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„Kész az én szívem, óh Isten!“ (Zsolt. 57: 8.)

— írja a zsoltáríró. Boldog ember, aki ezt mondhatja magáról. „Kész“
— vájjon az én szívem mire kész ? Kedves Olvasóm, most, amikor a 
bojt mélyebb gondolatokat kelt szívedben, próbálj felelni erre a kér
désre : „Vájjon mire kész a te szíved ?“

Megállj 1 Ne felelj rögtön. Borulj le egy kicsit csendben az Úr 
előtt, vagy ha ezt még nem tudod megtenni, ha ez még nagyon nagy 
kívánság tőled, akkor legalább egy kicsit csendesedjél le. Kapcsold 
ki a rádiód hangszóróját, tedd le a napilap száz meg száz új hírt 
hozó hasábjait, hagyd abba a jövőre szóló tervezgetéseidet, a múltba 
visszaszálló töprengéseidet és figyelj a kérdésre, hogy az visszhan
gozhassák tebenned és azután felelj csendesen magadnak. —

Ha nem tudsz felelni, segítségedre jövök az önvizsgálatodban. 
Kész-e Simon Péterrel és Andrással otthagyni a hálót és kész-e Jakab
bal és Jánossal kiszállni a hajóból és menni az Úrral? Kész-e Zá- 
keussal felmenni az eper-fügefára és vele együtt sietve leszállani az 
Ur fogadására? Kész-e Lévivel, elmenni a pénzzel telt, nyugodt meg
élhetést biztosító asztallól, az Úrral a szenvedésbe és nélkülözésbe?
— Kész vagy-e minden bajodnak orvoslását Jézusnál keresni? 
Kész vagy-e nem látó szemedet általa megnyittatni, kész vagy-e süket 
füledre tőle gyógyírt kérni, kész vagy-e hinni, hogy neki mindenre 
van hatalma és kész vagy-e Tőle kérni a gyógyulást? Neki mondani, 
, ha akarod, megtisztíthatsz engem?“ — Kész vagy-e bűnös szíveddel 
0 hozzá menni? Egész közel, hogy belepillanthasson a szívedbe, 
megláthassa bűneidet, feltárhassa, de meg is gyógyíthassa azokat. 
Kész vagy-e meglátni bűneidet és leborulni az Úr lábainál? Kész 
vagy-e a bűnbánat könnyeivel mosni meg az Ő lábát és drága áldo
zati kenettel megkenni? Kész vagy-e megalázkodni a bűneid alatt, 
még ha az szenvedéssel, megszégyenüléssel jár is? — Kész vagy-e 
hordani az Úrért a gyalázatot is ? Kész vagy-e elmenni az Úrral a 
gethsemánei fájdalmas éjszakába? Kész vagy-e az Úr gúnyolóinak, 
ha kell életed veszélyeztetésével is megvallani, hogy te az Úr tanít
ványa vagy? Kész vagy-e vinni az Úrral a keresztet és kész vagy-e 
Vele megfeszíttetni ? 1

Megállj!,Ne nekem, az Úrnak felelj! Kész vagy?! — Ha nem, 
borulj le az Úr előtt és kérd Őt, könyörögj Hozzá, addig míg „kész” 
leszel, és ha megszólal a nagypénteki harang hívó hangja, te is el
mondhatod csendes boldogan: „Kész az én szívem 1“ Dr F.M.d.ft.



Lépések a győzelem felé 
vezető úton.

Thimme L. könyvéből.

Egyél lelki eledelt, igyál lelki italt!

Az a kifogás, — melyet az Isten 
jelenlétében való életről álta

lában mondanak, amint azt Ter- 
steegen Gerhard: „Isten jelen van“, 
című énekében megírta, — így hang
zik : az ilyen élet semmi más, mint 
érzelmi keresztyénség. Ezzel azt 
hiszik, hogy végeztek vele. És 
mégis, a nemes és jó érzéseket 
nem szabad kevésre becsülni.

Adná Isten, hogy szent jelen
létének átható érzelme töltene be 
minket állandóan és az Ő kibeszél- 
hetetlen szeretetének lelkesítő ér
zelme. Sok minden másképpen 
volna akkor életünkben. Ne ves
sük meg ezeket az érzelmeket 1 
Mi volna a harcos, aki hazáját 
védi, izzó hazaszeretet érzése nél
kül ? Mi volna az anya és az apa 
a gyermekei iránti érzelem nélkül ?

Éppen úgy, vagy még inkább 
azt mondhatjuk: Mi volna a ke
resztyén, ha nem érezné Istennek 
nagyságát, magasztosságát és sze- 
retetét? Mi volna Jézusnak tanít
ványa, ha nem érezné Mestere 
nemes példáját és áldozati halá
lát? Mi volna Jézus Krisztus kö
zösségének tagja, ha nem érezné 
az összetartozást minden keresz
tyénnel? Ahol a szívben nincs ér
zés a mennyei, az isteni iránt, ha
nem a világ utáni vágy tölti be 
még a szívet, ott beigazolódik az 
a következtetés, hogy az ilyen szív 
még lelkileg halott és mindenek
előtt lelki ébredésre van szüksége.

Tehát ne becsüljük le az em- /
ixsri a k / v  értelm eit ok nélkü l/  í£zok / £

szükséges kísérő jelenségei az em- Is 
béri szívben Isten által ébresztett a: 
új életnek. Természetesen e kisélő 
ellenségek, a kei eszmén érceknek,\l 
netn síknkvalnek alapél, kanetn\

Isten kegyelme hatásának a kísé
rői a keresztyén életben.

A z új élet alapja a megírt, de 
Isten Lelke által élővé tett Isten 
Igéje, amit megtérés és hit által 
tesz magáévá az ember.

Amilyen fontos az első lépés 
annak, aki győzni akar, hogy: „Élj 
Isten jelenlétében, töltsd meg szí
vedet a szent, szerető, segítő Isten 
jelenlétének tudatával“, — annyira 
szükséges az első lépés kiegészí
tése a második lépéssel: „Egyél 
lelki eledelt és igyál lelki italt!" 
vagyis, olvass és kutass imádkozva 
és hittel Isten írott Igéjében 1

Isten írott Igéjének alapja szük
séges ahhoz, hogy az Isten jelen
létében való életet elnyerhessük.

Ha ezt nem vesszük figyelembe, 
akkor anélkül, hogy talán akar
nánk, a pogány misztikusok és a 
keresztyénség mázával bevont theo- 
zofusok útjára jutunk. Ezek is ke
resik Isten jelenlétét, elfordulnak a 
külsőségektől, a belső elmélyedésre 
törekszenek, de nem veszik figye
lembe Istennek a Krisztusban való 
kinyilatkoztatását, ők  is elérnek 
ugyan bizonyos kegyességet és 
szentséget, — ezt a buddhistáktól 
és theozofusoktól nem lehet elta
gadni, — de ez magacsinált ke
gyesség és szentség nem igazi. 
Igazi, valódi keresztyén kegyesség 
csak Isten Igéje alapján jöhet létre.

Hogy jutott Pál az Isten jelen
létében való életre? Azáltal, hogy 
Damaskus előtt Isten hangját hal
lotta, három napig csendben volt 
és Isten üzenetét Anániás által is 
még egyszer elfogadta. Ez volt a 
lelki eledel, amit evett, a lelki ital, 
amit ivott. Ez által az eledel által, 
ami kezdetben nagyon keserű volt. 
te később nagyon édes lett. kapta
ten jelenlétében való új éleiének 
z erejét.

Isten Igéjének Ilyen alapja nél- 
ü \  m inden élei leien \elenléléken 
csak álom , alap nélküli légvár.
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NAGYPÉNTEK ÉS HUSVÉT.

Husvétra vár a kisgyerek,
Piros tojásos drága napra; 
Husvétra sápadt emberek, 
Mosolyfakasztó új tavaszra.
Husvétra könnyes magyarok, 
Feltámadásnak hajnalára;
Husvétra várnak tárt karok . . ,
S a husvét itt lesz nemsokára,
De még nagypéntek lesz előbb.. .  
Sötét szárnyon közéig im egyre.
Ki kiséri a Szenvedőt 
Nehéz útjában fel a Hegyre?
Ki nézi hogy csordul a vér,
Alá, a durva, nagy kereszten ?
Ki sír föl: „Az én bűnömér’ 1“?
Ki hallja törve: „Elvégeztem 1“?
Kiről törik le a bilincs,
Kiben pezsdül új, örök élet?! . . . 
Csak aki Golgothára ment,
Csak aki ott a Krisztusé lett,
Csak aki nagypéntekre várt,
A bűntől megmentő Krisztusra, 
Annak lesz a feltámadás 
Megváltó véren szerzett jussa
Annak lesz a husvétja szent,
Az élte új, szabad s megáldott, 
A Golgothán ki megpihent 
És elfogadta a váltságotl

__  B. E.

Az igazság felmagasztalja a 
nemzetet, a bűn pedig gyalázatára 
van a népeknek. Péld. 14:34.

Az igazságnak útjában van 
élet és az ő ösvényének úta hal
hatatlanság. Péld. 12:27.

Vessed az Urra a te terhedet,
ő gondot visel rólad és nem en
gedi, hogy valamikor ingadozzék 
az igaz. Zsolt. 55:23.

Evangelista-múzeum.
\4odersohn  lelkész, aki Német
i ü l  országban megáldott evan- 
gelizáló munkát végez, írja egyik 
könyvében:

Otthon egy evangelista-múzeu- 
mom van Evangelizáló körútaimon 
itt-ott kapok valamit, amit haza
hozok s a múzeumomba helyezek. 
Ott van pl. egy tele tubákos doboz. 
Ezt valaki adta ide, aki bevallotta, 
hogy: „Ez az én megkötözöttségem 1 
Nem akarok tovább rabszolga ma
radni.“ így aztán megvált a doboz
tól s elhagyta ezt a szokását. Van 
aztán egy szép, bőrből készült 
szivartárca. Nem is beszéltem a 
dohányzásról Csak az Úrnak való 
teljes átadásról beszéltem. Össze
jövetel után valaki bejött utánam 
a másik szobába s azt mondta: 
„A dohányzás utamban áll. Ma 
elhatároztam, hogy ezt a szenve
délyemet áldozatul hozom Isten
nek.“ — Aztán van itt valami, ami 
egy sonkacsonthoz hasonlít. Egy 
darab marcipán. Ezt egy fiatal leány 
hozta hozzám, ezekkel a szavak
kal : „Annyira rabja vagyok az 
evésnek és az édességeknek. Be
láttam, hogy ettől meg kell szaba
dulnom.“

Éretted.

Egy aggastyán fiával egy folyó 
partján sétált, amelynek hullá

mai hatalmas jégtömböket hajtottak 
tova. A túlsó parton néhány gyer
mek játszott. Áz egyik közülök a 
vízbe esett s a jégtáblák alá került. 
Az aggastyán fia a habok közé ro
hant, elmerült a tajtékzó hullámok
ban s előhozta az elveszett gyer
meket. Erős kézzel a magasba 
emelte. Az elősiető emberek a 
partra vonták a gyermeket, de az 
életmentő visszasülyedt a hullámok 
közé.
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Évek múltak el. Az aggastyán 
újra a parton sétált. Vidám ének
léssel közeledik felé egy fiatalem
ber. Az agg mélyen a szemébe 
tekint s kérdi: „Nem ismersz már 
rám ? Az én fiam az éleiét áldozta 
fel érted s megmentett téged.“ De 
az ifjú indulatosan így válaszolt: 
„Hagyj békén a régi meséddel, 
már megúntam, annyiszor kellett 
hallanom. Nem akarok többé tudni 
róla.“ Te is ismersz ilyen hálátlan 
embert?

— ❖ —

Elvesztett akkord.

A tavasz üde lehellete áradt be 
a félhomályban levő szobába. 

Egy fiatal nő ült a zongoránál. Ujjai 
öntudatlanul siklottak végig a zon
gora billentyűin, miközben gondo 
latai messze jártak. Maga sem 
tudta, mit játszik, de egyik csodá
latos akkord a másik után hang
zott ki a kert némaságába.

Kopogtak az ajtón. Valaki ke 
reste. Amikor visszajött, nem ta
lálta meg többé a megkezdett fel
séges melódiát. Kereste, kutatta, 
újra el akart menni a hangok nyo
mán, oda, ahol előbb járt, de 
minden hiába volt. A felséges har
mónia eltűnt, a megkezdett akkord 
többé vissza nem jött,

Ha erre gondolok, akkor min
dig az elvesztett örömre, az elvesz
tett boldogságra, az elvesztett erőre 
kell gondolnom, amiről oly sokan 
panaszkodnak. Keresztyén életük 
vándorlásának első idejében, lett 
légyen az röviddel ezelőtt, vagy a 
távol múltban, úgy látszott, hogy 
életük áldott s megszentelt lesz. 
Amíg az első hangok hangzottak 
szívükben, addig paradicsomnak 
látták a földet, de jaj, azok nem
sokára elhangzoltak és nem ma
radt más nyomukban, mint fájdal-
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más emléke a boldog, ragyogó 
első időnek.

Azoknak, akik így jártak, szól 
ez a néhány sor. Segíteni szeret
nék rajtuk, hogy megtalálják azt, 
ami elveszett.

Végy erőt — mindent vissza
kaphatsz, ami elveszett, sőt még 
annál többet is. Önként dobtad a 
drága gyöngyeidet a vízbe. A víz 
halkan csobbant, a felszínen csak 
egy-két karika látszott, azután min
den elmúlt és te tudtad, hogy töb
bet nem látod viszont.

És mégis, az Úr Jézus szent 
keze vissza akarja adni a te drága 
kincsedet. De légy óvatosabb és 
csak Őreá bízd ezentúl magadat. 
Megmondom neked a lépéseket, 
amelyeket a cél érdekében tenned 
kell:

1. Légy mindig meggyőződve 
róla, hogy Isten szeret.

2. Keresd, hogy mi, vagy ki, 
lépett Isten és te közéd? Ismerd 
meg azt és valld be azt.

3. Higyj Isten könyörülő, meg
bocsátó kegyelmében.

4. Add fel azt, ami téged a 
bűnhöz köt, kerüljön az bármibe.

5. Ne riadj vissza semmi nyil
vános lépéstől, vagy a megszégye- 
nüléstől, haazt gyógyulásod érde
kében az Úr megkívánja.

6. Add át Istennek egyszer és 
mindenkorra az egész szívedet.

7. Bízzál Istenben, hogy neki
hatalma van arra, hogy megőriz
zen téged. Meyer után németből.

Lelki vakság.
L J a  az én szememen száz kötelék 
*■ * van és abból kilencvenkilen
cet eltávolítók, ugyanolyan vak 
vagyok, mintha mind a száz a 
szemem előtt volna. Az az egy 
utolsó mégis elzárja szemem elől 
a világosságot.
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Az útra hengerített kő.

Egyszer egy bölcs király, jóra 
akarván nevelni a népét, gon

dolt egy nagyot, fogott egy tömén
telen nagy követ és odahengerítette 
az országút közepére s aztán a 
palota ablakából leste a következ
ményeket.

Nemsokára arra jött egy föld
míves ember ökrösszekérrel: „No, 
ezt aztán jól megcsinálta, aki meg
csinálta!“ — dörmögött magában, 
mikor a követ meglátta — „csak 
tudnám, hogy kinek van kedve az 
ilyesmihez?" Szépen kikerültette 
ökreivel a követ és hagyta tovább 
ott heverni. Aztán jött egy világ
látott vándor. Megállt a kőnél és 
műértő arccal morfondírozott fölötte: 
„Sok furcsa dolgot láttam már, de 
ilyet még nem. Egy ilyen követ az 
út közepére hengergetni! Szerény 
véleményem szerint a legenyhébb 
jogi eljárás lenne, ha a tettes 
kényszerittetnék a követ saját- 
kezüleg visszahengeríteni.“ S azzal 
önelégülten tovább indult. Akkor 
jött egy katona. Peckesen lépdelt 
s egy indulót fütyörészett. Sar
kantyúja csengett, fegyvere csör
gött, fénylett, villogott s ő pedig 
egy ezred élére képzelte magát, 
amint a császár előtt defilírozik. 
Az orrát eközben oly magasan 
hordta, hogy a követ nem látta 
tőle, amíg keresztül nem bukfen
cezett rajta. „No, erről jelentést 
teszek a dandárparancsnokságon!“ 
mondta megvetőleg s tovább defi- 
lírozott. No és így jöttek számtalan 
mások is. Morogtak, káromkodtak 
a kő miatt, vagy nevettek, okos
kodtak, gúnyolódtak fölötte, de 
hozzá nem nyúlt volna egyik se, 
egy újjal se. Hagyták ott, ahol volt.

így feküdt a kő egy hétig az 
országút közepén. Akkor a király 
összedoboltatta, trombitáltatta a 
népét a kő köré és így kezdett el

szólni hozzájuk: „Én magam 
voltam, aki a követ idehengerítette. 
De evvel csak jót akartam nektek. 
A különféle kifakadásokat, mor
gásokat mind hallottam, de senki 
nem vett magának annyi fáradságot, 
hogy a követ odább hengerítse. 
Most kénytelen vagyok magam 
megtenni.“ Most persze öt ember 
is ugrott volna, de a király nem 
engedte. „Nem, most már magam 
akarom.“ Azzal odébb hengerí- 
tette a követ és kivett alóla egy 
pénzeszacskót teli aranypénzzel, 
amelynek oldalán ez a felírás 
állott: „Az igaz ember nem fárad 
hiába!“ A királynak nem kellett 
sokat magyarázni, mindenki meg
értette a tanulságot. Mi keresztyé
nek sokat tanulhatunk belőle. 
Mennyit panaszkodunk, jajgatunk, 
botránkozunk a lelki és mindennapi 
életben az ilyen útravetett kövek 
miatt, ahelyett, hogy hozzányúl
nánk és eltávolitanánk őket a 
magunk és mások nyereségére. 
Az imádság adja az erőt a karokba 
az ilyen kövek tovább emeléséhez.

Hamis ércpénzek.
A  ngliában az állampénztárban 

van egy rendkívül érzékeny, 
sajátságos gép, melyet az egyik 
ottani alkalmazott talált ki. Egy 
ferdén elhelyezett tartóból egyen
ként hullnak a pénzdarabok egy 
réz asztalkára. Ha meg van a tel
jes súlyuk, akkor a gép a pénzt 
jobb oldalra dobja, ahonnan vissza
kerülnek újra a forgalomba. Ellen
kező esetben a szerkezet bal ol
dalra dobja ki a pénzdarabot, ahol 
egy kés három darabra vágja széjjel 
és többet nem folytathatja útját. 
Ennél a gépnél minden tévedés ki 
van zárva. Mi nem tudunk ilyen 
csalhatatlansággal emberek felett 
ítélni; az Urnák az ítélete azonban 
tökéletes lesz.
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Ne várj.
C 1 gy hindu már régóta hallotta az 
*-J Evangéliumot. Többször han
goztatta: „Ez mind igaz."

„De miért nem hiszel akkor és 
miért nem akarsz keresztyén lenni?“ 

„Még gondolkozom felette“ — 
mondta Rao állhatatosan. „Jézus 
Krisztus jó ember volt, híres férfi 
volt, lehet, hogy Isten Fia is volt. 
A te vallásod,“ — mondta a misz- 
szionáriusnak, „nagyon jó vallás és 
nem lehetetlen, hogy én is követni 
fogom, de idő kell hozzá, sok idő. 
Ráérek még, nem szeretem elha
markodni a dolgokat. Isten kegyel
mes és irgalmas, biztosan nem veszi 
tőlem rossz néven, ha alaposan gon
dolkozom e lépés előtt. Ő sem sieti 
el, amit tenni akar.“

Ismét eltelt egy idő. Egy éjszaka 
küldönc érkezett a misszionáriushoz 
azzal az izenettel, hogy Rao meg
betegedett és kéri, hogy látogassa 
meg. „De gyorsan, gyorsan“ — 
mondta a küldönc, „az idő drága.“ 
A misszionárius elment Raohoz, aki 
sápadtan és reszketve feküdt ágyán.

„Adj valamit, amitől meggyó
gyulok“, kérte. „Kedves misszioná
rius, segíts rajtam, nekem most nem 
szabad meghalnom.“

„Elet és halál Isten kezében 
van , — felelt a misszionárius. 
Majd elment s küldött egy üveg 
gyógyszert, amire ez volt ráírva: 
„Egy hónap múlva egy evőkanál
lal.“

Amikor Rao meglátta, így kiál
tott szolgájának: „Szaladj a misz- 
szionáriushoz és mondd meg neki, 
hogy halálomon vagyok, nekem 
rögtöni segítségre van szükségem. 
Ki tudja, hol leszek egy hónap 
múlva?“

Nemsokára visszajött a küldönc. 
„Most jót hoztam?“ kérdezte, Rao- 
nak egy új üveget átnyújtva, ame
lyen ez volt felírva: „Holnap egy

kávéskanállal.“ — „Nem“, kiáltott 
a hindu kétségbeesetten. „Nem!“ 
„Mit használ nekem az a gyógy
szer, amit holnap veszek be, most 
vagyok beteg, most van szükségem 
a segítségre. Menj és hívd el a 
bölcs misszionáriust és kérd meg, 
hogy jöjjön el hozzám, beszélnem 
kell vele.“

„Barátom“, — mondta a nem
sokára belépő misszionárius, mi
közben Raonak gyógyszert adott, — 
„nem tudtál várni holnapig, amikor 
az életedről volt szó és tudsz várni 
és szabad-e várnod, hogyha a lel
ked üdvösségéről, az örökéletről, 
vagy az örök halálról van szó?“ 

A hindu mindent megértett és 
nem mondta többé: „Várni akarok. “

Agbo Theodora utolsó szavai.

Hívő keresztyének úgy halnak 
meg, hogy tudják, hogy „haza“ 

mennek. Agbo Theodora Togo 
állam Wodze városában lakott 
1926. augusztus 30-án, 25 éves 
korában, négy napi betegség után 
boldogan hazament. Halála élőt! 
így szólt a körülállókhoz: „Ne 
féljetek. Nincsenek bálványok, a 
pogányok meghalnak, de a keresz
tyének is. A keresztyéneknek meg 
kell halni, mert Krisztus is szen
vedések útján jutott a keresztre, 
Magára vette a mi bűneinket, hog\ 
megmentsen minket. Ne sírjatok, 
a könnyek nem segítenek rajtam. 
Isten elkészítette számomra oda- 
fönt a lakóhelyet, ahol nagy öröm 
vár rám.“

Ezekután megkérdezte a gyü
lekezet legöregebb tagja Agbc 
Theodorát, hogy szeretne-e még 
valamit? „Nem, — felelte — de 
tudom, hogy Isten még ma fog 
hívni és én hozzá megyek.“ Be
hunyta szemét, az arca átszellemül 
s | néhány perc múlva az örökké
valóságban volt.



F é n y s u g á r 47

Tudakozzátok az írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Márc. 16. Máté 25 : 1-13. Jer. 31 : 1-14. 
Isten haragja az ő  választott népe iránt 
néni tarthat örökké, mert „megbénhatatlan 
az 0  elhívása“ (Róm. 11 :29.) csak arra- 
való, hogy a népet bűnei megbánására s 
az Ő hozzá vezető útra visszafordítsa. Ezzel 
az örökkévajó szeretettel várja vissza még 
most is az Ő eltévedt népét oz Úr. S ezzel 
az örökkévaló szeretettel várja vissza min
den gyermekét, aki elfordult és eltévelye- 
dett, de akinek elhivésát Ő meg nem bánta. 
Istennek eltévelyedett gyermeke 1 olvasd itt 
az írásból, hogy milyen kimondhatatlan 
örömet szerezhetsz mennyei Atyádnak, ha 
újra visszatérsz hozzá, milyen kegyelem
mel kész elfödözni minden hűtlenségedet 
s téged atyai keblére zárni. Óh jöjj 1 

Márc. 17. Máté 25 :14-30. Jer. 31:15-37. 
Isten kegylmének legnagyobb áldása azok 
számára akik elfogadják, az, hogy Isten 
törvénye többé nem mint valamely kivül- 
ről elhangzó parancs hat reájuk, amelynek 
kénytelenségből engedelmeskednek, hanem 
belé van Írva a szivükbe s önkéntes, sze
rétéiből fakadó engedelmességre indítja 
őket. Isten gyermekei igazán gyermekei 
egy mindenekfölött szeretetteljes Atyának, 
nem pedig rabszolgái egy kemény uralko
dónak. Ezt a szabadságot ajánlja föl Isten 
az ótestamentumban a zsidó népnek, Jézus 
váltséghalála alapján pedig minden nép
nek és minden egyes embernek, neked is, 
nekem is. A kérdés a z : ki fogadja el ?

Márc. 18. Máté 25 : 31-46. Jer. 32 : 1-25. 
Jeremiás nem tudja megérteni, hogy miért 
kívánja tőle az Úr azt, hogy ő most földet 
vegyen ebben az országban, amelyről ma
ga az Űr megmondotta, hogy az az ellen
ségnek, a Káldeusoknak kezébe adatik. De 
bár az Úr útjai ebben a kérdésben rejtve 
vannak is előtte, egy percig sem inog meg 
abban a hitében, hogy az Úr hatalmas, 
igazságos és irgalmas s éppen azért, mi
helyt észreveszi, hogy az az Úr szava, 
nem okoskodik, hanem engedelmeskedik 
és megveszi a mezőt. Így kellene csele
kedni Isten minden gyermekének!

Márc. 19. Máté 26 : 1-5. Jer. 32 : 26-44. 
Isten haragja a bűnös fölött csak addig 

| tart, amig ez bűnét meg nem bánja. A 
bűnbánat útja pedig mindenkor nyitva áll. 
A megtérő bűnösnek az Úr új szivet ád 
és új utat mutat neki, amelyen járhat. S 
milyen öröm az Isten atyai szivének, ha nem 
dorgálnia és büntetnie kell, hanem jót 
cselekedhetik gyermekeivel. De bűnbánat

nélkül nem lehet bűnbocsánat, mert ez 
ellenkeznék Isten szentségével.

Márc. 20. Máté 26 : 6-13. Jer. 33:1-14. 
Óh, hogy várja Isten atyai szive azt az 
órát, amikor tékozló fiai visszatérnek az 
atyai házba 1 Milyen élénk, meleg színek
kel festi már előre is mindazt a jótéte
ményt, amelyet rajtok véghezvinni akar. 
S ha meggondoljuk azt, hogy erre való 
teljes készségét milyen nagy áldozattal 
pecsételte meg, mikor szent Fiát érettünk 
halálba adta, ki lehet akkor közülünk olyan 
háládatlan, olyan kőszívű, hogy bűnbánat
tal oda ne forduljon ehez az atyai szív
hez és ahoz, aki az Atya akaratát enge
delmesen véghezvitte, a kereszten meghalt 
Megváltóhoz ? 1

Márc. 21. Máté 26 :14-19. Jer. 33:15-26. 
Az eljövendő Messiásra, a Megváltóra mu
tat reá itt világosan a prófécia. Dávid há
zából fog származni az, aki jogot és igaz
ságot szerez a földön. Mint Dávid sarja
déka, Király lesz, akinek joga van az 
uralkodásra és mint a léviták sarjadéka 
Főpap lesz, aki közben fog járni a nép 
bűneiért. Mindez beteljesedett Jézusban, 
csakhogy ő  nem a Dávid földi trónját 
foglalta el, hanem lelki Király volt, aki 
most ott ül az Atya mellett a mennyei 
trónon. S nem bakok és tulkok vérével 
áldozott, mint a földi főpapok, hanem a 
tulajdon szent vérével szerzett bűneinkért 
engesztelési.

Márc. 22. Ján. 8: 46 59. Zsid. 9:11-15. 
Ján. 13 :31-35. I. Pét. 1:17-25. Imé, az ó- 
testamentomi prófécia beteljesülése az új- 
testamentomi szentiró szerint. Csak Krisz
tus vére tisztithatja meg lelkiismeretünket 
a bűnnek foltjaitól és szennyétől. De ennél 
még többet is véghez vihet. Még a saját 
„jócselekedeteink“-től is szabaddá tehet 
bennünket, ha azok holt cselekedetek, va
gyis ha nem hitből fakadnak, mert akkor 
érdemül tudhatjuk be őket magunknak. 
Csak a hitből való cselekedetekkel szol
gálhatunk az élő Istennek s csakis hit ál
tal nyerhetjük el az örökkévaló örökséget, 
melyet Isten elkészített számunkra.

Márc. 23. Máté 26 : 20-30. Jer. 34. Az 
Úr csak úgy köt szövetséget az emberrel, 
hogy az állandó szövetség legyen. Nem 
elégedhetik meg az ideig-óráig való enge
delmességgel, mint amilyennel megcsele- 
kedték az izraeliták a szolgáknak szaba- 

I dón bocsátását, hogy azután ismét szol- 
I gákká tegyék őket. Az Úr soha meg nem
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szűnő engedelmességet kíván az övéitől, 
mert ahol ez megvan, ott Ő sohasem fogja 
megszakítani a kegyelemnek szövetségét. 
Vegye ezt jól szivére mindenki, aki valaha 
szövetségbe lépett az Úrral I

Márc. 24. Máté 26 : 31-35. Jer. 35 : 1-11. 
A Rékábiták engedelmessége és hűsége 
atyjuknak a parancsához, valóban példa
adó. Megtartóztatják magukat a boritaltól, 
amely oly sok embernek vált már és válik 
ma is kárára. A legelső kék-keresztesek
nek nevezhetnénk őket. De nemcsak a bor
italtól tartózkodnak, hanem megtanulták 
azt is, hogy semmi földi dologhoz ne kös
sék magukat, hanem úgy éljenek, mint 
akik jövevények és vándorok ezen a föl
dön Ezt az érzületet Isten minden gyer
mekének el kellene sajátítania. S az Úr 
ezt is megadja a benne bízóknak.

Márc. 25. Máté 26 : 36-46. Jer. 35 : 12-19. 
A szülők iránt való engedelmesség egyúttal 
az Úr iránt való engedelmesség is. mert 
hiszen a lizparancsolat egyike ez : Tisztel
jed atyádat és anyádat. A tisztelettel pedig 
egyült jár az engedelmesség. S az enge
delmesség megkapja a maga jutalmát. De 
fájdalom, az emberek nagy része nem en
gedelmeskedik Isten parancsolatainak, akár 
a szülők útján, akár más úton jut is az el 
hozzá. Az engedetlenség pedig maga után 
vonja a büntetést.

Márc. 26. Máté 26 : 47-56. Jer. 36 : 1-13. 
Az Úr mindent megtesz, hogy a népet meg
térésre birja. Jeremiáshoz intézett szavait 
könyvbe Íratja, hogy annál nyomatékosab
bak legyenek és felolvastatja őket a nép 
előtt. írásba vannak szedve a mi szá
munkra is Isten szavai, a Bibliában és 
pedig sokkal nagyobb terjedelemben és 
sokkal gazdagabb tartalommal, mint ami* 
lyen azé az Írásé volt, amit akkor a zsi
dók hallhattak. Vájjon figyelemmel olvas
suk, vagy hallgatjuk-e ezt az Írást és szi
vünkre vesszük-e szavait ? S gondolunk-« 
arra, hogy Isten még egy másik könyvet 
is vezet odafönn a mennyben, amelybe 
föl van irva életetünknek minden mozza
nata, hitünk, vagy hitetlenségünk. Mellet
tünk, vagy ellenünk fog-e valamikor tanús
kodni ez a könyv ?

Márc. 27. Máté 26 .■ 57-68 Jer. 36:14-32.
Milyen borzasztó, mikor valaki nemcsak 
ellenáll isten Igéjének, hanem botor fejjel 
meg is akarja azt semmisíteni, azt hívén 
emberi gőgjében, hogy ez lehetséges. De 
nem lehet ! Isten újra Íratta Jeremiással a 
beszédeket s azok élnek mai napig is. 
Sokszor akarták már azóta is megsemmi
síteni a Bibliát úgy egyesek, mint testüle
tek és nemzetek, de lehetetlen volt. Isten 
Igéjét nem égeti el még a tűz sem s ha 
sikerülne valakinek a világon levő minden

Bibliát elégetni, még a tüzből is csoda
képen életre kelne Isten beszéde.

Márc. 28. Máté 26 : 69-75 'Jer. 37. Isten
nek leghűségésebb gyermekei mindig út
jukban vannak a hitetleneknek, mert már 
puszta lételük is bizonyság ő ellenük. Azért 
igyekeznek őket, ha el nem pusztíthatják 
is, legalább félreállitani az útból. így járt 
Jeremiás is. Ürügyet találtak ellene, amely 
miatt börtönbe kell vetni. Ott legalább 
nincs akinek prédikáljon, vagy az Írásait 
olvasgassa 1 De a hitetlenek szive még sem 
nyugodt. Sedékiást is nyugtalanítja ágon-! 
dolat, hogy hátha Jeremiásnak most is van 
kijelentése. S mikor megtudja hogy van, 
akkor lelkiismerete megnyugtatására vala
mit/enyhít a helyzetén, de egészen nem 
szabadítja föl, mert hiszen okkor megint 
árthatna neki. Óh, azok a hamisan el
altatott lelkiismeretek 1 Vájjon igazán 
alusznak-e?!

Márc. 29. Máté 21:1-9. Fii. 2:5-11. 
Ján. 12:1-8. Zsid. 12:1-6. Vájjon Jézus
nak nem volt-e gondja a szegényekre, 
mikor Judás beszédét visszautasitolta ? 
Bizonyéra volt és ezek a szavai : „szegé
nyek mindenkor lesznek veletek" mintegy 
figyelmeztetés arra, hogy szegényeken se
gíteni mindenkor lesz alkalmunk, éljünk 
tehát az alkalommal. Nagyobb jelentősé
get tulajdonit azonban Jézus annak, hogy 
Mária megértett valamit az Ő életének 
nagy titkából, a váltsághalálból, amely 
közvetlenül előtte állt. Ennek a váltság- 
halálnak titkába hittel beléhatolni, ez az 
igazi alapja a szegénygondozásnak is.

Márc. 30. Máté 27: 1-10. Jer. 38: 1-13. 
Valóságos prófécia az, hogy a zsidók által, 
Isten választott népe által a sáros tömlöc 
fertőjébe vetett és éhhalálra szánt Jere
miást egy pogány, egy szerecsen szolga 
menti ki Igen, igy vetette el, igy szegezte 
keresztfára a prófécia beteljesülését, az Úr 
Jézust is Isten választott népe s igy fogad
ták el Ót a pogány népek s csatlakoznak 
hozzá még ma is a pogányok közül, a 
szerecsenek közül is sokan. Igen, minden 
prófécia beteljesedett s ami még nem tel
jesedett be az be fog teljesedni 1

Márc. 31. Máté 27 :11-23. Jer. 38: 14-28. 
Sedékiás eljárása hasonlít a Heródeséhez, 
aki szintén érdeklődéssel hallgatta Keresz
telő János beszédeit, de nem azért, hogy 
engedelmeskedjék azoknak. Sedékiást is 
folyton háborgatja a lelkiismerete és azért 
tudni akarja, mit mondhat neki Jeremiás. 
De ezt is csak titokban akarja elintézni, 
mert minden nyugtalan lelkiismeretű em
ber fél az emberektől. S mit használt neki 
az, hogy igy, titokban meghallgatta Jere
miás beszédeit és nem vonla le belőlük
a következtetési ? Vargha Gyuláné.
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