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Emlékezzél meg bűneidről!

Nem ludom, milyen lelki állapotban vagy te, aki most ezt a figyel
meztetést olvasod. Megláttad-e már egyáltalán, hogy bűneid 
vannak, hogy bűnös vagy, s odavitted-e már bűneidet a meg

feszített Krisztus keresztjéhez, hogy ott bűnbocsánatot nyerj ? Ha még 
nem, úgy engedd, hogy Isten igéjének világossága behatoljon a szí
vedbe s megmutassa neked, hogy ennél fontosabb és előbbre való 
dolgod nincs. Mert amíg meg nem bánt és meg nem bocsátott bűneid 
terhét hordozod, addig távol vagy Istentől s a kárhozat útján haladsz.

De lehet, hogy már Istennek újjászületett gyermeke vagy s az 
üdvösség bizonyosságának boldog tulajdonosa. De akkor sem feles
leges ez az intés: „Emlékezzél meg bűneidről!“ Isten gyermekei 
boldogan emelhetik föl fejőket megváltottságuknak tudatában, de 
lábaik, amíg a földi életben járnak, érintkeznek a föld porával, s ha 
nem vigyáznak, ruhájuk is könnyen odasurlódik a föld szennyéhez 
és foltossá lesz. Isten gyermekeinek is szükséges mindennap önvizs
gálatot tartaniok, s nem hajtani fejőket álomra addig, míg számot 
nem adtak magoknak arról, nem követtek-e el ma vajami olyan bűnt, 
amelyet akkor észre sem vettek s így nem vittek az Úrnak bűnteltörlő 
vére alá. Mert hiszen a fölismert bűnt azonnal a vér alá kellett vin
nünk, ha nyugodtan akartunk továbbhaladni útunkon.

Az ilyen, nem mindjárt felismert bűnök többnyire mulasztási 
bűnök. Mikor József a tömlöcben a Faraó főpohárnokának álmát 
kedvezően magyarázta s a magyarázat beteljesedett, akkor a főpohár
nok megígérte, hogy kiszabadulván, megemlékezik Józsefről a Faraó 
előtt, s közbenjár kiszabadíttatásáért. Ennek az ígéretnek beváltását 
azonban elmulasztotta, s észre sem vette ezt a bűnét, mert egysze
rűen elfeledkezett az Ígéretéről. Csak két év múlva, mikor egy alkalom 
egyenesen reámutatott az elfelejtett esetre, jutott ez az eszébe, s akkor 
így szólt: „Az én bűneimről.emlékezem ezen a napon.“ (I. Móz. 41:9). 
Nem lopás, rablás, gyilkosság, nem is csalás, hazugság, vagy más 
efféle, mindössze egy kis feledékenységből származó mulasztás, — de 
miatta egy ártatlanul szenvedő embernek még két évig kellett a bör
tönben sínylődnie.
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Nincsenek-e neked is ilyen mulasztási bűneid, amelyeket aznap 
észre sem vettél, s így meg sem bántál, s majd talán csak valami 
súlyos következménye a mulasztásodnak fogja eszedbe juttatni, mikor 
ezt a következményt már elhárítani nem lehet? De ha hamar észre- 
veszed s a kereszt alá viszed, akkor az Úr adhat alkalmat mulasz
tásod helyrepótlására. S a legfőbb jó, ami származik az ilyen alázatos 
megbánásból, az lesz, hogy jobban megtanulsz vigyázni a Lélek veze
tésére, hogy ne kövess el mulasztásokat, amelyeket meg kelljen bánnod.

V argha Gyuláné.

SZEMELVÉNYEK LUTHER ÉLETÉBŐL

1. A. szülői házban.

A 15. század végén érvényben 
levő öröklési jog szerint a 

legifjabbik gyermekre maradt a 
birtok. Ezért keresett Hans „Luder“ 
vagy „Lüder“ (így írták eredetileg 
a nevüket), a reformátor atyja a 
házon kívül elhelyezkedést. Bá
nyász lett. Keményen dolgozott. 
És sok gyermekről kellett gondos
kodnia. 1505 elején négy fiú és 
négy leánygyermeke élt. Luther 
szülőházának szegénységére jel
lemző, hogy édesanyja is kénytelen 
volt más szegény asszonyok mód
jára a szükséges tűzifát az erdőben 
összeszedni és a hátán hazacipelni. 
Csak a 16. század elején javult 
némileg az anyagi helyzetük. Az 
örökösök 1543-ban 1250 forinton, 
kb. 30.000 pengőn osztozkodhattak.

Luther édesatyja komoly és 
egyeneslelkű ember volt. Különösen 
súlyt helyezett a 4. parancsolatra. 
Teljes szigorral nevelte fel gyer
mekeit. E szigorban neje is támo
gatta. Ha egyébként értettek is 
tréfát, a gyermeknevelésben sem
miképen. De nemcsak a tréfát 
nem értették a gyermeknevelésben, 
hanem a neveléshez sem értettek. 
Azt gondolták, hogy gyermek 
gyermek, s valamennyit egy kapta
fára lehet húzni. Hogy minden 
gyermek egy sajátos egyéniség és 
azért sajátos bánásmódra van 
szüksége, nem tudták. Kitől is

tudhatták volna meg? Saját koruk 
gyermekei voltak e tekintetben. 
Másik nevelési elvük az volt, hogy 
a gyermek verés nélkül épúgy 
nem tud fejlődni, mint étel és ital 
nélkül. Ezért a kis Luther is sok 
és kemény verést kapott. Maga 
mondja, hogy atyja egyszer úgy 
megverte, hogy elmenekült előle 
s megneheztelt rá, míg ismét 
visszaédesgette magához. Hogy 
ezt tette, mutatja, hogy nem lelki 
durvaságból, hanem szülői köte
lességérzetből bánt fiával olyan 
szigorúan. Édesanyjáról meg azt 
mondja Luther, hogy egy ízben 
egy jelentéktelen dió miatt véresre 
verte. Mindamellett teljes szívből 
jót akartak gyermekükkel. Ezt 
érezte ki Luther a vas szigorból is.

Luther később is sokat gondolt 
szülei nevelési módszerére. És 
sohasem helyeselte. Szükségesnek 
tartotta a nevelésnél a gyermek 
egyéniségének gondos figyelembe
vételét s az egyéni nevelési mód
szert, követelte továbbá a szigorral 
együtt a nyájasságot, a bot mellett 
az almát is. Gyermekcsínyeket 
vagy pl. cseresznyelopást nem 
szabad úgy büntetni, mint pénz
lopást, vagy gonoszságot s gonosz- 
lelkűséget.

Érdemes összehasonlítania mai 
„modern“ szülők gyermeknevelési 
módszerét egyrészt Luther nevelési
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elveivel, másrészt., a saját maga 
nyert nevelésével. Összehasonlítani 
és — megdöbbenni. Mert amit én az 
én működési teremen nagy álta
lánosságban látok, az sem egyéni 
nevelés, sem szigorú nevelés, sem 
— nevelés, mert nem „az Ur taní
tása és intése szerint van“. (Efez. 
6 : 4.) Z. H.

Serkenj fel!
0  serkenj fel, ki alva jársz  
S az Úrra vesd a  két szem ed!
Ha tegnap megtiport a gyász,
Ma zengess hálaéneket.
0  serkenj fel, ki holtan élsz 
S az élő  vízből jöjj, ig y á l . . .
Ne sírd tovább, hogy: „oly nehéz“ 
A gyógyitallal 0  kínál.

Mentő kezével tér feléd  
S a keskeny úton ad  helyet, 
Felejted ott a  szenvedést,
Csak egyet érzel, hogy  — szeret.

Szeret, s z er e t . . .  s a  vére hull,
— Keresztje áll a Golgothán, — 
Serkenj fel hát, ki élsz rabul,
A M egváltódé vagy te m ár!

Mk. 13:28—29!
Hazajöttem Budapestről.

A gyorsvonat száguldott. Ná
lánál csak a gondolataim voltak 
gyorsabbak. Hol visszafelé, hol 
meg előre szálltak. Szeretteim van
nak ott is, ahonnan eljöttem s ott 
is, ahova mentem. Hozzájuk száll
tak gondolataim.

Vonat után szekérre ültem. Alig 
hogy helyet foglaltam rajta, érdek
lődtem kocsisomnál a távollétem 
alatt történtek iránt. S ő rögtön 
referált. Mintha várta volna kér
désemet. A nagyon rossz út gyö

törte testemet. Amit mondott, a 
lelkemet sebezte.

Sok történt egy hét alatt sző
kébb pátriámban.

Egy h.-i ember vett egy r.-i 
embertől három malacot. Kél nap 
múlva elhullottak. Némi kártérítés 
szerzése céljából felkereste a h.-i 
ember az r.-it. Nem jött többé 
vissza. Családja kutatott utána. 
Hiába. Végre a csendőrök megta
lálták a Kapósban. Holtan. Halá
los fejsebbel került a Kapósba. 
Gyilkosság történt.

A k.-i állomástól nem messze, 
az országút menti kukoricafölde
ken, a rakásra felállított kukorica
szárak között, álló helyzetben hol
tan találtak egy paprikát árusító 
asszonyt. Gyilkosság történt.

Amerikából hazajött egy ma
gyar család. Hazajött. Aki sokáig 
idegenben volt, az tudja csak, mit 
jelent az : hazajönni. Az ember le 
szeretne borulni és az anyaföldet 
megcsókolni. Az édes anyaföldet... 
A s.-i állomáson leszállt az Ame
rikából hazaérkezett magyar család 
és elindult a szülőfaluba. Egész 
közel van, hamar otthon lesz. Be 
jó lesz az ismerősöket, a rokono
kat látni, köszönteni I így gondolta 
a magyar család. De máskép lett. 
Holtan találták a családot az állo
más és a szülőfalu közötti rövid 
úton. Gyilkosság történt.

Elég! . . .
Nyolc napon belül három szom

szédos magyar és német lakosságú 
község határában három gyilkos
ság. A lelkem nagyon szomorú. 
Elég! . . .

Rettenetes idő jelei ezek. Isten 
nélkül élő emberek olyat csele- 
kesznek, amihez csak az élet 
Urának van jog a : emberéletet csak 
az Ür olthat ki. Ember nem, sem
miféle alapon, jogcímen s szándék
kal. Az élet ura az Úr!

Uram, jöjjön el a Te országod!
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A Te nagy, megváltó, megtisztító 
szeretetednek uralma. A kegyelem
nek Lelke, Uram, ragadja meg a 
bűnös emberi szíveket 1 Hogy ezek 
megtagadják önmagukat s megra
gadjanak Téged. . .

És ti keresztyének, ti Krisztus- 
hivők: legyetek só s legyetek vi
lágosság 1 Gyógyuljon meg a lélek, 
mely veletek érintkezik, mert az 
Úr templomában meggyógyul a lé
lek! Ti pedig az Úr temploma 
vagytok I Ti igaz keresztyének 1 
Akiknek Isten az Istenök s akik 
az Isten népe. Akiknek a minden
ható Úr az Atyjuk s akik ez Atyá
nak fiai és leányai. Akikben lako
zik s akik között jár az élő Isten...

Igaz keresztyéneket keres az Úr. 
Élő templomokra van szüksége e 
gonosz világnak. A kövekből em
beri kéz által épített templomok 
mellett s azokban s azok helyett 
az Úr Jézus Krisztus drága vére 
által szerzett, a Lélek által épített 
lélek-templomokra. Ezt mondják 
nékem a mai idők szomorú jelei.

Mi templomok vagyunk-e ?
„ . . .  tudjátok meg, hogy közel 

v a n l . . .“ Z. H.

Éppen mert bűnös vagy.
lV^oody, a híres evangélista írja 
tV i a következőket: Tábori kór
házban voltam. Éjfélkor egy sebe
sülthöz hívtak, aki nagyon rosszul 
volt. Megkérdeztem, hogy mit tehe
tek érte. így válaszolt: „Segítsen 
rajtam. Olyan nagyon félek a ha
láltól“. Leültem és hirdettem neki 
az örömüzenetet, az Úr Jézus 
szeretetét. Szomorúan rázta a fejét: 
„Jézus engem nem menthet meg. 
Nagy bűnös voltam egész éle
temen át.“

Egyik ígéretet a másik után 
olvastam fel a haldoklónak, imád
koztam vele és reméltem, hogy 
mégis meg fogja érteni hogy Jézus 
a bűnösök Megváltója. De nem

tudtam megvigasztalni. Azután fel
olvastam János evangéliuma 3-ik ré
szét, hogy hogyan ment Nikodémus 
éjjel az Ur Jézushoz. A haldokló 
szemei állandóan rajtam csüngtek 
és látszott, hogy minden szót meg
értett. Amikor ahhoz a helyhez 
éltem: „Amiképen felemelte Mózes 
a kígyót a pusztában, akképen 
kell az ember Fiának felemeltetnie. 
Hogy valaki hiszen Őbenne el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.“ 
— akkor kért, hogy álljak meg. „lgv 
van ott megírva?“ kérdezte. „Igen" 
feleltem. „Nem tudtam, hogy ez 
benne van a Bibliában“ mondta, 
„tessék újra olvasni.“

A haldokló szeme be volt 
húnyva és a gondtelt, szomorú 
vonások kezdtek elsimulni. Ajka 
megmozdult s amikor fölé hajoltam, 
hallottam, hogy azt suttogja: „Ami
képen felemelte Mózes a kígyót a 
pusztában, akképen kell az ember 
Fiának felemeltetnie. Hogy valaki 
hiszen Őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen.“

Mégegyszer kinyitotta a szemét 
és így szólt: „Ez elég nekem. 
Többet ne tessék olvasni.“

. Másnap reggel üres volt az 
ágya. Az ápoló elmondta, hogy 
a fiatalember békességgel a szí
vében halt meg. Csendesen feküdi 
halála előtt az ágyában és időnként 
suttogta: „Hogy valaki hiszen Ő- 
benne, el ne vesszen.“

Hogyan jutott ez a szegény, 
haldokló ember a békességhez? 
Egészen bizonyosan tudta, hogy 
nagy bűnös volt egész életén át 
és azt, hogy a kegyelemre érde
meden. Tudta azt is, hogy bűnei 
romlásba kell, hogy vigyék. Ezért 
sóhajtott és kiáltott megmente- 
tésért. És megragadtadé kegyelmet, 
amely mindenkinek, aki a meg
feszített Jézusban hisz, örök 
életet ad.

,,Azt, aki bűnt nem ismert,
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bűnné létle értünk, hogy mi Isten 
igazsága legyünk őbenne.“ h.kür.sii.. 

Nincs ez veled is úgy, mint 
azzal a haldoklóval volt? Nem 
Vagy és voltál te is ,egész életeden 
át bűnös? De az Úr Jézus meg
menthet téged, ha hözzá menekülsz 
és az Ő keresztjében bízol. Éppen 
mert bűnös vagy, kell a bűnösök 
Megváltójához menned. Olvasd el 
Róma 5 :6 —20. „Ahol megnöve
kedik a bűn, ott a kegyelem sok
kal inkább bővölködik.“

Tisztára mosva.

Egy kis fiú nagyon piszkosan 
ment az iskolába. A tanító 

kiküldte a kúthoz, hogy mosakod
jék meg. Amikor a fiú tisztán ment 
haza, akkor a szomszédok így 
szóllak: Hasonlít a Jancsihoz, de 
nem lehet még sem az, mert tiszta. 
— Amikor az anyja meglátta ilyen 
tisztán, akkor vette csak észre, 
hogy milyen piszkos ő is és meg
mosakodott. Hazajött az apa, meg
látta tisztán a feleségét és a fiát 
és szégyenkezve vette észre, hogy 
milyen piszkos. Ő is azonnal meg
mosakodott. Amikor már az apa, 
az anya és a fiú tiszta volt, ak
kor tűnt fel az anyának, hogy a 
lakásuk is milyen piszkos és rög
tön hozzáfogott a nagytakarítás
hoz. Más lakók is voltak a ház
ban, azok is felfedezték, hogy az 
arcuk is és a lakásuk is piszkos 
és előbb magukat, majd a szobái
kat megtisztították és így nemso
kára tiszta lett a ház a megtiszd- 
tott iskolás gyermektől.

Ez példázat. Vájjon megértjük?

„Még ráérsz.“

Egy tapasztalt Ielkigondozó azon 
gondolkozó t, hogy a hallgatóit 

milyen veszélytől óvja meg első
sorban. Elaludt és álmában 
egy angyal jött és ezt mondta

neki: „Jöjj, megmutatom,, hogy 
melyik veszedelemtől kell leginkább 
megvédened a gyülekezetedet.“ Az 
angyal a gonosz özfellerhfek ösázé- 
jövetelére vezette, akik azon ta
nácskoztak, hogy mivel vihetnék 
az embereket a kárhozatba. Egy 
előlépett s ezt mondta: „Szerte
járok a világban s ezt mondom: 
Nincs Isten.“ — „Nem“, felelte a 
vezetőjük. „e± nem segít semmit; 
mert Isten létezését még a terméj 
szét is érthetően tudtunkra adjá.“ 
Egy másik állt elő s így szólt: 
„Az embereknek ezt fogom mon
dani: „A halállal együtt minden 
elmúlik; a halál után nincs ítélet; 
nincs sem mennyország, sem po
kol. A fa ott marad fekve, ahol 
kidől.“ „Nem“, felelte a vezető, 
„ez sem segíti mert az emberek 
szívébe van írva, hogy meg kel] 
halniok s azután az ítélet jön.“ 
Egy harmadik szólalt meg: „Meg
mondom az embereknek, hogy a 
halállal nem ér véget minden, 
mindnyájatoknak oda kell állni 
Isten ítélőszéke elé. De előbb a ti 
jócselekedeteitekkel kell kiérdemel
netek a mennyet.“ „Nem, nem“, 
felelte a vezető, „még ez sem se
gít minden esetben ; mert az embe
reket nehéz odajuttatni, hogy meg 
legyenek magukkal elégedve, kü
lönösen azokat, akik komolyan 
veszik a dolgot.“ Ekkor egy negye
dik lépett elő s ezt mondta: „Meg
mondom az embereknek, hogy van 
Isten s a halál után jön az ítélet; 
az üdvösséget nem szerezhetitek 
meg a ti jócselekedeitekkel. Nem 
üdvözülhettek máskép, csak Jézus 
Krisztus által; s aztán egy kis 
hazugságot teszek hozzá: Még 
ráérsz!“ „Jó“, mondta a vezető, 
„eltaláltad; neked sikerülni fog; 
csak menj el.“ — Mikor a lel
kész felébredt, tudta, hogy a gyü
lekezetét milyen veszélytől óvja 
leginkább.
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^  K Ü L M I S S Z I Ó

Hir Kínából.
Lapzárta előtt érkezett a követ

kező nyugtalanító hir, írja a „Chi- 
nas Millionen“ : Minden bizonyta
lan. A testvéreknek menekülniük 
kellett Hankauba, mert a vörösök 
visszajöttek. Csak Dr. Witt, Wei- 
denmüller misszionárius és Forst- 
mayer Anna testvér maradhatott itt. 

*
Schneiss misszionárius írja Nan- 

jochból: Az utolsó rablótámadá
sok alatt városunkat is éhínség 
fenyegette, mert élelmiszereket nem 
lehetett behozni. Az árak napról- 
napra emelkedtek és sokan éhen 
haltak volna, ha nem lett volna 
Isten segítsége akkor legközelebb 
hozzánk, amikor a baj a legna
gyobb volt. Bárcsak a kínaiak is 
meglátnák ezt.

*
A londoni angol misszió sür

gönyt kapott, hogy két misszioná
riusnőjét Kínában a kommunisták 
agyonlőtték.

Már hónapok óta aggódva vár
ták a híreket, mert tudomásukra 
jutott, hogy junius 26-án rablók 
kezébe estek. A missziói intézet 
mindent megtett, hogy őket kisza
badítsa, de minden hiábavaló volt. 
A rablók 100.000 dollár váltság
díjat követeltek, amit a missziói 
intézet hajlandó is lett volna ki
fizetni, de a britt kormány elle
nezte ezt, mert attól féltek, hogy a 
kínai rablók, látva a sikert, majd 
még jobbanfelbátorodnak. Augusz
tus elején jött a hír, hogy az egyik 
misszionáriusnőnek az egyik ujját 
levágták. Erre a missziói intézet 
megint megpróbált mindent lehe
tővé tenni kiszabadításukra. Szep
tember 1-én az egyik misszioná
riusnőt halálra ítélték és a vesztő

helyre vitték, de még nem vitték 
véghez a halálos ítéletet. „Csodá
latosan megmenekültünk“, írja a 
missziói intézetbe az egyik misz- 
szionáriusnő. „De nagyon fáradtak 
vagyunk és várunk tőletek jó híre
ket“. Lélekben mindig a chungani 
missziói állomás keresztyénéinél 
voltak és a következőket írták ró
luk a missziói intézet vezetőségé
nek : „Kérlek, vigasztaljátok meg 
őket, mi nem tudunk nekik írni és 
tőlük sem tudunk hírt kapni. Isten 
kegyelme csodálatosan velünk van. 
Csak az Ő dicsőségére akarunk 
élni.“

Ezután jött a kivégzés hire.
*

Kansu Chinghai tartománynak 
Tankar nevű városában a moha
medánok 20.000 férfit és fiút öltek 
meg. A Kína-Inland Misszió egy 
amerikai misszionáriusa, aki 3 hó
napi tanulmány ut után észak 
Kína éhínségben levő területein 
keresztül hazautazott, jelentette, 
hogy a mohamedán bandák a 
város férfilakosságát lemészárol
ták. Nők közül csak néhányat öl
tek meg, olyanokat, akik férjeiket 
védelmezni akarták. Már hosszabb 
idő óta forrongott Kansu és több 
apróbb lázadás volt a fanatizált 
mohamedánok között. A szemta
nuk szerint ez volt a legborzal
masabb az eddigi mohamedán 
lázadások közül. A férfilakosságot 
kivétel nélkül megölték, mert Allah 
akarata szerint, csak az a moha
medán jut be biztosan a mennybe, 
aki tíz kínait megölt.

Imádkozzunk Kínáért 1

G O N D O L A T O K  ^

Aki a mennyben aratni akar, 
annak a földön kell vetnie.

A feleslegnek akkor van értéke, 
ha azt mások javéra fordítjuk.

Hilty.
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Tudakozzátok az Írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Febr. 1. Máté 2 0 :1 — 16. I. Kor. 9 : 
24—27. Luk. 10: 3 8 -4 2 . F ii  1 :2 7 - 2  : 4. 
Pál apostol Urához és Királyához hason
lóan arra vágyik, hogy Isten gyermekei 
egyek legyenek, s ez legyen a világ gyer
mekei előtt a legmeggyőzőbb bizonyság- 
tétel arról, hogy ők valóban a Krisztuséi. 
„Egy lélekben, egy érzéssel viaskodjatok 
az evangélium hitéért“, „egyenlő indulattal 
legyetek, ugyanazon szeretettel viseltesse
tek, egy érzésben, egyugyanazon indulattal 
lévén.“ Milyen nagy hiánya van ennek az 
egységnek ma is Isten gyermekei között. 
S mi ennek az oka ? Az. hogy a keresz
tyének nem értették meg a kereszt leg
mélyebb titkát, hogy az önmagunktól is 
szabaddá tesz, s ennek folytán az egyesek 
életében az „én“ uralkodik, s nem tudják 
egymást „különbeknek tartani önma
guknál.“

Febr. 2. Máié 11 : 20—30. És. 62. Hogy 
lángol itt a próféta szavain keresztül az 
Urnák szeretele népe iránt I Sionért, dicső
ségének templomáért és Jeruzsálemért, a 
szent városért, nem hallgathat, mert meg 
akarja menteni és meg akarja dicsőíteni. 
Orizőket állít Jeruzsálem kőfalaira, prófé
tákat, akik folyvást emlékeztetik bűneire, 
melyeket meg kell bánnia, de Istennek 
lángoló szeretetére is, amellyel kitárja felé 
mentő karjait. S nem igy tett Isten mindig 
az 0  népével ? Nemcsak Izraellel, hanem 
mindazokkal, akik a leghatalmasabb hivó 
szózat, a Golgota keresztjének beszéde által 
az Övéi leltek. Ma is lángol az ő  szeretete 
s hirdeti,a szabadulást, a jutalmat. Boldog, 
akit az Ür eszközül használhat föl az öröm
üzenet hirdetésére, de boldog minden szív 
is, amely azt befogadja.

Febr. 3. Máté 1 2 :1 -2 1 .  És. 63. 64. 
Az Isten után vágyakozó, bűnbánó szívek
nek legmegragadóbp hangjait viszhangozza 
itt a próféta. ¡Megváltás után sóvárognak 
a lelkek, s hiszik, hogy a megváltás el fog 
érkezni az Atyától, akit már most Megvál
tónak mernek nevezni, évszázadokkal az-

I előtt, mielőtt a Megváltó testben megjelent 
és a váltság munkáját elvégezte volna. 
Erezzük, hogy Krisztusnak, lelki üdvössé
günk fényes napjának sugarai előre vetőd
tek már az Ö földre érkezte előtt, s föl- 
gyujtották a bűnbánat tüzét a szívekben. 

 ̂ S erre a forró kérésre: „Óh, vajha meg- 
- szakasztanád az egeket és leszállnál!“ 
I felelhetett-é mást, minthogy csakugyan 
' megszakasztolta az egeket és leszállt ? 1

Febr. 4. Máté 12: 22—37. És. 65. Aki 
keresi az Urat, annak fejére áldás száll, 
aki elhagyja, azt utoléri az átok. A keresők 
találnak és megelégíttetnek, örvendenek 
és vigadnak, a hirteleneknek lelke pedig 
eleped az éhségtől és szomjúságtól, kiálta
nak és jajgatnak. Üj ég és új föld vár Isten 
népére, ahol nem lesz többé fájdalom és 
sírás, nem lesz hiábavaló, eredménytelen 
munka, mert minden munka meghozza a 
maga áldott gyümölcsét. Ennek az új föld
nek a legdicsőbb ismertető jele lesz a tel
jes békesség, mely rajta uralkodni fog. 
Mikor jő el ez az új ég és új föld ? Majd 
ha újra eljön az Ür Jézus Krisztus dicső
ségben. Várod-e az Ö eljövetelét ?

Febr. 5. Máté 12 :38—50. És. 66. Ésaiás 
próféta írásainak befejezése is ugyanaz, 
ami annak egész tartalmán végighúzódik, 
ítéletet hirdet a hitetleneknek, kegyelmet 
a megtérőknek. , A végső ítéletkor is meg 
fog látszani az Ür keze az ö  szolgáin és 
haragja ellenségei fölött 1 S ha ez most a 
mi gyarló emberi szemeink előtt nem min
dig egészen világos is, azért most is úgy 
van ez, hogy az Ür rajta , tartja megőrző, 
védő, nevelő kezét az Övéin, s haragja 
alatt vannak azok, akik nem tértek meg 
őhozzá. De most még a kegyelem idejét 
éljük, a harag alatt levők is megtérhetnek, 
az Ür hívja őket, s ha hallgatnak a hívó 
szóra, besoroztatnak Isten népének sere
gébe.

Febr. 6. Máté 1 3 :1 —23. Jer. 1. Senki 
sem lehet próféta a maga elhatározásából. 
Isten hívja el a prófétákat, mert Ö mér 
eleve, még születésűk előtt, annak szánta 
őket. S hiába szabadkozik a kiválasztott 
a maga gyengeségével, tehetetlenségével, 
mint egykor Mózes (II. Móz. 4.) és mint 
most Jeremiás, az Úr nem áll el a maga 
szándékától. Nem a maguk erejében kell 
végezniük az elhivottaknak a munkát, az 
Ür adja meg a munkatervet (10. v.) s Ö 
adja meg az erőt a munka elvégzésére. 
(17—19. v.) S így van ez Isten minden 
gyermekének életében. Próféta nem lehet 
mindegyik, de elhívást, munkát, s ahhoz 
bölcseséget és erőt mindegyik kap az Űrtől.

Febr. 7. Máté 13 : 2 4 -4 3 . Jer. 2 : 1— 
19. A próféta megkapja a maga megbíza
tását. Emlékeztetni kell neki Isten népét 
arra, hogy valamikor ragaszkodott az Úr
hoz, de később elfordult Tőle. Volt-e erre 
oka ? Nem tapaszlalt-e az Úr részéről sze
retetek hűséget ? Nem kapott-e meg Tőle
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mindent, amire szüksége volt ? Nem volt-e 
az Úr az életnek soha ki nem apadó for
rósa az ő számára ? S mégis el tudott 
fordulni ettől a forrástól, s önnönmaga 
által készített kutakból meríteni. — Mily 
fájdalom, hogy ez az üzenet ma is szólhat 
a keresztyén népeknek, akik előtt pedig 
még mélyebb forrásai nyíltak a kegyelem
nek a Golgotái kereszt tövében.

Febr. 8. Luk. 8 :4 - 1 5 .  II. Kor. 12: 
1 -1 0 . Jón. 1 1 :2 0 -2 7 . Fil. 1 :1 2 -2 1 .  Mi
lyen soká próbálkoznak még Istennek hű
séges gyermekei a magok erejével. Azt 
hisszik, hogy nekik kell erőfeszítéseket 
tenniük, hogy jó keresztyének lehessenek 
s munkát végezhessenek az Úrért. Pedig 
mindig sikernek titka a saját erőnk teljes 
összetörettetése. Akkor tudjuk csak teljes 
bizalmunkat az Úrba és az Ö erejébe vetni. 
Ez Pál apostol tapasztalata és azóta sok 
keresztyéné. Legyen ez a tied is.

Febr. 9. Máté 1 3 :4 4 -5 8 . Jer. 2 :3 0 - 
37. Vétkeink választanak el bennünket az 
Úrtól, aki szent, s nem vállal közösséget 
a bűnnel. De ha bűneinket megbánjuk s 
az Úrnak kiszolgáltatjuk, akkor összekötte
tésbe kerülhetünk Vele. Mily szörnyű sö
tét és kemény azonban az emberi szív, 
amely ahelyett, hogy megbánná bűneit, szé
píti vagy elrejti őket. Ez utálatos az Úr 
előtt, ez a kárhozat útja. A Golgota ke
resztje szól erről legvilógosabban. Ott érte 
el a tetőpontját a bűn, amelyből nincs 
más szabadulás, mint az alázatos bűnbó- 
nat s elfogadása annak a kegyelemnek, 
amelyet a Megváltó halála hirdet.

Febr. 10. Máté 1 4 :1 — 12. Jer. 3 : 8 — 
25. A kettészakadt zsidó néphez, Izrael és 
Juda fiaihoz szól ez a beszéd. Izrael volt 
az első, aki elpártolt az Úrtól s kő és fa
isteneknek hódolt. De követte a példát 
Júda is, amely még nagyobb mértékben 
tapasztalhatta Istennek atyai szeretetét. 
Mélységes fájdalom szól ezekből a sza
vakból. De kereső, hivcgaló, megbocsátó 
szeretet is. „Térjetek meg“ szól az Úr, s 
újabb kegyelmet, újabb áldásokat kínál 
hűtelen gyermekeinek. Bizony hű az Úr, 
nem egyszer, nem kétszer, hanem sokszor 
felajánlja nekünk megbocsátó, megmentő 
szeretetét. Elfogadtad-e már ?

Febr. 11. Máté 14: 1 3 -2 1 . Jer. 4 : 1 -  
28. Aki nem szántja meg jól a földjét, 
hanem tövisek közé veti a magot, az el 
lehet ró készülve, hogy a tövisek el fogják 
fojtani a termést. A lelki életben is érvé

nyesül ez, az egyes embernél épen úgy, 
mint a nemzeteknél. Nincs más segítség; 
mint új ugart szántani, a bűnbánat ekéje 
vei fölhasogatni a szívet s abba veti 
belé Isten igéjének drága magvót. A pró 
féta szavain keresztül Isten intő hangj 
hallatszik: „tisztítsd meg szívedet a gonosr 
Ságtól, az Ó fájdalma szólal meg : „Bizon; 
bolond az én népem, engem nem isme; 
nek.“ Hány emberre, hány népre,kellel 
ezt mér azóta is elmondania az Úrnak

Febr. 12. Máté 14 : 2 2 -3 6  Jer. 5. A 
nem akar engedelmeskedni az Úrnak, a 
megtagadja az Ö létezését, s merészei 
állítja, hogy nem kell félnie Isten haragjí 
tói, mert hiszen Isten nincs. Csoda-e, li 
az ilyen káromló beszédre haragjának lég 
keményebb éreztetésével felel az Úr? A1 
őt hálátlanul, hűtelenül, sőt kihívó gőggi 
elhagyja, annak tapasztalnia kell maji 
hogy az Úr is elhagyja őt, s előbb utób 
ennie kell vétkeinek keserű gyümölcsé 
Öh, bár a mi magyar népünk is megtérít 
míg tart számára a kegyelem ideje, ami 
az Úr, bár dorgálja, nem teszi egésze 
semmivé

Febr. 13. Máté 15: 1—20. Jer. 6. Mi 
legnagyobb haragjának kitörésén kereszti 
sem hallgattatja el az Úr megtérésre hí; 
szavát. „Térj eszedre, óh Jeruzsálem, ho; 
el ne szakadjon tőled a lelkem“ kiáll, 
oda a népnek, amely pedig már csorde 
lig töltötte bűneinek poharát. Mór szégye 
kezni és pirulni sem tud, az Úr hívó sz 
vára csak visszautasítással tud feleli 
„Nem megyünk! Nem figyelünk 1“ ez 
felelet az Úr szeretetének szavára. A tűi 
lem poharának is be kell hót telnie: J 
Úr megvetette őket 1“ Micsoda hatalm 
figyelmeztetés minden engedetlenkedő sí 
mára I

Febr. 14. Máté 15 :21—39. Jer. 7: 
20. A templom magában véve nem sze 
hely, ha a benne összegyülekezők óhitat 
Isten után való vágyódása meg nem sze 
teli azt. Fliába megy a templomba az, e 
egész életével megcsufolja Istent, láb! 
tapodván az ő  törvényeit. Az által, ho 
vasárnap elmegy a templomba, nem le 
szentté, ha hétköznapjait pedig nem 
Isten jelenlétének tudatában. Külső sz 
tartások, liturgiák sem teszik szentté 
templomot, csak az Igének világos, lia 
hirdetése, imádkozó szíveknek alázat 
meghajlása az Úr előtt, neki átadott é 
teknek a bemutatása. Vargha Gyűlt
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