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Scrío s Versengés. Márk 9, 30-35.

Nagy sikereket arathattak a tanítványok, hogy azon versengnek, 
ki közűlök a nagyobb! Talán akkor teszik ezt, amikor az első 
kiküldés után visszatérve, eldicsekednek eredményeikkel; „Uram, 

még az ördögök is engednek nekünk a Te nevedben!?“
Szó sincs róla. Az imént egy néma ördöngőst vittek hozzájuk, 

de teljes tanítványi mivoltuk csődöt mondott. Nem akadt egy sem, 
aki segíteni tudott volna s most mégis azon vitáznak, hogy ki nagyobb 
közűlök. Közben más is történt. Az Úr az Ő megöletéséről és feltá
madásáról beszélt nekik. Már másodszor. Most sem akadt egy sem, 
aki megértette volna, sőt még olyan sem, aki meg meri kérdezni — 
s mégis azon vitáznak pár perccel később: ki nagyobb közöttük. 
Ezzel a kérdéssel kellett most foglalkozni? Útban vannak Kapernaum 
felé. Az Úr azért hozhatta szóba újból a keresztet, hogy az út csend
jében jobban szólhasson nekik erről a Lélek, de ők az üt csendjét 
arra használják fel, hogy hátramaradva az Úr mögött, arról folytassa
nak eszmecserét, ki nagyobb közűlök.

Szeretnénk megleckéztetni a tanítványokat. De leckéztessük 
inkább magunkat! Mi vagyunk azok, akik szeretünk beszélni arról, 
ki nagyobb. Ha szót nem is ejtünk róla, agyunk akkor is sokszor 
tele van ennek a kérdésnek lármájával.

Legyen neked gyanús minden eset, valahányszor nyíltan, vagy 
titkon ez foglalkoztat. A tanítványok is akkor foglalkoztak ezzel a 
kérdéssel, amikor egészen mással kellett volna foglalkozniok. A ma
guk kicsiségével, a maguk megismerésének újabb mélységeivel, meg 
a Kereszt titkával. Csak, aki e kettőt elhanyagolja, kapható oktalan 

. módon más kérdések haszontalan tárgyalására.
~TrXz~ Úr azonban nem hagyja bizonytalanságban tanítványait a 

felvetett kérdés dolgában sem. Ismeri ő  az emberi szívet, hogy meny
nyire benne van a nagyravágyás, helyesebben a nagyobbra vágyás. 
Akarsz nagyobb lenni? Jó. A lehetőség megvan rá. El sem hallgatom 
előtted, hogy miként. Aki első akar lenni, az legyen mindenek közt 
az utolsó.

A nagyság kérdése csak egy alapon tárgyalható. Azon az ala
pon, hogy mik vagyunk mi az Úr számára Nem alázatoskodásból,



hanem meggyőződésből kell keresnünk az utolsó helyet. Nem azért,: 
hogy én azon érzelegjek, mennyire az utolsó helyet keresem én. 
Nem a jók, nem a méltók, nem az elsők, hanem az utolsók, a bű-|r 
nősök közt keresem én az utolsó helyet. Azaz nem is keresem, meri 
ezt a helyet öem kell keresni, csak elfogadni és elfoglalni! Azért 
kell nekem az utolsó hely, mert csupán ez az, ami engem „ megillet s 
s mert aki nincs az utolsó helyen, azt nem használhatja fel az Úr mások 
számára. Nem hiába kapcsolja egybe az Ür az utolsó helyet a má
sok szolgálatával. Nem vagyok én az utolsó helyen, ha nem azért 
vagyok ott, hogy szolgáljak vele az Úrnak s a lelkeknek.

Itt jó nagyon vigyázni. Van ugyanis ennek az Igének egy gyak-, 
ran előforduló fonák alkalmazása. Amikor valaki azt gondolja: min
den ajtót nekem kell becsukni, minden leejtett kulcsot nekem keik 
felvenni, minden vizesborogatást a betegre nekem kell felrakni, min
den kérdésben feltétlen nekem kell engedni.

A szolgálat dönti el a kérdést. A szolgálat pedig csak 
akkor szolgálat, ha a léleknek szól. Az nem szolgálat, ha szolgálat 
közben szem elől tévesztem az illetőnek a lelki javát. Szolgálni any-‘ 
nyit jelent, mint valakinek segítségére lenni, hogy minél jobban ki
alakulhasson benne a Róma 8, 29. szerinti nagy cél: hasonlóvá: 
lenni a Fiú ábrázatához. Éppen azért a szolgálathoz sok éberség 
kell. Folyton az Úrtól való függésben járni, hogy ne legyek kárára 
a másiknak. Ehhez a szolgálathoz sok ismeret is kell. ismeret az 
emberi szív rejtett világáról s arról, hogy mikép munkálkodik az Úr. 
Az utolsó helynek nem mindig ugyanaz a házszáma. Lehet az is, 
hogy nem az asztal végén van. A Szolgálatnak nincsen kaptafája. 
De aki énjétől szabad s azt folyton a keresztre adja, az mindig tud 
világosságot venni az Úrtól és szeretetet. S ahol e kettő együtt van, 
ott a szolgálat számára szabad az út. Mindig fogod tudni, hogy mit 
kell tenned. Csak azt ne várd, hogy a leckéknek, a meglátni és el
fogadni valóknak e téren vége lesz a földön. Óh, nagyon sokat je
lent a z : utolsónak lenni. Utolsónak nemcsak a világban, hanem a 
közösségben is. S fordítva: nemcsak a közösségben, hanem a világ
ban is Nagy dolog szolgája lenni mindeneknek kivétel nélkül. Nagy 
dolog kitörölni azt a szót: szimpatikus, vagy nem szimpatikus, sze
retem, vagy nem szeretem. Akkor meglátod, mily nagy leckét adott 
az Ür, amikor a másikért is meghalt ugyanazon módon, mint teérted. 
Nem itt van-e a mi legnagyobb tanulni valónk ? Marad-e akkor még 
hely, idő, erő és kedv a versengés számára?

T. E. d. f. áhítata után készült jegyzet
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Óh, mily szomorú dolog, hogy 
a mai időben annyi esetet kell az 
embernek hallania, hogy lelkek, 
akik már tiz, húsz éve járnak az 
Úrral, ismét lelki nyomorékokká 
lettek. Hogy az egyik világi élve
zetekbe, a másik beképzeltségbe,

a harmadik zsugoriságba és ha
sonló világiasságba és testiességbe 
sülyedt. Hogyan lehet az? Csak 
úgy, hogy ezek a reájuk mért ke
resztet sohsem akarták egészen fel
venni a vállukra, hanem csak ma
guk után vonszolták a földön.
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Semmi sem lehetetlen !*

Mikor az élet még úgy feküdt 
előttem, mint egy föl nem fe

dezett ország s én, 18 éves fejjel, 
sejtelmes várakozással álltam a 
jövő titokteljes kapuja előtt, egy 
kulcs bízatott reám s én örömtől 
reszkető kézzel nyitottam föl a 
kaput. Ennek a kulcsnak a neve: 
„Minden lehetséges annak, aki 
hisz 1“

Előttem állt az élet, minden 
lehetőségeivel. Vájjon mit fog hoz
ni nekem ? Szerencsét — szerel
met — élvezetet — gazdagságot — 
földi örömöket? Minderre nem 
vágyott a szívem. Belepillantottam 
a világ szükségeibe, a szegények 
nyomorúságába és csak egyet, 
igazán csak egyet kívántam: se
gíteni, szolgálni akartam, belévetni 
magamat és mindent, amim volt a 
mostani idők szenvedéseibe s élni 
mindazokért, akik nyomorúságuk
ban és szükségükben, elhagyott- 
ságukban és árvaságukban segítsé
gemre szorulhattak.

Áthághatatlan akadályok álltak 
még előttem magas hegyek gya
nánt. De nem olvastam-e a Bib
liában: „Legyen hitetek énbennem. 
Mert bizony mondom néktek, ha 
valaki azt mondja ennek a hegy
nek : Kelj fel és ugorjál a tengerbe 
és szívében nem kételkedik, ha
nem hiszi, hogy amit mond, meg
történik, meg lesz néki amit mon
dott. Azért mondom néktek : Amit 
könyörgéstekben kértek, higyjétek, 
hogy mindazt megnyeritek és meg- 
lészen néktek.“ (Márk 11 :22—24.) 
S egy másik helyen (Márk 10:27.) 
ezt olvastam: „Az embereknél 
lehetetlen, de nem Istennél, mert 
Istennél minden lehetséges!“ S

* Bevezetés Tiele-Winckler Évának, a 
felsösziléziai Miechowilz falu mellett fek
vő, általa alapított „Friedenshort" nevű 
keresztyén telep vezetőjének „Semmi sem 
lehetetlen“ cimű könyvéhez.

Máté evangéliumában is találtam 
egy hasonló helyre. (17:20.) Itt a 
hitetlenség volt az oka, hogy a 
tanítványoknak nem sikerült a 
beteg fiú meggyógyítása s aztán 
így szólt az Úr: „Ha akkora hite
tek volna, mint a mustármag, azt 
mondanátok ennek a hegynek: 
menj innen amoda és elmenne 
és semmi sem volna lehetetlen 
néktek 1“

Ez az Ige a szívembe véső
dött s már akkor, ifjúkoromban 
döntővé vált az életemben. Meg 
tudtam ragadni, hogy az Isten 
mindenhatóságába s Ígéreteinek 
hűségébe és változhatatlanságába 
vetett hit legyőzhetetlen és min
denre képes. Nehézségek hegyei
nek viaszként kell elolvadniok az 
Úr előtt s minden akadálynak le 
kell dőlnie. „Semmi sem lehetet
len 1“ így tudtam diadalmasan 
kiáltani s biztos és bízó hittel előre 
elfogadni azt, aminek csak a jö
vendőben kellett láthatólag is sze
mem elé tárulnia.

Közelebb, Istenem Tehozzád!
Uram, tégy minden gátat tönkre, 
Mely köztem és közötted áll.
És vonj magadhoz mindörökre, 
Ahol szívem békét talál.
És olts ki minden csalfa lángot, 
Mely szívemet úgy égeti,
És köss magadhoz, mert e láncot 
Szét egy világ se tépheti.
S ha jő az élet éjsötétje,
Hogy elborítsa telkemet,
Jöjj Istenem, es igy beszélj Te: 
„Megőrzőm Én e gyermeket!“

Ford. Vargha Gyuláné.
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Böjti gondolatok.

B ezzel lelkész írja: „Az Úr 
megint böjti időszakot adott 

számunkra. Meg akarja tölteni 
szívünket az Ő szeretetével, lel
künket a megváltás szent bizonyos
ságával. Lelkűnkben felelevenedik 
az Ő drága, szent képe, — látjuk 
szenvedésben, szükségben és alá
zatosságban, látjuk „a mi bűneink
nek a nyomát az Ö szent arcán. 
Minden olyan szenvedésteljes, ha
lálosan komoly, ami a böjti idő
szakkal összefügg. A harangok 
mélyebben konganak : „Oh ember, 
a te bűnöd tette ezt!“ A szenve
dés nagyobb és teljesebb, ha 
Őbenne vagyunk elrejtve. Alig tud
juk a honvágyat visszatartani, úgy 
vágyódunk arra, hogy megköszön
jünk mindent Annak, aki a világ 
bűnét magára vette. Figyelmeztet
lek benneteket, kedves keresztyén 
testvéreim, gondoljatok sokat az 
Ő szenvedéseire, olvassátok szor
galmasan az Ő szenvedéseinek 
a történetét, legyetek sokat csend
ben, de különösen vegyétek fel az 
Ő keresztjét.“

Csoda.

Az Eszakamerikai Egyesült Álla
mok egy közlekedésügyi mi

nisztere bizonyságot tett arról, hogy 
vannak csodák. Ő ezt hiszi és 
vallja, mert megtapasztalta.

Évekkel ezelőtt történt. Akkor 
a miniszter úr még mozdonyvezető 
volt. Express-vonatot vezetett. Biz
tos szeme és biztos keze volt. 
Jól vezetett.

Egyik nap estéjén, mikor szol
gálatba indult, igen nehezen tudott 
hitvesétől elválni. Ez elkísérte a 
vasútállomásig. Már itt volt az ideje, 
hogy mozdonyra szálljon, de olyan 
nehéz volt a szíve! A kötelesség 
néha igen nehéz. Még egy kéz

szorítás, még egy hosszú pillantás, 
melyben szeretet, fájdalom, sejtés j 
volt, és felszáll a mozdonyra. Egy ' 
két szükséges intézkedés, néhány! 
szó a fűtőhöz, és a vonat meg-[ 
indult.

A vonat száguld. Óriási sebes-! 
séggel, száz és száz kilométert 
megállás nélkül megtéve, lakatlan- 
vidékeken át száguld. Az utasoki 
nyugodtak. Beszélgetnek, olvasnak, 
alusznak, kinek ahogyan jólesik.! 
Az éjszaka sötét. És néma. És 
milyen különös gondolatokat éb
reszt a mozdonyvezetőben!

— Nem gondoltál még soha-j 
sem arra, hogy vonatunkkal va'amr 
baj történhetik? kérdezi a fűtőtől.

— Eszembe sem jutott — volt 
a nyugodt, biztos válasz.

— Igazán nem gondoltál még: 
sohasem arra, hogy elindulunk, de 
nem érkezünk meg oda, ahova 
indultunk? Igazán nem jutott még 
eszedbe, hogy szerencsétlenül jár
hatunk és meghalhatunk ?

— Igazán nem. Hiszen olyan 
éles a szemed és olyan biztos a 
kezed és olyan lelkiismeretesen 
vizsgáljuk meg minden alkalommal 
a gépet, hogy nyugodtak lehetünk, 
— válaszolta a fűtő.

A vonat száguld. Szótalan 
csend. Talán félóránál is tovább. 
Ekkor a mozdonyvezető hirtelen 
mozdulattal megragadja a fűtő 
kezét, maga felé húzza és izgatott
ságtól remegő hangon kérdezi:

• — Látod azt az alakot ott a 
mozdony előtt? Nézz oda! Látod? 
Mi az ?

— Nem látok semmit — feleli 
a fűtő.

— De nézz oda jól! Nem látod, 
amint kitárja két karját, mintha 
megállást parancsolna ?

— Nem, nem látok semmit.
Ismét csend. Csak a mozdony

zakatol. És a mozdonyvezető 
szive.
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És a mozdonyvezető, igen, ő 
látja, újra és újra látja azt a kisér-! 
teties alakot, amint ott lebeg a 
mozdony előtt, kitárt karokkal, 
könyörögve, figyelmeztetve . . .  És 
egyszerre csak odatapad a moz
donyvezető keze egészen önkény
telenül a fékre s a vonat nagyot 
rándul, csikorog s rövidesen megáll.

Az utasok rémülten kérdezős
ködnek, hogy baj van-e és hogy 
miért állt meg a vonat. A moz
donyvezető nem törődik az em
berekkel. Másvalakivel van az ő 
lelke elfoglalva. Érez valamit. Érez 
valakit. Akit nem lát és akiből 
mégis látott valamit. Nem tudja, 
ki az, akit nem lát s nem tudja, 
mi az, amit látott. Leszáll a moz
donyról. Megy előre. A mozdony 
előtt a vasúti sínen előre. Két perc 
múlva hídhoz ér. Rálép a hídra. 
Néhány lépést tesz. Megáll. Lába 
mintha gyökeret vert volna. A híd 
el van vágva. Aki rálép, ott leli 
sírját a Missisippi hullámaiban.

Ki volt az ott a mozdony előtt 
s mi volt az? Ki tudná megmon
dani, aki emberi ésszel akar erre 
válaszolni ?

Csoda történt. Isten csodája. 
Emberek életének megtartására. 
Lelkek megragadására s megmen
tésére.

A mozdonyvezető csodát élt 
meg. És amikor miniszter lett, 
akkor is hitt a csodában és bát
ran bizonyságot tett róla. Lelke 
megmentetek!

Hányszor lép be az Űr „cso
dásán“ a mi életünkbe is, hogy 
megtartson! És mi? Látjuk-e? 
Megértjük-e? S ha nem is, de 
engedelmeskedünk-e a „csodás je
lenségnek ?“

Gondoljuk m eg: vakságunk 
halált jelenthet számunkra!

Uram, élni akarunk! Add, hogy 
lássuk meg „csodáidat!“ Lássuk 
meg! És tudjunk bennük — hinni!

Vessző vagy gyermek.

Ismertem egy kedves keresztyént, 
akinek az életét valaki nagyon 

megnehezítette. Minden sérelmet 
csendesen és higgadtan tűrt. Égy 
nap csodálkozásomat fejeztem ki 
a fölött, hogy mindent ilyen csön
desen tűr anélkül, hogy fellépne 
ellene, mire így válaszolt: „Inkább 
gyermek akarok lenni, mint vessző. 
A gyermek akkor is gyermek ma
rad, ha megbüntetik, vagy ha az 
apa neki fájdalmat szerez, de a 
vesszőt félreteszik és egy szép 
napon eldobják.“ Sok év múlt el 
azóta, sok mindent elfelejtettem, 
de ezt a beszélgetést sohasem.

Vájjon mi tudunk-e csendben 
lenni, ha mások gyaláznak, rágal
maznak, sértegetnek? Vagy izga
tottak leszünk és ugyanolyan mér
tékkel fizetünk meg mi is? Gondolj 
rá, a gyermek az gyermek marad 
és egyszer örökös lesz. Isten gyer
mekei örökölni fogják a mennyei 
dicsőséget és mindenben, ami az 
Atyáé részesülnek. A vessző azon
ban ítélet alá kerül, vagy talán 
félre kerül az örök tűzbe. Imád
kozzunk ellenségeinkért.

Kicsiny rókák.

A mindennapi életben apró bű
nök fordulnak elő, amelyektől 

meg kellene tisztulnunk, de ame
lyek alatt az ember nem szoko.tt 
megalázkodni s nem megy az Ur 
vére alá. Gyakran nem tudjuk, 
hogy az imánknak miért nincs 
ereje, nem gondolunk arra, hogy 
egy embertársunknakjogospanasza 
van ellenünk. Hazudtunk s nem 
vallottuk be. Nem gondoljuk meg, 
hogy kicsiny rókák teszik tönkre 
a szőlőt. Zeller S
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K U L M IS  S Z I

Egy valódi hálaáldozat.

Egy lelkész évekkel ezelőtt tekin
télyes pénzösszeget kapott a 

misszió részére egy özvegy asz- 
szonytól. Hálásan és csodálkozva 
vette át az összeget ezekkel a 
szavakkal: „Nem lesz ez sok, 
kedves asszonyom? Tudom, hogy 
milyen szegény és milyen szűkén 
van meg a mindennapi kenyere“. 
„Nem, lelkész úr, nem sok. Ez egy 
régen megígért hálaáldozat az Úr
nak. Mikor a múlt évben aratás 
alatt betegen feküdtem és az eső 
napról-napra esett úgy, hogy a ter
més elpusztulással fenyegetett, a 
gond kimondhatatlanul kínozott. 
Láttam lélekben, hogy két gyer
mekem éhezni fog, a kenyér nem 
lesz elég. A gond sokkal nagyobb 
és kínosabb volt, mint fájdalmas 
betegségem, Ekkor egyik napon 
11 éves Klára leányom jött haza 
a vasárnapi iskolából és ezt mond
ta : „Anyám, ma a kisasszony ar
ról a csodálatos megvendégelésről 
beszélt, amikor az Ür Jézus úgy 
megáldotta és megsokasitotta a 
kevés kenyeret, hogy ötezeren 
laktak jól belőle. A tanítványok 
csodálkoztak és Filep kételkedve 
kérdezte: „Honnan vegyünk ke
nyeret, hogy ezek jól lakjanak?“ 
András pedig azt gondolta, mikor 
egy kis fiú jött az öt kenyérrel és 
a két hallal: „Mi ez ennyinek?“ 
Azt mondta a kisasszony: „Ha a 
kevésért is hálásak vagyunk és 
kételkedés nélkül várunk a Meg
váltó segítségére, akkor 0  segít is“. 
Szégyeltem magam a gondjaim 
miatt és elcsendesedtem. Dacára a 
csekély aratásnak, egész éven ke
resztül meg volt a mindennapi ke

nyerünk és nem kellett éheznünk, 
mint ahogy én azt a betegágya
mon aggódva gondoltam. Mindig  
megtapasztaltam azt, hogy az én  
Jézusom tud szorozni és osztani  
ott is, ahol csupa nulla van. Így  
tehát megvan az okunk, hogy 
háladalt énekeljünk és örömáldo
zatot hozzunk“.

Az Evangélium ereje.

Egy misszionárius egyszer arról 
beszélt, hogy milyen különbö

zőképpen fogják fel az Evangélium 
hirdetését künn a pogányok. Milyen 
kemények gyakran a szívek, mi
előtt még az Ige belé tudna hatolni,' 
másik oldalról azonban azt a ta
pasztalatot tehette, hogy éppen a 
pogány gyermekek milyen kész
séggel és figyelemesen hallgatják 
az Úr Jézus szavait és komolyan 
igyekeznek a szerint is cselekedni.

Afrikában a bennszülöttek nagy 
követ tesznek a fejükre, ha 

sebes folyón mennek keresztül. 
A teher biztossá teszi a lépteiket 
s az erősen rohanó árban meg
tartja az egyensúlyukat. Nem ugyan
így tesz velünk az Úr is? Terhet 
rak reánk, amely nehézzé teszi a 
lépteinket. Nem sújt le bennünket, 
csak megszilárdít az élet különféle 
áramlataiban.

Keletindiában egy misszionárius 
a következő rejtvényt adta elő 

egyik prédikációjában: „Mind
azoknak, akik csak e g y s z e r  
születtek, k é t s z e r  kell meghal- 
niok; de akik k é t s z e r  születtek, 
azok csak e g y s z e r  halnak meg.“

„Fébé" Evang. Diakonissza Anyaházi Nyomda. Budapest, VII., Damjanich-ulca 28b. 
Felelős vezető: Fekete Géza, Telefon: 412-30,
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Tudakozzátok az Írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Márc. 1. Márk 15:42—16:8. 1. Móz. 
5:21 — 6:3. Énokh történetét csak rövid 
pár sorban beszéli el a Biblia, de milyen 
csodálatos két tényről szól ez a pór sor. 
Egyik az, hogy Énokh eltűnt, mert Isten 
magához vette, tehát elragadta, mintegy 
előre vetett példa gyanánt ahhoz az ígéret
hez, amelyet sokkai később, Pál apostol 
által jelent ki (I. Thess- 4 : 15—17.) mind
azoknak, akik még itt a földi életben érik 
meg az Úr újabb eljövetelét, de úgy, hogy lé
lekben teljesen el vannak készülve az ő  
fogadósára. A másik csodálatos tény 
Énokh életében az, ami az elragadtatást 
megelőzte, hogy t. i. Énokh Istennel járt, 
oly időben, mikor az emberiség mór any- 
nyira a romlás útjára jutott, hogy Istennek 
hamarosan el kellett pusztítania özönvízzel. 
Pedig Énokh még nem ismerte az Űr 
Jézusról szóló evangéliumot.

Márc. 2. Márk 16:9—20. 1. Móz.
6: 5—22. Milyen borzasztóan fájdalmas 
dolog az, hogy Istennek meg kellett bánnia, 
hogy az embert teremtette. Az özönvíznek 
el kellett pusztítania ezt a megromlott em
beriséget. de még ennek közepette is 
akadt egy Noé, szépunoká;a Énokhnak. 
Noé is Istennel járt és kegyelmet talált. 
Istennel való járásáról tesz bizonyságot 
engedelmessége, amellyel a bárkát elké
szítette, mindent aképpen cselekedvén, 
amint Isten parancsolta. Mennyi gúnynak 
lehetett ezért kitéve az Istentől elfordult 
nemzetség között! De Noé ezt nem bánta, 
hanem engedelmeskedett.

Márc. 3. Tit. 1 :1 -4 . 2 :11-15 .
1. Móz. 7. Péter apostol 1. levele 3. ré
szének 20 és 21. verseiben a jó lelkiisme
retnek a Jézus Krisztus által való isten
keresését a bárkához hasonlítja, mely 
által megtartatunk. Valóban a bárka egy 
felséges kép, amely reámutat arra, hogy 
akik a megfeszített és feltámadott Jézus 
állal keresik meg Istent, azok Ö általa 
megtartatnak, nem veszhetnek el a bűn 
hullámaiban, mert el vannak rejtve Meg
váltójukban s Isten maga zárta be mö
göttük az ajtót, mint egykor a bárkáét 
Noé és családja mögött. El vagy-e mér 
rejtve hit által a kegyelemnek ebbe a 
bárkájába ?

Márc. 4. Tit. 3 :1 - 8 .  I. Móz. 8 :1 —
, 12. A bárka ajtaját Isten zárta be s csak 

Isten nyithatta ki. De ö  megemlékezik 
Noéról éppen úgy, mint ahogy megemlé
kezett róla, mikor el kellett rejteni a bár
kába, most is, mikor itt volt az ideje, hogy

a bárkából ismét kihívja. Nem emlékeztet-e 
ez bennünket arra, hogy itt most hit által 
őriztetünk — mint egy bárkában — az id- 
vességre (I. Pét. 1 :5.), de hogy eljön az 
idő, amikor majd nem hitben járunk, ha
nem látásban (11. Kor. 5 : 7.), nem tükör 
által homályosan látunk, hanem színről- 
színre (1. Kor. 13:12.). Kibocsáttatunk a 
bárkából, hogy megálljunk az élő Isten 
szine előtt. A béke olajógét már előre 
küldte számunkra az Ur Jézus Krisztusban.

Márc. 5. Filemon. És. 52:7—10. Is
tennek mindig voltak követei, akik által 
elküldte az emberekhez azt az örömüze
netet, hogy szereti őket, békességet akar 
kötni velük, szabadulást akar szerezni 
számukra Ez az örvendetes üzenet eleinte 
csak a választolt nép előtt, a zsidó nép 
előtt hangzott el, s a közé állította oda 
Isten a maga őrállóit, mert ezt az egész 
népet őróllóvá és követté akarta volna 
tenni minden népnek javára, ha hallgatott 
volna reá ez a nép és engedelmeskedett 
volna. De ez a nép hálátlan és kemény
nyakú nép volt s Istennek félre kellett őt 
állítania, hogy aztán a pogány népek 
közé küldje el a szabadításnak hírét. S 
az örvendetes izenet hírüladásának mun
kája még nincs befejezve, még nem telt 
be a pogányok száma, még nem jött el 
Izrael helyreállításának ideje. De el fog 
jönni, mert Isten úgy Ígérte.

Márc. 6. Ján. 6 :1 —i5. Róm. 5 :1 — 
11. Ján. 6 :47—57. II. Kor. 7 :4 —10. Ne
künk nem elég Jézusnak csak beszédeivel 
reánk hagyott szép gondolataival, lelki 
kincseivel táplálni a lelkünket, vagyis Őt 
nagy elmének, kiváló szellemnek tartani. 
Nekünk hinnünk kell Benne, mint testet 
öltött Istenben s akinek éppen testté létele, 
testi szenvedései és halála a nagy áldozat, 
amelyet értünk lefizetett. Ilyen értelemben 
kell hit által táplálkoznunk az Ő megtöre
tett testével, mint élő kenyérrel és kion
tott vérével, mint lelki itallal. A kereszt
halál nem egy megható mártírhalál, mely 
fölött mindég elérzékenyedünk, hanem 
Istennek hatalma az, minden hívőnek 
idvességére. (Róm. 1:16)

Márc. 7. Zsolt. 20. 1. Móz. 8 : 13—22. 
A vízözön után teljesen új élet kezdődött 
a földön. A bűnös emberiség el volt tö
rölve a föld színéről, csak a kegyes Noé 
maradt meg családjával. Hálaáldozat száll 
föl az oltárról, a megtartó, kegyelmes 
Istenhez. De az Úr ismeri az emberi szí
vet. Tudja, hogy bár kegyelme most meg
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újította a földet, azért a bűn újra erőt fog 
venni az emberen, mert „az ember szívé
nek gondolalja gonosz az ő ifjúságától 
fogva." Nem az özönvíz váltotta meg az 
embert a bűn rabságából, hanem a gol- 
gothai kereszt, amely minden egyes szíven 
el tudja végezni a megújító munkát, ha 
az a szív megnyílik előtte.

Mórc. 8. I. Kor. 1 : 1—17 I. Móz.
9 :8 —17,28,29. Itt olvassuk a Bibliában 
először azt, hogy Isten szövetséget köt az 
emberrel. Az idők folyamán többször is 
kötött Isten szövetséget az emberrel. Min
den szövetségkötéshez kél félre van szük
ség. Isten, az egyik fél mindig megtartotta 
a szövetséget, annak meglörője mindig az 
ember volt. A legújabb szövetség a Jézus 
Krisztus vállsághalála által kötött szövetség. 
Óh, mennyit vétkezik az ellen is az em
ber. Mily kevés van, aki megtartja. Pedig 
ennek a szövetségnek a megtartásától függ 
az ember lelki üdvössége.

Márc. 9. 1. Kor. 1 : 18—31. 1. Aíóz. 
11 : 1 — 9. Az embernek két nagy bűne: a 
nagyravágyás s az ebből származó össze
férhetetlenség ütközik ki a Bábel tornya 
építése körül. Ezek a bűnök ma is sok 
rombolást visznek végbe még Isten gyer
mekei közt is. Mindegyik a maga gondo
latát akarja érvényesíteni, ahelyett, hogy 
Istent fogadná el vezetőül. Bölcsebb akar 
lenni Istennél, akinek vezetése alatt min
den szeretetben és békességben folyhatna. 
Azért kell Istennek szakadásokat létre
hoznia, hogy az ember megláthassa a maga 
bűnét, annak következményeiből. Bár leg
alább ezekből mindig meglátná! Akkor 
Isten még sok mindent helyrehozhatna.

Márc. 10. I. Kor. 2. I. Móz. 12: 1 — 9. 
Á szíveket vizsgáló Isten Ábrahómban 
találta meg azt az alkalmas eszközt, amely 
által új munkát kezdhet az emberiség 
történetében, tulajdonképpen az Isten or
szágának történetében. Ennek az a tulaj
donsága, hogy mindenütt kicsiben kezdő
dik. Egy embert választ ki Isten s azt 
akarja a maga gondolatai szerint nevelni 
és áldássá tenni mások számára. Isten 
kiválasztott eszközeinél első kellék az en
gedelmesség. tz t megtalálja Ábrahámban : 
gondolkozás nélkül engedelmeskedik Isten
nek s otthagyva hazáját, családját, indul 
az ismeretlenbe. Isten új világba, előttük 
eddig ismeretlen világba vezeti az övéit, 
de Ő vezeti.

Márc. 11. I. Kor. 3: 1—15. I. Móz. 13. 
Újabb tulajdonság, amelyet Isten a maga 
választottéiban keres és Ábrahómban meg
talál : felszabadulás a földi javak vonzó
erejétől, megelégedés avval, amit Isten ad, 
hogy annál jobban bírhassa magát Istent. 
Lóth körülnéz, hogy mit nyerhet a földön, 
Ábrahám fölfelé néz, hogy mit nyerhet az

Úrtól. S tagadhalja-e valaki, hogy Ábra-1 
hóm a jobb részt választotta, mely el nem f 
vétethetik tőle ? (Luk. 10 : 42.)

Márc. 12. I.. Kor. 3 :16 -23 . IV. Moz i 
21 : 4—9. Az Űr ellen való zúgolódás- j 
nak. következménye : tüzes kígyómarós ; f 
az Úr által adott jelre hittel való feltekin- I 
tés következménye : meggyógyulás. Á bűn [ 
körültekergőzik az ember lelkén és haló- ‘ 
los sebet ejt rajta, a keresztfán magasra 
emelt Krisztusra hittel felemelt tekintet: 
meggyógyít a bűn kígyómarósóból. De * 
hittel csak az tud reá föltekinteni, aki mór I 
érzi a kígyómarás mérgét és igy tud szó-í 
lani: „Vétkeztem !“

Márc. 13. Járt. 8 :4 6 -  59. Zsid. 9:11— 
15. Ján. 13:31—35. I. Pét. 1 : 17—25. Jézust 
hiába hivatkozik bűntelenségére, az Atya 
iránt való tiszteletére, arra, hogy ö  nem, 
keresi a maga dicsőségét, hanem az Atya I 
dicsőíti meg Őt, akit ő  ismer egyedül,» 
mert ő  öröktől fogva való. — mindez a[ 
beszéd visszapattan a farizeusok kemény! 
szívéről. Jézus beszédeit. Jézus lényéi, 
Jézus munkáját. Jézus dicsőségét csak az 
alázatos szívüek tudják megérteni Mennél1 
alázatossabb vagy, mennél mélyebben 
alászóllsz a magad képzelt bölcsességének 
és jóságának magas hegyéről, annál jobban 
megérted Jézust, annál közelebb jutsz 0 
általa az Atya szívéhez.

Márc. 14 Zsolt. 21 : 1—9. 1. Móz. 15j 
Itt lép különös határozottsággal szemünk 
elé Ábrahám legbecsesebb tulajdonsága, 
amely különösen alkalmassá tette őt Isten 
céljainak keresztülvitelére: a hit. Emberi 
számítás szerint lehetetlennek látszik, hogy 
Isten őt egy nagy nép atyjává tegye, de 
Isten azt Ígéri és Ábrahóm hisz. A hil 
tulajdonképpen nem egyébb, mint Isten 
szeretetével. bölcsességével, erejével való 
számolás. Aki megszűnt a maga erejében, 
bölcsességében, jóságában bízni, az reá- 
támaszkodik Istenre s hisz abban, akinél 
nincs lehetetlenség. Istennek lehetséges e 
bűnös embert megmenteni és üdvözítem 
s ha ezt a kegyelmet megadta, akkor ev
vel együtt mindent megadhat és mindenl 
meg is ad annak, aki hisz.

Márc. 15. I. Kor. 4 :1 —6. I. Móz 
17: 1—9. Isten Ábrahámmal is szövet 
séget köt, mint egykor Noéval. Ábrahám 
számára a föltétel e z : járj én előttem és 
légy tökéletes Ez alatt természetesen nem 
abszolút tökéletességet kell érteni, mer 
ez csak Istené, hanem emberi tökéletes 
séget. Az emberi tökéletesség pedif 
ebben á ll: tökéletesen függni Istentől; 
benne hinni, neki engedelmeskedni, Ö 1 
szeretni. Ennek a szövetségnek megtar ' 
fását kívánja Isten az övéitől.

Vargha Gyutáné ^
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