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Ünnep után.

A nagyheti és húsvéti ünnepnapok elmúltak, újra a hétköznapok 
egyformaságában élünk. De milyen számodra ez az egyforma
ság, kedves olvasóm ? Egyforma szürkeség, egyforma unalom, 

egyforma aggodalom, egyforma robot? Vagy egyforma öröm, egy- 
orma fény, egyforma békesség, egyforma hálaadás? Attól függ ez, 
togy milyenek voltak az ünnepnapjaid. Ott álllál-e nagypénteken 
élekben a kereszt alatt s hallottad-e, hogy a Megváltó fohásza: 
„Atyám, bocsáss meg nékik 1“ te érted is fölszállt a mennybe? Erez
ed-e, hogy ez a szó : „Velem leszel a paradicsomban“ neked is 
szólt? Megértetted-e, hogy ez a diadalmas felkiáltás: „Elvégeztetett“, 
azt jelentette, hogy a te bűneidet is fölvitte Jézus a keresztfára, te 
érted is hullatta drága vérét, te érted is lefizette a váltságdíjat? S 
íusvétkor ott voltál-e lélekben a nyitott sír mellett, érezted e, hogy a 
e szívedről is elhengeríttetett a hitetlenség nehéz köve, tudtad-e, hogy 
neked is szól a bíztatás : „Ne félj“, mert hiszen te is a megfeszített 
Jézust kerested, s így teljes szívből örvendhettél annak, hogy 0  fel- 
ámadott, hogy nincs a holtak között, hanem él? Vagy egész ünnep- 
ésed nem volt egyéb hideg, léleknélküli szertartásnál, melyet csak 
megszokásból végeztél, a szíved azonban hideg és kemény maradt, 
s hétköznapjaidra nem ragyog le a húsvéti ünneplésből semmi fény, 
semmi áldás? Óh ha így volna, döbbenj meg most ezen a hitetlen
ségen, ezen a keményszívüségen, mert még mpst sem késő. A fel
támadott, élő Jézus, a te szomorú, szürke hétköznapjaidban is eléd 
áll, csak nyisd ki a szemeidet és lásd meg Őt, s nyisd meg a fülei
det és halld meg, hogy Ő most is hívogat, bűnbánatra, megtérésre, 
új életre, boldogságra, üdvösségre. Nem kell újabb husvétot várnod, 
hogy Vele találkozzál, keres Ő tégedet folyvást, keres, hí, vár ma 
is, óh jöjj, ne késlekedjél ! Földi életed és örökéleted boldogsága 
vagy boldogtalansága, üdve vagy kárhozata függ ettől: elfogadod-e 
Őt, vagy elutasítod ! Óh fogadd el, fogadd el még m a!

Vargha Gyuldné.

VI. évfolyam, 9. szám. 
1930. május 1.
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(3) Jeremiás Könyve.
A  könyvtekercsek elégetése jel 

volt Jeremiásnak arra, hogy 
jó lesz rejtekhelyén maradni. Nem 
is volt nehéz beletörődnie, mert 
így alkalma nyílt, hogy próféciáit 
Baruknak újból lediktálhassa. En
nek köszönhetjük, hogy ma mégis 
van könyvünk Jeremiástól. Mint
egy hat év telik el így csendesség
ben, mikor 597-ben Nabukodono- 

valóban Jeruzsálem ellenzor
vonul s a próféta megismétli fenye
getéseit. Amint lehetetlenség, hogy 
a „szerecsen megváltoztassa bőrét, 
a párduc levesse csíkjait“, épp oly 
lehetetlenség, hogy a gonoszban 
annyira megátalkodott nép az 
utolsó pillanatban megváltozzék. 
(13:25.) Ekkor Passur, a templom
felügyelő, megveri s börtönbe vet
teti. Ám amint Nabukodonozor 
közeledik, a félelem mind nagyobb 
lesz s a prófétát kihívják tömlöcé- 
ből. Az ellenséggel szemben való 
fellázadást az Úr ellen való láza
dásnak minősíti most is. Jójakim 
mégis még három hónapig ellen
áll. Mikor megadja magát, Nabu
kodonozor már csak a nép derekabb 
részének fogságba vitele árán hagy 
békét Júdeának.

Jeruzsálemben csupán a nép 
hitványa marad. Jeremiás tisztán 
a lelki álláspontja iránti tiszteletből 
kap jogot a visszamaradásra. És 
ő folytatja hivatását. A népet még 
mindig kísérti az idegen uralom 
ellen való fellázadás gondolatának 
lidércfénye.

Jeremiás jármot vesz nyakába, 
így megy végig Jeruzsálem utcáin. 
Levelet ír a fogságban engedetlen- 
kedő zsidóknak. Ezt a merész s 
honfitársai előtt oly gyűlöletes elvet 
hirdeti: „Engedelmeskedjetek és 
maradjatok Babilon hű alattvalói!“ 
Alig képzelhetni ennél súlyosabb 
prófétai megbizatást. Hisz a nép

nek folyton az a tanítás hangzó 
a fülébe: „Lehetetlen, hogy Jah 
az ő  népének súlyosabb mega 
zását eltűrje.“

Támadt is vele szemben
másik próféta, Hananiás. Ne!  
persze könnyebb volt a dolga. D he 
Jeremiás nem inog meg. Megjövet sz 
dőli Hananiás hirtelen halála al 
Szava beigazolódik. Sedékiás méj hí 
sem döbben meg. A szomsza té 
népek biztatásának engedve félj 
lázad. Jeremiás erre a legretteneti 
sebbeket jósolja. Nabukodonozcj 
jön, Jeruzsálemet 588 bán ostroii r 
alá veszi. Jeremiás tovább hirdej { 
a megadást, mint az Ür akaratai  ̂
Retteneteseketkell szenvednieezéii  ̂
Rágalmak alapján elítélik. A lej v 
ocsmányabb dologgal vádoljál j 
meg, azzal, hogy mint áruló t 
akart szökni az ellenséghez. Bői  ̂
töne egy üres, mély ciszterna. Ai , 
éktelen szenvedés a saját életi 
feletti kétségbeesés legkeserűbl ' 
szavait adja ajkára, mindez azon 
bán nem érinti a prófétai hivatási 
mellyel az Úr szavát kell képviselnie 
Sedékiás voltakép nem is tud Jera 
miásra haragudni s börtönébő 
többször felhozatja, hogy tele ai 
Úr gondolatait tudakolgassa. De 
mi haszna ? Meg csak meghallgat 
ták a prófétát, de soha meg nen 
fogadták a szavát.

Jeruzsálem elfoglalása utár 
Jeremiás kiszabadul. A hódítói 
ismét megengedik, hogy Jeruzsá 
lemben maradhasson. A nép na' 
gyobb része azonban nem sol 
idő múlva újra fellázad s be sert 
várva Babilónia bosszúját, Egyip 
tómba menekül. Jeremiást is ma 
gukkal hurcolják. Egyiptomba! 
késő vénségében is igyekszik népe 
javára lenni, de láthatólag nem 
sok eredménnyel. Itt fejezi be 
életét. Takpanhesben állítólag hon 
fitársai kövezték meg.

Róla el lehet mondani, hogy
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kudarc kudarcra jött az életében, 
de a kudarcokból is győzelem 
bontakozott ki. Mert ő maga, mint 
próféta sohase bukott el s népe 
életében később igen mély nyomot 
hagyott hátra. Nem csoda, ha a 
szenvedő Messiás mellé állították 
alakját s Siralmait már rég a nagy
heti Passiókba, az u. n. lamen- 
tációkba szőtték. G. A.

Én nem tudok hinni.

Egy fiatal ember igy mesélte el éle
tének egy fejezetét: „Én való

ban ellensége voltam Istennek. Küz
döttem vele. Életemet üresnek, si
várnak éreztem és kerestem va
lami nagy-nagy harmóniát, de hinni 
nem tudtam. A nagyravágyás és 
érzéki vágyak hívtak, vonzottak a 
világ felé s igy hiába hallottam 
Jézus Krisztusról. Az önmagunk 
megtagadása, a folytonos biblia- 
olvasás kietlen, száraz dolognak 
tűnt fel előttem. A bűn mindig 
csak undort keltett bennem úgy, 
hogy lassan elundorodtam a tett
leges bűnöktől, a rossz társasá
goktól, de annál jobban kínoztak 
a vágyak és a bűnös gondolatok. 
A jóban megállani, nem volt egy 
csöppnyi erőm se.

A baj gyökere ott volt, hogy 
nem hittem magában Istenben sem. 
A sok szkeptikus filozófus és ma
terialista bölcselő, még ezt is két
ségessé tette előttem, holott min
den porcikám kiáltott Valaki után, 
aki kiemeljen ebből a nyomorú
ságból.

Az Úrnak kemény eszközökkel 
kellett benyúlnia életembe.

Egy nap azzal érkezett meg 
egy barátom Budapestről, hogy 
bátyámat, az egyetlen embert a 
világon, aki szeretett, akinek min
dent elmondhattam, aki egyedül 
vigasztalt, bátoritott mindig s akit 
jobban szerettem, mint magamat —

s u g á r “

a halálos ágván látogat a meg egy 
kórházban. Készüljek el a leg
rosszabbra.

Összehullott bennem minden. 
Órákhosszat ültem szótlanul, üre
sen bámulva a levegőbe. Egyszerre 
minlha villamos áram ütött volna 
meg, térdre estem és kétségbeesett 
sírással kiáltottam Istenhez: „Ne 
vedd el, Uram! Tartsd meg az én 
bátyámat 1 Hiszek benned, hiszek, 
csak tartsd meg, ne vedd el őt 1“

És attól fogva mindennap este, 
reggel, sőt, amikor elfogta szive
met a rémület, napközben is : buz
gón könyörögtem Istennek, tartsa 
meg a bátyámat.

Egy hét múlva levél jött tőle. 
Azt irta, hogy nagyon rosszál volt, 
már elkészült a halálra és akkor 
hirtelen jobban lett. Már kiviszik 
a tavaszi napfényre s érzi, hogy 
ott erősödik.

Újjongtam és tomboltam örö
mömben.

Napok múlva jutott eszembe 
csak, hogy meg se köszöntem Is
tennek ezt a csodát. „Hátha nem 
is Ő cselekedte?“ Villant ét szi
vemen az első kétkedő gondolat. 
„Bátyám is a tavaszi napfényről 
irt.“ — Azért megköszöntem nagy 
kelletlenül, hogy eleget tegyek a 
tisztességnek, ha már egyszer kér
tem valamit.

De ezzel megkezdődött újra a 
kételkedés. A bűnös vágyak is 
feltámadtak újra. Kínoztak, gyö
törtek. Vonzott a világ és lassan- 
lassan megfeledkeztem a „cso
dáról.“

Ez tavasszal történt. Már jól a 
nyár derekán jártunk s nekem fel 
se tűnt, hogy a bátyám még min
dig a kórházban sínylődik. Valami 
naiv elbizakodottság fogott el, hogy 
nem -halhat meg, mert én szere
tem, az enyém. De törődni, nem 
igen törődtem vele. Vívtam a 
meddő harcot Istenrel.
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Sokal-sokat fépelődtem, gon

dolkodtam, olvastam. Rájöttem 
arra, hogy mindig azok lettek nagy 
emberek s azok a korok nagy kor
szakok. akik és amelyek erősen 
hittek. Eredményt produkálni, gyü
mölcsöt teremni csak a hit tud. 
Próbáltam hinni, próbáltam, nem 
tudtam.

Egy nap, mintegy pontot téve 
a hosszú-hosszú gyötrődések után, 
ezt Írtam be a naplómba:

„Belátom, hogy alkotni azok 
alkottak valamit, akik hittek. Élni 
azok éltek nemesen, akik hittek. 
Az utódaikra csak azok hagytak 
hatalmas erkölcsi, szellemi és 
anyagi tőkéket, akik hittek . . .  de 
én nem tudok hinni. Én a XX-ik 
század fia vagyok s úgy látszik, 
belőlünk kihalt a hit. Lehet, hogy 
van Isten is, de hiába, én nem 
tudok hinni benne. Lehet hogy 
nem lesz belőlem semmi, elzüllök, 
szétpocsékolódom., de hiába, hinni 
mégsem tudok.“ És így tovább.

Délután kimentem a strandfür
dőre. Az emberek nevettek, zajong- 
tak, játszottak körülöttem. Én néz 
tem őket hidegen, fáradtan, fásul
tan. Utáltam az emberekben tob 
zódó bűnt, de legjobban azt, hogy 
részestársa voltam belsőleg minden 
bűnüknek.

Még sóhajtottam is: „Mért nem 
tehet az Isten csodát, hogy mássá 
lehetnék? Mért nem kiált rám egy
szer, hogy hinnék neki?“

Már félhomály volt, hogy haza
értem. A kertajtóban édesanyám 
tántorgott elém sírva. Kezében egy 
távirat.

— Meghalt a Béla .. .
Valami tompa kábultság fogott 

el az első pillanatban. Szemem 
száraz maradt. Átöleltem zokogó 
anyámat és betámolyogtunk a 
házba. Anyám zokogott és beszélt. 
Én szótlanul, érzéketlenül, kábul- 
tan ültem, csak a lelkem alján lett

erősebb mindig egy vádoló hara 
„Te miattad van 1 Nem hittél í 
tennek! Semmibe se vetted a est 
dáját! Nem hallgatta meg nemit 
az imádságodat? Nem hozta vis 
sza a halál partjáról? De te na 
hittél I Most itt a felelete! Most rí 
kiáltott!“

Csak ültem kábultan és hal 
gattam a lelkiismeret vádoló szí 
vait. Anyám valami szomszédai 
szonnyal kezdett beszélgetni, é 
meg lassan bementem a másí 
sötét szobába és félve, szégyei 
kezve letérdeltem. Se könnyem, t 
szavam, csak valami égő, mai 
fájdalom! Nagy sokára mondtat 
annyit: „Hiszek Benned, légy i| 
galmas!“

És Isten irgalmas volt. Pár na 
múlva megismertem az üdvözít 
kegyelmet Krisztus keresztjébe: 
leraktam bűneim terhét és hite 
új életet nyertem.“ F. 1

Egy kereső lélek járta 
a világot. .

Egy ifjú járta e világot azzal 
szándékkal, hogy az élet alap 

elvét felkutassa. Azt hallotta, hog 
ez az alapelv a szeretet.

„De mit jelent: szeretet? - 
Miben áll ez ?“ kérdezte az ifjú 
S az emberek nevették és bolond 
nak mondták, mivel azt állította 
hogy nem tudja, mi a szeretet.

Szomorúan ment - mendegélt 
Egyszer egy leány csatlakozol 
hozzá, virágdíszben, ifjúsága pont 
pájában. Mikor az ifjú kérdésé 
hallotta, hozzásimúlt, átfonta nya 
kát és ajkára csókot lehelt. Azutái 
kérdőn nézett reá, de az ifjú rázta 
a fejét.

„Nem“, szólt, „ez nem elég. E: 
nem lehet a szeretet 1“

Tovább ment. Találkozott eg 
emberrel, amint a napi munkája 
végezte. Ez egy pillanatra abba
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hagyta munkáját és igy szólt: „Igaz, 
hogy sokat hallottam már a szere- 
tetről, azonban a szeretet lényegé
nek a felderitéséhez nincsen időm ! 
Olyan borzasztón el vagyok fog
lalva!“

Az ifjú elfordult s tovább ment. 
Végre egy bölcshöz érkezett. Most 
már biztosra vette, hogy megkapja 
a választ. A bölcs az ifjú kérdé
sére igy felelt: „Szeretni annyit 
tesz, mint az önzést hatványozni 1“ 
És hosszú, tudományos fejtegetés
ben bizonyítgatta az ifjúnak, tétele 
igazságát.

„Soha,“ válaszolta az ifjú s 
tovább vándorolt, megjárta az 
egész világot, de egyetlen egy em
berrel sem találkozott, ki a szere
tet lényegét meg tudta volna néki 
magyarázni.

Megöregedett. — Élete vége felé 
közeledett, — egész életét egyetlen 
probléma megfejtésére fordította.

Már-már a halál árnyéka bo
rúit szemére, ekkor az örök éjsza
kából tündöklőn emelkedett ki 
Golgotha. Éjsötéten állt ott három 
kereszt és egy hang hallatszott: 
„Atyám, bocsásd meg nékik, mert 
nem tudják, mit cselekesznek !...“

Ekkor érezte, mi a szeretet.

Valódi keresztyén.
\/alaki kérdezte: „N. úr valódi 
’ keresztyén?“ A felelet igy hang

zott : „Azt nem tudom addig meg
mondani, amig nem látom az ott
honi életét, hogy hogy bánik a 
feleségével.“

Kicsiny dolgok.

Csak egy tekintet is elég volt 
ahhoz, hogy egy megtört s z í v , 

felüdüljön: csak egy szó volt, de 
megmentett egy lelket a kárhozat
tól ; csak egy könny volt, de a ke-

reszt alá segített egy bűnöst; csak 
egy „ámen“ volt, de ledöntötte a 
hitetlenség falait.

Ott, hol a könnyek felszárittat- 
nak, ahol a legkisebb cselekedet 
is fel van Írva, ott ahol az imák 
nem felejtetnek el, ott fogják sokan 
elismerni, hogy kicsiny dolgok vol
tak azok, amelyek egy életet tönkre
tettek, vagy odahatoltak, hogy tisz
tán megőriztetett az Ur számára. 
Kicsinyek és hatalmasok, gyengék 
és erősek, szülők és gyermekek 
gondoljatok erre.

^  G O N D O L A T O K

Amióta az Ur Jézus a s:rban 
feküdt, azóta elvesztette a sír az 
ijesztő jellegét. Már nem áll fö
lötte az angyal a ledőlt fáklyával, 
a megsemmisülés jelképével, ha
nem halleluját ujjongva: „Ne fél
jetek a pokol sötétségétől, föltá
madhattok a Megváltóval 1“ Ahol 
az Ür Jézus egy ember életévé 
lett, annak a számára a halál a 
legnagyobb nyereség. A nyitott sír 
József csendes kertjében örökké
való kincsek és ajándékok kiapad
hatatlan forrása. Az élet nem feje
ződik be a getsemanéi küzdelem
mel s a golgothai éjszakával, ha
nem husvét reggelével. A halál 
sötét völgyén túl nem áll egy át
hághatatlan felhőoszlop, hanem a 
ragyogó nap világit felénk.

Aki az apját szereti, az a test
véreit is szereti, akik ugyanattól az 
apától származnak. Ez a termé
szetes állapot. Aki Istent szereti, 
az Isten gyermekeit is kell, hogy 
szeresse és azoknak közösségét 
keresse. _  Fabianke.

A halál nem befejezése az élet
nek, csak egy közbeeső jelenet, 
átmenet a múlandó alakból az 
örökkévalóba. Humboldt.
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K Ü L M I S S Z I Ó

Egy indiai bibliaárus napló
jegyzeteiből.

Aki a száraz feljegyzéseken túl lát, 
annak a lelki szemei előtt meg fog ele
venedni egy bátor keresztyén képe, aki 
nem riad vissza a gúnytól és üldözéstől 
hogy honfitársaihoz elvihesse Isten Igéjét. 
A  bennszülött bibliaárusok munkája ne
héz, de nagyon eredményes. Olyanokhoz 
jutnak el, akikhez a misszionáriusok nem 
tudnak hozzáférkőzni.

(Dátum és hely.) A bazárban 
beszéltem 14 mohamedánnal. Ki
gúnyoltak. A kormányzósági épület 
előtt sok hindu várt pálmabor 
árusítási engedélyre. Beszéltem 
nekik az Úr Jézusról. Öt asszony 
jóit a rizsföldről, megkérdezték: 
„Milyen könyvek ezek ?“ „Evan
géliumok“ feleltem. Megnézték és 
így szóltak: „Gyere velünk, otthon 
kifizetjük.“ Velük mentem. Olvas
ták János 14-et és így szóltak: „Ez 
szép könyv. Ilyent még én nem 
láttam.“ Egy mohamedán fiú vett 
egy apostolok cselekedetét. Két 
nap múlva találkoztam vele, ígv 
szólt: ..Elégettem a könyvedet.“ 
„Miért?“ — kérdeztem.— „Amikor 
olvastam a könyvben, hogy Jézust 
megölték, akkor égettem el.“*

Egy mohamedán így szólt: 
„Agyon kell ütni. aki ilyen köny
veket árul.“ így feleltem: „Ha úgy 
gondolod, ragadd meg az alkalmat 
és tedd meg.“ Mire így válaszolt: 
„Félek az angoloktól, ezért nem 
merem megtenni.“ Máshol moha
medán tanítók örömmel fogadtak. 
Vettek a könyveimből és elolvas
ták. A gyermekeknek is adtak 
belőlük.

Egy teás üzletben 12 ember 
előtt olvastam Máté evangéliumá
ból. Gúnyolták a példázatokat, de 
azért az egyik mégis vett egy 
könyvet. Amikor elmentem, így

* Hu g a r

szólt: „Ne vedd komolyan amit 
mondtunk és gyere el máskor is.“ 
Egy iskolában, mielőtt a tanító 
bejött az osztályba, bibliai törté
neteket olvastam a gyermekeknek. 
A tanító nem haragudott. Utána a 
piacon 50 embernek olvastam. Na
gyon kigúnyoltak. Egy brahmánnak 
olvastam az írásaimból. Kért, hogy 
várjak, mindjárt visszajön s men
jünk együtt a faluba. A falu végén 
leültünk egy ház közelében. A 
brahmán több kérdést intézett 
hozzám, az Ür Jézusra vonatkozó
lag. Kikerestette a Bibliámból a 
Zsoltárokat, Mózes I. könyvét, 
Példabeszédeket és Máté evangé
liumát. Majd félretette és elment 
pénzért. Kérdeztem, hogy nem 
mehetek-e be vele a házba. Azt 
mondta nem, mert akkor megtiltják 
neki, hogy könyveket vásároljon.

Egy gummiültetvényre mentem. 
A mohamedánok olvastak az 
Igéből és gúnyolódni és vitatkozni 
kezdtek s igy szóltak a többiek
nek : „Lássátok, ezek a Jézus-sakál 
írásai.“ Erre igy szólt a tanító, aki 
szintén ott volt: „Az ő neve nem 
Jézus-sakál, hanem Jézus Krisztus, 
ne gúnyolódjatok.“ Amikor az ül
tetvény vezetőjének a háza mellett 
elmentünk, hallottuk kívülről, bogy 
azok különösen gúnyolódnak. így 
szóltunk: „Menjünk be ebbe a 
házba.“ — „Részegek, hogy fog
nak minket fogadni? ' Mikor ki
jött közülök valamelyik, hallottuk, 
hogy öten vannak bent. Beküldtünk 
nekik öt Márk Evangéliumát azzal, 
hogy másnap olvassák el és akkor 
mondják meg a véleményüket róla. 
Nemsokára hallottuk, hogy hango
san olvassák az Evangéliumokat.

K-ban kb. 200 embernek olvas
tam fel az Evangéliumból.

* Mohamedánok szerint nem Jézust, 
hanem helyette Czirénei Simont feszitették 
keresztre.
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Tudakozzátok az írásokat!
Vezérfonal a Biblia olvasásához.

Május 1. Csel. 2 :14—28. Dán. 11: 
1—20. Az angyal folytatja a jövendölése
ket. Részletesen szól a bekövetkezendő 
világtörténeti eseményekről, a különböző 
királyok támadásáról és elmúlásáról, dicső
ségéről és bukásáról. Mindebből láthatjuk, 
hogy a történelem folyását is Isten tartja 
kezében, az Ő tervei szerint kell mind
ennek történnie, s mindennek azt a célt 
kell szolgálnia, hogy az ő  országa eljö
hessen a földre. A bűnös emberiségnek 
megpróbáltatások és csapások áltál is ne
veltetnie kell az Isten országának eljőve- 
telére.

Május 2. Csel. 2 : 29—47. Dán. 11 : 
21—45. A harc a jó és rossz között egyre 
jobban kiélesedik, mint ahogy az már 
sokszor történt sorsdöntő időkben, a világ- 
történelem nagy fordulópontjainál, s mint 
ahogy legteljesebben végbe fog menni az 
utolsó időkben, amelyekre szintén vonat
kozik Dániel próféciája. A gonoszoknak 
szíve, mindig a szent szövetség ellen van, 
ők mindig készek megfertőztetni a szent
helyet, de az Istent ismerő nép is felbáto
rodik és cselekszik, s az Úr mégsegíli 
őket, bár kicsinynek látszó, de mégis hat
hatós segítséggel. Meg kell nekik próbál- 
tatniok, tisztíttatniok és fehéríttetniök, míg 
el nem jő a teljes szabadulás ideje. (Jel. 
3:7—13)

Május 3. Csel. 3 : 1 —10. Dán. 12. Dá
nielnek be kellett zárni beszédeit és be
pecsételni könyvét a végső időig, vagyis 
sokáig érthetetlen maradt az ő próféciája 
az emberek elölt. Az új-testamentomi pró
fétának, János apostolnak adatott a ke
gyelem, hogy még mélyebben belelásson 
az utolsó idők titkaiba, s világosabban ki
fejezhesse azokat a Jelenések könyvében. 
Az értelmesek, vagyis azok, akik nem a 
maguk értelme szerint, hanem Istentől vett 
értelemmel és bölcseséggel igyekeznek 
belehatolni a titkokba, azok egészen bizo
nyosan megértenek belőlük annyit, ameny- 
nyire szükségük van, hogy lelkűk megtar
tassák és növekedjék a kegyelemben.

Május 4. Ján. 10: 12—16. I. Pét. 2 : 
21—25. Ján. 14:1—6. Ef. 2 :4 —10. Jézus 
a mi bűneinket fölvitle testében a fára, 
tehát a mi bűneink felett kimondatott és 
a keresztfán végre is hajtatott az ítélet. 
A mi eredeti, természeti emberünk, a mi 
ó-emberünk feszíttetett meg ott a Krisz
tussal, s ha ezt hittel elfogadjuk, akkor 
megszületik bennünk az új ember, aki 
megtér Pásztorához, a Krisztushoz, meg

szabadul a bűnnek hatalmától, mert Krisz
tus a felvigyázója, aki megóvja a kísérté
sek között, s véghezviszi benne, hogy tud
jon csendes, szelíd és alázatos lenni, Mes
terének nyomdokaiban járni, az igazság
nak élni. Oh, milyen boldog élet ez, ki 
ne vágynék reá ?

Május 5. Csel 3: 11—26. Hós. 1 : 2-3. 
Isten az ó-testamentumi prófétáknak adott 
kijelentéseit gyakran köti szemmellálható 
képekhez, hogy annál jobban bele tudja
nak hatolni azoknak életébe. Hoseésnak 
a családi életében előforduló jelenségek
kel magyarázza szándékait a hűtelen 
Izraelre vonatkozólag. Megbünteti Izraelt 
bűneiért, de a büntetés ideiglenes lesz, s 
el fog jönni az idő, mikor Izráel ismét 
fel fog emeltetni s Izrael egyesülve egy 
fejedelmet fognak imádni.

Május 6 Csel. 4 : 1-12. Hős. 2 :16-25. 
Izráel népének felséges Ígéretei vannak az 
Úrtól, amelyeknek beteljesedése még most 
is a jövendőben van. De az Úr megismé
teltette azokat újtestamentumi prófétáival 
is, s nem lehet benne, kétségünk, hogy 
eljő az idő, amikor az Űr örökre eljegyzi 
magának Izráel népét, hittel jegyzi el, mert 
ez a nép is meg fogja végre ismerni az 
Urat, s el fogja fogadni Megváltójául Jézus 
Krisztust.

Május 7. Csel. 4: 13—22. IIós. 5 : 10- 
6:11. Isten népe sokszor elkövette azt a 
hibát, hogy bajaiban emberi segítséghez 
fordult, de ilyenkor mindig megszégyenült 
s Isten haragját is magára vonta. Az Úr 
az egyetlen orvosa az Ő népének, min
den sebét csak Ő kötözheti be, Ő keltheti 
föl a halálból az életre. Ma sincs hát szá
munkra egyéb út a gyógyulásra, az életre, 
mint ez : törekedjünk megismerni az Urat. 
Ő nem külső áldozatokat, szertartásokat 
kivén, hanem szeretetek és abból fakadó 
engedelmességet.

Május 8. Csel. 4 : 23—37. Hős. 7. Nem 
illik-e reá a ,mai idők keresztyénéire is 
ez, amit az Úr a régi Izraelről mond: „Az 
ő büszkeségök tesz ellenek tanúbizonysá
got és még sem térnek vissza az Úrhoz, 
az ő Istenükhöz.“ Az Űr kész volna őket 
megszabadítani, de nem kiáltanak hozzá 
szívükből. Ha szabadulást keresnek, más
nál keresik, nem az Úrnál. Sokan még 
bizonyos megtérésen is mennek keresztül, 
elhagyják egy vagy más bűnüket, hozzá
csatlakoznak valamely keresztyén közös
séghez, de nem térnek meg igazán és egé
szen a magasságos Istenhez. Még talán a
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keresztig is eljutnak s elismerik Jézust 
Megvéltójuknak, de nem jutnak a keresztre, 
hogy ott ó-emberüknek meghalván, élje
nek többé nem ők, hanem éljen bennük 
a Krisztus. Ez a gyenge oldala ma is, még 
a hívő keresztyéneknek is.

Május 9 Csel. 5 :1—16. Hős. 8. Ebben 
a részben is ne csak Izrael bűneit lássuk, 
hanem a magunkéit is. Sokszor kiáltunk 
az Úrhoz valami bajunkban, de nem iga
zán keressük öt. Földi dolgainkat nem az 
Úr által végezzük, hanem a magunk böl
csessége szerint, nem békességszerzők 
vagyunk, hanem a viszálynak, egyenetlen
ségnek szelét támasztjuk fel szavainkkal, 
magatartásunkkal. Ne csodálkozzunk akkor, 
ha vihart aratunk, hanem alázzuk meg 
magunkat mélyen bűneink miatt!

Május 10. Csel. 5 :17—33. Hős. 10. 
Minden bűnnek megvan a maga követ
kezménye, minden rossz fa meghozza a 
maga gonosz gyümölcsét, a rossz mag a 
maga keserű termését. Nincs más hátra, 
mint új szántást szántani, új magot, jó 
magot vetni, a vad fát szelíd gallyal be
oltani, a bűnt megtagadni és új életet kez
deni. Akkor az Ur is ad reánk igazságnak 
esőjét s arathatjuk a kegyelemnek gazdag 
tp rm Á s Á I

Május 11. Ján. 1 6 :1 6 -2 3 .1. Pét. 2:11- 
20. Ján. 12 : 20-26.1 Ján. 4:9-14. Isten gyer
mekeinek helyes viszonyát az Úrhoz abból 
is láthatjuk, hogy embertársaikkal is he
lyes viszonyban vannak. A följebbvaló- 
nak engedelmeskednek, a hitetlenek közt 
bizonyságot tesznek az Úrról igazságos 
és szeretetteljes magaviseletökkel, minden
kinek megadván az őt megillető tisztele
tet és szeretetet. A hívő cselédek enge
delmesek az ő uraiknak, még ha azok 
hitetlenek is. Isten gyermeke,tud türelem
mel szenvedni is, ha ez az Úr akarata.

Május 12. Csel. 5 :34—42. Hós. 11. 
és 12. rész. Az Úr felsorolja itt sok jó
téteményét, amellyel Izréelt elárasztotta, 
járni tanította, karjára vette, meggyógyí
totta, szeretetnek köteleivel vonta magá
hoz., de ez a nép mégis elfordult Tőle. S 
az Úr mégsem veti el magától az Ő né
pét. Újra meg újra megszánja s készíti 
számára a boldog jövendőt, amelyben az 
Urat fogja követni. Megtérésre hívó szava

egyre hangzik azóta is mindig a tévely
gőkhöz. Óh bár hallgatnának rá I

Május 13. Csel. 6. Hős. 13. és 14. r, 
Hóseás könyve sok kemény dorgálást tar- j 
talmaz Izráel ellen, az Úr súlyosan osto- [ 
rozza a nép bűneit, de mindezeken keresz
tülragyog nagy szeretete, mely végül is a 
legfelségesebb Ígéretekben tör magának 
útat. A 14. rész 5—8. veresi az Úr csodá
latos, könyörülő, bűnbocsátó, helyreállítót 
szeretetéről beszélnek. Kicsoda a bölcs,! 
hogy értse ezeket ?

Május 14. Csel. 7 :1 —16. Jób 1. Jóbf 
élete emlékeztet bennünket Noé életére, aki 
gonosz és istentelen nép között is Isten
nel tudott járni és neki szolgálni. Jóbnak 
minden cselekedete is Isten iránt táplált 
hitből és szeretetből fakad, s megnyeri 
velők Isten tetszését. De a Sátánt ez nem 
hagyja nyugodni, kikéri a maga számára 
Jóbot s Isten meg is engedi, hogy Jób 
személyének megkimélése mellett, hadd 
tegye Sátán a kezét minden földi javára, 
így tűnjék ki Jób igazi hite. S ezeknél a 
próbáknál Jób meg is állja helyét, hitében 
nem téntorodik meg.

Május 15. Csel. 7: 17—29. Jób 2. Sá-! 
tán nem nyughatik, neki az a célja, hogy- 
Jóbot megejtse. S az Úr még további pró-l 
békát is megenged. Jóbnak a maga testé-1 
ben is meg kell éreznie az Úr sújtoló ke- j 
zét. s a Sátán még Jób feleségét is fel-: 
indítja, hogy őt Isten ellen való lázadásra 
ingerelje. De Jób állhatatos marad. Három j 
barátja jön vigasztalni, de csak emberi | 
vigasztalást tudnak neki nyújtani, s ez a 
fájdalmakat csak növeli. Sátán mér örül, | 
hogy eléri célját.

Május 16. Csel. 7 :30-43 . Jób 3. A 
test nyomorúsága csakugyan győz a lélek ' 
ereje fölött. Jób keserű kifakadásokba tör í 
ki. Érthetetlenek előtte Istennek útai. Ne; 
ítéljük el ezért, hiszen ő még nem ismerte 
a Megváltót s a kisértés túlságosan erős 
volt számára. Lássuk meg történetéből azt,: 
hogy a legjobb ember is esendő s Isten' 
megőrző kegyelme nélkül mindnyájan ál
dozatul eshetünk a Sátán kisértésének.' 
Fogózzunk belé erősen Megváltónkba a 
megpróbáltatások idején, de a jó időkben 
is, hogy a megpróbáltatások erőseknek 
talá janak. Vargha Gyuláné. !
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