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A keresztyén ember és a tánc.
A farsangi idő és vele a tánc, hogy 

azt ne mondjam, táncőrület periódusa el
múlt. Böjtben vagyunk, az Úr Jézusnak 
a bűneinkért magára vett keresztjéről 
való megemlékezés, a magábaszállás na
gyon komoly idejében. De ebben a ko
moly, csendes, bűnbánati időben sem szü
netel a tánc. Nem egy falusi gyülekezet
ben még a nagyhéten is folyik lakodalmi 
vigasság és tánc. Ezt nem álmodtam, de 
nem egyszer könnyezve láttam. S azt 
hallom, hogy egy városi keresztyén nő
egylet elhatározta, miszerint a karnevált 
a böjti időben tartja meg, mert erre 
szükség van. A táncra szükség van. 
Hallatlan! Hány embernek nincsen be
tevő falatja, rongyokban fagyoskodik, 
kétségbe esve tördeli kezét, keresi az Is
tent, akit a sötét felhők mögött a nem
látásban elgyengült szeme nem talál meg! 
Az egyház s az állam vára ezernyi ve
szélynek, ezernyi támadásnak van kitéve 
és csak összpontosult lelki és testi és 
anyagi erővel védhető meg! És ime a 
keresztyén társadalom a böjtben is tud 
táncolni, avagy nem tud nem táncolni, 
mert úgy érzi, hogy a tánc — szükséges! 
Úgy fáj az embernek a szíve!

Vannak óvatosabb keresztyének is, 
akik azt mondják, hogy a tánc, nem 
ugyan a böjtben, de általában, ha nem 
is éppen szükséges, de — megengedett. 
Érveik is vannak: ősapáink is táncoltak; 
az Űr Jézus is résztvett a kánai meny- 
nyegzőn, ahol „bizonyosan” tánc is volt; 
egyházpolitikai szempontból is nagyon 
kívánatos a tánc, mert ott találkozhatik 
egymással egyazon felekezet fiatalsága, 
megismerkedhetik házasságkötés céljából, 
s így a tánc a reverzális szempontjából 
az egyháznak jó szolgálatot tesz. És így 
tovább. Egyik érvet sem én találtam ki. 
Hallottam. Táncoló vagy a táncot he
lyeslő keresztyének ajkáról.

Felvetem a kérdést: milyen álláspont
ra helyezkedik a hívő keresztyén ember 
a tánccal szemben? Az a keresztyén em
ber, aki a Szentírás alapján áll, és akinek 
nincsen más kívánsága, mint hogy egyéni 
élete el legyen rejtve a Krisztussal az 
Istenben (Kol. 3:3), és hogy az Isten 
országa e földön valósággá legyen.

Elöljáróban megemlítem, hogy a kul
túra és civilizáció nélküli ősnépeknél is 
megvolt ugyan már a tánc, de az nem 
állt egyébből, mint a táncolok ritmikus 
mozgásából. Csak egynembeliek táncoltak 
egymással, férfi és nő csak elvétve tán
colt együtt. A tánc eredetileg a közösséget 
juttatta kifejezésre. — A vallási életbe 
is benyomult a tánc. Az emberben rejlő 
mágikus erő kifejezését és éppen ezért 
olyan eszközt láttak benne, amely a túl
világba hatol és a túlvilági szellemeket 
és isteneket befolyásolja: megvéd baj, 
betegség, halál ellen és lehetővé teszi a 
különböző kívánságok teljesülését. A 
tánc az ember adománya az istenek szá
mára, amely az isteneket kedvező maga
tartásra kötelezi s kényszeríti a táncoló 
emberrel szemben. A táncnak egyébként 
nemcsak az ősnépek, hanem magas kultú
rájú népek is tulajdonítottak mágikus 
erőt; gondoljunk pl. az Istentől elfordult 
Izraelre, amint az aranyborjú mint bál
ványa körül táncol! Sőt a keresztyén 
egyház kultuszában is találkozunk a 
táncnak ilyen értékelésével. — Anélkül, 
hogy a tánc fejlődésének történetét akar
nám nyújtani, leszögezem még azt, hogy 
a profán tánc az idők folyamán teljesen 
elvesztette eredeti, a közösség kifejezésé
nek jellegét, mozgató erejévé mindinkább 
az érzékiség lett, ami a két nemnek egy
mással való táncolását, valamint a tánc 
különféle és nemtelen formáját vonta 
maga után. Ma az exotikus táncok diva
tosak, ami azt jelenti, hogy ma a tánc'



az érzékiség, a test szolgálatában áll, ezt 
táplálja és kimondhatatlan sok testi és 
lelki élet pusztulásának az okozója.

Ezek után még egyszer felvetem a 
kérdést: A hívő keresztyén milyen állást 
foglal el a tánccal szemben?

Az Ószövetség tanúsága szerint Izrael, 
Isten kiválasztott népe is ismerte a tán
cot. De nála ez mindig az öröm kifeje
zése volt, és pedig az egyéni (Bírák 
11:34, Jer. sir. 5:15, Zsolt. 30:12, itt 
— miként több helyen — a „vígság” 
szó helyén Luther „Reigen” vagy „Tanz” 
szót használja, ami táncot jelent), a 
családi (Luk. 15:25) és a nemzeti öröm 
kifejezése (II. Móz. 15:20, I. Sám. 
21:11). Sőt az Űr feletti, tehát, hogy 
úgy mondjam, 'a vallási öröm is a tánc
ban keresett megnyilatkozást (Zsolt. 
149:3, 150:4, 87:7, II. Sám. 6:14). For
máját tekintve a tánc ugrándozásból, 
„„szökdelésből” (Példab. 3:4, II. Sám. 
6:14—16), vagy, ha többen együtt 
táncoltak, körtáncból állt: egymás ke
zét fogva zárt kört alkottak és úgy ug
rándoztak, miközben kezükkel a taktust 
ütötték (Bir. 21:25, I. Sám. 18:6). És 
igen fontos az a tény, hogy mindig csak 
egynembeliek táncoltak egymással, so
hasem férfi és nő együtt. (Nők: Bírák 
21:21, II. Móz. 15:20, I. Sám. 18:6, 
Jer. 31:4; férfiak: Bírák 9:27, Sikem 
férfiai „örömünnepet ültek”, Luther for
dításában „táncoltak”; Zsolt. 149:2—3). 
Mindebből láthatjuk, hogy az ószövet
ségi tánc erkölcsi szempontból tulajdon
képpen nem eshetik kifogás alá. Leg
feljebb azt lehetne mondani, hogy az 
öröm az ugrándozásnál méltóbb formá
ban is juthatott volna kifejezésre.

Az Újszövetségben az Úr Jézus és az 
evangélisták az előbb jellemzett táncot 
ama két alkalommal kapcsolatban, mi
kor a táncról szó esett (Luk. 15:25. és 
Máté 11:17, — Heródiás lányának a 
férfiak előtti tánca (Máté 14:6) a po
gány „kultúrának” a befolyása, nem 
gyökerezik Izrael életében, s ezért nem 
is tartozik ide —), nem tették kritika 
tárgyává, ami bizonyítja, hogy abban 
nem volt olyan mozzanat, ami erkölcsi
leg kifogásolandó lett volna. Közönbös 
népszokást láthattak a táncban. így kell 
tehát a kánai menyegzőt is, amelyen az 
Űr Jézus részt vett, megítélniük azok
nak, akik ezzel a menyegzővel a tánc 
mellett szoktak érvelni. De mindenek
előtt azt kellene tudniok, hogy a kánai 
s általában a zsidó menyegzőn a leg
nagyobb valószínűség szerint nem is 
táncoltak, legalább az egész írásban 
semmiféle adatunk erre vonatkozólag 
nincsen; János evangélista sem tesz er-
r ő l  a  k á n a i  m e n n y e g z ő v e l  k a p c s o l a tb a n

egy szóval sem említést (János 2:1—11); 
Luther is azt mondja: „hogy a zsidók 
táncoltak-e, nem tudom”, és a bibliai ré
giségtudomány szakemberei sem tudnak 
róla.

A tánc védői Lutherre is szoktak hi
vatkozni. Én Luthernek csak egy ide
vágó nyilatkozatát ismerem. Tudtom
mal nincs is több. A kánai menyegzőről 
tartott prédikációjában azt mondja, hogy 
ő a menyegzői táncot, mint népszokást, 
nem veti el, mert a táncot önmagában 
véve nem tartja bűnnek, hiszen akkor a 
gyermekeket is el kellene a tánctól til
tani. Azonban a mértéktelen és erkölcs
telen táncot elveti. „A gyermekek bűn 
nélkül táncolnak; ezt cselekedő te is és 
légy gyermekké, úgy nem árt néked a 
tánc”, mondja. Figyelembe kell vennünk, 
hogy Luther a saját korának igen szo
lid táncáról és nem is a nyilvánosság
ban, hanem egy családi ünnepélyen tar
tott táncról beszél. És figyelembe kell 
vennünk azt is, hogy Luther mennyire 
szinte gyermeki naivitással és mennyire 
a tánc-világot nem ismerve nyilatkozik 
a táncról. Figyelembe kell vennünk to
vábbá Luther konzervativizmusát, és vé
gül azt is, hogy mit tartott e szavainál 
szem előtt: annak a hangsúlyozását, hogy 
Isten nem a külső dolgokra, de a hitre 
és a szeretetre tekint. így Luthert meg 
fogjuk érteni, ha nem is azonosítjuk 
magunkat e pontban száz százalékig 
vele. Bizonyos az, hogy, ha a mai mo
dern táncról kellett volna nyilatkoznia, 
kétségtelenül máskép beszélt s azt el
ítélte volna. Meggyőződésem szerint a 
mai táncpártolók Lutherre is teljesen 
jogtalanul hivatkoznak.

Az elmondottak alapján mindenek
előtt a Szentírásra, mint hitbeli és er
kölcsi életünk egyedüli zsinórmértékére 
figyelve, a biblikus keresztyén erkölcsi- 
ség lényegéből folyó követelményeket ko
molyan mérlegelve, a jelenkor elfajult, 
érzékiségben gyökerező, bűnös és bűnt 
szülő, sátáni célok szolgálatában álló, 
test és lélek sírját ásó, istentelen és kár
hozatot hozó táncával szemben a hívő 
keresztyén ember csak azt mondhatja: 
nem, és mindig csak nem! Hívő keresz
tyén ember sehogyan, sehol és semmi 
körülmények között nem táncol. Ha 
olyan nagy is az öröme, hogy az „tel
jes” és ki akar törni, akkor is nem 
táncban, hanem úgy juttatja azt kife
jezésre, ahogyan Pál apostol ajánlja: 
„Beszélgetvén egymás között zsoltárok
ban és dicséretekben és lelki énekekben, 
énekelvén és dicséretet mondván szíve
tekben az Úrnak” (Eféz. 5:19).

Z u lauf H enrik .
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Tiele-Winkler Éva munkájá
ból.

A mit Tiele-Winkler Éva bárónő 
18 éves korában hittel elfoga

dott, hogy „Istennél semmi sem 
lehetetlen“, az meg is valósult éle
tében. Megtérésével egyidejűleg 
égő szeretet támadt szivében a 
szegények, nyomorultak, különösen 
pedig a szenvedő gyermekek iránt 
s minden vágya az volt, hogy éle
tét arra szentelje, hogy ezeken 
segítsen. Nehány évig küzdenie kel
lett édesapja ellenállásával (anyját 
már 13 éves korában elveszítette), 
aki semmiképpen sem akart bele
egyezni, hogy leánya a világi tár
saságoktól elfordulva ilyen, sze
rinte különc életet éljen. Éva azon
ban reátalált Bibliájában erre az 
Igére: „Mindenek lehetségesek a 
hívőnek“ s ezt hittel megragadva, 
teljes bizonyossággal kitartott Isten
től nyert elhivatásának gondolata 
mellett. S hitében nem szégyenült 
meg. Két évvel később atyja már 
megengedte, hogy nehány hónapra 
elmenjen a Bielefeld mellett levő 
Béthelbe, Bodelschwingh Frigyes
nek akkor már nagyban virágzó, 
híressé vált keresztyén telepére, 
amely elsősorban epileptikusok 
gondozására alakult, de amelyben, 
évek folyamán, a keresztyén sze- 
retetmunka minden ága kifejlődött 
s ahol Éva is a legelső gyakorla
tokat szerezte a betegek, gyerme
kek, szegények gondozásában. 
Innen visszatérve, 1888. februárjá
ban már szabad volt neki meg
kezdenie szülőfalujában, a felső
sziléziai Miechowitzban a szegé
nyek és betegek látogatását és 
segítését s ennek az évnek kará
csonyán édesapja egy kidolgozott 
tervrajzzal lepte meg, egy ház 
számára, amelyet neki akart aján
dékozni, hogy abban teljesen 
szabadon folytathassa megkezdett

munkáját. Erről ő maga igy ír 
emlékirataiban:

„Másfél év múlva be volt fejez
ve az építkezés s a ház fölszen
telését ünnepeltük. Felejthetetlen 
ünnep 1 Most először gyűlt össze 
a kis kápolnában a kicsinyke ev. 
gyülekezet. Lefolyt az ünnepi isten- 
tisztelet s annak végével elnyer
hette a 23 éves családanya a hi
vatalába őt beavató áldást, a pró
féta eme szavaival: „Az éhező
nek szegd meg kenyeredet és a 
szegény bujdosókat vidd be há
zadba“. Azután következett az 
ünnepi lakoma, a szegények nagy 
örömnapja, amelyen csaknem száz 
öreg asszony és férfi vett részt. 
Olyan jól talán soha egyetlen feje
delemnek sem esett a maga fényes 
lakomája, mint ez a lakoma a mi 
szegényeinknek 1 Legtöbben közü
lök előrelátásból kis bögrét hoztak 
magukkal a kendőjük alá rejtve 
s a tányérok tartalmából először 
megtöltötték a bögrécskéket, de 
még jutott nekik itt is amivel éh
ségüket csillapítsák. S olyan otthon 
érezték magokat a kedves öregek 
és szegények! Volt nekik most 
már „anyuskájuk“ — oh, milyen 
ostoba, gyakorlatlan, alkalmatlan 
anyuska! De egyet tudott szeretni 
és még valamit tanult meg min
dig jobban : hinni 1“

Ezt az első házat Friedenshort- 
nak nevezte el tulajdonosa s ma 
az egész telep, amely 28 házból 
áll, középen a temnlommal, ezt a 
nevet viseli. S a Friedenshortban 
otthonra talált egyének az emberi 
kor és társadalom minden rétegét 
képviselik. Gyermekek (pár napos
tól 16 évig), öreg anyókák, nyomo
rékok, süketnémák, vakok, bénák 
és mindenfajta betegek; hajléktala
nok, kiszabadult foglyok, pihenő 
vendégek s mindezek szolgálalára 
egy nagy sereg diakonissza, segítő
társ és más munkaerő.
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Egy bárány jő . . .

Egy bárány jő és hordja ím 
Bűnét egész világnak 
Türelmesen a vállain,
S a lépte gyenge, fáradt 
De bár a terhe oly nehéz,
A mészárszékre menni kész, 
Örömnek már nem enged;
Magára vesz ostorcsapást, 
Gyalázatot, kereszthalált,
Hallgatva, tűrve szenved.

A Bárány ő, a nagy Barát, 
Lelkemnek Megváltója,
Kit Isten méltónak ta'ált,
Hogy váltságunk lerója.
„Eredj, Fiam, s szivedre vedd 
A veszni indult lelkeket,
Kiket ítélet vár ám ;
Nagy a harag s a büntetés, 
Megmentni őket légy Te kész, 
Halálod s Véred árán.“

..Igen, Atyám, teljes szivem 
Kész szót fogadni Néked, 
Kívánságod parancs Nekem, 
Beszéded Nékem élet.“
S Isten od’adta szent Fiát,
S Krisztus helyettünk síkra szállt 
Óh, szeretet csodája!
Erős, dicső, szent szeretet, 
Koporsóba azt fekteted,
Ki az élet Királya 1

Tetőled én, míg élek itt,
El nem fogok szakadni,
Rád fonva hitem karjait,
Nálad fogok maradni.
Óh, légy szivemnek fénye Te, 
Maradj Te szivem élete,
E szív bár összetörne ;
Tulajdonúi Neked, Uram,
Oda ajánlom önmagam,
Most és majd mindörökre!

Ford. Varga Gyuláné. (Ev. Ps. 158a.)

Erős Gusztáv udvarán.

A drezdai kastély imatermében 
fényes társaság van együtt. 

Erős Gusztáv, a közismert erkölcs
telen életű szász választófejedelem 
hangversenyt ad. Korának egyik 
híres zenészét hívta meg. A pom
pás teremben elhelyezkedik a fé
nyes társaság a zongora körül, 
csak a művész ül egyszerű, ko
pottas ruhájában a zongoránál. Kü
lönös jelenség a többiek között. 
A tartása magára vonja az embe
rek figyelmét. A homlokáról, a 
szeméből valami nemes fény árad 
a szemlélőkre. Erős Gusztáv szem
ben áll vele és állandóan figyeli. 
Majd megadja a jelt a hangver
seny kezdetére. Vájjon mit fognak 
hallani ? Lélegzetvisszafojtva figyel
nek. Bizonyosan valami vidám 
zenedarabot vagy táncmelodiát. De 
azt a különös embert ott a zongora 
mellett más hangok töltik be. Egy
szerre olyan nagy részvét támadt 
a szivében azok iránt, akik itt kö
rülötte ülnek, az iránt, aki ott áll vele 
szemben és akinek az arcán annyi 
kéj ült és látszott, hogy csak pa
rancsolni tud és nem engedelmes
kedni. Szólni akar hozzájuk a mű
vészetében. Akár kegyet talál, akár 
nem. Bele akar vinni egy darab 
böjti időt ebbe a felékesitett terem
be és ezeknek a felületes, csak 
élvezetet hajhászó embereknek a 
szivébe El akarja őket ragadni 
magával, ha csak percekre is, a 
föld porából a Golgotha magasla
tára. Lassan, ünnepélyesen hang
zik a teremben :

„Egy bárány jő és Jiordja im’ 
Bűnét egész világnak . . .“
Hangtalanul figyel mindenki; 

hangtalanul s mintha villám súj
totta volna, ott áll a választófejede
lem és egy mozdulattal sem képes 
ezen soha nem hallott különös 
zene feletti nemtetszésének kifeje
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zést adni. És mindig teljesebben 
és szívhez szólóbban hangzanak 
az akkordok a levegőben;

„Türelmesen a vállain
S a lépte gyenge, fáradt “
Ezt nem várták. Egyszerre el- 

sülyed minden pompa körülöttük 
és hiábavaló rongynak látszik min
den ékesség. És Erős Gusztáv, aki 
mozdulatlanul hallgatja a csodás 
hangokat, egyszerre gyengének, 
kicsinek és szegénynek érzi ma
gát. Megérzi a szent közelségét 
Annak, aki előtt az ő lelke is por
ba sülyed, de aki azt akarja, hogy 
ő is részese legyen a Golgothán 
végbement megváltás nagy tényé
nek. És elhangzottak a korái utol
só ujjongó hangjai:

„Tulajdonul Neked, Uram,
Oda ajánlom önmagam,
Most és mindörökre 1“
Halotti csend van. A hangver

senynek vége, a játékos tekintete 
még mindig a billentyűkön, a lelke 
pedig messze a Golgotha hegyén, 
ahol Isten Báránya a világ bűneit 
magára vette. A választófejedelem 
felriad merev hallgatásából. Oda
siet a zenészhez és mindkét kezét 
megragadva megilletődve mondja : 
„Honnét ismer engem ilyen jól és 
honnét van ez a zene?“ A zenész 
félelem nélkül és szabadon néz, a 
választófejedelem szemébe: „Én 
magam semmit sem tudok, Fenség. 
Én és a művészetem a legnagyobb 
Királynak a szolgálatában állunk. 
Ó vezeti a kezemet és én nem tu
dok mást játszani, csak amit Ő 
akar“. A választófejedelem lehúz
za értékes gyűrűjét és Bach Se
bestyén János (ő volt a zenész) 
ujjára felhúzza. „Hordja ezt a gyű
rűt a mai óra emlékére annak je
léül, hogy életem fogytáig hálás 
leszek ezért. Sokat adott nekem 
ezen az estén, többet, mint gon
dolja. Az ének által úgy szólt

hozzám, mint eddig soha senki 
sem. Köszönöm.“ Bach odahajol 
a választófejedelemhez és igy szól: 
„Bár sohasem felejtené el Fenség 
ezt az éneket 1 Más köszönetét 
nem kérek“.

Júdás.

Emlékezel, amikor utoljára a Get- 
semáné kertben találkoztunk?“ 

„Emlékezel-e a csókra, amit ott 
adtál nekem?“„Azóta nagy szaka
dék keletkezett köztünk. Valamikor 
embereket kellett volna halásznod, 
de te hagytad magad emberektől 
félrevezettetni és megfogni. Nem 
akartál viszontlátni. Kimentéi és 
éjszaka volt. És mégis van viszont
látás 1 Hova akarsz menekülni az 
Én lelkem elől ? Találkoznod kell 
velem.“ — Igen, van viszontlátás 
minden meg nem bocsájtott bűn
nel és tartozással. — Moffat misz- 
szionárius beszéli el Makkabasz 
király félelmét. Amikor a misz- 
szionárius a királynak a halál 
utáni viszontlátásról beszélt, így 
kiáltott: „Az én atyám fel fog tá
madni és mindazok, akiket az 
oroszlánok széjjeltéptek? Ez lehe
tetlen ! Ezreket ütöttem le, óh, mi 
lesz velem, ha én mindezekkel 
találkozom?“

„Hova menjek a te lelked elől 
és a te orcád elől hová fussak? 
Ha a mennybe hágok fel, ott vagy, 
ha a Seolba vetek ágyat, ott is 
jelen vagy.“ (Zsolt. 139:7—8.)

Jézus papokká tett bennünket. 
Papoknak az a feladatuk, hogy 
szívükön hordozzanak másokat. 
Hány lelket hordozol te a szíve
den? Talán egyet sem? Oh akkor 
mélyen sajnállak téged Isten gyer
meke 1 Mit imádkozot akkor? Min
dig csak magadért imádkozol? 
Nézz Ábrahámra 1 Steinberger.
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^  K Ü L M I S S Z I Ó

Tsoihing — fénysugár egy 
bibliás asszony élete 

nyomán.

Egy misszionáriusnő híradásaiból: 
Tsoihing életérői nem sokat 

hallottam, de a világossággal, amely 
életéből áradt, lépten-nyomon talál
kozom Hatongban. Tizenkét évvel 
ezelőtt hívta haza Urunk a meny- 
nyei hazába, de emléke felejthe
tetlen. Rövid szolgálata sokak 
számára jelentett áldást. Boldog 
bizonyságtétele az Úr Jézusról és 
a szeretet, mely egész lényéből 
kiáradt, sokakat vont a Megváltó
hoz. Ez a szeretet vonta Kiukut, 
mostani bibliás asszonyunkat is, 
az Úr Jézushoz.

Kiuku egy órányira lakik Ha- 
tongtól. Hallott egyszer egy asz- 
szonyról, aki az élő Istenről be
szél és nagyon szereti az embere
ket. Meg kell ismernem, határozta 
el Kiuku és felkereste Tsoihingot. 
Hogyan értett hozzá Tsoihing, 
hogy a szeretet szavaival közeled
jék egy fáradt, fájó, sebesült lélek
hez 1 Fiatal özvegy volt, előtte volt 
még a hosszú élet. A rokonai 
megvetették, életének nem volt 
tartalma, kikez is menekülhetne. 
És talált valakit, aki megértette, 
valakit, akinek ideje volt az ő 
számára, aki leült, kezét megfogta 
és szeretettel vigasztalta. És mert 
ezek a vigasztaló szavak az Úrtól 
valók voltak, visszhangra találtak 
abban a szenvedéstől fáradt, beteg 
szívben. Vágyakozva hallgatta 
Kiuku a boldogító üzenetet a „fá
radtak és megterheltek“ barátjáról 
és közben szíve megnyílt, hogy 
befogadja őt. Boldog idő követ
kezett Kiuku életében. Alig várta, 
hogy vasárnap legyen és sietett, 
hogy hallhassa Isten Igéjét. Nem

tanácskozott sokat testtel és vérrel, 
és rokonai ellenállása dacára át
adta a szívét az Úrnak és boldo
gan várja azt az időt, amikor majd 
rokonai is megteszik ezt a lépést 
és az ő szívük öröme és vigasz
talása is az Úr lesz

Kiuku nemsokára bibliaiskolába 
ment, hogy többet hallhasson és 
többet tanulhasson. Számára nem 
volt könnyű a tanulás. Nemcsak 
a nehéz írásjeleket kellett megta
nulnia, hanem meg kellett szoknia 
az iskola szigorú szabályait is. 
Kiuku bátran megmaradt elhatáro
zása mellett és három év után az 
Úr Jézus segítségével elvégezte 
tanulmányait és munkába állhatott. 
Bizonyságtétele mindig örvendező. 
0, aki maga is azelőtt ..fáradt és 
megterhelt“ volt, elsegíti a pogány
ság sötétségében levő testvéreit az 
Úr világosságához. így Kiuku élő 
gyümölcse egy, az Úrnak átadott, 
életnek. Tsoihing már régen otthon 
van Uránál, de életének fénysugara 
nem homályosodott e l: az ő cse
lekedetei követik őt. Ez látható 
Hatongban is. Az örömüzenetet, 
amelyet Kiuku hallott tőlünk, mór 
évekkel ezelőtt hallotta Tsoihing- 
tól. Szívében visszhangra talált és 
az évekkel ezelőtt elvetett mag 
kikelt.

Milyen élővé lesz ilyenkor ez 
az Igei Istennek Igéje élő és valóság.

Boldog az az ember, aki sok 
magot szórhatott, és itt, vagy az 
örökkévalóságban egyszer látni 
fogja, hogy a magok életre keltek 
az Úr dicsőségére.

Egy jamaikai misszionárius azzal 
az Igével kapcsolatban, hogy 

„Boldogok a szelidlelkűek, mert 
ők öröklik a földet“, megkérdezett 
egy néger fiút, hogy kik a szelíd- 
lelküek. A fiú így válaszolt: „Azok, 
akik durva kérdésre szelíd felele
tet adnak.“
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Tudakozzátok az írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Márc. 16. I. Kor 4 :7 —21. 1. Móz. 
17:15—22. Isten az ő  szövetségét kiter
jeszti Ábrahám összes maradékaira. c.zek 
lesznek az ő  kiválasztott népe. ha meg
tartják ezt a szövetséget. Fájdalom, nem 
tartották meg. A kiválasztott nép meg
szegte a szövetséget és félreállíttatott. A 
szövetség pedig átszármazott azokra, akik 
ugyan test szerint nem Ábrahém fiai. ha
nem az Ábrahám hitéből valók. (Róm 4. 16) 

Mérc. 17. 1. Kor. 6 :1 —11, 19. 20. 
1. Móz. 18: 1 —16. Milyen nagy szeretettel 
fogadta vendégül Ábrahám a három fér
fiút, akik közül egyik maga az Úr vala, 
anélkül, hogy Ábrahám azt tudta volna. 
Az igazi vendégszeretet kedves az Ür 
előtt (Zsid. 13: 2.), nem az a vendégszere 
tét, amellyel magunknak akarunk szóra
kozást szerezni, vagy amellyel kérkedünk 
hanem az, amellyel talán ismeretlen, fáradt 
vándorokat fogadunk be. akiktől viszon
zást nem várnaiunk. Ábrahám azonban, 
bár nem számított reá, gazdag viszonzást 
kapott vendégszeretetéért, azt az Ígéretet, 
hogy egy év múlva fia lesz. Sára egyelőre 
hitetlenül fogadja ezt az Ígéretet, de 
később meg kell látnia, hogy az Úrnak 
semmi sem lehetetlen.

Márc. 18. I. Kor. 8. I. Móz. 18:17— 
33. Ábrahóm imádkozása Sodomóért példa 
gyanánt szolgálhat nekünk keresztyének 
nek is. Alázatos és mégis bátor, buzgó és 
kitartó. Az ilyen imádság nem téveszti el 
a célját. Az Úr a mindig messzebb hatoló 
kérések mindegyikére helybenhagyóing 
felel. Ebből is láthatjuk, hogy nem az Úr 
szeretetén és készségén múlik, ha a bűnös 
meg nem menekülhet, mert az Űr kész a 
legmesszebbre is elmenni, hanem egyedül 
a bűnösnek konoksógón, amellyel bűn- 
bánatról és megtérésről hallani sem akar. 
Isten oly messzire elment, hogy szent Fiát 
adta halálra vóltságul a bűnösökért, de, 
ha a bűnös még ez előtt a szeretet előtt sem 
hajol meg, akkor el kell neki vesznie.

Mérc. 19. 1. Kor. 9 : 1-23. Zak. 9: 8 
— 12. A próféta látnoki szemekkel néz a 
jövőbe s látja az eljövendő Királyt, a bé
kesség királyát, szegényen és szamórhóton 
ülve. Mennyire meg volt minden jöven
dölve a megígért Messiásra vonatkozólag 
s milyen kevéssé tudták őt felismerni 
éppen azok, akik legtöbbet olvasták és 
magyarázták a piófétók írásait. Nem bizo
nyítja-e ez is azt, hogy Jézus felismerése 
nem az értelemtől függ, hanem a szív  
állapotától. A bűneiben makacsul elzár

kózó szív nem tudja felismerni Megváltóját.
Márc. 20. Máté 21 : 1 -9 . Fii. 2:5-11. 

Ján. 12:1—8. Zsid. 12:1—6. Mielőttünk 
már nemcsak mint prófécia áll Jézus földi 
élete, szenvedése, kereszthalála, hanem 
mint bevégzett tény. Minden elvégeztetett. 
S föl tudunk-e nézni a keresztre feszített 
Jézusra, hitünknek Fejedelmére minden 
szenvedésünk s a bűn ellen való tusako
dásunk közben? Úgy nézünk-e föl reá, 
mint Királyunkra, aki úgy akar bevonulni 
a szívünkbe, hogy ne csak virágvasórnapon 
kiáltsunk felé hozsánnát, hogy aztán hét
köznapi életünkkel hozzájáruljunk a „fe
szítsd meg“-hez, hanem úgy, hogy állandó 
lakást vegyen egész életünkben.

Márc. 21. Zsolt. 2 2 :1 -9 . 12-20. 
I. Móz. 19:1—7. 9—14. Szomoiú történet 
Lóié. Az angyalokat ugyan ő is vendég- 
szeretettel fogadja, mint Ábrahóm, de 
magát és családját mór nem tudja kivonni 
abból a tisztátalan légkörből, amelybe a 
saját hibájából jutott, mikor az Ábrahám
mal történt osztozósnál, anyagi érdekből, 
Sodorna környékét választotta. De az Úr 
mégis ed kegyelmi időt az egész család
nak Mindnyájuknak felajánlja a menekülést 
az angyalok vezérlete alatt, de a vők 
ezen c<ak nevetnek s így el kell nekik 
pusztulniok a bűnös várossal együtt.

Márc 22. 1 (\or. 9 : 2 4 -  27, 10 : 1-13. 
1. Móz. 19:15—29. Let csak feleségével 
és két leányával menekülhet. De ezek 
közt is van egy, az asszony, akinek szíve 
úgy oda van kötözve Sodomóhoz, hogy 
nem tudja megállni, hogy az úr határozott 
parancsának ellenére hatra ne nézzen reá. 
S olt, feleúton kell neki elvesznie. Jézus 
ezt a megdöbbentő esetet használja fel 
intő például, mikor tanítványait arra inti. 
hogy vigyázzanak, legyenek mindenkor 
készen, nehogy váratlanul érje őket az 
ítélet. Igen, nagy veszedelem fenyegeti 
azokat, akik csak félszívvel követik az 
Urat, hátra-hátranézve a világba, amelyet 
ott hagytak, de amelynek csábjai még 
vonzzák őket. Ha Jézusodé vagy, nézz 
folyvást előre, ő  reá s szakadj el minden
től, ami nem az Atyától, hanem a világból 
van. (I. Jón. 2 : 12.)

Márc. 23. 1 Kor. 10.: 14-11: 1. Zsolt. 
111. Azoknak, akik az Úréi, csak őt kell 
félniök, de semmitől sem kell félniök. 
Isten, aki az ő  szent Fiát érettünk adta, 
hogyne adna meg Ővele együtt mindent 
azoknak, akik ezt a nagy ajándékot elfo
gadták ? Eledelt ad nékik, gondoskodik



minden testi szükségükről. De gondoskodik 
a lelkiekről is. mert velük kötött szövetsé
gét mindörökre megtartja. Valóban a leg
nagyobb bölcseség elfogadni és megtartani 
ezt a szövetséget a maga részéről az 
embernek is.

Márc. 24. Jén. 13: 1—15. 1. Kor.
11:23-32. Luk. 22:14-20. I.Kor.  10. 
16—17. Az úri szent vacsora a hálaadásnak 
ünnepe a hívő keresztyén számára. Hálát 
ad azért, hogy mint ahogy a bor és a kenyér 
egyesül az ő testével, úgy egyesül lelke 
hit által az Úr Jézussal s az úrvacsora 
ennek a hit által való egyesülésnek a 
megpecsételése. De az úrvacsora nemcsak 
a Krisztussal való közösségünknek a meg
pecsételése, hanem az egymással való 
közösségünkké is. Mert mindnyájan ugyan
abból az egy kenyérből s ugyanabból a 
borból részesülünk, mindnyájunknak ré
szünk van Krisztus testéből és véréből s 
ez egy testté fűz össze bennünket, a Krisz
tus testévé. Ha vallód a Krisztussal való 
közösségedet, vallanod kell az ő  testének 
minden tagjával való közösségedet is.

Márc. 25. Jén. 19:17—30. Ésaiés 53. 
Luk. 23:39—46. II. Kor. 5:14—21. A bű
nös ember a maga eredeti természeténél 
fogva, ellensége Istennek. Megbékülni 
Istennel csak úgy tud, ha hit által egyesül 
Krisztussal, ez pedig annyit jelent: elL- 
gadni, hogy az ó-ember a Krisztussal 
együtt megfeszíttetett s az új ember vele 
együtt feltámadt. De ennek az új-ember
nek aztán nem lehet önmagéért élnie, 
hanem azért, aki meghalt érette, a Krisz
tusért. Éppen erről lehet megismerni, hogy 
új ember, mert így minden újjá lett benne. 
Aki még ó-emberét halálba nem adta, az 
még nem ért meg igazi nagypénteket.

Márc. 26. I. Kor. 12: 1—11. Zsolt. 16. 
Jézus meggyőzte a halált s igy még testén 
sem volt a halálnak hatalma, nem lát
hatott az rothadást. A mi testünk bűnös 
test, el kell pusztulnia a halálban, de ha az 
Úréi vagyunk, az Ő hatalma által fel fo
gunk támadni megdicsőült testben. Tes
tünknek ez a biztossága. Nézzünk az 
Úrra szüntelen, hogy meg ne rendüljünk 
ebben a hitünkben sem.

Márc. 27. Márk 16: 1—8. I. Kor. 5 :7  
- 8 .  Máté 2 8 :1 -1 0 . 1. Kor. 15:12—20. 
Akinek nem volt igazi nagypéntekje, an
nak nem lehet igazi husvétja sem. Kettős 
életet nem élhet az ember, vagy az ó- 
ember életét éli, vagy az új emberét. Az új 
ember egyik ismertető jele az is, hogy hisz 
Krisztus feltámadásában s evvel egyidejűleg 
hisz abban is, hogy ő is fel fog támadni. 
Tapasztalja már itt a földi életben, hogy 
bár még a régi, bűnös testet viseli, azért 
egész lénye megújult a Krisztusban való

hit által s ez a tapasztalat ad neki erőt 
arra a hitre, hogy aki a lelkét így meg
újította, az meg tudja újítani testét is a 
feltámadás által. Az ó-ember nem képes 
erre a hitre.

Márc. 28. Luk. 24:13—35. Csel. 10, 
34-41. Ján. 20:11-18. I. Kor. 1 5 :5 4 -  
58. A feltámadás a halál legyőzése az em
bernél is. A régi. bűnös test nem tudja le
győzni a halált, az győzi le őt. De a feltá
madott test legyőzte a halált, annak ereje 
által, aki feltámasztotta. Ez a legnagyobb 
diadal, amit elérhetünk a mi Urunk Jézus 
Krisztus által. Nem érdemli-e meg ez, hogy 
erősen és mozdithatatlanul álljunk a mi 
Urunkban s buzgólkodjunk az ö  dolgaiban?

Márc. 29. 1. Kor. 12:12—31. I. Móz. 
21 :1—3, 22: 1—8. Izsák az Ígéretnek gyer
meke volt. Ábrahám és Sára mér teljesen 
letettek a reményről, hogy nekik gyerme
kük lehessen, de Isten megígérte, hogy 
fiút ad nekik s Ígéretét be is váltotta. Áz 
Ígéret úgy szólt, hogy ettől a fiútól fog 
elszaporodni Ábrahém magva és nagy 
néppé lesz. Micsoda nagy próbája lehetett 
tehát Ábrahám hitének az, mikor Isten 
ezt a fiát áldozatul kívánta zsenge ifjú 
korában. És Ábrahém hite még sem ren
dült meg. Hitte, hogy Isten a halálból is 
képes föltámasztani Izsákot (Zsid. 11 : 19.) 
s azért nem késett engedelmeskedni az 
isteni parancsnak.

Márc. 30. I. Kor. 13. I. Móz. 22 : 9 -  
19. Ábrahém lépésről-lépésre halad a hit 
és engedelmesség útján. Nem téríti el 
ettől gyermekének kérdése sem : „Hol van 
az égő áldozatra való bárány ?“ Milyen 
fájdalmas felelet éghetett erre a kérdésre 
Ábrahám szívében 1 És milyen nyugodt 
és biztos a felelet, amelyet fiának ad : „Az 
Isten majd gondoskodik az égő áldozatra 
való bárányról, fiam.“ Igen, Isten gondos
kodott s Ábrahám hite, miután a próbát 
kiállotta, megkoronáztatott. S Isten a má
sik áldozati Bárányról is gondoskodott s 
ha Őbenne hiszünk s lépésről-lépésre ha
ladunk az engedelmesség útján, a mi 
hitünk is megkoronáztatik.

Márc. 31. I. Kor. 15:1—11. I. Móz. 
23. Ábrahám hite és engedelmes élete az 
emberek előtt is tekintélyt szerzett neki. 
Efron megtiszteltetésnek tartja, hogy oda
adhatja a tulajdonát képező Makpelá bar
langot Ábrahámnak, hogy ott eltemesse 
kedves halottját. A hívő emberben meg- 
botránkoznak ugyan azok, akik nem akar
nak hinni az élete által tett bizonyság- 
tételnek, de akik hajlandók ennek engedni, 
azok úgy tekintenek reá, mint akinek te
kintélye és méltósága van. Nem a magok 
érdeméből szerzett méltóság, hanem Isten
től nyert méltóság, hitük és engedelmessé
gük következtében. Vargha Gyuléné.
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