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Nyilak az Úr kezében.

Keze árnyékában rejtett el engem és fényes nyíllá tett engemet és 
tegzébe zárt be engem.“ Ezeket az Igéket olvassuk Ésaiás pró
féta könyvének 49. része 2. versében. Érdemes rajtuk gondol

kozni. A  nyíl olyan eszköz, amellyel annak tulajdonosa valamely ki
tűzött célt akar elérni. De amíg el nem jön az az idő, mikor hasz
nálni akarja, addig a nyílnak csendben kell lenni, elrejtve a tegezben. 
Ilyen nyilakká tesz bennünket az Úr, ha az övéi vagyunk. Föl akar 
bennünket használni a maga céljainak elérésére, de úgy, akkor és 
ott, ahogy, amikor és ahol Ő jónak látja. A  nyílvesszőnek nincs 
saját akarata, nyugszik a tegezben. Így kell nekünk is megtanulnunk 
csendben, elrejtve lenni az Úrban, reábízva, hogy mikor és hogy akar 
bennünket felhasználni. Sok dolgot, amelyről azt hisszük, hogy Isten 
országának előmenetelére szolgál, tévesztünk és rontunk el avval, 
hogy megelőzzük az Urat nyughatatlanságunkkal, türelmetlenségünkkel, 
vagy hamis becsvágyunkkal. De a nyílvesszőnek arra sincs szabad 
akarata, hogy mikor ura használni akarja, akkor ne engedje magát 
felhasználni. Sok munka Isten országában azért marad el, mert egy- 
egy élő nyílvessző nem akarja megérteni az Úr hívó szavát, mikor 
éppen őt bízza meg valamely munkával s általa akar elérni vala
mely célt.

S figyeljük meg még azt, hogy az Úr „fényes“ nyíllá akar tenni 
bennünket. A z Ő nyílvesszőinek tisztáknak, fényeseknek, mocsok- 
talanoknak kell lenniök, mert különben fertőznek. Voltak és vannak 
még ma is, pogány népek kezében, mérgezett nyílvesszők, amelyek 
halálos sebet ejtenek. Jézus az Ő eszközei által, nem halálos sebet 
akar ejteni, hanem olyan sebet, amelyet aztán Ő akar begyógyítani. 
Megsebzi a lelkiismeretet, hogy aztán meggyógyíthassa. S a nyíl
vesszőknek, amelyeket használ, tisztáknak, rozsdamenteseknek kell 
lenniök, nehogy fertőzzenek. Ezért tisztogatja meg nyílvesszőit és 
teszi őket fényesekké. Aki eszköz akar lenni az Úr kezében, annak 
engednie kell, hogy Ő előbb megtisztogassa, kifényesítse, keze árnyé
kában elrejtse, hogy ott megcsendesedve, mindenkor készen álljon, 
ha Ura használni akarja, céljainak elérésére.

Nyílvessző vagy-e te az Úrnak kezében és milyen nyílvessző vagy?
Vargha Gyuláné.

VIII. évfolyam, 4. szám. 
1932. február 15.
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szemeluényeK Luther életéből. 1

7. Luther, a hitvalló.
(Folytatás.)

A  gyűlésen dr. Eck két kérdést} 
intézett hozzá: 1. ő  írta-e azokat! 
a könyveket, melyek az asztalon | 
feküdtek? 2. Visszavonja-e azokat ? } 
Az első kérdésre igennel, a má-l 
sodikra pedig a császárhoz for-f 
dúlva e szavakkal válaszolt: „E| 
könyveim egy része vitairatok,} 
melyekben ellenfeleimet támadom,! 
a másik része pedig tanítói köny-f 
vek, s ezeket nem vonhatom vissza} 
és nem akarom visszavonni, mert! 
Isten Igéje azok. De amennyiben} 
a vitairatokban bárki ellen is túl-} 
éles hangon írtam s valakit meg-} 
bántottam, úgy hajlandó vagyok! 
azt jóvátenni; adjatok gondolko-l 
zási időt.“ Egy napot kapott. Más-} 
nap, 18-án d. u. 6 órakor ismét ott! 
állt a birodalmi gyűlés színe előtt.} 
Megkérdezték tőle, hogy vala-} 
mennyi iratát akarja-e megvédeni,} 
avagy hajlandó egyiket-másikat} 
visszavonni. Erre iratait három} 
kategóriába sorolta: 1. Vannak} 
olyanok, amelyek a hit és erkölcs} 
kérdéseit tárgyalják. „Ha ezeket: 
visszavonnám, kárhoztatnám az} 
igazságot, amelyet jóbarát és ellen
ség egyaránt vallanak.“ 2. Olya
nok, amelyek a lelkiismeretet fogva 
tartó pápaság intézményét támad
ják. „Ha ezeket visszavonnám, a 
zsarnokságot támogatnám. “ 3. Olya
nok, amelyek egyes magánszemé
lyeket támadnak. „Ezekben — be
ismerem — élesebb voltam, mint 
ahogyan illik. De visszavonni eze
ket sem tudom, meit ezáltal előny
ben részesíteném a zsarnokságot 
és istentelenséget.“ Amikor kijelen
tették előtte, hogy vitatkozásnak 
helye nincs, hanem adjon rövid s 
nyílt választ arra nézve, vájjon 
hajlandó-e visszavonni, amit írt,

vagy sem, elhangzottak ajkairól 
latin nyelven az örökké nevezetes 
szavak: „Mivel Császári Felséged 
egyszerű választ kíván, adok olyant, 
melynek sem szarvai, sem fogai 
nem lesznek. Ha a Szentírásból 
vagy világos észokokkal meg nem 
győznek, mert sem a pápának, 
sem a zsinatoknak egyedül nem 
hiszek, miután világos, hogy gyak
ran tévedtek és egymásnak elíent- 
mondtak, úgy lelkiismeretemben 
legyőzve vagyok ama szentírási 
helyek által, melyeket idéztem, és 
fogva vagyok Isten Igéjében. Ezért 
nem tudok és nem akarok semmit 
sem visszavonni, mivel sem nem 
biztos, sem nem üdvös valamit a 

} lelkiismeret ellen cselekedni.“ Vá
laszához azután még német nyel- 

}ven hozzáfűzte: „Isten engem úgy 
}segéljen, áment“ E szavak: „Itt 
}állok, máskép nem tehetek“ , ugyan 
imár 1521-ben felmerültek, de Lut- 
} her ezeket nem mondta. Másvalaki 
} fűzte ezeket Luther szavaihoz.

Miután Luther elhagyta a gyű- 
! léstermet, ég felé emelte karjait, 
imiként a német katonák szokták.
} mikor egy jól sikerült kardvágás 
} feletti örömüknek akartak kifejezést 
[adni. Szállására megérkezvén pe- 
|dig így kiáltott fel: „Túl vagyok 
[rajta, túl vagyok rajta!“
! Néhány nappal később a csá- 
fszár tudtával még egyszer szűk- 
Ikörű tárgyalások folytak abban a 
[reményben, hogy talán mégis si- 
[ kerül Luthert engedékenységre 
I bírni. E tárgyalások folyamán Lu- 
[therazt mondta: „Isten Igéje nem 
[az én szavam, azért nem vehetek 
[el belőle semmit, ami azonban az 
[Ige körén kívül esik, abban szíve- 
[sen engedek. „Isten nevében! Ama 
[cikkeket, amelyek az íráson kívül 
[vannak, nem akarom védeni.“ 
! „Isten tiszta Igéjétől nem tágítha- 
Itok, ha életembe kerül is.“ Ami- 
[kor arra figyelmeztették, hogy a
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szeretet mire kötelezi őt, hogy | 
békesség és egyetértés helyébe [ 
lázadás ne lépjen, azt felelte: „A j 
szeretet kedvéért kész örömesti 
engedelmeskedném és mindent el
követnék, mégis csak amennyiben 
az a hittel és a Krisztus dicsősé
gével nem ellenkezik.“ S amidőn 
Eck János trieri kancellár elbocsá
totta Luthert azzal, hogy: „Márton, 
engedetlen vagy a Császári Felséggel 
szemben, azért meg van engedve, 
hogy a császári kiséret védelme 
alatt elutazhatsz“ , Luther így szólt: 
„Ahogyan az Úrnak tetszett, úgy 
történt, ám lássátok, hol maradtok.“

Ezután már csak egy követ
kezhetett : a birodalmi átok.

A  császár május 26 án, amikor 
Luther barátai és pártfogói már 
elutaztak volt, — de május 8-iki 
keltezéssel, tehát tények meghami
sításával kiadta a wormsi edictu- 
mot amely Luthert a birodalmi 
átokkal sújtotta: senki Luthert há
zába be ne fogadja, ételt-italt ne 
adjon neki, sem szóval, sem csele
kedetben, sem nyíltan, sem titok
ban senki ne legyen segítségére, 
hanem fogják el és szolgáltassák 
ki a császárnak, iratait pedig el 
kell égetni. így a császár.

De „ember tervez, Isten végez “ 
„Nem az én gondolataim a ti gon
dolataitok és nem a ti útaitok az 
én útaim, igy szól az Úr!“ így 
Worms után Wartburg jött. Meri 
igaz: „A  föld királyai felkereked
nek és a fejedelmek együtt tanács
koznak az Úr ellen és az Ő fel
kentje ellen: szaggassuk le az c 
bilincseiket és dobjuk le magunk
ról köteleiket!“ De igaz az is: 
„Az egekben lakozó neveti, az Úr 
megcsúfolja őket!“

Luther, a hitvalló, megértette 
az Úr Jézus szavát: „Valaki azért 
vallást tesz én rólam az emberek 
előtt, én is vallást teszek arról az 
én mennyei Atyám előtt.“ Es

ugyanazon lelkiismereti kényszer 
alatt állott, mely alatt az apostolok 
is állottak: „Nem tehetjük, hogy 
amiket láttunk és hallottunk, azo
kat ne szóljuk.“ (Csel. 4:20.)

Valahányszor énekeljük: „Mi 
el nem hallgathatjuk, Amit meg- 
ismerénk, El kell, hogy mondja 
ajkunk, Ami szívünkben ég" . . . 
tegyük s tehessük azt mi is min
dig apostoli és lutheri lélekkel, 
hitvalló lélekkel! Mint akik „fogva 
vannak az Isten Igéjében!“

Majd . . .

A csütörtöki imaórán valaki ar
ról számolt be, hogy mennyi 

„majd“ van az életében. Nem 
most, hanem majd . . .  És ez a 
„majd" azután be sokszor elma
rad! És helyébe lép a „késő“ . . .

M ajd ! Es késő! Fájó emlék, 
fájó könny ! . . .

Régen volt. Tizenhét esztendő
vel ezelőtt. Gazdag voltam anyagi
akban Földbirtokos voltam. Eme
letes házam volt egy vidéki város
ban. A  háború idején elvesztettem. 
Bátyám megtarthatta volna. Mi úgy 
gondoltuk. Ő lehetetlennek tartotta. 
S nem tette meg. Atyám könyör- 
gött neki. Hiába. Igen nehéz idők 
következtek. Apa és fiú között 
feszült lett a vjszony. Magam is 
belesodródtam. Es ez évekig tartott.
; Szomorú évek !

Atyám halálos ágyán feküdt.
; Nehéz haláltusát kellett vívnia. 
;„Ez a halál? Öh, milyen nehéz!“
;— mondotta. Megnehezítette az is, 
¡hogy bátyám nem állt a halálos 
lágy mellett. Nem tudta, hogy 
; atyánk haldoklik. Nem kaphatott 
I értesítést. És atyánk elment. Hiszem, 
¡hogy hazament. Hiszen úgy kérte 
¡az Ürat. hogy vegye magához. Az 
; Ő kezébe ajánlotta lelkét. . . Aki 
la  halálos ágynál nem állt, ott zo-
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kogott a koporsó mellett. És aki | 
érti a könnyek szavát, az azt 1 
hallotta ki a zokogásból: késő, I 
késő 1 . . .

Azóta három esztendő telt el. | 
Esztendők, melyeknek terhét csak} 
úgy lehetett elbírni, hogy az Úr[ 
kezéből vettük. És az Úr mindig f 
könnyebbé tette a terhet. Mert! 
mindig szorosabban vonhatott szí-1 
vére. És mindig jobban való-| 
sággá lett életemben: „Mindenre| 
van erőm a Krisztusban “ És min-| 
dig hatalmasabban terjesztette ki | 
karjait a tajtékzó tenger felett,} 
melynek neve: „az én életem“, és j 
„lön nagy csendesség.“ Tenger-1 
mély békesség.

Á  tengermély békességben meg-[ 
szólalt az Úr. Lelke szólt lelkem-} 
hez. És én figyeltem a Lélek sza-j 
vára. És engedelmeskedtem. És I 
ez az engedelmesség — ma tudom! 
— az Úrnak kedves volt.

Elutaztam B-ra. Azzal a szán-! 
dékkal utaztam el — itthon meg; 
is mondtam — hogy meglátogatom; 
bátyámat, felkeresem házában.! 
Nem kutatom többé, hogy ki és i 
mi a kettőnk közötti feszült viszony i 
oka, hanem hallgatok az Úr sza-j 
vára, melyre lelkiismeretem isi 
szüntelenül figyelmeztetett „békélj i 
meg a te atyádfiával“ és „bocsás-i 
sátok meg, ha valaki ellen valami i 
panaszotok van, hogy a ti mennyei 
Atyátok megbocsássa néktek a ti 
vétkeiteket.“

B-ra érve, meglátogattam egy 
ismerős családot. Alig váltottunk 
néhány szót, amikor a családfő 
azt mondta, hogy üzenete van 
számomra. A  bátyám hallotta, 
hogy a napokban B-ra jövök és 
azt üzeni és igen kér, hogy ok
vet énül keressem fel. Szívem 
nagyot dobbant. Egész testemben 
reszkettem. Világossá vált előttem: 
az Úr végezte a maga munkáját 
mindkettőnk szívében és elkészí

tette számomra a megbékélés és 
megbocsátás útját. így könnyű lesz 
ez az út.

Elmentem bátyámhoz. Szemtől- 
szemben álltunk egymással. Ke
zünk egybefonódott. Ajkunk zárva 
maradt. De az arcunkon végig- 
fo ydogáló könnyek minden szónál 
világosabban beszéltek. Tudom, 
l-ogy az Úr jelen volt. Tudom, 
hogy az Úr angyalai örvendeztek.

Néhány hétre rá ismét elkerül
tem B-ra. Szolgálnom kellett az 
Tgével Bátyám házában szálltam 
| meg. Ez volt a kívánsága. Egyszer 
i együtt ebédeltünk, s ez volt az 
i egyetlen alkalom, amidőn egy- 
i mással beszélgethettünk. A  búcsu- 
! zásnál azt mondta ő s azt mond- 
;tam én is: „Legközelebb többet 
Teszünk majd együtt s sok min- 
jdenről fogunk majd beszélgetni.“ 
[Ez 1931. december 10-én volt. S e 
[nap óta sokszor elgondoltam, mi- 
jlyen jó most B-ra menni. Nincs 
[többé közöttünk az a válaszfal, 
jmely eddig szilárdan állott. A z Úr 
[ledöntötte. S arra is gondoltam, 
[mi minden fog szóba jönni, ha 
¡majd ismét együtt leszünk! . . .
| S e hó 5-én telefonértesítés jött: 
[bátyám meghalt.
| Másnap ott álltam a koporsója 
¡mellett, fogtam összekulcsolt jég- 
| hideg kezét, simogattam halálhideg 
[homlokát, elkísértem a kriptájába 
jés azután . .. Azután ? . . . Azután 
¡átéltem a „majd“ és „késő“ nehéz 
I fájdalmát . . .  És ez nagyon fájó 
| fájdalom!
[ Azért írtam ezt le, hogyha ta- 
[lán saját tapasztalatom tudna té- 
[ged egy-egy „majd“ és „késő“ 
| fájdalmától megkímélni.
1 Végül hadd _ valljam szívem 
[mélyéből: „A z  Úrnak minden útja 
I kegyelem és hűség 1“
[ Z H .
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Mentegetődzések, jtam, miért kellene akkor elkárhoz 

avagy egy-két tétel az ördög kátéjából.i nom? Felelet: „Annakokáért a
¡törvény cselekedeteiből egy test 

gyermekkoromban hallottam ezt lsem igazul meg Ő előtte.“ „Amint
a szólásmondást: „Mentséget¡meg van irva. hogy nincsen csak 

olyan olcsón kapsz, mint szedret ¡egy igaz is.“ (Róm. 3:20; 10.) 
az út szélén!“ S ennek a mon-f 3. „Hát én már csak ilyen va
dásnak nagyon igaza van. Micso-lgyok, nem tehetek róla.“ Felelet: 
da garmadájával tudja az ember ¡„Am i testtől született, test az; és 
előráncigálni a kitünőbbnél kitü-1 ami Lélektől született, lélek az . . . 
nőbb érveket, ha valamit nem akar ¡Szükség néktek újonnan születne- 
megtenni. Pedig hát ezeknek azitek.“ (Ján. 3 :6 —7.) 
érveknek semmi értékük nincs, még-1 4. „Nem mondom, nekem is
csak a saját lelkiismeretünket sem ¡vannak hibáim, rossz szokásaim, 
tudjuk megnyugtatni vele, hát ak-|de ez csak nem olyan nagy dolog.“ 
kor más embereket, hát még akkor | Felelet: „És ha valaki az egész 
az Urat 1 De az ördög nagyon jól | törvényt megtartja is, de vét egy 
érti, hogyan sugdossa őket a fü-f ellen, az az egész megrontá- 
lünkbe. Mi pedig, mint egy szajkó,fsában bűnös“ . (Jakab lev. 2:10.) 
utána mondjuk, mert hiszen a ¡„M ég nem gondoltad meg, mily 
szivünk szerint beszél, mi magunk [súlyos dolog az: vétkezni“ — 
is el akarjuk kerülni az igazságot,¡mondotta Anselmus egyházatya.— 
csak a világ előtt igazolható ös-!„Egy elenyésző csekélység, mint 
vényt találjunk hozzá. Ez arra azfpl. egyetlen ide vagy oda tekintés 
igére emlékeztet: „És mindnyájanjaz Isten akarata ellenére, végtele- 
egyenlőképpen kezdék ma.gukatfnül súlyos vétség. Ha valaki en- 
mentegetni“ . (Luk. 14:18.) És igylgem bűnre csábitana, azt mond 
van ez. Akármily komoly és sür-fván: tekints ide! Isten ellenben 
gető az Űr hívása, a legtöbb em-fazt mondaná; nem akarom, hogy 
bernek nem azon jár az esze, [ odatekints! és én a csábitó szóra 
hogy hogyan engedelmeskedjék a j hallgatnék, nem az Isten paran- 
hívásnak, hanem, hogy micsoda [ csára: ezzel végtelen bűnt követ
mentséggel igazolhatná azt, hogyinék el. Inkább vesszen el az egész 
nem engedelmeskedik. Egykor ¡teremtett világ, semmint az ember 
azonban, amikor minden világos-¡ezt az egyetlen, csekélynek tetsző 
ságra jő, ezekről a mentségekről ¡bűnt elkövesse! Nem egy világért: 
csak egy szó lesz az ítélet: hazug-1 számtalan világokért együttvéve 
ság — Lássunk egykét ilyen ¡nem volna érdemes, nem lenne 
mentséget és az Ige Ítéletét róluk : i szabad azt az egyetlen egy bűnt

1. „Ha meghalok, akkor úgyis I (mondanád: bűnöcskét, hibácskát) 
mindennek vége.“ A  felelet: A ztf elkövetni.
mondotta az Ur Jézus: „Meghálál Gondold meg mindezeket s 
pedig a gazdag is és eltemetteték. ¡azután mentegesd magad!
Es a p o k o l b a n  emele fel az o r :**j*»-• *-**:*»:*»*»*-*»*,*:».j.»*»»*,.*• »*..*«» ¡.»*»»*»**.,**.■»»-..** 
szemét, kínokban lévén“ . . .(Luk.}
16:22 23.) I Nem elég hinni: „Jézus meg-

2. „Én nem voltam soha go -¡váltott!“ Hanem azon az úton is
nosztévő, tisztességes életet éltem .¡kell járni, amelyen ez a hittel el-• 
senkit nem bántottam, templomba!fogadott megváltatás megvalósul. 
is eljártam, a szegényeknek is ad-! (Steinberger Gy.)

tam, miért kellene akkor elkárhoz 
nőm ?“ Felelet: „Annakokáért a 
törvény cselekedeteiből egy test 
sem igazul meg Ő előtte.“ „Amint 
meg van irva. hogy nincsen csak 
egy igaz is.“ (Róm. 3:20; 10.)

3. „Hát én már csak ilyen va
gyok, nem tehetek róla.“ Felelet: 
„Ami testtől született, test az ; és 
ami Lélektől született, lélek az . . . 
Szükség néktek újonnan születne
tek.“ (Ján. 3 :6 —7.)

4. „Nem mondom, nekem is 
vannak hibáim, rossz szokásaim, 
de ez csak nem olyan nagy dolog.“ 
Felelet: „És ha valaki az egész 
törvényt megtartja is, de vét egy 
ellen, az az egész megrontá
sában bűnös“ . (Jakab lev. 2:10.) 
„Még nem gondoltad meg, mily 
súlyos dolog a z : vétkezni“ — 
mondotta Anselmus egyházatya. — 
„Egy elenyésző csekélység, mint 
pl. egyetlen ide vagy oda tekintés 
az Isten akarata ellenére, végtele
nül súlyos vétség. Ha valaki en
gem bűnre csábitana, azt mond 
ván : tekints id e ! Isten ellenben 
azt mondaná; nem akarom, hogy 
odatekints! és én a csábitó szóra 
hallgatnék, nem az Isten paran
csára : ezzel végtelen bűnt követ
nék el. Inkább vesszen el az egész 
teremtett világ, semmint az ember 
ezt az egyetlen, csekélynek tetsző 
bűnt elkövesse ! Nem egy világért: 
számtalan világokért együttvéve 
nem volna érdemes, nem lenne 
szabad azt az egyetlen egy bűnt 
(mondanád: bűnöcskét, hibácskát) 
elkövetni.“

Gondold meg mindezeket s 
azután mentegesd magad!

*!♦  ♦ $*••*$» «£♦ ♦ ♦ ♦  «$*-*$♦  ♦ y*- *¥*•-*♦ ♦ •*$* ̂ * 1*

Nem elég hinni: „Jézus meg
váltott !“ Hanem azon az úton is 
kell járni, amelyen ez a hittel e l 
fogadott megváltatás megvalósul.

(Steinberger Gy.)
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K Ü L M I S S Z I Ó ¡szívemben is oly szeretet lesz, 
¡amely a szenvedés idején minden 
¡félelmet elűz

Érdemes.

Misszionárius, elhatároztam, hogy | 
keresztyén leszek. — így szólt { 

egy öreg indiánus a misszioná-1 
riushoz, aki hosszas betegség után ¡ 
először mehetett ki házából. He-! 
tekig élet és halál között lebegett.! 
Nagy volt a misszionárius öröme, I 
mert ő már régen imádkozott en-f 
nek az embernek a megtéréséért, ! 
aki mindig ott volt és figyelt is¡ 
mindenre, de mégsem közeledett ¡ 
az Úr Jézushoz. Megkérdezte,! 
hogy mi volt rá most olyan ha-| 
tással, hogy megváltoztatta a ke-! 
resztyénségről alkotott nézetét. A z ¡ 
indiánus így ,szólt: „Tudod, hogy! 
sokszor hallgattalak, amikor abból! 
a nagy könyvből beszéltél és tani-! 
tottál minket Egyszer azt is mond-! 
tad, hogy az a nagy szellem, aki! 
ezt a könyvet adta nektek, min-! 
den nyomorúságban megvígasz-! 
talhat és akár egészséges állapot-! 
bán, akár betegségetekben veletek { 
van és a halálfélelemtől is megóv! 
benneteket. Ez olyan nagy volt! 
előttem, hogy nem akartam el- f 
hinni. Amikor azután nagyon be-! 
teg voltál s úgy látszott, hogy! 
még fogsz halni, akkor azt gon-! 
doltam magamban: „Meg akarom! 
látni, hogy az, amit a misszioná-; 
rius mondott igaz-e?“ Oda ültem: 
a szobádba és figyeltelek téged 
és hallgattam a beszédedet. Ami
kor nagyon magas volt a lázad, 
néha össze-vissza beszéltél, de ha 
tiszta lett a gondolkodásod, akkor 
nem féltél s mindig vidám s bol
dog voltál. Gondoltad, hog} meg 
fogsz halni és mégsem féltél. Ek
kor így szóltam: „Ez egy olyan 

. vallás, amelyet érdemes megsze
rezni." Es most keresztyén akarok 
lenni és remélem, hogy az én

Nothhelfer misszionárius 
írja Wadaborimachi-ból 

(Japán.)

Körülöttem nagy sötétség van.
A  bálványok uralkodnak a 

szegény pogányok felett. Két ol
dalt mellettem pogányok laknak, 
szemben pedig velem egy bud- 
hista papnak a házikápolnája, 
amelyben reggeltől-estig dob- és 
harangszóval kisérve végzi áldo
zatát a Budha számára. A köze
lemben van egy zarándokhely, 
ahol különböző oltárok vannak 
felállítva. A z egész környezet nagy, 
megmunkálásán talaj, amely az 

: Evangéliumra vár és ahova az Ür 
i bizonyosan el akarja küldeni az 
iŐ fénysugarait Arra vágyom, hogy 
; minél több traktátust és bibliarészt 
¡vihessenek el az ország külön
b ö ző  részeibe. Bizonyosan meg- 
[ áldja az Úr ezt a munkát is. So
kan várnak az Evangéliumra és 
ezáltal békességre és örömre

*$* *$* li l *$* ̂  *$* *$* l$H$l i j l  ijfr >*< »j t l$t

Mivel az igazságokat sokan 
I csak magukkal hordozzák egy tás 
lkában, mint a kolportőr a köny- 
! veket és nem eszik és isszák, nem 
\engedik, hogy belenyúljon az éle- 
! tűkbe és hogy rajtuk keresztül ki- 
1 hatással lehessen mások életére — j 
! azért nem jutnak semmivel sem 
I előbbre a keresztyénségben.

| Ha egy alázatos keresztyénnek 
! megmondod, hogy hibázott, az úgy 
[ fogadja azt, mint mikor a ruhájú
iról leveszel valami ráragadt pisz- 
j kot: Megköszöni. Akiben azonban 
la világ szelleme lakik, az ugyan- 
l ezért gyűlölni fog, mert azt hiszi, 
Ihogy állandóan kínozni akarod.
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Tudakozzátok az írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Febr. 16. Márk 13:1—23. Róm.
15 : 25—33. Isten országának vannak mun
kásai, akiknek az a feladata, hogy lelki 
javakkal szolgáljanak másoknak, amilyen 
az igehirdetés, az egyes lelkekkel való 
személyes foglalkozás stb. Az ilyeneknek 
aztán, természetesen, nincs idejük arra, 
hogy valamely földi hivatásban megkeres
sék a maguk kenyerét. S azok, akiknek a 
lelki javakkal szolgálnak, könnyen elfeled
keznek arról, hogy ők meg viszont tartoz
nak testi javaikkal szolgálni nekik. Mennyi 
komoly evangéliumi munka ütközik rend
kívüli, sokszor legyőzhetetlen nehézségekbe 
amiatt, hogy azok, akik annak a munká
nak lelki áldásaiban részesülnek, nem 
járulnak hozzá, tőlük telhetőleg anyagi 
javaikkal, hogy a lelki munkások s az 
evangéliumi intézmények fenntartassanak 
és zavartalanul munkálkodhassanak. Nem 
kellene ennek így lenni !

Febr. 17. Márk 13:24—37. Róm. 16. 
Mennyi szeretetet árul el a rómabeliekhez 
írott levélnek ez az utolsó része ? Pál nem
csak a gyülekezeteket a magok egészében 
viselte szívén, hanem az egyes lelkeket is. 
Hány ilyen lélekéri imádkozhatott áz apos
tol ? Csakis az ilyen hűséges, hordozó 
szereletet jogosítja fel aztán Istennek mun
kásait arra, hogy keményen is fellépjen 
mindazokkal szemben, akik a közösség
ben szakadásokat és bolránkozásokat 
okoznak s kárára vannak a lelkeknek. 
Mert a szeretet nem édeskés, vagy rajongó 
érzelem, hanem józan, bátor, önzetlen 
állásfoglalás minden bűn ellen, azoknak 
a javára, akiket meg akar oltalmazni 
a bűntől.

Febr. 18. Márk 14: 1— 16. I. Móz.
1 : 1—13. Már a teremtés munkájában 
megnyilatkozik az Istenségnek hármas 
Személye. Isten a Teremtő, szavának, 
vagyis az Igének hatalmával viszi végbe 
a teremtés munkáját. Az Ige pedig az, 
aki az idők teljességében „testté lett“ 
(Ján. 1 : 14.) és Jézus Krisztus szemé
lyében jelent meg az emberiség történeté
ben. A Lélek pedig ott lebegett a vizek, 
vagyis a khaosz fölött, mint az anyamadár 
a kikelendő fiókák fölölt, hogy segítse 
mindazt létrejönni, aminek e teremtő szóra 
létre kellett jönnie. S a teremtés mun
kája lökéletes volt. Isten maga mondja ki, 
minden napnak bevégzett munkája után, 
hogy „jó.“ Az alkotó kezéből minden töké
letesen került ki.

Febr. 19. Márk 14:17-31. I. Móz.
1 : 14-25. A teremtés történetének bibliai 
előadáséban egy egy nap alatt bizonyára 
nem a mi mostani számításunk szerint 
való napot kell értenünk. Lehetett az vala
mely hosszabb időszak is, hiszen Isten előtt 
ezer esztendő annyi, mint egy nap (Zsolt. 
90: 4.) A fődolog az, hogy minden terem
tés által jött létrj, egy mindenekfölött bölcs 
és hatalmas Teremtő akarata által, nem 
pedig a személytelen és öntudatlan ter
mészet önalkotásaként. Bámuljuk a tudós 
elméket, akik ilyen képtelenséget el tud
nak képzelni I S amellett hálát adunk a 
teremtő Istennek, aki mindent oly szépen, 
oly bölcsen létrehozót*, hogy minden jó 
volt az Ő szenlséges szemei előtt is.

Febr. 20. Márk 14:32-52. II. Móz. 
33:17—23. Isten országát a maga teljes 
fényességében és dicsőségében emberi 
szem meg nem láthatja, mert el nem 
bírná viselni ezt a láiványt. Azért kellett 
Istennek emberi alakot öltenie az Ur Jé
zusban, hogy oly közel jöhessen hozzánk, 
hogy belétekinthessünk emberi szemeinkkel 
is arcába s mégse kelljen megemésztet- 
nünk. Jézus Krisztusban jött hozzánk 
egészen közel ez a könyörület és kegye
lem, amely megtart bennünket, mert ö  az 
a kőszikla, amelyre ráállhatunk, az a kéz, 
amelv betakar bennünket.

Febr. 21. I. Thess 4 :1— 12. I. Ján. 
2:12— 17. Máté 15:21-28. Luk. 10: i7— 
20 Isten gyermekeinek szenteknek kell 
lenniök minden tekinle.ben, vagyis telje
sen Isten céljaira kiválasztottaknak és el
különítetteknek. Sok kisértés igyekszik 
megzavarni ezt a szentséget. A test kíván
ságai és gerjedelmei, az önzés, amelyből 
a szeretetlenség fakad, a más dolgába 
való illetéktelen beleavalkozás, amely meg
zavarja a lélek csendességét, mind olyan 
közeljáró veszedelmek, amelyek elől csak 
Jézus vére alá menekülhetünk. Marad
junk elrejtve ebben a biztos menedékben, 

Febr. 22. Zsolt. 18:1-7. 31-36. 
1. Móz. 1:26—31. Minden teremtettségnek 
befejezése és koronája az ember. Semmi 
más teremtményt nem alkotott az Isten a 
maga képére és hasonlatosságára, csak 
az embert. Az ember Isten szívének a 
legfelségesebb gondolata, a legdrágább 
értéke. A  maga számára akart az ember
ben Őt megértő lelket alkotni. S hogy az 
ember dicsőséges hivatása minden más 
teremtmény előtt is nyilvánvalóvá legyen, 
Isten úrrá tette őt az egész földön s annak
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minden teremtményein, az állatokon és a 
növényeken egyaránt. Mindent hatalmába 
adott neki. S Isten e fölött a legmagasabb 
teremtménye fölött is kimondotta, hogy 
„jó“. Úgy, amint a teremtő Isten kezéből ki
került, jó volt az ember is. De jó maradt-e ?

Febr. 23. Márk 14:53-65. I. Móz. 
2 : 1— 15. A teremtés nagy munkája után 
következett a pihenés ideje. Isten pihent, 
de csak a teremtés munkájától, nem pedig 
a teremtett világ kormányzásénak és tovább 
fejlesztésének munkájától „Az én Atyám 
mindezideig munkálkodik és én is mun
kálkodom". mondja az Ür Jézus. (Ján. 
5:17.) S az ember is munkára van ren
delve. Úr. de azért szolgálni kell. Nem 
kényszerből, hanem örömmel. Nem ilyen 
munka volt-e az. mikor hálából azért, 
hogy a gyönyörű Édenkertbe helyeztetett, 
azt mívelhette és őrizhette ? Ura volt en
nek a szép kertnek s igy annál nagyobb 
örömmel dolgozhatott benne.

Febr. 24. Márk 14:66—72. I. Móz. 
2 : 16—25. Ki kellett tűnnie annak, hogy 
az ember helyesen fogja-e föl rendelteté
sét : úr a föld felelt, de függő Istentől, aki 
teremtette őt is, a földet is. Ezt akarta 
Isten próbára tenni, mikor az Édenkertben 
kijelölt egy fát — csakis egyetlen egyet 1 
— amelynek gyümölcséből nem szabad 
az embernek ennie. Olyan csekély fontos
ságúnak tetszik ez a kérdés, hogy is haj
landó az ember azt mondani ró : hót 
olyan nagy bűn az, ha valaki egy almát 
megeszik ? i> mégis döntő fontosságú kér
dés volt, mert hiszen az fordult meg rajta, 
hogy akar-e az ember engedelmeskedni 
Istennek, vagy nem ? Ennek az egyetlen 
tilalomnak a hangoztatása utón részesítette 
még Isten az embert abban a nagy kegye
lemben, hogy segítőtársat adott neki ez 
asszonyban. Újabb ok a hálára.

Febr. 25. Márk 15 : 1—23. 1. Móz. 3: 
1—15. Sok szomorú, szivbemarkoló törté
netet olvashatunk a Bibliából, de legfáj
dalmasabb mégis ez a történet, mely min
den szomorúságnak és gyásznak a kezdete. 
Az ember nem állta ki a próbát, engedet
lenné lelt. S az engedetlenséggel hatalmába 
adta magát a csábilónak, aki erre reóvetle. 
A bűnök egész sorozata mutatkozik azon
nal a lelkében : a kötekedés, a gyávaság, 
az önzés. A  lelkiismeret meg van terhelve, 
de ahelyett hogy az ember ezt elismerné, 
egyik a másikra tolja a hibát. Nem igy 
van-e ez most is?

Febr. 26 Márk 15:14—28. I. Móz. 3 : 
17—24. A bűn megtermetté a maga gyü

mölcsét : ez ember elszakadt Istentől. Az 
Édenkertet el kellett hagynia s ezután vég
zendő munkája többé nem boldog, szabad, 
könnyű munka lett. hanem orcája verí
tékével végzett munka. Mert az ember 
bukása átkot hozott a földre is, hogy tövi
sét és bogáncskórót teremjen, mert ezáltal 
lett nehéz verítékkel megmunkálható föld
dé. S ez alól az ótok alól csak akkor fog 
megszabadulni, mikor az Úr Jézus vérén 
megváltott emberiségből kialakul az a 
sereg, amely az ő  újabb megjelenése 
alkalmával megjelenhet Ővele együtt di
csőségben. (Róm. 8: 19—21.)

Febr. 27. Márk 15:29-41. Jer. 26: 
1 — 15. A próféta nem a maga szavait 
mondja, hanem az Úr szavait az Ő meg
bízásából. De éppen ezt nem akarják 
meghallani azok, akikhez intézve van. Az 
ember csak úgy tudja befogadni Isten 
beszédét, ha megalázza megát, máskülön
ben visszautasítja s ezáltal megkeményili 
magát. Oh, milyen borzasztó a megkemé
nyedett szív ! Sem nyájas szót, sem dor
gálást, amely az Ür részéről jön, be nem 
tud többé fogadni. „Ma, ha az ő  szavát 
halljátok, meg ne keményítsétek a ti szi
veteket.“ (Zsid. 3 :15 )

Febr. 28. Luk. 11 : 14—28. Efez. 5: 
1-9. Luk. 9 :51-56. I Pét. 1 : 13— 16. 
„A  törvény betöltése a szeretet" (Róm. 13: 
10.), mert aki szereti Istent, az nem szegi 
meg Isten törvényét s aki szereti felebarát
ját, az nem vét a felebaráttal szemben 
kötelező törvény ellen sem. Járjunk tehát 
szeretetben. De erre a mi természeti em
berünk nem képes, ezt a szeretetet csak 
Annak a szeretetéből menthetjük. Aki oda
adta Önmagát áldozatul miéretlünk. ő  a 
mi világosságunk s szeretetben járni annyi, 
mint ebben a világosságban járni.

Febr. 29. Zsolt. 19 I. Móz. 4 :3— 16. 
A bűn belől az ember szivében és gondo
lataiban kezdődik, de ha ott szabad fejlő
désre talál alkalma1, akkor kiszámíthatat
lan. hogy mivé fog fejlődni. Kain szivének 
ajtaján is ott leselkedett a bűn, irigység és 
harag alakjában s ő nem uralkodott rajta, 
hanem bebocsólotla a szívébe s engedte, 
hogy az legyen úrrá fölötte. i> a vége : 
teslvérgyilkosság ! Ellenőrizd a gondolatai
dat, a szíved érzelmeit s ezeknek minden 
bűnös megmozdulását vidd az Úr elé. Van 
ami megszabadítson tőlük : Jézus Krisztus 
vére ! (I. Jón. 1 : 7.)

Vargha Gyulóné.
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