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A forrás.
És megnyitó Isten az ő szemeit és 
lóta egy vízforrást. 1. Móz. 21 : 19.

A forrás ott volt Hágár mellett, de nem látta, mert szemeit elhomá
lyosították a könnyek. Sírt elhagyatottságán, megaláztatásán, 
hontalanságán, sírt a nyomorúságon, amelybe ő és gyermeke bele

jutottak. És sírt mindaddig, amíg Isten meg nem nyitotta a szemeit, 
és míg meg nem látta a forrást. Ebből a forrásból felüdült az ő 
elepedt teste is, meg a gyermeké is. S meglátta azt is, hogy Isten 
van velők.

Talán te is sírsz ? Talán te is elhagyottnak érzed magadat, az 
emberek nem értenek, sok fájdalom és teher van a szíveden, talán 
az Isten is elhagyott, úgy gondolod. Nem látod a forrást ? Engedd, 
hogy Isten megnyissa a szemeidet. A forrás ott van melletted, meríts 
belőle. Friss, üdítő víznek forrása, Isten drága Igéje, amelyből örök
életnek árja buzog feléd. Ha iszol belőle, háborgó lelked lecsillapul, 
fájdalmaid megenyhülnek, érzed, hogy nem vagy elhagyatva. Nem, 
mert ez a forrás elvezet egy másik forráshoz, ahhoz amely ott fakad 
a Golgotán, a kereszt tövében. Ebből a forrásból vér buzog, a Jézus 
vére, amely teéretted kiontatott. Ennek a forrásnak egy cseppje elég, 
hogy elmossa miden bűnödet. Itt látod meg, hogy telkednek legna
gyobb terhe a bűn. Ez az, ami boldogtalanná tesz, ez az, amiért 
elhagyottnak érzed magadat, mert a bűn elválaszt Istentől, s Isten 
nélkül elhagyott vagy. De Jézus vére megtisztít a bűntől, mert Ő 
magára vette bűnödet, azért halt meg a keresztfán, azért ontotta ki 
drága vérét.

Látod a forrást ? Óh lásd meg és meríts belőle. Sohasem leszel 
többé elhagyatva, Jézus, aki megtisztít, veled is marad. Veled marad 
a földi életben, s Ő vezet majd a halál sötét völgyén keresztül is az 
örök fényességbe. Vargha Gyuldné.
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„Bezáraték az ajtó.“

A lmot láttam. Alomországban 
járni oly nagyon jó. Látni azt, 

aki már az örökkévalóságban van 
és nekünk olyan kedves volt. Járni 
vele az ismert utakat, végigélni 
újra a múlt emlékeit, hallani ked
ves, jólismert hangját. Beszélni, 
együtt lenni vele, úgy, mint régen. 
Óh be nehéz ilyenkor az ébredés. 
Egy nesz az utcáról, vagy egy ajtó
nyílás és a szép álomkép szerte
foszlik és újra itt vagyok az élet
ben, a valóságban.

Nem hiszek az álmokban, csak 
örülök a szép álomnak, mint egy 
szép fényképnek, mint egy kedves 
emléknek, hálás vagyok érte, hisz 
ez is az Úr ajándéka. Ezzel is 
szebbé, színesebbé teszi az életet.

Ma különös álmom volt. Meg
döbbentett, megállásra kényszerí- 
tett. Már este van újra és még min
dig a hatása alatt állok.

Egy jól ismert ajtó előtt álltam, 
kezem a kilincsen volt, melyet nap
nap után használtam. A szomszéd 
szobában, a zárt ajtón túl volt az, 
aki nekem, addig míg idelent volt 
a földön, a legdrágább volt és aki 
most már fent van az Úrnál. Óh 
hányszor léptem be hozzá ezen 
az ajtón keresztül. Most is feltet
tem a kérdést: „Szabad bemen
nem ?“ — Semmi válasz. „Beme
hetek?“ Néma csend. Vártam, de 
bentről nem jött hang. „Tessék be
ereszteni 1“ — hangzott fel ajkamról 
a kérés, mint oly sokszor az élet
ben. Válasz nem jött. Én mindig 
nyugtalanabbul, mindig nagyobb 
félelemmel kértem, újra meg újra, 
már szinte lázas izgalomban : „Tes
sék beereszteni 1“ Óh. hogy vártam, 
hogy kinyíljék az ajtó és a drága 
mosolygó arc, a ragyogó szemek 
sugározzanak újra ott felém, mint 
annyiszor az életben, de az ajtó 
zárva maradt, nem nyílt meg előt-

. — Kelteni jöttek, felriadtam 
szívemben még ott volt a félelem 
az ijedtség és félálomban, re 
megve suttogtam: „Nem mehet 
tem be.“

Az álom elmúlt. Megkezdődöl 
a nap sok gondjával, terhével 
munkájával, örömével. Az álon 
mindig jobban elmosódott, de e 
nem törölte a nap forgataga é 
most az est csendjében újra fel 
csendült szívemben a fájó kérés 
„Tessék beereszteni 1“

Eszembe jutnak a balga szű 
zek. Ók is várták a,vőlegényt. 0 
voltak hűségesen. Éppen úgy k 
mentek, mint az okos szüzek, lám 
pát is vittek és mégis, mégis kivül 
maradtak. Milyen szomorú ítélet 
„bezáraték az ajtó“. Ott vártak ré 
gén, csak abban a percben ner 
voltak ott „mikor megérkezék 
vőlegény,“ — olajat venni mentei 
mert mindenük volt, csak olaj ner 
volt a lámpásban. Csak azok me 
hettek be „akik készen valának. 
Szegény szüzek hiába kiáltották 
„Uram 1 Uram 1 nyisd meg mi ne 
künk.“ Rettenetes ítélet volt sz£ 
mukra a felelet: „Bizony mondor 
néktek, nem ismerlek titeket.“

Az Úrnak szolgálok, — váror 
az Urat, de vájjon az én lámpe 
somban van-e olaj ? Engem késze 
talál-e az Úr?  „Vigyázzatok, me: 
sem a napot, sem az órát nem tuc 
játok, amelyen az embernek Fi 
eljő“. Máté 25:13. Nem kell-e o 
is, odafent is megállnom a zárt ajt 
előtt, azt kiáltva, hogy „Urán 
Uram 1“ és — kívül maradni. Ner 
fogja-e nekem is azt mondani a 
Úr, hogy nem ismerlek? Ott lehe 
tek-e majd én is az Úrnál, és ö 
vendezhetek azzal együtt, aki ne 
kém itt az életben oly kedves vol 
vagy kívülről kell megállanom 
zárt ajtó előtt. Nem, nem — sze 
momra is minden elvégeztetett, - 
„van erő van, csodás erő van, Je
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zusunk vérében,“ nekem nem kell 
a balga szüzekhez tartoznom, ez 
csak álom volt, álom mely felráz, 
mely megdöbbent, figyelmeztetés, 
mely által az Úr közelebb von ma
gához. Nem, nem akarom még egy
szer, majd odafent mondani: „Nem 
mehettem be,“ hanem a Lélekkel 
és a menyasszonnyal: „Jövel!“ — 
Jövel Uram!

„Aki győz, örökségül nyer min
dent, — az fiam lesz.“ Jel. 21:7.

Dr. F. M. d. ff.

Pihenni vágyom . . .
Uram, Te látod, nagy beteg vagyok !
— Sorvadó testtel mégse lázadok. 
Fárasztanak a hullatott szavak,
Pihenni vágyom esdeklőn — „szabad ?“

A „széles út“ gyónom már, oly sivár. 
Sátán kacag a lépteim nyomán 
S a pénzcsörgések, mámorok felett 
A testi ember lelke didereg.

Gyónom : hogy éhes, éhező vagyok.
A széles úton „moslék“ sem jutott 
Pedig a lelkem sóváran eped 
Belőle enni béke-kenyeret.

Gyónom: szívem is fekélyes, gálád.
Ezer bűn ütött benne fel tanyát 
S e csúf fészekre nyújtanál kezet ?
— 0 tedd Uram I En várlak Tégedet!

Jöttödre tudom elmúlik a „jaj“
S a hitem nyíló virágaival 
Térhetek ismét kereszted alá,
Mit elkerültem balgán oly soká.

Uram, Te látod, nagybeteg vagyok. 
Sorvadó testtel mégse lázadok. 
Fárasztanak a hullatott szavak —
Pihenni vágyom esdeklőn — ,,szabad ?“

J. I

Élet.
S zép, világos reggelre ébredtünk. 

 Enyhe, langyos volt a levegő. 
Valami édes bíztatás volt a ter
mészetben, bár hó borított még 
mindent. De, már nem volt ijesztő 
számunkra. Éreztük egész bizonyo-

I san, hogy a tél ereje megtörött. 
I Már nem ijeszthet minket, mennie 
' kell, napjai meg vannak számlálva. 
Az élet, a tavasz legyőzte. Mintha 
lelkűnkről is nyomasztó teher sza
kadt volna le ezen a reggelen. 
Mosolyogva, boldogan mondogat
tuk egymásnak: „Jön már a tavasz, 
vége a télnek.“ A szemekben új 
reménység tüze csillogott, felele
venedett, tettre kész lett a tegnap 
még unott, egykedvű arc is. Ez a 
mindent meghódító tavaszi sejtelem, 
a napsugár biztató mosolya, meg
mozgatta a sziveket.

Mily sokat mond az Úr az év
szakok által nekünk. „Akinek van 
füle a hallásra, hallja, mit mond a 
Lélek.“ De vájjon megérted-e az 
Úr szavát a tavasz mosolyából ? 
Számodra is van tavasz, ób lélek, 
a dermesztő, hideg tél után. Keresd 
meg az Elet kulcsát, titkát, hogy 
feltámadjon előtted egy csodálatos, 
örömteljes, igazi élet. Milyen drága 
szó ez ma: „élet“. Sok mindenre 
azt mondjuk : „élet“. De minden 
élet egyedül Istentől jöhet csak. 
Örülsz a természet ébredésének, 
az életerők megnyilvánulásának. 
Csodálod, hogy mire képes az élet 
a természeti világban. De mennyi
vel felségesebb a lélek életre-ébre- 
dése a halálos alvásból. Mily ret
tenetes a lelki alvás, mely a halál 
felé visz, a pusztulásba, a vég
romlásba. Jézus Krisztus legyőzte 
a lelki halált, a Sátán erejét a te 
életedben is. „Én vagyok a fel
támadás és az élet.“ Győzelmet 
vett a bűn és halál felett. Ezért 
lehetsz te is a Lélek ereje által 
újjászületett, gyermeke Istennek, 
akiben az Úr Jézustól való drága, 
örökkévaló élet felséges erői mun
kálkodnak, pusztulás és halál 
nyomasztó erői helyett.

Óh, adj hálát azért, hogy az 
Úr Jézus elhozta a tavaszt a te 
lelked számára is, mely a bűn
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halálos álmát alussza még talán. 
Ragadd meg az életet, melyet kínál 
néked i s ! Micsoda felséges, új 
lehetőségek nyílnak meg a te meg
újított, fölébredt életed száméra 
Megváltód kezében 1

B. A. d. í.

Az Ő keresztje — a mi 
keresztünk.

A tanító az Úr Jézus szenve
déséről beszélt a gyermekek

nek. Azok figyelemmel csüngtek 
az ajkán : „Úgy szeretett min
ket az Ür Jézus, halljátok gyerme
kek, olyan nagyon szeretett ben
nünket, hogy keresztre feszíttette 
magát miérettünk.“ Azután meg
kérdezte a gyermekeket, hogy mi
ről tanultak. „Miért hagyta magát 
az Ür Jézus megostoroztatni és 
keresztre feszíttetni ?“ — kérdezte 
a szőkehajú, mosolygó arcú, kék 
szemű Erzsikétől, az utolsó sorban. 
Erzsiké vérvörös lett, köténye csücs
két zavarában az ujja körül csa
varta és ijedten nézett a tanító 
úrra, mint, mindig, amikor felelnie 
kellett. „Óh, gyermekem, mikor 
fogod te megérteni az Úr Jézus 
szeretetét és azt az áldozatot, amit 
értünk hozott a kereszten ? Soha
sem lesz világosság a te szíved
ben ?“

Néhány év telt el azóta. Erzsiké 
már rég kinó'tt az iskola padjaiból 
s a városban szolgált. Egyik nap 
hazajött a szolgálatból, sápadt volt 
és köhögött. A köhögés csak nem 
akart múlni, pedig a nap már olyan 
szépen sütött a ház előtti padocs- 
kára, ahol Erzsiké édesanyjával 
üldögélni szokott. Két hónap múlva 
Erzsiké már ágyba került és nem 
kelt fel többé. A tanító úr meg
látogatta egyszer volt tanítványát. 
Alig ismerte meg, olyan sápadt 
volt az arca és annyi szenvedés
ről beszéltek a vonásai. — „Hogy

vagy Erzsikém ?“v— kérdezte. Édes
anyja zsebkendőjét a szeme elé 
szorítva felzokogott: „Nem tud egy 
óráig sem aludni éjjel. Már nem 
jön fel a köhögés — ha kőből 
volna is valaki, meglágyulna, ami
kor hallja.“ „Anyám, ne zúgolód
jál“ — mondta Erzsiké, — „ez job
ban fáj nekem, mint a köhögés 
Nem vagyok én rosszul. Tetszik 
emlékezni, tanító úr kérem, ami 
kor konfirmáltam, a tisztelendő úi 
egy képet adott nekem : Az Úi 
Jézus a kereszten. A bátyám az 
után bekeretezte, most ott lóg í 
falon s ha fölnézek, mindig látha 
tóm. Az éjjeli mécset is úgy tesz 
édesanyám, hogy láthatom a ké 
pet. Ha rám jön a köhögés és az 
hiszem, hogy megfulladok, akkoi 
odanézek a képre és ha odaát e 
toronyóra hármat üt és én azt gon 
dolom, nem lesz már ma reggel 
akkor megint odanézek a képre 
Ilyenkor azután úgy érzem, minthe 
az Ür Jézus rám nézne és azt mon 
d an á : Erzsiké, légy türelmes. Az 
én sorsom még sokkal nehezebt 
volt. És én mégis elszenvedtem te 
érted, néked pedig olyan sok né 
hány óráig csendben feküdni? — 
És akkor mindjárt könnyű less 
minden.“

A tanító megfogta Erzsiké ke 
zét és soká nem tudott szólni 
Amikor hazament, eszébe jutót 
az az óra, amikor Erzsiké ott áll 
előtte zavartan az iskolában és 
nem tudta megmondani, hogy miér 
szenvedte el az Úr Jézus a kereszt
halált. „A legértelmetlenebb gyer
mek volt, majdnem kétségbe estem 
miatta — és most úgy ültem otl 
az ágya mellett, mint egy tanítvány, 
Megremegett a szívem arra a gon
dolatra, hogy vájjon én is tudni 
fogom-e egyszer olyan jól, hogy 
mit jelent az Ür Jézus keresztje az 
én számomra, mint ahogy Erzsiké 
tudja ?“
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„Sohasem lesz világosság a te 
szívedben ? — kérdeztem egykor 
és most csupa napsugár és ragyo
gás volt a nyomorúságos kis beteg
szoba.“ A világ bölcsei és tudósai 
megtanulhatnák Erzsikétől a leg
nagyobb, a legszebb igazságot: 

az Ur keresztje — a mi ke
resztünk.

A bezárt ajtók.
A mikor' Whitefield egy alkalom- 

V* mai erről az Igéről prédikált: 
„És bezáraték az ajtó“, egy csodá
latos eseménynek volt tanúja a 
jelenlevők közül egy asszony. Két 
könnyelmű fiatalembert figyelt meg, 
akik az ő közelében nevetgéltek a 
prédikátor szavai felett s meg
hallotta, amint az egyik odasúgta 
a másiknak: „Jó, ha bezáraték is 
az ajtó, egy másik meg fog nyílni.“ 
így akarták lerázni magukról az 
Ige komoly figyelmeztetését. Rövid
del ezután Whitefield így folytatta 
tovább: „Talán vannak itt ma 
olyan emberek, akik a nagyon 
komoly tény elől ki akarnak térni 
és gúnyosan ezt gondolják: „Nem 
tesz semmit, ha az ajtó bezáraték, 
egy másik fog akkor megnyílni!“ 
A fiatalemberek ijedten néztek egy
másra. Whitefield tovább beszélt: 
„Igen, megnyílik egy másik ajtó ; 
a kárhozatnak, a pokolnak ajtaja ! 
Az az ajtó, amelyik az örök kár
hozat gyötrelmeit zárja el az an
gyalok szemei elől 1“

Hajótörés.
E zernyolcszáznyolcvannyolc no- 

vember 21-ének viharos éjsza
káján 27 ember áll a biscayai 
öböl tomboló hullámai között a 
hajó fedélzetén. Néhány nappal 
azelőtt hagyták el hazájukat és 
búcsúztak el otthonmaradt szeret
teiktől. A hajó útközben léket

kapott és elmerüléssel fenyegetett. 
Olyan nagy viharban, amilyen ak
kor éjszaka tombolt, nem tarthatta 
meg az egyensúlyát. A hajó kapi
tánya mélyen sóhajtott. „Társaim,
— kiáltott kis szünet múlva és 
hangja túlharsogta a vihar zaját, — 
válasszatok. Leszálltok a menfő- 
csolnakba és szembenéztek ott a 
viharral, vagy itt a hajón reméltek 
szabadulást ? A halál vár reánk 
itt is, ottis!“ 22-en a mentőcsolna- 
kot választották. Elhangzott a 
parancs: „Eresszétek le!“ A vissza
maradt 4 matróz nem akarta el
hagyni a hajót. Bár a hegymagas- 
ságra felcsapó hullámok minden 
pillanatban elnyeléssel fenyegették 
a csolnakban ülőket, mégis, még 
mielőtt megvirradt, megmenttettek. 
Egy norvég hajó felvette őket. A 
visszamaradtak csakhamar meg
látták kétségbeejtő helyzetüket. 
Végül is egy szabadon úszó geren
dára erősítették magukat és meg
próbáltak így szárazföldre jutni. De 
a hullámok elsodorták őket és a 
vízbe fulladtak. „Szegény társaink,
— szólt az egyik megmentett. — Ha 
velünk jöttek volna, nem fullad
tak volna meg. Lett volna számukra 
is hely a mentőcsolnakban.“

Megmenttettek volna és mégis 
elvesztek! Ez emlékeztet az em
berek százaira és ezreire, akik 
naponként elkárhoznak azért, mert 
nem akarnak a megváltás nagy 
mentőcsolnakjában elrejtőzni. Igen, 
van elég hely minden viharvert, 
bűnnel megterhelt, hajótörött lélek 
számára. De sokan az elmerült 
hajó roncsaiba kapaszkodnak. 
Sokan, akik talán mint a matrózok, 
úszó gerendákba kapaszkodnak 
és azt gondolják, hogy jó cseleke
deteik miatt biztosan megmenekül
nek. De minden hiába! Szegény 
lélek, aki ezekre támaszkodik, 
elsodortatik.

Bármennyire is kétségbeejtő a
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helyzet, van szabadulás, de csak 
egy úton, Jézus Krisztusban és 
senki m ásban! Csak a mentőcsol- 
nakba kell lépned és megmentetek

„Bizony bizony mondom néktek, 
ha valaki megtartja az én szómat, 
nem lát halált soha örökké.“

^  K Ü L M 1 S S Z I Ó  ^

Inkább meghalni, mint to
vább is a bűnnek élni.

Dandschah fensíkon a Hoschiapur 
t  melletti faluban élt egy hívő 
brahmán, akinek jólmenő liszt- és 
gabonaüzlete volt. Nem sok idő 
múlva átengedte üzletét fiának 
Ralla-Ram-nak. Az üzlettel járó 
apró hazugságok és csalások, ame
lyek a kereskedelemben elkerül
hetetlennek látszanak, lelkiismere
tét megterhelték. Amint Indiában 
ez napirenden volt, magas kamat 
mellett kölcsönzött ki pénzt. Lelke 
nem talált nyugalmat, bűnei súly
ként nehezedtek reá és hogy bé
kességet találjon, pogány könyvek 
tanulmányozására adta magát. Fia, 
Ralla-Ram, aki azelőtt ivott, ópium- 
szivó és játékos volt, hamarosan 
oly mélyre sülyedt, hogy kezei 
között az apai vagyon elúszott és 
az üzlet is tönkrement. Élete a 
különben tehetséges és képzett 
fiúnak nyomorúságos élet volt. Ezt 
ő maga is érezte és ott volt szívé
ben a vágy valami szebb, jobb után.

Ekkor érkezett Hoschiapurba 
egy keresztyén prédikátor, aki fel
kereste azt a falut is, ahol Ralla- 
Ram lakott. Legfigyelmesebb hall
gatóinak egyike volt a brahmán. 
Mint a pusztai vándorló, aki messze 
távolból hallja a forrás csobogását, 
úgy leste a prédikátor minden 
szavát. A kezében azonban a po
gány költészet egy kötetét tartotta. 
A prédikátor figyelmét felkeltette a 
brahmán, megtekintette a könyvet,

amit a kezében tartott, majd el
vette tőle és egy Ujtestamentumot 
és traktátusokat adott néki helyette. 
Ralla-Ram-nak tetszett a dolog, 
elolvasta a könyveket, nagyon 
szépnek is találta és Tschatterdschi 
urat lakásán is felkereste, hogy 
a szabadulás útjáról vele beszél
gethessen. Szeretett volna keresz
tyénné lenni, de két dolog volt, 
ami ezt nehézzé tette számára. Az 
egyik, hogy eddigi életén változ
tasson, a másik pedig, hogy Krisz
tusról a világ előtt bizonyságot 
tegyén.

Történt, hogy egy reggel, amikor 
házának nyitott terraszán, — azt 
gondolván, hogy senkisem figyeli 
őt, — szíve mélyéből a Megváltó
hoz kiáltott, egy arramenő moha
medán meghallotta és megvetően 
így szólt hozzá: „Te gyáva, titok
ban imádkozol Krisztushoz!“

Ezek a szavak éles fegyverként 
járták át Ralla-Ram szívét és egy
szerre világos lett előtte az a 
mélység, amelybe előbb vagy utóbb 
zuhan, ha megtérését nem veszi 
komolyan.

Azonnal elsietett Tschatterdschi 
úrhoz, kérte megkeresztelését és 
fogadalmat tett, hogy inkább kész 
meghalni, mintsem tovább is bűn
ben élni.

Sadhu Sundar Singh
arra a kérdésre, hogy hogy érzi 
magát Németországban, így felelt: 
„A levegő nagyon nehéz nekem, 
nem érzem magam itthon. Minden 
az anyagiak körül forog és az em
berek a földhöz ragaszkodnak. 
Mindenki csak arra gondol, hogy 
minél többet keressen, a tekintetek 
a földre vannak szegezve, mint
ha ég nem is volna fölöttük.“

Ilyen benyomásokkal távozott 
Sundar Singh Németországból. Váj
jon milyeneket szerzett volna Ma
gyarországon ?
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Tudakozzátok az írásokat!
Vezérfonal a Biblia olvasásához.

Márc. 17. Zsolt. 8 11. Móz. 13. Nap
pal felhőoszlopban járt az Ür Izráel népe 
előtt, éjjel pedig tűzoszlopban, mert a nap 
világossága mellett a felhő a szembetűnő, 
az éjszaka sötétjében pedig a tűz Isten 
azt akarja, hogy az ember jól megláthassa, 
hogy ő  merre akarja vehetni, ne lehessen 
kétsége efelől s ne kelljen eltévednie. így 
hát csak az ember figyelmességén és en
gedelmességén fordul meg, hogy az Ur út
ján jár-e, s a helyes cél felé megy-e, vagy 
pedig maga-választotta utakon jár, céltala
nul, vagy hamis cél felé.

Márc. 18. Zsolt. 9. 11. Móz. 14. Az Úr 
nem Izráel népének hadi erejével akarja 
az egyip'omi király seregét meggyőzeim, 
hanem a saját, csodatevő erejével. Azért 
kell a népnek veszteg maradnia, mikor 
pedig a helyzet olyannak mutatkozik, 
mintha meg kellene támadniok az őket 
üldöző sereget. Nem, az Ur majd hadako
zik érettök. De valamit nekik is tenniök 
kell. Nem maradni egy helyben és csak 
kiáltozni, hanem az Ür vezénylő szavára 
elindulni így vezérli ez Úr ma is az Ő 
népét. Azok sohasem a támadók, isten 
gyermekeinek csak védekező fegyvereik 
vannak. (t£f. 6 : 14—17.) Egyetlen támadó 
fegyverük az Isten igéje, amelyet forgat- 
niok kell.

Márc. 19. Zsolt. 10. II. Móz. 15, Az 
Ür megmutatta az Ő dicsőségét, mikor meg
szabadította Izrael fiait az ellenségtől. Mit 
tehetne egyebet hűséges szolgája, mint 
hogy dicsőiti és magasztalja az Urat. Óh, 
bár mi se feledkeznénk meg soha a hála
adásról, hiszen napról-napra tapasztalhat
juk az Ür csodálatos szeretetét és meg
mentő kegyelmét. S ha néha megkóstol
tatja is velünk Mára keserű vizét, utána 
elvezet Elimbe, ahol üdítő forrásvíz és 
enyhetadó pálmaliget vár reánk.

Márc. 20. Zsolt. 11, 12, II. Móz. 16. 
A manna lörténete sok tanulságot rejt ma
gában számunkra: 1. Isten gondoskodik 
rólunk a pusztai vándorlás idején is, soha
sem kell kétségbe esnünk. 2 Nekünk ma
gunknak is meg kell tennünk a magunkét. 
Az ,Ür adja a mannát, de fel kell azt szed
nünk ; minden napnak meg van a mega 
munkája. 3. A heledik nap a pihenés napja, 
mikor nem kell a kenyérkereset munkáját 
folytatnunk mert azt nem áldja meg az Úr.

Márc. 21. Zsolt. 13. 14. II. Móz. 17. 
Izráel hálátlan népe még a manna által 
való tápláltatáson se okult, hanem újra 
zúgolódott a szomjúság miatt, s még Mó

zest is beleviszi a türelmetlenség és kis
hitűség bűnébe. Pedig milyen felséges pél
dáját láthatják csakhamar .annak, hogy 
Isten hogy meghallgatja a hittel és hűsé
ges kitartással végzett imádságot. Mózes
nek ez az imádkozása még arra is tanít ben
nünket, hogy hogy támogathatjuk egymást 
az imádkozásban, mint ahogy Áron és Húr 
támogatták Mózest.

Márc. 22, Zsolt. 15. 16. II. Móz. 18. 
A keresztyén közösség munkabeosztásá
nak is például szolgálhat Jethro bölcs ta
nácsa. Nem végezhet el a közösségben 
mindent egyetlen vezető. Nem vállalhat 
senki erején felül való munkát, hanem 
bölcs körültekintéssel ki kell mindenkinek 
jelölni a munkaterét és kiosztani a mun
káját. De ehhez természetesen az is szük
séges, hogy a közösség tagjai készek le
gyenek vállalni a reájuk bízott munkát és 
hogy azt hűségesen és kitartóan végezzék. 
A legnehezebb munka és a legtöbb fele
lősség még így is a vezetőn fog nyugodni.

Márc. 23. Luk. 11 : 14—26. Ef. 5: 1—9. 
Luk. 9 :51—56. I. Pét. 1:13—16. Milyen 
más az emberek gondolkozása, — még a 
tanítványoké is, — mint az Ür Jézusé. A 
tanítványok tűzzel-vassal szeretnék elpusz
títani azokat, akik őket be nem fogadják. 
Az Ür a szelídség leikével, alázatos szol
gálattal, szeretetteljes önfeláldozással akarja 
őket megtartani. S ezt a lelkületet akarja 
tanítványaira is reá ruházni, s elvárja tő
lük, hogy tudatára jussanak annak, hogy 
mi az ő feladatuk a világ gyermekeivel 
szemben. Csak ahová Krisztustól nyert iel- 
külettel mennek, olt fakad áldás munká
juk nyomában

Márc. 24. Zsolt. 17. 11. Móz. 19. Izráel 
népének meg kellett tapasztalnia az Úrnak 
nemcsak irgalmasságát, hanem szentségét 
is, A bűnös ember odamehet bűneinek ter
hével a szent Istenhez s az nem utasítja 
el, de ha bűneit megbocsátotta s levette 
róla bűneinek terhét, ha gyermekévé fo
gadta, akkor megkívánja tőle, hogy aláza
tos szívvel járjon előtte s tartsa tisztelet
ben az Ő szentségét. Izráel fiainak is az 
volt a legnagyobb bűne, hogy bár ismer
ték az Urat, azért újra meg újra könnyel
műen visszaéltek szeretetével és irgalmá
val. Most újra leckét kapnak abból, hogy 
Isten szent, s aki szemtől-szembe akar állni 
vele, az saruleoldva közeledjék szent 
színe elé. Nincs-e a mai keresztyéneknek 
is szükségük erre a leckére ?

Márc. 25. Zsolt. 18: 1-31. II. Móz. 20.
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Mikor Isten az Ő törvényét, a tízparancso
latot kiadta a zsidó népnek, mennydörgé
sek és villámlások vették Őt körül, úgy 
hogy a nép nem közelíthetett a Sinai hegy
hez, csak távolról várhatta, míg Mózes el
hozza hozzá Isten törvényének kijelentését. 
Mikor az Ür Jézust keresztre feszítették, 
mindenki, még legnagyobb ellensége is 
odamehetett a keresztfa alá, hogy vagy 
megcsúfolja a Megfeszítettet, vagy meg
térjen. A Sinai hegyen Isten szentségével 
álltak szemben az emberek, a Golgotán 
elsősorban Isten kegyelmével. Ha lelki
ismeretedet vádolja a be nem töltött tör
vények sokasága, menj a Golgotára, ott 
kegyelmet találsz.

Márc. 26. Zsolt. 18:32—50. //. Móz. 
21 : 1—17. Az itt felsorolt polgári törvé
nyek mind arra szolgálnak, hogy védjék 
a gyöngét, s egyik ember a másikon úgy 
felül ne kerekedhessék, hogy testében vagy 
lelkében kárt tegyen Különösen ki van 
emelve az úr és szolga, a szülő és gyer
mek egymáshoz való viszonya. Az új-tes
tamentum, természetesen, sok tekintetben 
módosítja ezeket a szabályokat, de el nem 
törli, mert emberi szokások változhatnak, 
de Isten igazsága és szeretete mindig 
ugyanaz.

Márc 27. Zsolt. 19. II. Móz. 2 2 :1 -14 . 
Felebarátunknak nemcsak teste és lelke, 
tehát saját személye legyen szent előttünk, 
amelyben kárt ejteni Isten törvénye ellen 
való, hanem minden tulajdona és jószága 
is. Nemcsak a lopás bűn, hanem az irigy
kedés, a kívánság, a telhetetlenség, a 
magunkéval való elégedetlenség, az Isten 
iránt való hálátlanság is, mert ezek a 
belső gyökerei a külső bűnöknek. Sokakat 
csak az emberi igazságszolgáltatástól való 
lélelem tart vissza külső bűnök elköveté
sétől s nem gondolják, hogy Isten előtt a 
szív bűneiről is számolniok kell, ha le 
nem rakták azokat Krisztus keresztjénél.

Márc. 28. Zsolt. 20. 11. Móz. 23. Az 
ó-testamenlumi nép már olyan dolgokra 
nézve is kapott parancsolatot, amelyeknek 
elmulasztását a mai keresztyének nem is 
tartják bűnnek. Ilyen pl. az ellenségnek 
a kímélése, s a bosszúnak Istenre való 
hagyása, az ünnepnap megszentelése, az 
Ur ügyére való adakozás, a hitetlenekkel 
való szövetkezés s az ebből származó 
megtörése a bálványoknak. Bizony, ha a 
keresztyének csak az ó-testamentumi pa
rancsolatokat is komolyan vennék, más
képen kellene élniök, hát még ha az Ür 
Jézus hegyi beszédjéhez alkalmazkodnának. 
De ez persze nem lehetséges Isten ujjá- 
szülő Lelkének befogadása nélkül.

Márc. 29. Zsolt. 21. II. Móz. 24. Micsoda 
felséges idő volt az Izréel népének törté
netében, mikor mindnyájan egy szívvel- 
lélekkél így tudtak szólni: „Mindazokat a 
dolgokat, amelyeket az Ür parancsolt, meg- 
cselekeszük.“ Mikor Mózes ráhintette a 
népre a vért, az eljövendő Szabadító vé
rének ezt az előre vetett jelképét, s mikor 
végül szabad, volt a kiválasztottaknak föl- 
menniök az Úr színe elé s Mózesnek még 
magasabbra, hogy átvegye Isten kezéből 
a törvény tábláit — szentséges idők voltak 
ezek. Szentségesek ma is azok az idők, 
mikor az Úr kibocsátja Szent-Leikét s ad 
nagy lelki ébredéseket. Könyörögjünk ilyen j, 
időkért 1

Márc. 30. Ján. 6: 1 —15. Róm. 5: 11.1 
Jón. 6:47—57. II. Kor. 7 :4 —10. Van kü-1 
lönféle szomorúság. Van világi szomorú-1 
sóg, amikor valami földi csalódásunk, vesz
teségünk, szenvedésünk fölött szomorko- i 
dunk, nem tudjuk azt Isten kezéből venni, 
s így lelkűnknek nem hasznára, hanem 
kárára válik. S van Isten szerint való szó- f 
morúság, mikor bűneink felett szomorko- 
dunk s ez a szomorúság odavezet ben- ; 
nünket a bűneinkért meghalt Jézus Krisz
tus keresztjéhez, ahol bűnbánatlól össze- 
roskadva bűnbocsánatot és üdvösséget 
találunk, s Isten kegyelme felemel ben
nünket. Aki ezen a szomorúságon átment, 
az minden egyéb szomorúságot is az Űr 
kezéből tud venni, s nem panaszkodik, 
hanem hálót ad.

Márc. 31. Zsolt. 22. II. Móz. 28 : 1—30. 
A papok ruházatára nézve azért adott az 
Úr olyan pontos és részletes utasítást, mert 
minden darabnak meg volt a maga jel
képes jelentősége. Emeljük ki csak azt, 
hogy a hósent a papnak a szíve fölött 
kellett viselnie, hogy emlékeztesse arra, 
hogy a gyülekezetei így kell a szívén vi
selnie az Ür előtt. Ilyen papi szolgálatra 
van ma is szükség, a lelkeknek az Úr 
előtt való hordozására. S ez nemcsak a 
papoknak feladata, hanem minden keresz
tyéné, mert hiszen mind, akik az Úréi 
vagyunk a „királyi papság“ tagjai vagyunk.
I Pét. 2 : 9.

Vargha Gyuláné.

G O N D O L A T O K

Ha valakit ütnek s az amellett 
nyugodt marad, az kiállotta a pró
bát, az hirdeti a világnak az evan
gélium csodálatos világosságát.
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