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Elrejtőzködő Isten.

Bizony, te elrejtőzködő Isten vagy, (Ésaiás 45:15.) — mondja a 
próféta, de mindjárt utána teszi: „Izraelnek Istene szabaditól“ 
Tehát nem mindig és nem örökké elrejtőzködő, hanem elénk 

jövő, magát előttünk megnyilatkoztató Isten is. Mikor és miért elrej
tőzködő ?

El van rejtőzve Isten a hitetlenek előtt. Akik a maguk útjain 
járnak, a világnak és a bűnnek szolgálnak, azok nem ismerik Istent, 
azok előtt el van rejtve az Ő lénye. Istent keresni kell. „Keressétek 
az Urat“, mondja ugyanez a próféta (55:6) s így folytatja: „amíg 
megtalálható, hívjátok Öt segítségül, amíg közel van.“ Isten tehát 
megtalálható, mert közel van, mindaddig közel, míg tart a kegyelmi 
idő, amelyet következetes, makacs ellenállással el is lehet veszíteni. 
Keressétek Istent, mert Ő is keres titeket, de csak akkor találkozhat
tok, ha ti is keresitek őt, mert ha nem keresitek, akkor futtok előle, 
s jaj, ha lejár a kegyelmi idő, s megszűnik utánatok menni, — örökre 
elrejtőzik.

Elrejtőzik Isten néha gyermekei elől is, mikor a megpróbáltatá
sok, szenvedések, szorongattatások felhője úgy felhalmozódik a hívő 
lélek fölött, hogy nem látja Isten arcát, s félni, csüggedezni, hábo- 
rogni kezd. Nehéz próbája ez a hitnek, de próba, mert erre szükség 
van. A tűzpróba megtisztítja az aranyat s a tűzpróbában tűnik ki 
valódisága, értéke. Te hívő lélek 1 Isten elrejtőzése előled csak ideig
lenes, arra való, hogy a hittel kiállott próba után annál fényesebbnek 
lásd dicsőséges arcát. Ne feledd, hogy Megváltód, ezt a szenvedést is 
hordozta érted a keresztfán, mikor így kiáltott: „Én Istenem, én Iste
nem! miért hagytál el engemet?“ (Máté 27:46.) S nemcsak érted 
viselte, hanem helyetted is, hogy neked sohase kelljen azt hinned, 
hogy Isten elhagyott.

De elrejtőzködő Isten Ő bizonyos értelemben mindig és mindenki 
előtt. Vannak titkai, melyeket emberi elme meg nem érthet. Vannak 
lényének olyan csodás vonásai, melyeket emberi értelem ki nem 
fürkészhet. Még legkedvesebb szolgáinak egyike Mózes sem láthatta 
teljesen az ő  dicsőségét. Mikor kérésére, az Úrnak dicsősége elvonult



26 F é n y s u g á r “
előtte, a kőszikla hasadékába kellett állnia, s az Úr kezével takarta be 
őt, míg előtte elvonult, hogv ne láthassa meg orcáját, amit nem láthat 
élő ember. (II. Móz. 3 3 :1 8 —23.)

Mindent nem láthatunk meg Istenből, mindent nem érthetünk 
meg. De amennyit látnunk kell, azt megláthatjuk, amit értenünk kell, 
azt megérthetjük. S az éppen elég. Odafönn a dicsőségben bizonyára 
többet fogunk látni és érteni. Vargha Gyuldné.

— <>—

Lépések a győzelem felé vezető úton.
L. Thimme könyvéből.Engedd, hogy a szent Isten jelen

léte egész szívedet betöltse. 
Szedd össze oly könnyen szétszó
ródó gondolataidat erre az egyetlen 
nagy és szent tényre: Isten jelen 
van. Legyen előtted az, hogy Isten 
jelenléte nemcsak körülvesz, mint 
a levegő, hanem betölti a bensődet 
is. Mert a Szentírás eléggé érthetően 
mondja : „Magasságban és szent
ségben lakom, de a megrontottal 
és alázatos szívűvel is, hogy meg
elevenítsem az alázatosak lelkét 
és megelevenítsem a megtörtek 
szívét.“ (Esaiás 57:15.) é s : „Avagy 
nem tudjátok-e, hogy a ti testetek 
a bennetek lakozó Szent Léleknek 
temploma, melyet Istentől nyerte
tek ; és nem a magatokéi vagytok? 
Mert áron vétettetek meg; dicsőít
sétek azért Istent, a ti testetekben 
és lelketekben, amelyek az Istenéi.“ 
(I. Kor. 6 :1 9 -2 0 .)

Ezért megdönthetetlen tény, hogy 
a szent Isten a Szentlélek által 
minden hívőben lakik. Jelenléte 
nem oly távolságú, mint az ég, 
hanem közvetlen közeli. Ez a szent 
Isten jelenléte, mely átható fény 
és nincs benne semmi sötétség.

Ha győzni akarsz, „úgy ismerd 
meg Isten lényét az Ő szentségé
ben. Tanulmányozd Isten lényét 
Izrael történetében, kutass és lásd 
meg, hogy a szent Isten népének 
egy bűnét sem engedte e l !

De tanulmányozd Isten szent
ségét a Kereszt jelében is. Ha 
Isten egyetlen Fiát sem kímélte má

sok bűne miatt, mennyivel kevésbbé 
kíméli azokat, akik önkényesen 
saját bűnükhöz ragaszkodnak.

Gondolj a szent Isten jelenlétére, 
aki a bűnös világot az özönvízben 
megsemmisítette, Sodomára és 
Gomorára tüzet bocsátott és aki 
az ítéletet a saját házán kezdi.

De gondolj a szerető  Isten 
jelenlétére is. Mert Isten úgy sze
rette a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta. Ha Isten annyira szerette az 
elveszett világot, hogy lehessen 
leírni az ő szeretetét a gyermekei 
iránt? Ha Isten szentsége tűz, 
milyen tűznek kell lennie Isten 
szeretetének ? 1 Olyan tűz, amely
ről némi csekély fogalmat nyerünk, 
mikor ezt olvassuk: Erős a szeretet, 
mint a halál, kemény, mint a sír 
a buzgó szerelem; lángjai tűznek 
lángjai, az úrnak lángjai. Sok vizek 
el nem olthatnák a szeretetet, a 
folyóvizek sem boríthatnák azt el. 
(Énekek éneke 8 :6 —7.)

Ha győzni akarsz, gondolj erre 
a szeretetre. Azt hiszed, hogy 
tudsz káromkodni, vagy csak pa
naszkodni is, ha Isten szeretetének 
gondolata megtölt téged? Azt hi
szed, hogy tudsz ellentmondani, 
vagy ütni, ha arra gondolsz, aki 
téged előbb szeretett? Ez lehetetlen.

Nos, miért nem gondolsz Isten 
szeretetére, amelyben hiszel és 
amelyet tapasztaltál? Nem tudod, 
hogy a gondolatok mennyire be
folyásolják az ember jellemét és 
cselekedeteit ?
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Gondolj a segítő  Isten jelen

létére is. Ez is tény. Az élő Isten 
üdvözítő, azaz megmentője és 
segítője minden embernek, külö
nösen a hívőknek. Sion Királya 
igazságos és segítő. Isten Fiának 
adatott minden hatalom mennyen 
és földön. És Ő veled van min
den nap.

Ha győzni akarsz, gondolj erre!

GYŐZELEM.
Nagy éjszakábó l 
H ajnalra várni,
M élységek közül 
M agasba vágyni: 
G y ő z e l e m !

Szirén dalokra  
So sem  figyelni,
Krisztus szavára  
,,Igen“-t feleln i: 
G y ő z e l e m !

Nemes haraggal 
Bálványt taposni, 
Ellenségidet 
Im ádba vonni: 
G y ő z e l e m !

Mindig ragyogva  
Feléje menni,
— Feszítsenek bár  — 
K ez éb e ’ lenni: 
G y ő z e l e m !  J.l.

— ❖ —
A mi napunk.Borús, téli reggelen a városba 

igyekeztem. A tiszta időben 
olyan szép, napsugaras vidékünk 
felett sűrű felhők tornyosultak. 
Napsugarat nem lehetett látni. — 
Olyan volt a táj, mintha már az 
éjszaka közelednék. Elég hosszú 
utat teltünk meg a villamos vasút
tal, amikor egyszerre szétszakad
tak a felhők és a nap fényes, pi
ros sugarai áttörtek közöttük.

Sokat mondtak nekem ezek a 
napsugarak. Mikor otthonról elin
dultam, nehéz események foglal
koztattak. Úgy éreztem, mintha az 
ellenség nagyon erősen körülfogott 
volna bennünket. S a felragyogó 
napsugár azt hirdette nékem, hogy 
az ellenség támadhat, áraszthatja 
magából a sötétséget, emberi sze
mekkel nézve a dolgokat, azt a 
látszatot keltheti, mintha az ég be
borult volna felettünk, de a bajok, 
nehézségek, küzdelmek, harcok 
mögött ott van Ő, ott ragyog sze- 
retete felénk, ott tartja rajtunk te
kintetét s védelmünkre kel, nem 
engedi, hogy valami baj, „valami 
kár érhesse azokat, akik Őbenne 
bíznak. Ha hittel tekintünk fölfelé, 
lelki szemeinkkel láthatjuk Őt, a 
mi fényes napunkat s nem kell 
félnünk, nem kell aggodalmaskod
nunk, nem kell elcsüggednünk. Ő 
győzelemre visz bennünket. Elmúl
nak majd a nehéz idők, a meg
próbáltatások napjai, amikor az 
Úr hitünket akarta erősíteni s mi 
boldog szívvel, ujjongó örömmel 
magasztalhatjuk Őt, akinek Ígére
teiben, hűségében soha nem csa
lódhatunk. P. E. d. f.

A cél.

Nem balga az a vándor, aki el
hagyja az atyai házat és ván

dorútra lép, anélkül, hogy tudná 
hogy hová? — Nem balga az a 
hajós, aki a kikötőt elhagyja és a 
viharos tenger felé veszi az útját 
iránytű, kormányrúd és vitorla 
nélkül, nem tudva azt sem, 
hogy hová akar menni ? — Olyan 
sok ember járja az élet útját cél 
nélkül. Az ilyenek a kárhozat part
ján fognak kikötni. Óh kedves lé
lek ébredj fel és irányítsd hajódat 
az üdvösség és örökélet partja felé.
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Győzelem az utolsó órában.

Súlyos beteget hoztak be a S.-i 
kórházba. Az orvosi vizsgálat 

megállapította, hogy a felépülésre 
semmi remény, sőt a halál rövid 
időn belül bekövetkezik. Az ötven 
év körüli, keserű arcvonású férfi 
nehéz küzdelemben, ziháló mellel 
feküdt az ágyon. Minden órával 
gyöngébb lett. Az ápoló diakonisz- 
sza testvér szeretettel hajolt föléje : 
„Nem volna jó, ha szólnék a lel
kész úrnak ? Mindennap le szokott 
jönni a kórházba.“ De a szenvedés 
barázdálta arc erre a szóra ke
ménnyé és gúnyossá torzult. Élesen 
és hidegen sziszegte: „Egész éle
temben azon munkáltam, hogy 
minél hamarább kipusztüljanak az 
összes papok. Nem akarok még a 
halálos ágyam mellé is egyet!“ — 
Mikor a testvér odakünt érdeklő
dött, kicsoda ez a kemény ember, 
megtudta, hogy egyike azoknak a 
hitetlen íróknak, akik egyetlen cé
lul tűzték maguk elé, minden lehet
séges eszközzel harcolni a keresz- 
tyénség ellen. Támadó, gúnyoló, 
botránkoztató iratai felmérhetetlen 
kárt okoztak a lelkekben.

A testvér nem adta fel a re
ményt. Az Úr elé vitte a haldokló 
lelkét és másnap, amikor még 
gyöngébben zihált a melle, még 
egyszer feltette a kérdést: „Talán 
mégis jó volna, ha a lelkész úr 
jön n e?“ — „Nem!“ — volt a rö
vid. rideg válasz. A testvér nem 
tehetett mást, ápolta szeretettel, 
mint eddig.

A délutáni orvosi vizsgálat után 
csak annyit mondott az orvos: 
„Aligha éri meg a reggelt.“ Éjszaka 
a testvér többször benézett hozzá. 
Ügy tizenkettő felé, mikor a testvér 
megállt az ágy mellett, egyszerre 
csak megszólal a beteg gyönge 
hangon : „Kedves testvér, eljön egy 
elkész éjszaka is ? “ „Ha valaki

hívja, készséggel és azonnal.“ 
Hosszú hallgatás. A testvér éppen 
meg akart fordulni és kifelé indulni, 
amikor megszólal a beteg: „Hivassa 
el, kérem, a lelkész urat!“

A lelkész rövid időn belül ott 
ült az ágy mellett. A testvér kívül 
maradt az ajtón. Körülbelül egy 
óra hosszat maradt a lelkész a 
beteg mellett. Hogy mit beszélget
tek ez idő alatt, azt az úron kívül 
csak a lelkész tudja, de a beteg 
arcán valami földöntúli nyugalom 
volt, mikor a lelkész eltávozott. 
Mikor a testvér reggel felé belépett 
a szobába, a beteg ajka mozgott, 
mintha valamit susogna. Lehajolt 
hozzá és hallja, amint az elhaló 
hangon suttogja a következő sza
vakat: „Hiszem, hogy az Úr Jézus 
Krisztus engemet, elveszett és el- 
kárhozott embert megváltott, a bűn
nek, halálnak és ördögnek hatal
mától megszabadított . . .“ s azzal 
vége lett. A szemek üvegesen me
redtek a testvérre, de az arcon tel
jes nyugalom volt.

Alig hogy kivilágosodott, egy 
öreg-öreg falusi asszony tudakozó
dott alázatosan a portásnál egy 
beteg után. „Róza testvért keresse 
az első emeleten, az majd meg 
tudja mondani a többit!“ — mondta 
a portás. Az öreg esszony felment 
az emeletre s mikor Róza testvért 
megtalálta, megkérdezte tőle, hogy 
él-e még a fia? „Nincs egy órája, 
hogy meghalt. Még itt fekszik a 
szobában.“ Az öreg asszonv szemé
ből kicsordult a könny: „Ha mel
lette volt, mondja el nékem, hogyan 
ment el ? “ A testvér elmondta ele
jétől végéig, mit tapasztalt, s mik 
voltak a beteg utolsó szavai. „Oh 
hála, hála az Úrnak!“ — tört ki 
az öröm az öregasszonyból. „Most 
már én nem is kívánok mást, csak 
odatérdejni az ágya mellé és hálát 
adni az Úrnak! Két nap óta, amióta 
meghallottam, hogy behozták ide
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a kórházba, mást sem tettem, csak 
az Úr előtt álltam és könyörögtem 
számára kegyelemért, hogylegalább 
most, az utolsó óráján meg tudjon 
alázkodni Isten előtt. És ímé, az Úr 
meghallgatott. Mégis volt értelme, 
hogy az Úr ily soká itt a földön 
tartott. Hála, hála az Úrnak 1“

Kis bűn?

A rossz hangulat kis bűn? Egy
általán bűn? — Keresztyén

nek bűnnek kell tekinteni és nem 
kicsiny bűnnek. Rossz egészség és 
gyötrő gondok nem magyarázzák 

, meg a beteges érzékenységet. Ezek 
arra kell, hogy indítsanak minket, 
hogy kímélettel és szeretettel köze
ledjünk az ilyenekhez, de ez azért 
nem mentség. Miben nyilvánul a 
rossz hangulat ? — Hideg tekintet
ben, rövid, egyszavú válaszokban, 
részvétlenségben környezetük iránt, 
vagy egy maró megjegyzésben, 
komor hallgatásban. Abban, hogy 
beszélnek arról, aki megbántotta 
őket, de az illetőnek nem mond
ják meg. Szeretik azt a látszatot 
kelteni, mintha vértanúk volnának, 
mintha valami nagy megbántás 
érte volna őket és ezt kifejezésre 
is juttatják részben szavakban, 
részben csendes, gúnyos arckifeje
zésben.

Hogyan egyeztethetők össze 
ezek a jelek a bibliai figyelmez
tetéssel, hogy szeressük felebará
tunkat, hordozzuk őket és bocsás
sunk meg nekik? Máté 5, 43; 19, 
19; János 13, 43; 1. Ján. 3. 18; 
Kolossá 3, 13—23; Efezus 5, 1,2.

És azután ?

1000 em ber közül csak 100 éri 
meg átlag a 75 évet, 38 a  85 évet 
és 2 a  95 évet. Érdekes össze
hasonlítani az  em beri kort m ás 
teremtmények korával. A  fák közül

a  szilfa 335 évig él, a  gesztenye 
600 évig, az  olajfa 700 évig, a 
cédrus 800 évig, a tölgyfa 1550 
évig. Vannak egyes vidékeken  
olyan fák is, am elyek 2800, sőt 
5000 évig is élnek. A halak nagyon  
m agas kort érnek meg. A  magas 
koruk miatt ritkán halnak meg, 
vagy m egfogják őket, vagy vala
mely ragadozó halnak m artalékává 
lesznek. A ponty Matuzsálem-kort 
ér meg és minél öregebb, annál 
nagyobb lesz. A négylábú állatok 
közül az  elefánt 1000 éves is lehet. 
Milyen öreg vagy te?

És azután 1

Honnét ? —  H ovál
Egy lelkészt megkérdezett, egy 

szent dolgokból gúnyt űző fiatal
ember, hogy milyen textust fog 
m ajd választani az  ő  halotti beszé
déhez. Mire a lelkész kom olyan  
igy válaszolt: „A Bibliából semmi
esetre sem  fogok választani, hanem  
a H iszekegyből. Még pedig azt, 
hogy ,,m eghala és eltemetteték és 
szállá a lá  poklokra.“

G O N D O L A T O K  ^

Newton Izsák, a nagy termé
szettudós, (megh. 1727. márc. 31.) 
mondta egyszer a következőt: ,,Ne 
olvasd úgy az Evangéliumot, mint 
az ügyvéd a végrendeletet, hogy 
lássa, hogy tulajdonképpen mi is 
van benne; nem, neked úgy kell 
olvasnod, mint ahogy az örökös 
olvassa, aki várja a nagy örök
séget.“ —

Fontos, hogy milyen gondola
tok, emlékképek, reménységek, 
képek fordulnak meg a mi gon
dolatkörünkben. Vizsgáld meg ma
gad keresztyén testvérem, hogy 
mivel foglalkozol te gondolatod
ban napközben. Ez lesz a valódi 
tükre belső életednek. Stoecker.
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Isten vezetése.

Ozüleim, — írja egy fiatal leány
a zsidó vallást nagyon komo

lyan vették és a keresztyénséggel 
való minden összeköttetést árulás
nak tartottak.

Gyermekkoromban a szokásos 
hitoktatásban részesültem, tanul
tam keveset héberül is. Anyám 
nem törődött azzal, hogy a vallás
sal kapcsolatban milyenek a gon
dolataim. Büszke voltam arra, hogy 
zsidónő vagyok. 18 éves korom
ban néhány zionista zsidóval is
merkedtem meg s ideálommá lett: 
szegény, hontalan népünk száméra 
új hazát építeni a régi Palesztiná
ban. Szüleim le voltak sújtva, 
mert szembehelyezkedtem minden
nel, ami régi volt s a régi vallá
sos gondolatokat egészen félretet
tem. A tej- és mezőgazdaságot 

. kezdtem tanulni azzal a szándék
kal, hogy egy barátnőmmel Palesz
tinába megyek és ott egy zsidó 
telepítvénybe lépek be.

Isten azonban más útra veze
tett. Különböző nehézségek el
keserítettek és szüleim tanácsára 

charlottenburgi iparművészeti

kénéiért kellett a Messiásnak 
reszthalált elszenvednie.

Szüleimmel őszi pihenésre egy 
tengerparti városba utaztunk. S 
az ott eltöltött hetek hozták meg 
életemben a döntést. Az Újtesta
mentum olvasását nem tudtam 
abbahagyni és Krisztus naggyá 
lett előttem. Békességet találtam. 
— A következő két esztendő na
gyon nehéz idő volt. Atyámmal 
folytatott beszélgetés után nem 
maradt más hátra, minthogy ke- 
resztyénségemet elrejtsem. Temp
lomba nem mehettem és arra, 
hogy keresztyén közösségben részt 
vegyek, gondolni sem lehetett. Két 

múlva kértem szüléimét, hogyev

iskolába iratkoztam be s ott egy 
komoly katholikus tanár osztá
lyára kerültem. Ez bevezetett min
den idők keresztyén művészetébe. 
Néhány keresztyénnel is megismer
kedtem nála, többek között egy szi
léziai nemes származású leánnyal, 
akivel lassanként szoros barátsá
got kötöttem. Harcaink, nehézsé
geink voltak s a magunk tehetet
lensége arra indított bennünket, 
hogy kezünkbe vegyük a Bibliát. 
Megkezdődött bennem a küzde
lem . . . ha elfogadom az ^ te s ta 
mentumot, akkor minden régi né
zetem összeomlik. Ha elismerem 
a magam bűneit, akkor azt is el 
kell fogadnom, hogy népem bű

tanulmányaim folytatása végett el
hagyhassam Berlint. Beleegyeztek. 
Boldog voltam. Stuttgartban biblia
köri órákra jártam és sok szerete- 
tet tapasztaltam. Szüleimmel nehéz 
harcok indultak meg. Arpíg függő 
helyzetben voltam, nem is gondol
hattam arra, hogy megkeresztelke- 
désemhez hozzájáruljanak, viszont 
nagyon éreztem annak szükségét, 
hogv végre a saját lábaimon járjak.

Végre, mikor szüleim látták 
határozottságomat, megadták bele
egyezésüket, előbb, mint ezt várni 
lehetett volna. — Röviddel meg- 
keresztelkedésem után, mint bútor- 
tervezőnő kaptam alkalmazást. Most 
pedig, mint egy leány-bibliakör 
vezetője, arra vágyom, hogy hű
ségesen szolgálhassam Megvál
tómat.

Olyan sokszor panaszkodunk 
a gonosz szellem miatt, amely né
pünket megrontja. De olyan keve
set gondolunk az Úrra, akinek el 
kell jönnie, ha azt akarjuk, hogy 
másképpen legyen minden. Félünk 
a gonosz sze\\em\ő\, ame\y a \e\- 
ket elpusztílja, de nem imádko
zunk vagy keveset imádkozunk a 
Szentlélekért, aki egyedül tudja a 
lelket felébreszteni.
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Tudakozzátok az Írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Febr. 15. Luk. 1 8 :3 1 -4 3 . 1. Kor. 13. 
Márk 1 0 :3 5 -4 5 . I. Kor. 1 :2 1 —31. A 
nagyravágyás nemcsak akkor elítélendő, 
ha világi eredményekre törekszik, hanem 
akkor is, ha a legszellemibb dolgokban 
való kitüntetést akarja elérni. Milyen szé
pen hangzik az,, hogy Jakab és János a 
dicsőségben az Űr Jézus jobb és balkeze 
felől akarnának ülni. De Jézus nem dicséri 
meg őket ezért, hanem megfeddi. Nekünk 
nem a dicsőséget kell keresnünk, hanem 
a szolgálatot. Urunk és Királyunk is így 
járt elől. A legalázatosabb és legnehezebb 
szolgálatot végezte s a legnagyobb dicső
ség lett osztályrésze. Szolgáljunk alázato
san, önzetlenül, a juhokat pedig bízzuk 
teljesen az Orra.

Febr. 16. Máté 1 6 :1 - 1 2 .  Jer. 7 :2 1 — 
34. Nem az égő-áldozatok és nem a véres
áldozatok, a húsevés vagy a böjt voltak 
fontosak az Úr előtt, hanem az ö szavá
nak való engedelmesség, amely nélkül a 
legszabályosabban elvégzett ceremónia sem 
ér semmit az Ő szemében. Külsőségekkel 
nem lehet az Urat kielégíteni, ö  egész 
szívet, egész életet, egész embert kíván. 
S még jobban kívánhatja ezt tőlünk, akik
ért már megtörtént az igazi nagy áldozat, 
Jézusnak, a szeplőtelen Báránynak a meg- 
áldoztatása. Éhez mér semmit sem lehet 
hozzátenni sem szertartásokkal, sem em
beri érdemekkel, ezt csak elfogadni lehet, 
alázatos bűnbánattal, bízó hittel.

Febr. 17. Máté 16 : 1 3 -2 8 . Jer. 8. Eb
ben a kérdésben: „Ha elfordulnak, nem 
fordulhatnak-e vissza ?“ (4. v.) bér itt az 
a fájdalmas felelet van reá, hogy Jeru
zsálem örök elfordulással fordult el, mégis 
benne van az a lehetőség is. hogy az ,el- 
fordultaknak vissza lehet fordulniok. Oh, 
milyen biztató ez azoknak, akik fáió szív
vel látják, hogy Istennek egy-egy gyermeke 
meglankad, visszaesik a hitéletben, sőt 
talán egészen elfordul az Úrtól. Istennek 
van helyreállító kegyelme is és mi a bűn 
csalárdsága által a már megkezdett he
lyes útról letérteknél imádkozhatunk, hogy 
az Urnák kegyelme fordítsa vissza őket 
az igazságnak útjára. De az ilyeneknek 
nagyon mélységes összetörettetésre van 
szükségük. Súlyos sebeket nem lehet egy 
kis tapasszal begyógyítani, alapos megtisz- 
tittatásra. operáló késre van szükségük. 
Lanyha szeretettel, álbékesség hirdetésé
vel nem segítünk az elfordultakon, erős 
szereidre van szükségük, az Ur szerete- 
tére, amely át kell hogy hevítse imádsá
gainkat, előttük való bizonyságtételünket.

Febr. 18. Máté 17: 1 -1 3 . Jer. 9. Mi
lyen szomorú az és az embernek milyen 
mélyre sülyedtségéről tesz bizonyságot, 
hogy Isten Igéjének óvnia kell az embe
reket még etyjafiaiktól, még barátaiktól is. 
Igen, az emberi szívben mélyen benne 
gyökerezik a bűn, és főként azok a bűnök, 
amelyekkel embertársainak ért, az önzés, 
az irigység, a hazugság. Nincs más me
nekvés az ember számára, mint megtisz
tulni a Jézus vérében. Ez moshatja csak 
le rólunk álnokságainknak szennyét, hogy 
azután tudjunk szeretni, szolgálni, egymást 
hordozni, egymáson segíteni.

Febr. 19. Máté 17 : 1 4 -2 7 . Jer. 10. A 
bálványimádás nemcsak pogány szokás. 
Sok „keresztyén“ is bálványokat imád, 
mikor nem Istennek adja szívében az első 
helyet, hanem embernek, vagy az emberi 
elme valamely alkotésánák, vagy ami a 
leggyakoribb önön magának. Az, aki vagy 
ami az első helyet foglalja el szívünkben 
az az Istenünk vagy a bálványunk. Bol
dog, akinek szívében az igaz Isten ítélte 
meg a bűnt, az élő Isten munkálkodik és 
az örökkévaló Király uralkodik 1

Febr. 20. Máté 18: 1—9. Jer. 11. A leg
nagyobb bűn az egyes ember életében s egy 
nemzet életében is, amikor Istennek Szent 
Lelke ellen vétkezik, mikor tudatosan és 
következetesen elutasítja magától a kegyel
met s megkeményíti szívét minden beha
tással szemben, amelyet Isten Lelke akar 
reá gyakorolni. A zsidó nép megölte a 
prófétákat, akik által az Úr szólni akart 
hozzá, Jeremiást is avval fenyegeti. így 
kellett az Úrnak is kimondani reá az íté
letet, s hűséges szolgájának is megtiltani, 
hogy esdekeljen érette. De ebből láthat
juk, hogy ahol még a Szent-Lélek imád
ságra indít bennünket, ott még van remény.

Febr. 21. Máté 1 8 :1 0 — 20. Jer. 12. 
„Engem pedig ismersz te Uram ? “ így szól 
Istennek gyermeke, aki nem takargat sem
mit mennyei Atyja előtt, hanem nyíltan 
és teljesen kitárja előtte a szívét. 8  az 
őszinte embernek nincs mit félnie attól, 
hogy Isten látja szívének rejtekeit, gyarló
ságait, bűneit, mert tudja, hogy éppen erre 
van szükség. Az orvosnak is meg kell 
mutatni a sebünket, ha azt akarjuk, hogy 
segítsen rajtunk. Nyugtalanságainkat, kéte
lyeinket is odatárhatjuk az Úr elé, Ő ad
hatja meg rájok az igazi feleletet. Jere
miásnak is sok ,.,miért“-je volt, de ő nem 
késett velők az Úr elé menni. S az Úr fe
lel : Büntetést Ígér a hitetleneknek, ha meg 
nem térnek, bűnbocsánatot és kegyelmet
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a megtérőknek. S az Úr tegnap és ma és 
mindörökké ugyanaz.

Febr. 22. Máté 4 :1 - 1 1 .  II. Kor. 6 : 
1 -1 0 . Máté 1 6 :2 1 -2 6 . Zsid. 4 :1 5 - 1 6 .  
A hívő keresztyén élete a legnagyobb ellen
tétekből áll. amelyek azonban mégis cso
dás harmóniában olvadnak össze. A világ 
előtt ismeretlen a hívő ember igazi élete, 
mert az el van rejtve a Krisztussal az 
Istenben (Kol. 3 : 3.) de éppen azért, annál 
ismertebb Isten előtt, aki ebben az elrej- 
tettségben ismeri meg az övéit. A hívő 
ember meghalt a világnak, a bűnnek, ön
magénak, de éppen azért él Krisztusban 
és ftrisztusnak. A hívő ember bánkódik 
a maga bűnein és a mások bűnein, de 
örvendez a Krisztusban megnyert szaba- 
dításnak, amelyet mások számára is ör
vendve remél A hívő ember szegény, mert 
tudja, hogy magában sem jóság, sem erő, 
sem semmiféle érdem nincsen, de tudja, 
hogy Krisztusban van elrejtve a bölcse- 
ségnek és ismeretnek minden kincse, s 
abból ő is kaphat, hogy másokat is gaz
dagítson. A hívő ember élete minden te
kintetben új élet, más élet, mint a régi 
volt, azért nem értik meg a hitetlenek.

Febr. 23. Máté , 18: 20—35. Jer. 13: 
1 — 24. Nemcsak az Úr Jézus szeretett pél
dázatokban beszélni; mér az ó-testamen- 
tomban is példázatokban, képekben be
szél az Úr a prófétákkal és ő általok a 
néppel. így mutatja meg egy megrolhadó 
öv képében azt a romlást, amely a kevély
séget követi. A kevélység az ember föl
emeltetése önönmaga által. A bűnös em
bert fölemelni pedig csak Istennek lehet 
és szabad, s Isten csak az alázatosokat 
emeli föl. S az Isten által felemeltek, nem 
a saját dicsőségüket hirdetik, hanem Isten
nek dicsőségét.

Febr. 24. Máté 19: 1— 15. Jer. 14. Az 
éhínség a legborzasztóbb csapósok egyike, 
amellyel az Úr az engedetlen és hitetlen 
emberiséget sújthatja. Ezt bocsátotta Ju- 
dára is. Hiába mondták a hazug próféták, 
hogy nem lesz fegyver, nem lesz éhség, 
hanem állandó békesség lesz, az Úr meg
szégyenítette és megbüntette őket, mett az 
Ö ítéletének be kellett teljesedni. Bár ne 
hallgatna soha egy nép se. a hazug pró
fétákra, akik ólútakra vezetik és megront
ják, hanem Isten hűséges szolgáira, akik 
elébe tárják bűneit, figyelmeztetik azoknak 
következményeire, ha meg nem térnek, de 
reá mutatnak a megtérés útjára is, s hű
séges imádsággal hordják szívükön viselni 
népüknek sorsát, magukat is a bűnösök 
közé számlálva.

Febr. 25 Máté 1 9 :1 6 -3 0 . Jer. 15. 
Jeremiás nyugodt lelkiismerettel tud, az Úr 
előtt megállni. Tudja, hogy ő az Úr sza
vát mindig örömmel hallgatta, a, gúnyoló
dókkal egyet nem értett, s az Úr nevéért

gyalázatot is kész volt hordozni. De mert 
népe bűnét lelkére vette, mert evvel a 
bűnös néppel azonosította magát, hogy 
helyt álljon érette, azért nyugodt lelkiisme
rete dacára is telve van a szíve fájda
lommal, és sebét halálosnak, gyógyíthatat
lannak érzi. De az Úr meg akarja gyógyí
tani és erősíteni hű szolgáját s fölhasz
nálni őt népe javára, Előre vetett halvány 
képét látjuk ebben a Megváltónak, aki 
nemcsak egy népnek, hanem az egész em
beriségnek bűnét vette magára, de aki a 
gyalázat után felmagasztaltatott, s mind
nyájunk szabadílójává lett.

Febr. 26. Máté 20 : 1— 16. Jer. 16. Az 
Isten által sújtott bűnös ember mindig haj
landó azt kérdezni: Micsoda az én bűnöm, 
és micsoda az én vétkem ? Mivel érde
meltem én ezt ? Ahelyett, hogy meglátná 
és megbánná bűneit, zúgolódik és hóbo- 
rog Isten ellen. Olyan bűnöket keres ma
gában, amelyek emberi törvény elé is 
óllíthatnók, de mivel olyanokat talán nem 
talál, ártatlannak érzi magát. Hogy Isten
nel nem törődött, hogy a szeretet törvé
nyét be nem töltötte, hogy Isten iránt nem 
volt háládatos, s áldásait el tudta venni, 
anélkül, hogy akkor azt kérdezte volna: 
Mivel érdemeltem ezt ? erre nem is gon
dol, ez fel se tűnik neki. Azért kellett 
Isten Fiának a Golgotán meghalnia, mert 
csak ott láthatja meg a bűnös ember tel
jes világításban, hogy mi a bűn, és mi a 
kegvelem.

Febr. 27. Máté 2 0 :1 7 -3 4 .  Jer. 17. 
Aki emberekben bízik, az megcsalódik, 
nem kapja meg tőlük azt, amire számított. 
De még súlyosabb következménye az em
berekben való bizalomnak az, hogy elfor
dítja tekintetünket az Úrról, aki az egyet
len. akibe bizodalmunkat vethetjük. Ne 
engedjük magunkat a saját csalárd szí
vünk által vezettetni, hanem üresítsük meg 
szívünket a saját gondolatainktól és érzé
seinktől s engedjük, hogy az Úr megtölt
hesse az ő  gondolataival, az ö  akaratá
nak megismerésével, hogy meggyógyítson 
és megszabadítson.

Febr. 28 Máté 2 1 :1 -1 7 .  Jer. 18. 
Olyan az ember, mint az agyag, amelyből 
szépet és rútat, jót és rosszat lehet for
málni, Attól függ, hogy milyen fazekas 
kezéDe kerül. Az emberi lélek egyetlen jó 
formálója az Úr, tedd magadat az ő  ke
zébe s jó és használható edényt fog for
málni belőled, s nem fárad el, nem hagyja 
abba, ha ez nem sikerül is mindjárt s 
újra meg újra vissza kell tégedet vetni a 
szenvedések korongjára. Te se fáradj ebbe 
belé, te se csüggedj el és ne rugódozzól!

Vargha Gyuléné.
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