
Felelős szerkesztő: Dr. Farkas Mária diák. főteslvér. — Laptulajdonos: „Fébé" Evang. 
Diakonissza Nőegylet. — Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. — Előfizetési éra : fél
évre 2 P 25 fillér, többes küldésnél 2 P. — Egyes szám 20 fillér. — A  kiadásért felelős: 
Trauschenfels Elza, diakonissza főnöknő. Kiadóhivatal: Budapest, I„ Hidegkúti-út 123/a.

Napfényre.

Hideg, téli reggel volt. Fázósan, dideregve igyekeztünk befelé a 
városba. A  zsúfolt villanyosban sokan voltak, akik nemcsak 
testileg fáztak, de látszott a szemükből, arcuk kifejezéséből, 

hogy hideg volt bennük is : a mindennapi élet gondja, baja, csaló
dásai, küzdelmei miatt hidegnek találják az életet. Jaj, be hideg ez 
az é le t! Mintha csak ezt kiáltották volna bele a világba. A  Duna 
hídján haladtunk át. Csak most vettem észre, hogy milyen ra
gyogóan sütött a nap, milyen tisztán mosolygott le.reánk a kék ég
boltozat. A  Margitsziget árnyékos oldaláról egymásután röppentek fel 
a galambok és a Duna-ágat átrepülve, a napfényes budai parton 
sütkéreztek. A  meleg, a nap odavonzotta őket. Egyik-másik galamb
nak olyan volt a repülése, mintha már nem tudná elérni a napfényt, 
mintha a hidegben megdermedt volna. De mégis elérték mindnyájan 
a partot.

Eszembe jutottak a fázós emberek, akik nem veszik észre, mint 
a galambok, hogy hol süt a nap, hol van meleg, akik nem a fénylő 
napsugarat keresik, hanem a belőlük és másokból feléjük áradó hi
degben, közönyben majd megdermednek. Pedig a mi Napunk min
dig ragyog, meleget, fényt mindig találhatunk Nála. De elvárja, hogy 
odajöjjünk Hozzá, hogy kiöntsük Előtte szivünket, hogy ne magunkra 
és emberekre tekintsünk, hanem felfelé, Őreá. „Akik Óreá néznek, 
azok felvidulnak.“ Igen, azoknak szíve megtelik örömmel, hálával, 
bizalommal, szeretettel, hittel. Azokat ő  felmelegíti s meleget tudnak 
árasztani maguk körül ebbe a hideg világba.

Fázol-e, testvérem? Jöjj Jézushoz! Megkapod Nála és csak 
őnála, amire szíved, lelked vágyik, örülni fogsz az életnek s boldog
gá tudsz tenni másokat is. Ne gondold, hogy az élet fagyos szele 
annyira keresztül fújt már rajtad, hogy nem tudsz eljutni a Napig. 
A  galamb is elérte a partot. Te is eljuthatsz őhozzá és megpihen
hetsz Jézus kitárt karjában. Nem kell félned az úttól, hiszen közel 
van hozzád, csak nézz felfelé és megtalálod őt.

Jézussal élve 
Mi szép életed,
Járod a napsugaras hegyeket.

P. E. d. t.

VIII évfolyam, 2. szám. 
1932. január 15.
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A menyegző.

A földre ráborult az éjjel,
Minden sötét, komor, ijesztő; 
Kóborg az ember szerteszéjjel,
Az élet néki csak útvesztő.
Mig Istennek kegyelmi napja 
A  keskeny útra fényt vetett.
A Ur kezét meg nem ragadta, 
Sötétbe járt a fény helyett.

S most itt az éjjel. Nem világol 
Előtte már fény az útra;
Van fénysugár, ott messze, távol, 
De látni azt már úgyse tudja. 
Szeme sötéthez szokva immár,
Az égi fény hiába ég,
Kemény szivére kárhozat vár,
S oh, mily közel a szörnyű vég 1

De ég a fény. A  hegytetőn már 
Menyegzőre készülnek épen, 
Terített asztal vendéget vár,
El van minden készítve régen.
A  tornácon künn szüzek állnak, 
Kezükben lámpa, fényt vető,
Az égi Vőlegényre várnak,
Elébe menni, hogyha jő.

S a Vőlegény még egyre késik, 
Kiégve a lámpák olajja,
S a várva-vártnak érkezésit 
Még szem se látja, fül se hallja. 
Türelmük immár véget éré,
— Óh mily hamar, éjfél előtt 1 — 
Álom száll a szüzek szemére, 
Lámpájok alszik, s véle ők.

Csak egy fölött nem győz az éjjel, 
Egy el nem fárad, hogy virasszon, 
Kezében egyre égő fénnyel,
Fehér ruhában a menyasszony.
Őt ébren tartja hű szerelme,
Őt élteti a szent remény:
Előbb, miként a nap fölkelne, 
Megérkezik a Vőlegény!

Éjfélt ütött. Minő kiáltás 
Riasztja föl az álmodókat?!
Mint Ígéretre a beváltás 
Hangzik fülükbe égi szózat:

„A  Vőlegény jön! itt az óra,
Fel talpra hót, kicsiny csapat, 
Siess dicső találkozóra.
Ébredj hamar, készítsd magad!“

A tíz szűz ébred. „Jaj, a lámpa 
Mind fénytelen, a láng kiégett, 
Nem voltunk ébren, készen állva, 
Égő lámpával várni Téged 1“
És öt közülök szerte-futkos,
„Nincs több olaj, balgák valónk, 
Hamar, hamar az árusokhoz,
Óh, jaj, ha Ö nem vár reánk!“

A  többi ötnek van reménye, 
Elszunnyadt bár, örömre ébredt, 
Olajjal telve még edénye,
S a lámpa, újra töltve, éghet. 
„Hamar, hamar a Vőlegényhez,
Ö jön, hogy fényt és üdvöt osszon, 
Óh mily öröm, mit szívünk érez!“ 
De hol maradt a hű menyasszony?!

Nincs itt a földön. Már a Lélek 
Az Úr elébe elragadta,,
S mert szíve teljesen Övé lett,
S éltét egészen Néki adta,
A  Vőlegény is érte jött el, 
Ő lett az első, senki más. 
Magához vonta szeretettel. —
Óh szent, dicső találkozás 1

S most együtt jönnek már a földre 
A  Vőlegény menyasszonyával,
S a menyegzői ház betöltve 
Vendégsereg boldog rajával,
A  balgák jönnek, oh de sírva 
Látják, az ajtó már bezárva, — 
Siessen az, ki meg van híva 
A  menyegzői lakomára!

Óh, boldog az, ki ott leülhet,
A z üdv terített asztalához,
Ki minden jóban részesülhet,
Mit mennyből most az Ur alához, 
S míg ott tündöklik minden arcon : 
„Beteljesült a szent remény!“ 
Legboldogabb a hű menyasszony, 
S Ő, a királyi Vőlegény!

Vargha Gyuláné.
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Márta.* fval, hogy semmi mást nem vasz-
„Uram, nincs-é arra gon dod ...? “ enek észre és azt tartják a legfon- 

Luk. 10:40. Itosabbnak. Nem tudják megérteni,

Ha az Evangéliumokat olvassuk, | hogy lehet valaki, aki mást akar.
feltűnik nekünk, hogy mennyit i hyen volt Márta is. Márta meg

gondol az Úr Jézus az emberekre {hívta az Ur Jézust a házába. Meg- 
Nemcsak azt a nyomorúságot látja| ismerte Ot és becsülte, keltekintett 
meg, amely a szem előtt van, ha-1 Rá ás a fogadtatásban ezt kifeje- 
nem azt is, amely külsőleg b o H zésre is akarta juttatni. Minden az 
dogságnak Játszik. Ezt megtanul-{Urat akarta fogadni, de minden- 
hatjuk az Úr Jézustól. Olyan sok Ine^ a hajtó ereje Márta a k a r a t a  
ember van, akinek szüksége volna! v°h- Mint a folyó, mely mindent 
arra, hogy segítő kéz nyúljon fe-j magával ragad, úgy ragadott Márta 
léje. Olyan sokan vannak, akik | akarata is mindent magával, 
szívesen jönnének az Úr Jézus- f De milyen csodálatos, hogy 
hoz, de nincsen senki, aki ezt ¡Mária Márta akaraterején kívül ál- 
észrevenné. Mindenki felelős ezért. I lőtt. A z Úr lábainál ült és Ő Má- 
Mindenkinek szüksége van arra, i riára figyel és nem Mártára. Ez 
hogy valaki közeledjék feléje. Ha j ingerli Mártát, mert ő az, aki a mun- 
az Űr nem mondta volna Máté-lkát végzi, — csalódik az Úrban, 
nak : „Kövess engem , akkor az ! A z Úr észreveszi, de még nem 
egész életén keresztül a vámszedő 1 szól, mert az ö  órája még nem 
asztalnáj ült volna. ¡érkezettel. A harag mindig inkább

Az Úr mindegyikünket személy}nő Márta szívében, 
szerint ismer és amit senki nemi Ha dagály idején dobunk egy 
vesz észre, 0  észre veszi. 0  min-[tárgyat a tengerbe, akkor az visz- 
dent tud, mielőtt még szólanánk! szasodródik a partra, apály idején 
hozzá. Az imádságunkban is min |a visszahúzódó habok magukkal* 
dig azt mondjuk: „Uram, Te tu-|sodorják a tenger mélyére. Ha az 
dód“. Csodálatos az imádságban, f Úr szólt volna Mártához, amig a 
hogy az Úrnak olyan dolgokat | harag növekedőben volt a szívé
mondunk, amelyeket már úgyis {ben, akkor, Márta visszautasította 
régen tud, de az imádság a szív ¡volna, az Úr vár, míg a legmaga- 
kiürítése Isten előtt És mi tudjuk, ¡ sabb fokig jutott az áradat és az 
hogy a mi ügyetlen szavainkon | apály bekövetkezik. Ez annyit je- 
keresztül Isten mégis mindent meg-|lent, ha Márta megszólal, akkor az 
ért, mert 0  mindent tud. Ez a pH  Úr is beszélni fog. Márta nem 
hentető és megnyugtató az imád-¡bírja tovább. A z Úr elé áll szem- 
ságban. Es mégis sokszor elfelejt-frehányó kérdéssel: „Nincs-é arra 
jük ezt, mert az Urat nem ismerjük, ¡gondod, hogy az én testvérem 
Sokszor azt gondoljuk, hogy az j magamra hagyott engem ?“ Az Úr 
Úr nem figyel ránk és nekünk kell ¡ megfordul. Nem„ Márta csalódott 
mindent eszébe juttatni. Mi meg-¡benne, hanem Ő Mártában. En- 
láttuk szívünk nyomorúságát, — de | gedte, hogy a drága idő, melyet az Ur 
az Úr nem. Mi látjuk a világ ba-j nála töltött, hiába elmúljon. „Márta, 
ját, — de az Ur nem. . . ¡Márta, szorgalmas vagy és sokra

Vannak emberek, akik úgy el jí igyekezel, de egy a szükséges 
vannak foglalva a maguk doIgá-[ dolog.“ Alkalmat adtam neked és

* Részlet Grőnenberg holland iró: Márta, \ elmulasztottad. Csalódott az Úr- 
Mária, Péter, János cimű tanulmányából, § bán, hogy jobban megismerje Ut.

val, hogy semmi mást nem vesz
nek észre és azt tartják a legfon
tosabbnak. Nem tudják megérteni, 
hogy lehet valaki, aki mást akar. 
Ilyen volt , Márta is. Márta meg
hívta az „Úr Jézust a házába. Meg
ismerte Őt és becsülte. Feltekintett 
Rá és a fogadtatásban ezt kifeje
zésre is akarta juttatni. Minden az 
Urat akarta fogadni, de minden
nek a hajtó ereje Márta a k a r a t a  
volt. Mint a folyó, mely mindent 
magával ragad, úgy ragadott Márta 
akarata is mindent magával.

De milyen csodálatos, hogy 
Mária Márta akaraterején kívül ál
lott. A z Úr lábainál ült és Ő Má
riára figyel és nem Mártára. Ez 
ingerli Mártát, mert ő az, aki a mun
kát végzi, — csalódik az Úrban.

A z Úr észreveszi, de még nem 
szól, mert az ő  órája még nem 
érkezett el. A harag mindig inkább 
nő Márta szívében.

Ha dagály idején dobunk egy 
tárgyat a tengerbe, akkor az visz- 
szasodródik a partra, apály idején 
a visszahúzódó habok magukkal* 
sodorják a tenger mélyére. Ha az 
Úr szólt volna Mártához, amig a 
harag növekedőben volt a szívé
ben, akkor, Márta visszautasította 
volna, az Úr vár, mig a legmaga
sabb fokig jutott az áradat és az 
apály bekövetkezik. Ez annyit je
lent, ha Márta megszólal, akkor az 
Úr is beszélni fog. Márta nem 
bírja tovább. A z Úr elé áll szem
rehányó kérdéssel: „Nincs-é arra 
gondod, hogy az én testvérem 
magamra hagyott engem?“ Az Úr 
megfordul. Nem„ Márta csalódott 
benne, hanem Ő Mártában. En
gedte, hogy a drága idő, melyet az Ur 
nála töltött, hiába elmúljon. „Márta, 
Márta, szorgalmas vagy és sokra 
igyekezel, de egy a szükséges 
dolog.“ Alkalmat adtam neked és 
elmulasztottad. — Csalódott az Úr
ban, hogy jobban megismerje őt.
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Még jó időben.
r

Egy asszonyt, akit az Úr Jézus 
iránti szeretete állandó jóté

konyságra ösztönzött, megkérdez
tek, hogyan lett ő ilyenné, holott 
a családjának minden tagja más 
természetű. A z asszony így mon
dotta el az átalakulása történetét: 
„Még kis leány voltam és önfeled
ten, sőt önzőén éltem szüleim há
zában egy faluban. Egy napon 
megint megállt a kapunk előtt az 
az ember, akitől az édesanyám 
tojást, gyümölcsöt és hasonló dol
gokat szokott vásárolni, mert igen 
becsületes, derék ember volt. Min
dig igen komolyan szokott beszél
ni, s amit kimondott, azt meg is 
tartotta. Én önkéntelenül is von
zódtam hozzá s olykor-olykor be
szédbe elegyedtem vele. Azon a 
napon csak úgy ízzott a levegő a 
kánikulában. A  mi emberünk is 
törülgette a verejtéket a homloká
ról. En éppen az előbb ittam meg 

fegy pohár hideg tejet, amely ki
mondhatatlanul jól esett abban a 
melegben. Ahogy az ember a hom
lokát törölgette, eszembe jutott, 
milyen jól esnék ennek az ember
nek is egy pohár jó hideg tej. 
Megkérdeztem édesanyámat,, ad- 
hatok-e neki. Szabad volt. Öröm
mel vittem ki és megkínáltam vele. 
A z  ember hálásan mosolygott. El
vette és a szájához emelte a po
harat Én előtte álltam s vártam, 
hogy a pohár kiürüljön. A z ember 
azonban nem adta vissza a po
harat, hanem a kezében tartotta, 
egy pillanatig nagyon komolyan 
rám nézett, aztán így szólt: „Nézz 
ide, lánykám, itt a pohár fenekén 
visszamaradt egy-két csöpp tej. 
Ugyan mit szólnál te hozzá, ha én 
most ezzel akarnálak megkínálni?“ 
„M it?“ — feleltem — „azt, hogy 
csúfot akar űzni velem.“ — „No 
látod, “ — folytatta nagyon komoly,

szinte ünnepélyes hangon, — „te 
csúfságnak tartanád, ha az ember 
meginná a tej javát és csak a 
maradék csöppeket adná neked. 
De most azt kérdem tőled, nem 
akarod-e te ugyanezt tenni az Úr 
Jézussal ? Most, amig fiatal, vidám 
és egészséges vagy, bizonyára 
csak önmagadnak és a saját gyö
nyörűségeidnek akarsz élni. Ha 
majd egyszer te is öreg, megrok
kant, ősz leszel, és a világ gyö
nyörűségei már semmit sem nyújt
hatnak, vagy már nem lesz erőd, 
frisseséged hozzájuk, akkor bi
zonyára te is készséges leszel az 
Úrnak szentelni az életedet. De 
gondold csak meg, nem kell-é 
majd az Úrnak is azt gondolni, 
hogy csúfot űzöl vele? Hiszen 
csak a maradék csöppeket akarod 
neki adni! A  többit magadnak 
akarod megtartani, magad számára 
kiaknázni. Csak gondold meg, 
fiacskám, jól, nem úgy illenék-e, 
hogy most mindjárt, rögtön, mikor 
még erőid legjavát bírod, szenteld 
magad az Úrnak mindenestől.“ S 
azzal visszaadta a poharat és el
köszönt. Szavai tövisként marad
tak a szivemben s még az órában 
elhatároztam, hogy mindenestől t z 
Úré lesz az életem. A z Úr maga 
is segítségemre jött, hívők közé 
vezetett s azóta neki szolgálok. 
És így több öröm lett osztályré
szem, mint amit a világ valaha is 
adhatott volna.“

Mennél inkább megtapasztaljuk 
szívünk állhatatlanságát és rom
lottságát, annál inkább közeledünk 
a kegyelem trónjához s annál nél
külözhetetlenebb lesz számunkra 
Jézus kiengesztelő vére. Hahn.

A  megfeszített Jézus bölcsessé
gének legkisebb sugára is többet 
ér, mint e világ tudósainak min- 

I den bölcsessége. Bernieres.
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A  hazugság vallása. [gonosz Isten, akit úgy hívnak,

M e  gondolja senki, hogy én mostj Oldalról megnéztem a kisérő- 
1N a mohamedánizmusról, v a g y [met, amint ott lépkedett melettem 
bármely más felekezetről akarok ¡öntudatosan és elbizakodottan, 
írni A  hazugság vallása sokkal[,,Te vagy hát a magad Istene" 
közelebb van hozzánk, mint kép-|— gondoltam szomorúan, 
zeljük. | Kénytel en voltam az ő szép

Együtt mentünk haza a teme- [vallását megtámadni: „Tehát maga 
tőből,— mondja egy lelkész— egy [helyesen cselekszik és nem fél 
becsületes iparossal, aki utolsó j senkjtől? 
útjára kísérte egy munkatársát. I „Igen 1“

„Ez azután szép temetés volt!“ | „És mondja, igaz ez? Tényleg 
— mondja az iparos. f mindig helyesen cselekszik és

Fejemmel bólintottam. Lelki [igazságosan jár el? Nincsen egy 
szemem előtt elvonult a nagy tő-|folt sem az életéb n?“ 
meg, és arra gondoltam, hogy vaj-\ Erre zavarba jön: „Na jó, egy 
jón felfogták-e a mondott Igének [kis bűne mindenkinek van.“ 
komoly értelmét? „Elvégez tt dolog, i „Egy kis bűn? Nem tudja, 
hogy az emberek evyszer meg-1 hogy Isten ezért a kis bűnéért 
haljanak, azután az Ítélet." [fogja elitélni, és a szép vallásával

Egyszerre csak újra megszólalt [a  pokolba jut? Nem látja, hogy 
a kísérőm. „Amit mondott a tisz-fmost hazudik? — Én helyesen 
telendő úr, az mind jó és szép | cselekszem. — Maga is elismeri, 
volt, de az embernek sok minden-[hogy ez nem igaz. — Nem félek 
ről van más véleménye. Én nem [senkitől— mondja, de az élő Is
tartozom azok közé, akik minden jtentől nagyon fél és elfut előle, 
vasárnap a templomba futnak, I De talán mégis megtérne, ha nem 
azok többnyire képmutatók . . . "  [félne a kollégáitól, a feleségétől, 

Csodálkozom, hogy honnétfaz ismerőseitől. Bizonyosan kine- 
ludja ezt olyan jól, mikor soha [vetnék, ha jámbor életet élne. 
nem megy templomba. Vájjon ő|Ettől is fél. Ugy-e? De a vallása 
a szívekbe lát és kikutatja azok] így hangzik: „Nem félek senkitől" 
titkait? Nem. Ez csak az ördög-[Nem látja, hogy milyen hazug 
nek egy szólásmódja, amellyel az j vallásnak hódol ?“ 
embereket elkábítja. Azután tovább [ Nem, ő,nem látta, csak meg
beszél: ¡sértődött. És hányán vannak, akik

„Nekem megvan a magam val-1 ennek a hazug vallásnak hódol- 
lása.“ [nakl Legyen ez egy figyelmeztetés

„Igen, az nagyon érdekelne.'*!mindnyájunk számára. Németből.
Fölényes mosollyal mondja:

„Az én vallásom: helyesen cse-I
lekszem és nem félek senkitől! Boldog az a fül, mely Isten 
sem" f Lelkének halk szavát megérti s e

Most már tudom, ez hát az ő f világ zajára nem figyel. 
vallása. De hisz a vallás Istennel | —
kell, hogy összefüggjön, és hol van[ Boldog szemek, melyek minden 
ebben a vallásban egyáltalán Isten.'¡külső dolog számára zárva van- 
Igen, benne van, de nem a valódi,inak s csak Jézus számára vannak 
igaz, élő Isten, hanem egy különös ¡nyitva. Kempis

gonosz Isten, akit úgy hívnak, 
hogy: „én.“

Oldalról megnéztem a kísérő
met, amint ott lépkedett melettem 
öntudatosan és elbizakodottan. 
„Te vagy hát a magad Istene“ 
— gondoltam szomorúan.

Kénytelen voltam az ő szép 
vallását megtámadni: „Tehát maga 
helvesen cselekszik és nem fél 
senkitől ?

„Igen 1“
„És mondja, igaz ez? Tényleg 

mindig helyesen cselekszik és 
igazságosan jár el? Nincsen egy 
folt sem az életéb n?“

Erre zavarba jön : „Na jó, egy 
kis bűne mindenkinek van.“

„Egy kis bűn? Nem tudja, 
hogy Isten ezért a kis bűnéért 
fogja elitélni, és a szép vallásával 
a pokolba jut? Nem látja, hogy 
most hazudik? — Én helyesen 
cselekszem. — Maga is elismeri, 
hogy ez nem igaz. — Nem félek 
senkitől — mondja, de az élő Is
tentől nagyon fél és elfut előle. 
De talán mégis megtérne, ha nem 
félne a kollégáitól, a feleségétől, 
az ismerőseitől. Bizonyosan kine
vetnék, ha jámbor életet élne. 
Ettől is fél. Ugy-e? De a vallása 
így hangzik: „Nem félek senkitől “ 
Nem látja, hogy milyen hazug 
vallásnak hódol?“

Nem, ő, nem látta, csak meg
sértődött. És hányán vannak, akik 
ennek a hazug vallásnak hódol
nak 1 Legyen ez egy figyelmeztetés 
mindnyájunk számára. Németből.

Boldog az a fül, mely Isten 
Lelkének halk szavát megérti s e 
világ zajára nem figyel.

Boldog szemek, melyek minden 
külső dolog számára zárva van
nak s csak Jézus számára vannak 
nyitva. Kempis
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Kivonat az általános ima
hét meghívójából.

Nagy kegyelme Istennek, hogy 
most, amikor a szükség nap- 

ról-napra nagyobb lesz, közös 
imára hívhatjuk össze Krisztus 
egyházának tawjait.

Csodálatos Ígéretek vannak 
számunkra, ha hittel kérjük az 
Urat. A  beteljesülést csak a kes
keny úton várhatjuk. A  keskeny 
út bejáratára ez van írva : „Bűn
bánat."

A  bizonyságtévők fellege vesz 
körül minket. Mindig azt láttuk, 
hogy Krisztus egyházában igazi 
lelki előrehaladás csak akkor volt, 
ha egyesek megalázkodtak és 
összetörtek Isten előtt és vették a 
Szent Lelket. Kérjük Istentől, hogy 
minden gyülekezetben, minden 
körben, adjon ilyen egyénisé
geket. Erezze mindegyikünk a fe
lelősséget a világ nyomorúságáért 
és a lelkek előrehaladásáért . . .

Külmissziói nap:

Adjunk hálát a nyitott ajtókért 
Hollandindiában és Uj-Guineában. 
A  munka előrehaladásáért a kaszt
nélküli indiaiak között Hálás 
szívvel emlékezzünk meg a külön
böző keresztyén körök missziói 
buzgalmáról, a benszülött munká
sokról Kínában.

Vizsgáljuk meg önmagunkat, 
hogy elég erős-e a hitünk ahhoz, 
hogy megálljunk azzal az áram
lattal szemben, amely a missziót 
elvilágiasjtani akarja, és hogy egye
dül az Ür missziói parancsa fon
tos-e nekünk?

Kérjük az Urat, hogy a missziói 
munkában mindig a megfeszített 
Úr legyen a cél, és ne alakuljanak 
át a missziói munkák nemzeti 
mozgalmakká. Kérjük az Urat, 
hogy ruházza fel bölcsességgel és 
szeretettel egyházunkat és adjon

az egyes hívő lelkek szívébe : 
sziói szeretetet.

Schneider Ilona 
misszionáriusnő írja Taipen;
[ átogatásaink alkalmával 
■I—1 fiatal asszonyra találtunk, 
nek a lelke nyitva volt a: 
számára. Betegsége akadál; 
meg abban, hogy az összejö 
leinkre járjon — Egy napon elk 
utaznunk és amig távol vol 
ellopták a kápolnából az egy; 
fakeresztet és a harangot. A 
ványpap azt mondta, hogy e 
rang az oka annak, hogy az idő 
rossz. Kilátástalannak látszott, 
a harangot visszaszerezzük. / 
resztet már rég elégették. C 
Űr nem hagyta az övéit. A z i 
tolvajnak a felesége mégha 
ettől úgy megijedtek, hogy 
mondták : „Adjuk vissza a h. 
got, mert különben mindnyá. 
nak meg kell halni. A  he 
szelleme megöl minket." Ki 
az a fiatal asszony, kinek h 
elősegítette a harang vissza 
zését? A z előbb említett 
asszony, kinek a lelke tárva 
az Evangélium számára.

Csodálatosak az Urnák 
Vájjon az a kevés, amit még 
lent hallhatott, elég volt útje 
a számára ? Ezt nem tudhatju 
azt igen, hogy Isten a legki 
pislogó hitre is csodálatos ki 
lemmel felel. Vájjon találl 
fogunk-e egyszer az örökké 
Ságban?
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Tudakozzátok az írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Jan. 16, Márk. 4:21— 41. Es. 61:= nünk, hogy Isten Lelke ujjászülhessen. 
1— 6. Az Ur Jézus saját maga teszi Odaszánnunk, átengednünk, átadnunk ma
vallást a názárethi zsinagógában, hogy ez \ gunkat. Oly könnyűnek látszik, hiszen 
az ó-testamentomi prófécia Őbenne be-1 egészen passzív munka és mégis nehéz, 
teljesedett. (Luk. 4:16— 21.) S mint a-lmert van benne aktivitás: önmegtaga- 
hogy a régi prófécziák beteljesedtek, | dás,~ megalázkodás, s ez az, ami az 
úgy fognak beteljesedni azok is, amelyek I emberi léleknek olyan nehéz. De aki 
az Ür Jézusnak újabb eljöveteléről szól-1 megteszi ezt a döntő lépést, az aratni is 
nak, mikor hatalommal és dicsőséggel | fogja annak gyümölcsét, az örök életet, 
fog megjelenni. Készüljünk erre az el-1 aki pedig visszariad tőle, az aratja a 
jövetelre; ¡halált és az örök kárhozatot. Melyiket

Jan. 17. Ján. 2:1— 11. Róm. 12:7— ¡választod?
16. Ján. 1:43— 51. 1: Kor. 2:6— 16. Ér-1 Jan. 21. Márk. 6:1— 13. Róm. 7:
zéki ember vagy-e, kedves olvasóm, vagy|7— 25. Az újjászületés nem megy végbe 
lelki ember? Vagyis: megszabadithatott-e| küzdelem nélkül. A bűn nem hátrál egy- 
már Istennek keze ó-emberedtől s át-¡könnyen Istennek Lelke elől. Előbb meg- 
alakithatott-e új emberré? Ha még azlgyötri az embert, kívánatossá tevén ma- 
ó-ember él benned, akkor nem foghatod! gát előtte. A jó  és a rossz küzdenek az 
meg Isten Lelkének dolgait, de ha már! emberi lélekben, s e harcot végre is 
uj emberré lettél, akkor ölömtől fog  get-|az embernek kell eldöntenie azáltal, hogy 
jedezm a szived ezeknek az igéknek I választ a kettő közül, melyiket akarja 
olvasásánál, amelyekben a saját boldog ¡úrrá lenni engedni az életén. A tagjaiban 
tapasztalataidra ismersz. Engedd, hogy | uralkodó bűnt-e, vagy a lélek belsejét

¡Istennek Lelke mindig jobban fölfedje ¡vonzó kegyelmet-é? Boldog, aki igy tud 
előtted Istennek titkos bölcsességét, a-1 felkiáltani: Hálát adok Istennek a mi 
mely megjelent mindazoknak, akik őt ¡Urunk Jézus Krisztus által! Az már 
igazán szeretik, szent Fiában a Jézus! megragadta a kegyelmet.
Krisztusban. ¡ Jan. 22. Márk. 6:14—30. Róm. 8:

Jan. 18. Zsolt. 3. Zsolt. 4. R ó m .l l— 11. Nem egy embertől hallottam már 
5:12— 21. Testi születésünkkor csak az| kifejezni ezt az óhajtást: óh mennyire 
Ádámtól reánk maradt gyászos örökség szeretnék átmenni Róma 7-ből Róma 
get hozzuk magunkkal: a bűnt és az¡8-ba; Igen, nagy különbség van a bűn 
abból fakadó Ítéletet és kárhozatot. Del És a kegyelem közt vergődő, s a kegye- 
ei van készítve számunkra egy más örök-¡lem  boldog révpartjára eljutott emberi 
ség, boldogító, dicső örökség: a Jézus ¡lélek között. Megszabadulva a bűn és 
Krisztus által megszerzett kegyelem és ¡halál törvényétől, Isten Lelke által meg- 
bünbocsánat. Ezt azonban hit által el i elevenítve, tapasztalva ennek a Lélek
kelt fogadnunk, mint meg nem érdemeltének bennünk való lakozását, óh milyen 
ingyen ajándékot. Ez bűnös voltunk el- = boldog állapot ez: S ha tudjuk, hogy 
ismerésével, tehát megalázkodással jár,; mindez azáltal lett lehetséges, hogy Is- 
de éppen ez által a megalázkodás által I ten kibocsátotta és halálra -adta szent 
leszünk alkalmasokká arra, hogy Isten = Fiát, nem tesz-é ez bennünket ennek a 

f Lelke elvégezze bennünk az újjászületés ¡ Fiúnak boldog, hálás, alázatos és en- 
munkáját. Ne álljunk ellene Isten Lelke ¡ gedelmes szolgáivá? Nem kényszerből 
munkájának; ¡szolgáivá egy zsarnok úrnak, hanem ön-

Jan. 19. Márk. 5:1— 20. Róm. ő.-fkéntes szolgáivá egy irgalmas és ke- 
1— 11. A Biblia egyik legfelségesebb | gyelmes Úrnak.
fejezete ez. Belévezet bennünket Isteni Jan. 23. Márk. 6:31— 44. Ésaiás 2: 
Lelkének titkos'munkájába, amelyet az! 2 -5. Az Úrnak világosságában járni, az 
újjászületés folyamata által bennünk vé-ljemesak annyit jelent, hogy a magunk 

1 géz. A mi teendőnk ennél a munkánál ¡ számára igyekezzünk megszerezni Isten- 
j csak az, hogy ne akarjuk ó-emberünket ¡ nek kegyelmi ajándékait "s azoknak áldá- 

tovább is életben tartani, hanem adjuk ¡sait élvezni, hanem jelenti azt is, hogy 
oda a halálba, hogy helyet engedjen ¡ táguljon ki a látókörünk ebben a vilá- 
az újnak. A többit Isten viszi véghez. ¡ gosságban, s lássuk meg Isten nagy 

Jan. 20. Márk. 5:21— 43. Róm. 6: j gondolatait és terveit az egész emberi- 
12— 23. A Szentirás itt még jobban ki-|séggel, amelyből ki akarja választani a 
fejti, hogy mit kell nekünk cseleked-! maga népét. Nézzünk bele a jövőbe, a-

Jan. 16. Márk. 4:21— 41. Es. 61: 
1— 6. Az Ur Jézus saját maga tesz 
vallást a názárethi zsinagógában, hogy ez 
az ó-testamentomi prófécia Őbenne be
teljesedett. (Luk. 4:16— 21.) S mint a- 
hogy a régi prófécziák beteljesedtek, 
úgy fognak beteljesedni azok is, amelyek 
az Ür Jézusnak újabb eljöveteléről szól
nak, mikor hatalommal és dicsőséggel 
fog megjelenni. Készüljünk erre az el
jövetelre;

Jan. 17. Ján. 2:1— 11. Róm. 12:7—  
16. Ján. 1:43— 51. {. Kor. 2:6— 16. Ér
zéki ember vagy-e, kedves olvasóm, vagy 
lelki ember? Vagyis: megszabadithatott-e 
már Istennek keze ó-emberedtől s át- 
alakithatott-e új emberré? Ha még az 
ó-ember él benned, akkor nem foghatod 
meg Isten Lelkének dolgait, de ha már 
uj emberré lettél, akkor ölömtől fog  ger- 
jedezm a szived ezeknek az igéknek 
olvasásánál, amelyekben a saját boldog 
tapasztalataidra ismersz. Engedd, hogy 
Istennek Lelke mindig jobban fölfedje 
előtted Istennek titkos bölcsességét, a- 
mely megjelent mindazoknak, akik őt 
igazán szeretik, szent Fiában a Jézus 
Krisztusban.

lan. 18. Zsolt. 3. Zsolt. 4. Róm. 
5:12— 21. Testi születésünkkor csak az 
Ádámtól reánk maradt gyászos öröksé
get hozzuk magunkkal: a bűnt és az 
abból fakadó Ítéletet és kárhozatot. De 
ei van készítve számunkra egy más örök
ség, boldogító, dicső örökség: a Jézus 
Krisztus által megszerzett kegyelem és 
bünbocsánat. Ezt azonban hit által el 
kell fogadnunk, mint meg nem érdemelt, 
ingyen ajándékot. Ez bűnös voltunk el
ismerésével, tehát megalázkodással jár, 
de éppen ez által a megalázkodás által 
leszünk alkalmasokká arra, hogy Isten 

I Lelke elvégezze bennünk az újjászületés 
munkáját. Ne álljunk ellene Isten Lelke 
munkájának;

lan. 19. Márk. 5:1— 20. Róm. 6: 
1— 11. A Biblia egyik legfelségesebb 
fejezete ez. Belévezet bennünket Isten 
Lelkének titkos’ munkájába, amelyet az 
újjászületés folyamata által bennünk vé- 

j géz. A mi teendőnk ennél a munkánál 
j csak az, hogy ne akarjuk ó-emberünket 

tovább is életben tartani, hanem adjuk 
oda a halálba, hogy helyet engedjen 
az újnak. A többit Isten viszi véghez.

Jan. 20. Márk. 5:21— 43. Róm. 6: 
12— 23. A Szentirás itt még jobban ki
fejti, hogy mit kell nekünk cseleked

nünk, hogy Isten Lelke ujjászülhessen. 
Odaszánnunk, átengednünk, átadnunk ma
gunkat. Oly könnyűnek látszik, hiszen 
egészen passziv munka és mégis nehéz, 
mert van benne aktivitás: önmegtaga
dás, megalázkodás, s ez az, ami az 
emberi léleknek olyan nehéz. De aki 
megteszi ezt a döntő lépést, az aratni is 
fogja annak gyümölcsét, az örök életet, 
aki pedig visszariad tőle, az aratja a 
halált és az örök kárhozatot. Melyiket 
választod?

lan. 21. Márk. 6:1— 13. Rom. 7:
7—  25. Az újjászületés nem megy végbe 
küzdelem nélkül. A bűn nem hátrál egy
könnyen Istennek Lelke elől. Előbb meg- 
gyötri az embert, kívánatossá tevén ma
gát előtte. A jó  és a rossz küzdenek az 
emberi lélekben, s e harcot végre is 
az embernek kell eldöntenie azáltal, hogy 
választ a kettő közül, melyiket akarja 
úrrá lenni engedni az életén. A tagjaiban 
uralkodó bűnt-e, vagy a lélek belsejét 
vonzó kegyelmet-é? Boldog, aki igy tud 
felkiáltani: Hálát adok Istennek a mi 
Urunk Jézus Krisztus által! Az már 
megragadta a kegyelmet.

lan. 22. Márk. 6:14— 30. Rám. 8: 
1 — 11. Nem egy embertől hallottam már 
kifejezni ezt az óhajtást: óh mennyire 
szeretnék átmenni Róma 7-ből Róma
8- ba; Igen, nagy különbség van a bűn 
És a kegyelem közt vergődő, s a kegye
lem boldog révpartjára eljutott emberi 
lélek között. Megszabadulva a bűn és 
halál törvényétől, Isten Lelke által meg
elevenítve, tapasztalva ennek, a Lélek
nek bennünk való lakozását, óh milyen 
boldog állapot ez: S ha tudjuk, hogy 
mindez azáltal lett lehetséges, hogy Is
ten kibocsátotta és halálra -adta szent 
Fiát, nem tesz-é ez bennünket ennek a 
Fiúnak boldog, hálás, alázatos és en
gedelmes szolgáivá? Nem kényszerből 
szolgáivá egy zsarnok úrnak, hanem ön
kéntes szolgáivá egy irgalmas és ke
gyelmes Úrnak.

lan. 23. Márk. 6:31— 44. Ésaiás 2: 
2— 5. Az Úrnak világosságában járni, az 
nemcsak annyit jelent, hogy a magunk 
számára igyekezzünk megszerezni Isten
nek kegyelmi ajándékait s azoknak áldá
sait élvezni, hanem jelenti azt is, hogy 
táguljon ki a látókörünk ebben a vilá
gosságban, s lássuk meg Isten nagy 
gondolatait és terveit az egész emberi
séggel, amelyből ki akarja választani a 
maga népét. Nézzünk! bele a jövőbe, a-



mikor a pogányok is özönleni fognak az 
Őrhöz, s igyekezzünk hozzájárulni, hogy 
ez az idő minél előbb elérkezhessék. Ez 
nem szegénylejbbé, hanem gazdagabbá fog  
tenni bennünket a sajátmagunk számára 
elnyert kegyelmi ajándékokban is.

Jan. 24. Máté 20:1— 16. I. Kor. 
9:24—27. Luk. 10:38— 42. Fii. 1:27—  
2:4. A versenypályán mind olyanok fut
nak, akiknek az a céljuk, hogy elnyer
jék a koszorút. De nem mennek mind 
ugyanolyan felkészültséggel neki a ver
senynek, mint az az egy, aki megnyeri a 
jutalmat. Valamit elmulasztottak, vagy 
valamivel nem számoltak. A keskeny úton 
futók versenypályáján is mindegyik előtt 
feltűnt a cél: eljutni a dicsőségbe, meg
nyerni a mennyei koronát. De megnyeri- 
e mindegyik? Nem lesznek-e sokan, akik 
csak mintegy tűzön keresztül mentetnek 
meg, az üdvösséget ugyan nem veszí
tik el, de munkájuk szénának és pozdor- 
jának bizonyul és az ítélet tüzében meg
ég? Bizony, fájdalom, lesznek ilyenek, 
azért int bennünket az Írás: Ugy fussa
tok, hogy elvegyétek! és: mig másoknak 
prédikáltok, magatok valami módon mél
tatlanokká ne legyetek!

Jan. 25. Zsolt. 5:1— 9. 12. 13. Róm.i 
8:12—23. Isten Lelke nem csak ujjászül, 
hanem vezérel is bennünket, s bizonysá
got tesz bennünk mindarról, amit az új
jászületés által Krisztusban nyertünk. Sj 
Dizonyságot tesz az ezután bekövetke
zendő dolgokról is, arról, hogy mikor 
Isten gyermekei az újra eljövendő Krisz
tussal együtt dicsőségben megjelennek, 
akkor az egész teremtett világ fel fog 
szabadulni az alól a rabság alól, a- 
melybe az ember bűne következtében 
jutott. Akkor már a természetben sem 
fesz többé hervadás és halál, hanem 
örök virulás és élet.

Jan. 26. Márk. 6:45— 56. Rám. 8: 
24—30. Mily nagy vigasztalás és erő
sítés az Isten gyermekei részére, hogy 
töredezett, tökéletlen imádságaiknak szét
hulló, sokszor gyommal kevert virágait 
a Szent Lélek kiválogatja, elrendezi és | 
mint szép bokrétát viszi föl Isten trónjai 
e lé ! A Szent Lélek segítségünkre van \ 
esedezéseinkben. Éppen ezért nem min- ! 
dig azt kapjuk, amit kérünk, hanem amit 
Isten Lelke jónak lát. De ez, ha nekünk 
tán nehéznek tetszik is, egészen bizonyo
san javunkra van. Elfogadtad-e már ezt 
a magad számára is, vagy csak másokat! 
vigasztalgatsz vele?

Jan. 27. Márk. 7:1— 23. Róni. 8: 
31— 39. Mennyire kitűnik ezekből az 
igékből Krisztus fontos szerepe üdvös-! 
ségünk kérdésében: ö  az, aki meghaltj 
érettünk, aki Isten jobbján ülve esedezik 
érettünk, aki által diadalmaskodhatunk,! 
tre-t csak övele együtt, Őbenne aján-!

dékoz meg bennünket az Atya minden
nel. Ne szakíthasson el hát bennünket 
semmi őtőle, ragadjuk meg ezt teljes 
hittel és meggyőződéssel, s hitünk sze
rint lesz nekünk.

Jan. 28. Márk. 7:24— 37. Rám. 9: 
1— 13. Ragadjuk ki ebből a részből ezt 
a gondolatot: «nem a testnek fiai az 
Isten fiai.» Mivel pedig természettől 
fogva mindnyájan a test fiai vagyunk, 
természetes, hogy Istennek kell bennün
ket ebből az állapotból kiragadnia. Isten 
ezt a kegyelmet mindenkinek felajánlja, 
mindenki el van hiva, de mivel minden 
tudóságánál fogva előre tudja, hogy kik 
fogják a kegyelmet elfogadni, azok az ö  
kiválasztottjai. Ne azon töprengj tehát, 
hogy ki vagy-e választva, hanem ra
gadd meg Isten hívogató kegyelmét!

Jan. 29. Márk. 8:1— 21. Róni. 9: 
14— 24. A predesztináció kérdése épen 
azért okoz sok embernek fejtörést, mert 
azt akarja megfejteni benne, aminek meg
fejtése nem bízatott őreá. Isten fölött mi 
nem gyakorolhatunk bírálatot, amit ö  
cselekszik, az egészen bizonyosan jó, ha 
mi nem értjük is. De ha érthetetlen prob
lémák fölött okoskodunk, ahelyett, hogy 
Isten hivó szavára felelnénk, akkor vét
kezünk és eljátszhatjuk lelkünk üdvös
ségét.

Jan. 30. Márk. 8:22— 9:1. Ámos. 
8:11, 12. Zsolt. 93. Ez a zsoltár Isten 
dicsőségét, szentségét, örökkévalóságát 
állítja szemünk elé. A próféta pedig a- 
zoknak az embereknek a boldogtalansá
gát, akik nem hajoltak meg ez előtt a 
dicső és szent Isten előtt addig, amig 
tartott számukra a kegyelmi idő, s mi
kor végre elkezdték keresni Isten vi
gasztaló, megújító beszédét, akkor már 
nem találták meg. Ez nem csak egy 
eljövendő kornak tapasztalata lehet majd, 
bekövetkezhetih. ez bármikor az egyes 
ember életében is, aki Isten kegyelmé
vel és kinyilatkoztatott beszédével játé
kot űz. Siess tehát az Őrhöz, mig tart 
számodra a kegyelmi idő:

Jan. 31. Luk. 8:4— 15. II. Kor. 
12:1—10. Ján. 11:20— 27. Fii. 1:12—  
21. Megtanultad-e már te is ezt a nagy 
leckét: «E lég neked az én kegyelmem?» 
Vagy még bizol magadban, dicsekszel a 
saját erődben? Addig nem leszel igazán 
és egészen boldog, mig az Ür össze nem 
törheti minden magadban való bizako
dásodat. Addig mindig ide-oda fog  há
nyattatni a lelked nagy öröm és nagy 
csüggedtség között. Az állandó, csendes, 
mélységes békességet csak erőidnek tel
jes összetörettetése útján érheted el.

Vargha Gyuléné.
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