a reánk 
bízottak panaszaival és szemrehányásai
val. Csak az Úrba vetett teljes bizalom, 
s a rendíthetetlen hit segíthetnek át ben
nünket ezeken az akadályokon. Ha pedig 
az ellenségnek sikerül egy-egy időre aggo
dalmat ébreszteni szívünkben, alázzuk meg 
magunkat, hogy az Úr ismét helyreállít
hasson.

Márc. 9. Máté 4 :1 — 11. II. Kor. 6: 
1-10. Máté 16:21— 26. Zsid. 4:15, 16.
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Sálán sohasem a maga valódi alakjában 
jelenik meg, hogy kísértetbe vigyen. Az 
Édenkertben kigyó alakját vette föl, de föl 
tud öltözni a világosság angyalának ruhá
jába is. (II. Kor. 11:14.) Az Úrral szem
ben nagyon el kellett magát álcáznia, 
azért használja föl egyik legkedvesebb ta
nítványának ajkét, hogy a legodaadóbb 
szeretet hangján szólaljon meg a kísértés : 
„Nem eshetik az meg teveled.“ De Jézus 
ráismer az ellenségre, s kész a visszauta
sítás: „Távozz tőlem, Sátán.“ Így kellene 
nekünk, is mindig felismernünk a kísértőt. 
Ha az Ür Lelke él bennünk, felismerhetjük.

Márc. 10. Zsolt. 2 II. Móz. 7. Meg
kezdődik, a nagy harc Mózes és Faraó kö
zött. az Ür és a Sátán között. Mózes és 
Áron jeleket tesznek, de Faraó megkemé
nyíti a szívét. Az első csapás is lesújt 
Egyiptomra, a vizek vérré változnak. De 
ez sem lágyítja meg a Faraó szívét, megy 
tovább a maga útján. S az Úr is halad 
terveinek keresztülvitelében.

Márc. 11. Zsolt. 3. II. Móz. 8. Mikor 
újabb meg újabb csapás nehezedik reá 
Egyiptom népére, akkor egy-egy időre 
megretten a Faraó s engedékenységet igér. 
Érdekes jelenség, hogy Faraónak van sej
telme róla, hogy az izraeliták Istene nagy 
és hatalmas Isten, s hogy neki is javára 
szolgálhatna, ha Mózes és Áron imádkoz
nának hozzá ő érette. De engedelmeskedni 
mégsem akar ennek a hatalmas Istennek. 
Még mikor szorongatlatása közben Ígéri 
is, hogy elbocsátja a zsidó népet, akkor 
is hozzáteszi, hogy: „csak nagyon messze 
ne távozzatok.“ Nincs komoly szándéka 
kibocsátani őket kezei közül.

Márc. 12. Zsolt. 4. II. Móz. 9. Az 
újabb csapások súlya, a Faraót már bűn
vallásra is indítja. Úgy látszik, mintha 
Isten szava nem volna hiábavaló. De ez 
csak látszat, mert a megalázkodás csak 
addig tart a Fáraónál, míg a csapás reá
nehezedik, mihelyt ez elmúlik, újra kemé
nyen és büszkén fölemeli a fejét. Fájda
lom, ez a jelenség ma is tapasztalható az 
embereknél. Spurgeon beszéli, hogy több 
mint száz olyan ember ajkáról hallott alá
zatos bűnvallást a halálosnak vélt ágyon, 
akik aztán mégis felgyógyultak. De ezek 
közül csak három maradt meg az Úr 
mellett.

Márc. 13. Zsolt. 5. II. Móz. 10: 1— 20. 
Ha a jelent meg nem ronthatja a Sátán, 
úgy legalább a jövőt akarja megrontani. 
A  férfiakat még csak hajlandó elereszteni 
a Faraó, de a gyermekek maradjanak 1 Az

ifjú nemzedék mindenkor kedvelt célpon 
a Sátánnak. Tudja hogy a gyermekei 
könnyű befolyásolni, hadd jussanak h 
az ő befolyása alá. Tudja, hogy még s 
kát lehet tőlük várni egy hosszú életi 
keresztül, hadd legyen hát az övé ez i 
élet. Vigyázzunk a gyermekeinkre!

Márc. 14. Zsolt. 6. II. Móz. 10:21- 
11:10. Faraó végre annyira szorongattati 
hogy már a gyermekeket is hajlandó e 
bocsátani, csak legalább valami anya 
haszna maradjon meg még a zsidó né; 
tői, legalább a juhaik és barmaik marat 
janak az övéi. De mikor ezen a ponto 
is csalódik, szíve még jobban megkemt 
nyedik, s kihívja magára az Úr legnagyob 
csapását. Isten népe pedig nemcsak mef 
tarthatja a maga jószágait, hanem az Ú 
rendelkezéséből még gyarapíthatja is föle 
vagyonát az egyiptombeliektől kapott kin 
csekkel.

Márc. 15. Zsolt. 7. II. Móz. 12: 1—42 
Az ó-testamentom előrevetett képeiből t 
legfelségesebb a húsvéti bárány képe 
amelynek valósága az igazi húsvéti Bá 
rányban, a Jézusban, jelent meg. Az C 
vére az, amely megszabadít bennünket e 
haragtól és Ítélettől, ha ott találtatik szí 
vünk ajtajának küszöbén, hit által oda- 
hintve. A  Báránnyal való egyesülésünk a2 
a nap. amelyen elhagyva a bűn Egyipto
mát, megindulunk a mennyei Kanaán felé. 
A  mai napot Magyarországon a szabad
ság napja gyanánt ünnepük. Bár ezt a 
szabadságot ismernék meg sokan, amelyet 
Jézus vére szerzett meg számunkra !

Márc. 16. Máté 15:21-28 I.Thess. 4-.1-12. 
Luk. 10: 17-20. I. Ján. 2: 12-17. Az Úr 
az elbizakodás bűnétől akarta óvni tanít
ványait. amikor arra inti őket, hogy ne az 
legyen a legfőbb örömük, hogy' a lelkek 
engednek nékik. A  munka eredménye ma
gában rejti a kísértést, hogy a munkás 
valami érdemet tulajdonítson ebből magá
nak. Legyünk folyvást tudatában annak, 
hogy kegyelemből tartattunk meg mi is s 
ha Isten föl nem irta volna nevünket az 
Ő mennyei könyvébe, elveszett bűnösök 
maradtunk volna. Vargha Gyutáné.

^  G O N D O L A T O K

Ha mellünkön egy kis ablakot 
viselnénk úgy, hogy mindenki a 
szivünkbe láthatna, senki a kabát
ját ki nem gombolná.
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