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VONATON.
Vonatom vágtat előre.
Mellette elviharzanak 
szépségek, hófehér csodák.
Kopár vidékeken rohan tovább.
Se dal, se szépség.
Égre merednek meztelen rögök,
bús varjak ülnek dermedt ujjú fákon . . .

És tovább dübörög 
át nappalokon, sötét éjszakákon.
Én rábíztam magam.
Rábíztam Arra, Aki vezeti,
Ő tudja mindig, hogy mi jó nekem, 
s valahol egyszer majd megáll velem

sugárban úszó, örök állomáson.
Bízom, hiszek és nem töprengek máson. 
Jézus, Jézus a Mozdonyvezető,
A z én hatalmas, áldott Messiásom.

Bélák Erzsébet.
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Isten az egész embert 
kívánja.

Krocker Jakab „Az élő Ige“ 
című hatalmas munkájának 4. kö
tetében, melynek címe: „Izrael, a 
történelem csodája“, többek közt 
avval a jelenettel is foglalkozik, 
mikor az Űr, az égő csipkebokor- 
ban megjelenve, elhívja Mózest 
arra a nagy feladatra, hogy Izrael 
népét szabadítsa ki az egyiptomi 
fogságból. Mózes, a feladat nehéz
ségeitől megijedve, különböző ki
fogásokat talál. Ezek egyikéről így 
ír Krocker:

Mikor az Úr Mózes első kifogá
sát elvetette, akkor az egy máso
dikkal állt elő: „Kérlek, Uram, 
nem vagyok én ékesen szóló sem 
tegnaptól, sem tegnapelőttől fogva, 
sem azóta, hogy szólottái a te 
szolgáddal, mert én nehéz ajkú 
és nehéz nyelvű vagyok.“ (II. Móz. 
4:10.) Mózes mint ember, csak 
emberileg tudott ítélni. Nagyon 
világosan fölismerte, hogy semmi 
tehetsége sincs ahhoz, hogy ilyen 
hatalmas küldetésnek megfeleljen, 
hogy akár a Faraót, akár a maga 
népét megnyerhesse Isten kinyilat
koztatott szándékának.

De Isten sokkal többet kívánt, 
mint szolgájának tehetségeit és 
képességeit. Őt magát kívánta. 
Nem azokkal az adományokkal 
kellett Istennek és a maga népé
nek szolgálnia, amelyekkel nem 
rendelkezett, hanem azokkal, ame
lyek birtokában voltak. „Én leszek 
a te száddal és megtanítlak téged 
arra, amit beszélned kell“, ez volt 
Isten felelete szolgájához. Még a 
hiányok, amelyeket az ember ma
gában fölfedez, sem szolgálhatnak 
akadályul Istennek, hogy őt a maga 
munkájába belévonja s mások szá
mára áldássá tegye. Isten ugyan 
nem huny szemet az ember kiváló 
tulajdonságai előtt sem, hef azok

s u g á r

az egész egyéniséggel együtt. Neki 
vannak szentelve, de nincs kötve 
hozzájuk. A prófétai szolgálatot s 
a lelkek megmentését függetlenné 
teszi tőlök. Mily gyakran végeztek 
sokkal nagyobb dolgokat Isten or
szágáért s az egész világért olyan 
emberek, akiknek egészen csekély 
tehetségeik voltak, de szívok telve 
volt tűzzel és szeretettel, mint olya
nok, akik kiváló képességeik foly
tán nagy dolgokra elhívottaknak 
látszottak.

„Otthon vannak.“
Egy hívő keresztyén beszéli:
„1838-ban történt, hogy Gobat 

Sámuel misszionáriussal, aki nem 
sokkal ezelőtt mint beteg ember 
jött haza Abesszíniából, London 
utcáin jártam. Egyik legkiválóbb 
orvoshoz kísértem el, akivel Gobat 
jó barátságban volt, s aki meg
hívott bennünket teára. Mikor a 
házához értünk, kényelmesen be
rendezett nagy szobába vezettek 
bennünket, ahol az orvosra vár
tunk. A körülöttem levő bútorok 
közt feltűnt nekem egy kis gyer
mekszék, amely nem látszott belé- 
illeni a szoba egyéb bútorzatába. 
Azt következtettem belőle, hogy 
az orvos családapa. Arra mutattak 
azok a kedves gyermekarcképek 
is, amelyek egy nagyobb festmény 
köré voltak csoportosítva, amely 
egy nőt ábrázolt.

Végre belépett az orvos s me
legen üdvözölt bennünket. A Gobat 
egészségi állapota felől való kérde- 
zősködések és tárgyalások után az 
ebédlőbe hívtak bennünket, ahol 
az orvos családjával reméltem ta
lálkozni. De csodálkozásomra csak 
három terítéket láttam. így hát 
nemsokára alkalmat találtam meg
kérdezni kedves házigazdánkat, 
hogy családja tagjai talán nincse
nek itthon, mert a képek s a kis
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gyermekszék ott a fogadószobában 
elárulták, hogy az Űr sok tagból 
álló kedves családdal áldotta meg.

„Nincsenek itthon?“ felelt az 
orvos, különös, fájdalmas kifeje
zéssel az arcában: „Nincsenek, 
mert otthon vannak.“

Nem értettem meg jól a dolgot 
és hallgattam. Ő is gondolatokba 
látszott merülni. Kis szünet múlva 
azonban újra fölvette a beszéd 
fonalát. „Ön, úgy látszik, nem ér
tett meg egészen. Az a nő, akinek 
a képét látta, az én drága felesé
gem, s a körülötte levő hét gyer
mek az én kedves gyermekeim. 
De az Úr, aki megajándékozott 
velők, mind el is vette őket. Otthon 

 vannak Ő nála. Magam maradtam 
itt az idegenben.“

Elhallgatott s igyekezett legyőzni 
mély megindulását. „A legutolsó 

 gyermekem“, folytatta aztán, „drága 
kis kedvencem, mindig ott ült mel
lettem azon a kis széken, mikor 
dolgoztam s ő volt az én vígasz
talásom nagy bánatomban. De Isten 
bölcsessége úgy találta jónak, hogy 
ezt az„ utolsót is elvegye tőlem, 
hogy Ő maga legyen számomra 
minden.“

S egy kis szünet után folytatta: 
„Én azelőtt nem ismertem az Urat. 
Magamnak és a világnak éltem s 
a feleségem és a gyermekeim vol
tak a kincseim. De úgy jártam, mint 
az a hajó, amelyet először eresz
tenek a vízre. Büszkén és biztosan 
áll a helyén, ahol ácsolták, míg az 
órája el nem érkezik. Ekkor elő
ször jobbról, aztán balról szedik ki 
alóla egymás után a támaszokat, 
míg végre csak egy gyönge kötél 
tartja a sikamlós talajon. Végre ezt 
az utolsó támaszt is elvágják a 
baltával s az ingadozó, reszkető 
hajó becsúszik a széles, mély ten
gerárba. Igen, úgy jártam én is. 
Az Úr keze minden földi támaszt 
kivett mellőlem, az utolsó kötelet

is elvágta, úgy hogy megreszket
tem, lezuhantam és elmerültem. 
De“ — és arca itt egyszerre fel
ragyogott — „de nem sülyedtem le 
a mélységbe, hanem úszornmost 
Isten kegyelmének tengerén.“

Gyakran meglátogattam ezután 
ezt a kedves megpróbáltatott orvost 
Londonban. Körülötte minden meg
változott. Miután kedveseinek ha
lálos ágya mellett megtalálta az 
életnek Fejedelmét, minden igye
kezete odairányult, hogy ennek a 
Fejedelemnek szolgáljon minden 
erejével és minden tehetségével.

Először az egyházi missziói 
társaságnak ajánlotta föl, hogy a 
hazatérő rokkant misszionáriuso
kat ingyen gyógyítás és ápolás alá 
veszi, amit teljes hűséggel meg is 
cselekedett. De ez nem volt neki 
elég. Az a vágy, hogy Urának és 
Megváltójának dicsőségét hango
san hirdethesse, arra késztette, hogy 
otthagyja orvosi működését és pré
dikátorrá legyen. Előrehaladott kora 
dacára beiratkozott egy évre az 
oxfordi egyetemre, s a püspök fel
avatta igehirdetővé. Amit testi érte
lemben elvesztett, azt az Úr meg
adta neki lelki értelemben: egy 
sereg fiút és leányt, akik ő általa 
jutottak el az igazi életre. Mindent 
elvesztett, de mindent megnyert.

Együtt örültem.
Éva hazajött a karácsonyi isten- 

tiszteletről. Még egészen kicsiny 
volt és nem tudott együtt énekelni 
a többiekkel, mert nem tudott ol
vasni, de az arcán karácsonyi nap 
fénye tükröződött vissza. Édesapja 
szíve túláradt az örömtől, mikor 
meglátta a gyermeket. „Mit csinál
tál ma a templomban?“ — kér
dezte. „Együtt énekeltél vagy imád
koztál a többiekkel?“ Kis Éva bol
dogan felelt: „Együtt örültem ve
lük édesapám.“
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Húr nélküli hegedű.
Vannak szegény, nyomorult, hü

lye emberek, akik látszólag gondol
kodni sem tudnak. Érdemes ezek
nek szeretettel szolgálni? Olyan 
ezeknek a lelke, mint a húr nél
küli hegedű. Nem lehet zenei han
gokat előcsalni belőle. De mégis 
hegedű. És talán különösen mű
vészi hegedű. — Eljöhet az idő, 
amikor ezeknek a szegény embe
reknek a lelki húrjait helyreállítja 
Isten. — A treysai intézetben Hes- 
senben, volt egy ilyen szegény 
gyengeelméjű gyermek. Amikor 
végigmentünk az intézeten és ép
pen az intézeti orvos szobájában 
voltunk, az jelentést tett az intézet 
vezetőjének, hogy a gyermek hal
doklik. „Hála Istennek“, — mondta 
az igazgató, majd hozzá tette: 
„hetek óta az vplt a szívünk vá
gya, hogy az Ür ezt a nagyon 
sokat szenvedett gyermeket haza 
vigye.“ Visszamentünk a leány
intézetbe. Ott feküdt betegágyán a 
gyermek. Beszélni, dolgozni nem 
tudott. Az egész teste olyan volt, 
mint egy nyomorúságos, céltalan 
gépezet, mely táplálékot felvett és 
kiadott magából, néha gyorsabban 
mozgott, majd teljesen mozdulatlan 
volt. Sok évvel ezelőtt le kellett 
vágni az egyik lábát. Most már 
hónapok óta ágyban fekvő beteg 
volt. Milyen sokszor hagyta el szí
vünket a kérés, mikor az ágya 
mellett állottunk, hogy: „Uram, 
add, hogy vége legyen “ A hűsé
ges ápolótestvér ott áll a haldokló 
mellett. Halk énekhangok szállnak 
felém. Vájjon melyik gyermek éne
kel vigasztaló éneket a haldokló
nak? De mi az? Kata, a hülye 
Kata énekel:
„Ha lelkem az Úrban nyugodva pihen ..

A testvér könnyei folynak. A 
csoda hatása alatt megrendülve 
álltam. Este lett a mi Katánk

szegényes földi életében, de az 
este világos volt. Kata lelke az ő 
beteg testének és agyának sötét 
fogságában sínylődött. Áthatolha- 
tatlannak látszott az éjszaka, amely 
körülvette. De ha emberi szemek 
nem is látták, az örökkévaló nap 
sugarai kellett, hogy keresztül ha
toljanak ezen az éjszakán és érint
sék Kata lelkét. Most lehullanak 
a kötelékek, a sötét tömlöc meg
nyílik és a felszabadult lélek siet 
Ura és Megváltója felé. „Mikor 
visszahozta az Úr Sionnak foglyait, 
olyanok voltunk, mint az álmodok. 
Akkor megtelt a szánk nevetés
sel, nyelvünk pedig vigadozással.“ 
(Zsolt. 126. 1,2)  Mi is úgy éreztük 
Kata ágya mellett, mintha álmod
nánk és a szívünk túláradt az 
örömtől és a hálától.

* **
Ennek az eseménynek tanúja 

volt Dr. Wittneben német ideg- 
gyógyász is, aki kijelentette, hogy 
orvosilag megmagyarázni nem tud
ja, de ez az, amit a „vallás nyel
vén csodának neveznek.“
«$**$**$» ijfr

Meglepő felelet.
Amikor Gordon tábornok a 

szudáni háborúban ellenfelének, 
Mahdinak, a török prófétának ke
zére került, biztos halál várt reá. 
A zsarnok elé vitték, aki királyi 
pompában ült trónusán. Két olda
lán három-három pribék állott, tel
jes fegyverzetben. Szikrázó szemek
kel nézték és vad mozdulatokkal 
forgatták fegyvereiket s közbe meg
kezdték a halottsiratást.

„Fehér tábornok“ — szólt Mah- 
di, — „ütött az órád. Hiába is könyö
rögnél kegyelemért. Néhány perc 
múlva pirosra festi véred a homo
kot. Holttested pedig a föld porá
ban lesz. Szólj, ha van még valami 
mondanivalód.“ „Feltámadok“ — 
felelt Gordon nyugodtan.
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Hol van a te helyed?
A jónevű vidéki orvosnak a 

kis fia ott állt a házuk előtt. Egy 
idegen úr lépett hozzá és így szólt: 
„Itthon van az édesapád?“

„Nem!“
„Nem tudnád megmondani hol 

találhatom ?“
„Nem, azt nem tudom“, „de“, 

folytatta néhány pillanatnyi gon
dolkozás után a kis fiú, — „mégis 
tudom. Ott, ahol valaki beteg, vagy 
valami szerencsétlenség történt, ott 
van az édesapám. Ott megtalálja 
majd a bácsi.“

Nem ejt gondolkodóba a kis 
fiú felelete? — Hol vagy te talál
ható? — Jó annak, akiről el lehet 
mondani: „Ott, ahol elhagyottak, 
vigasztalásra szorulók, betegek van
nak, ahol valakinek a lelki, vagy a 
testi élete veszélyben forog.“

<9*tP

Te voltál?
Valaki barátságtalanul szólt, s 

megbántotta ezzel a másikat. Te 
voltál ?

Valaki önző módon kurta fele
letet adott, mikor tanácsért fordul
tak hozzá. Te voltál?

Valaki nagyon élesen bírálta 
embertársait. Te voltál?

Valaki csak a barátai és isme
rősei hibáiról tudott beszélni. Te 
voltál ?

Valaki kölcsön kért egy köny
vet, s hónapokig magánál tartotta. 
Te voltál?

Valaki nem bírt az indulatai 
felett uralkodni, amikor a társa 
csak egy szóval is megsértette. 
Te voltál ?

Valaki napokon keresztül meg 
sem kísérelte, hogy segítségére 
legyen embertársainak. Te voltál ?

Remélem, hogy mindezekre a 
kérdésekre nemmel felelhetsz, ha

ezt nem teheted, hanem szem
lesütve hallgatsz, mert érzed bű
nös voltodat, akkor akarj más 
ember lenni és kérd az Urat addig, 
míg meg nem könyörül rajtad és 
azt nem felelheted ezekre a kér
désekre : „nem én voltam 1“

Én Isten nélkül is 
boldogulok.

„Emlékszik még rám? Egy va
sárnap délután beszélt egy össze
jövetelen két évvel ezelőtt.. Valaki 
odament és azt mondta: „Én Isten 
nélkül is boldogulok.“ Emlékszik 
még, hogy mit válaszolt nekem? 
Azt, hogy a dolognak még egy 
másik oldala is van és erről ne 
feledkezzék meg. Isten is elkészül 
maga nélkül, csak az a kérdés, 
hogy melyikük húzza a rövidebbet 
Isten, vagy maga. Nagyon megha
ragudtam és átkozódva hagytam el 
a termet. De szavai a szívembe 
vésődtek és még mindig nem fe
lejtettem el Később azután tréfál
kozva mondtam el a feleségem
nek, azt hittem, ő is szórakozni 
fog rajta, hisz ő is olyan istentelen 
volt, mint én. De ez alkalommal 
komolyan figyelmeztetett, hogy vi
gyázzak magamra. Beláttam, hogy 
helytelenül cselekedtem és nem 
akartam többé átkozódni.

És látja, most itt vagyok a fele
ségemmel és gyermekeimmel együtt 
és most, hogy megláttam, jöttem 
csak rá, hogy milyen lehetetlen 
volt, amit mondtam, hogy Isten 
nélkül is tudok boldogulni.“

Isten szeretet s minden, ami a 
szeretet ellen irányul, Isten ellen 
van s gátolja a munkáját.

Rappard Dóra.
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Mandzsúriából.
Kastler misszionárius, akit az 

ev. világszövetség bízott meg az 
Oroszországból menekültek gondo
zásával, írja a következőket 1932. 
okt. 24-én :

„A 2000 nyomorúságban levő 
felnőtt és gyermek közül, akik 
1928. januárjában a szibériai és 
kínai határról hozzánk menekül
tek, az elmúlt évben áttelepíthet
tünk egy részt Délamerikába. Ez 
év márciusában egy mennoniti 
segélyakció 500 mennonitát szállí
tott Paraguayba. Április végén pe
dig sürgönyi meghatalmazást kap
tunk 411 evangélikus testvér Brazí
liába küldésére. 400 ev. hívő test
vér a határon van és ezideig 
még nem sikerült őket a rablók 
által megszállt területen áthozni 
Soraikból itt-ott egy segélykiáltásuk 
jut csak el hozzánk. — Ugyanígy 
Turkesztánban nyolcvanan várnak 
segítségünkre. Karbinban 200 ilyen 
ruhátlan, hajléktalan embernek ad
tunk menedéket.

Azért nem csüggedünk, bár az 
idők nagyon nehezek. A japán be- 
özönlés szárazon, vizen és a leve
gőben harcra szólít fel.

Az érintkezés Európával a ke
leti és nyugoii oldalon egészen 
megbénult. A rablók minden vona
tot megtámadnak, kirabolnak, s az 
utasokat túszok gyanánt a hegyekbe 
hurcolják és addig kínozzák őket, 
míg a váltságdíjat meg nem fizetik 
értök. Ezekből a rablóbarlangokból 
a foglyok sokszor levágott fülekkel 
és ujjakkal érkeznek a hozzátar
tozókhoz. A városokban és falvak
ban senkinek sem biztos az élete. 
Egy angol hölgyet, aki autóján vitte 
gyermekét az iskolába, a legnépe
sebb utcán a rendőr szemeláttára 
támadták meg. A rablók ráparan
csoltak a soffőrre, hogy bizonyos 
irányba hajtsa az autót, s mikor

a hölgy ellenkezett, a rablók gyer
meke előtt irgalmatlanul elverték 
és azután lelőtték.

Augusztusban nagy árvíz volt 
Mandzsúriában, olyan, amilyenre 
ezelőtt senki nem emlékezett. A 
hetekig tartó felhőszakadás meg
töltötte a folyókat s elöntötte a 
városokat és falvakat. A városok
ban csak motorcsónakokkal közle
kedhettek. A menekülők százezrei 
hónapokon keresztül éjjel és nap
pal sok-sok munkát adtak nékünk. 
Ehhez hozzájárult a kolera, tífusz, 
sarlach. Borzasztó idők I S a jövő 
még borzalmasabb kilátást nyújt, 
mert a világháború is fenyeget. A 
gazdag kínaiak mind elmenekültek, 
az út még dél felé szabad.

Félünk, de nem csüggedünk el. 
Az Ür tud segíteni . . .“

Ki láthatja Istent?
Egy Kelet-lndiából Anglia felé 

menő hajón utazott egy misszio
nárius és egy katonatiszt. Kemény 
beszélgetésük volt egymással, mert 
a katonatiszt gúnyolta a misszio
nárius hitét. Egy napon látta a 
misszionárius, hogy a katonatiszt 
látcsövön keresztül folyton az eget 
vizsgálja. „Mit néz?“ — kérdezte 
a misszionárius. „Keresem a maga 
Istenét, akiről nekem olyan sokat 
beszélt, de sehol se tudom meg
találni “ „Nem is fogja megtalálni“ 
— felelt a misszionárius, „mert a 
Bibliában meg van írva, hogy: 
„Boldogok, akiknek szívük tiszta, 
mert ők az Istent meglátják.“ A 
tiszt eltette látcsövét és elment.

A z ember nemcsak különös 
hivatás teljesítésével, vagy lelki 
munka végzésével szolgálhat az 
Urnák. Nem, az egész napja foly
tonos istentisztelet lehet.
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Tudakozzátok az Írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Jan. 16. Jer. 16:19—21. Máté 6 :7 — 
13. A Miatyánk igazi minta-imádság; rövid, 
de tartalmas, egyszerű, de mélyenjáró, biz
tos és határozott, a legfontosabb dolgokat 
előre helyező, Isten dicsőségét a legfőbb 
helyre tevő. Bár mindig ennek a tudatá
ban imádkoznánk ezt az imádságot. De 
tanítson meg bennünket ez az imédség 
más szavakkal is, az egyes dolgokat rész
letezve is, de mindig a Miatyánk által 
előttünk fölfedett lelkülettel imádkozni.

Jan. 17. Luk. 6 :12 — 19. I. Móz. 9 : 1 — 
17. Itt találkozunk a Bibliában először a 
„szövetség“ szóval. Isten szövetséget köt 
az emberrel, amely mind a két felet arra 
kötelezi, hogy azt megtartsa. Isten a maga 
részéről Ígéri,' hogy özönvízzel nem fogja 
többé elpusztítani a földet. Az embertől 
itt tulajdonképpen semmiféle határozott 
Ígéretet nem kér az Úr, de az a tény, hogy 
a szivárvány az Ő közötte és az ember 
között levő békesség jele, feltételezi, hogy 
az embernek meg kell tartania ennek a 
békességnek a feltételét, az engedelmes
séget. A vérnek a nagy jelentőségével is 
itt találkozunk először. Ezúttal még csak 
az ember-vér nagy becsével. De mennyivel 
becsesebb ennél az Isten Fiának szent vére 1 

Jan 18. Luk. 6 :20—35. 1. Móz. 11 : 
1—9 Az elbukott ember bűnének egyik 
újabb gyümölcse az elbizakodottság Az 
égig akar érni a maga tudományéval, s 
nevet akar magának szerezni, hogy övé 
legven a dicsőség. De Isten ezt nem en
gedheti. Alászáli, nem mint kegyelmes, 
hanem mint ítélő és büntető Isten. Mert 
Ő a kevélyeknek ellene áll, s csak az 
alázatosaknak ad kegyelmet. (I. Pét. 5 :5 )  

Jan. 19. Luk. 6 :36—49. I. Móz. 12: 
1—8. Az Isten útján való járás mindig 
valahonnan, valamiből való kijövetellel 
kezdődik. Ki kell jönnünk a régi gondol
kozásunkból, régi szokásainkból, egész 
régi életfelfogásunkból. Isten útja új út, 
nem az ó-ember útja. Ez a kijövetel sok 
fájdalmas szakítással is jár. Mindenki meg
érheti azt, hogy csúfolni, szidalmazni talán 
átkozni is fogják olyanok, akik eddig jó 
barátságban voltak vele, de mindenki szá
méra ott van az Ígéret is, hogy ezen az 
úton áldássá lehet. Kihívott-e már téged 
az Ür régi életedből s engedtél-e ennek 
a hívásnak ?

Jan 20. Luk. 7: 1-17. I. Móz. 13 : 1 -  
13. Lót. mikor Ábrám választás elé állítja, 

„ fölemeli ugyan a szemeit, de nem elég 
magasra. Nem néz fel azokra „a hegyekre,

ahonnét jöhetne a segítség“ (Zsolt. 121 :1.) 
tekintete csak Sodomán és Gomorán akad 
fönn, amely gazdag és termékeny földön 
fekszik, s azt választja. Nem veszi észre 
a veszélyt, amely Sodorna gonoszsága által 
a lelkét fenyegeti, vagy ha észreveszi is. 
nem tartja ezt olyan fontosnak, hogy lelke 
javáért a földi gazdagságról lemondjon. 
Vagy talán a saját erejében bizakodik, 
amellyel majd minden kísértésnek ellene 
áll. Óh csalfa, élnok emberi szív I

Jan. 21. Luk. 7 : 18-35. II. Kir. 5 : 1 -  
19. Naámán avval a bizalommal indul el 
Izraelbe, hogy ott majd meggyógyul bor
zasztó betegségéből. De ez a hit még nem 
nyugszik elég szilárd alapokon. Emberek
ben bízik, először a királyban, aztán a 
prófétában, s valami olyan szemkápráz
tató hókusz-pókusz) vár a gyógyításnál, 
ami megfeleljen az ő pogány csoda-felfogá
sénak s egyúttal az ő előkelő egyéniségé
nek. Kicsiny dologban engedelmeskedni, 
kicsinnyé és alázatossá lenni, ez nehéz. 
Pedig csak mikor erre hajlandó, akkor éri 
meg a gyógyulást, s akkor hallhatja meg 
ezt a boldogító szót: Eredj el békességgel 1 

Jan. 22. Máté 8: 1—13. Róm. 12 : 17— 
21. Ján. 4 :5 —14. Róm. 1 : 13—20. Pál na
gyon jól megértette az Ür Jézusnak ezt a 
mondását: „Szeressétek ellenségeiteket." 
S itt ezt az igét magyarázza és részletezi. 
Bizonyára nemcsak az Ür Jézus szavai 
csengenek a fülében, hanem ott áll lelki 
szemei előtt maga az Ür, aki ezeket a 
szavakat a maga életében és halálában 
valóra váltotta » példájával szemünk elé 
állította. Igen, Ő nem fizetett gonosszal a 
gonoszért, nem állott bosszút, hanem a 
gonoszt jóval győzte meg. S az ó  életéből 
és halálából kiáradó erőből merített Pál is, 
hogy hasonlóképpen cselekedjék, s merít
hetünk mi is.

Jan. 23. Zsolt. 4. I. Móz. 14:1—2. 
11—24 Sodorna kirólyótó1, a legyőzött 
ellenségtől, semmit sem akar elfogadni 
Ábrahám. Ne kösse őt semmi a bűnnek 
ehhez a képviselőjéhez. Hanem elfogadja 
Melkhisedeknek,_ Sélem királyénak az ál
dását. Ha az Úr segítségével győztél az 
ellenségen, ne fogadj el tőle semmit, ne 
kössön össze többé semmi' a Sátánnal, 
óemberednek a parancsolójával. Hanem 
fordulj oda ahhoz, akinek csak árnyképe 
volt Melkhisedek, a békesség igazi királyá
hoz, (Salem annyi mint békesség) s fogadd 
el az ő  áldását, ő  is kenyeret és bort hoz 
eléd, megtöretett testét és kiontott vérét.
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Jan. 24. Luk. 7: 36-50. I. Aídz. 1 5 :1 -  
6, 18. Ábrahámmal kötött szövetsége az 
Úrnak, erőteljesebb megismétlődése annak 
a szövetségnek, amelyet valamikor Noéval 
kötött. Itt már nemcsak az úrnak ígéreté
ről és hűségéről van szó, hanem az Áb
rahóm hitéről is. Ábrahám hitt é\ Isten 
ezt tulajdonította néki igazságul. Áz új
szövetségben is Isten ad mindent és pedig 
adja a legdrágábbat, amit csak adhat, 
szent Fiát, s az Ö halála és vére hullása 
által elvégzett vóltságot Az ember nem 
adhat semmit, csak elfogadhatja hittel, 
amit Isten ad. De ezt a hitet elvárja tő
lünk Isten, enélkül a hit nélkül nem iga
zolhatunk meg elölte, el kell vesznünk.

Jan. 25. Luk. 8: 1—15. I. Aídz. 18 : 1— 
15. Sárának meg kellett tanulnia azt a 
leckéi, hogy Istennél semmi sem lehetet
len és nekünk is meg kell tanulnunk. Nem 
óllunk-e sokszor kételkedve, csüggedve, 
hitetlenkedve egy-egy nehézség előtt, amely 
életünkben elénk tárul 7 Nem számolunk-e 
sokszor pusztán a magunk erejével ? 
S mivel azt kevésnek találjuk, meghótró- 
lunk. Nem tanultuk meg még a Pál lecké
jét sem, amelyet föladott neki az Ú r: „Elég 
néked az én kegyelmem, mert az én erőm 
erőtlenség által végeztetik el.“ (II. Kor. 12:9.) 
Járjunk az Úr iskolájába, s legyünk figyel
mes és engedelmes tanítványok.

Jan. 26. Luk. 8:16—25. I. Móz. 18: 
16—33. Ábrahám mór sok leckét megtanult. 
Megtanulta a hittel és kitartással való imád
kozást is. Imádságában bátor, de egyúttal 
alázatos is. Ez az igazán helyes lelkűiét. 
Bátrak lehelünk, mert támaszkodhatunk 
Isten Ígéreteire, s ő  azokért helyt áll. De 
ezekre csak akkor hivatkozhatunk bátor
sággal, ha alázatosan tudjuk és elismerjük, 
hogy a magunk érdeme fejében semmit 
sem kérhetünk és várhatunk. Mi por és 
hamu vagyunk, de Isten igaz és irgalmas.

Jan. 27. Luk. 8 :2 6 —39. I. Móz. 19: 
1—3, 15—29. Lót minden anyagiassága, 
könnyelműsége mellett is kegyelmet falait 
az Úr előtt, aki mégis látta benne a bűnök 
mellett is a hitnek egy szikráját. S az Úr 
megemlékezett Ábrahám könyörgéséről, s 
ha nem kegyelmezhetett is meg egész 
Sodornának. Lólot legalább meg akarta 
menteni. De milyen húzódozva fogadja 
Lót a menekülést I Valósággal kényszerí
teni kell rá, hogy fusson a veszedelemből. 
Felesége pedig egyáltalán nem is tud el
szakadni a romlás városától. Szíve vissza
vonja és el kell pusztulnia. Milyen sokra 
tanít bennünket ez a történet I .

Jan. 28. Luk. 8 :40—56. Zsolt. 93. 
Isten nagyságáról beszél az egész terem
tett világ, az ég és föld. Bár csak meg
értenénk a természet szavát, a folyóvizek 
zúgásában, a csillagok fényében, de még 
a legkisebb bogárkában is. a bennök meg
nyilatkozó isteni bölcseséget. S bár gon
dolkoznánk afölött, hogy a teremtett világ
nál még nagyobbnak, még felségesebbnek 
kell lennie a Teremtőnek ! S bár hajolnánk 
meg imádattal ő  előtte, aki számunkra 
nemcsak Teremtő, hanem Megváltó is I

Jan 29. Máté 8 : 23-27. Róm. 1 3 :1 -  
10. Ján. 4 : 31—42. Róm. 7 : 7—16. A római 
levél 7. részének itt kijelölt verseiből lát
hatjuk, hogy mire jó a törvény. Arra, hogy 
meglássuk azt is, hogy mennyire képtele
nek vagyunk a törvény betöltésére. Hol 
van hát a megoldás ? A szeretetben. Ha 
szeretet tölti be a szívünket, akkor nem a 
bűnnek engedünk, hanem a törvénynek. 
De ennek a szeretetnek nem gyarló emberi, 
szeretetnek kell lennie, hanem Istentől nyert 
szent szeretetnek ő  iránta és embertársaink 
iránt.

Jan. 30. Zsolt. 5 :1 —9, 12, 13. I. Aídz. 
22: 1—19. Ábrahám a hitnek embere. S az 
igazi hitnek gyümölcse és ismertető jele az 
engedelmesség. Engedelmesség még akkor 
is, ha a parancs, amelyet teljesíteni kell, 
nagyon ellenére van az emberi természet
nek, még az emberi természet jó oldalának 
is, mint pl. itt az atyai szeretetnek. Erre 
csak az képes, aki teljes bizonyossággal 
meg van győződve Isten atyai szeretetéről. 
amely csak olyant kívánhat tőlünk, ami 
javunkra van. Ábrahám megállta a próbát, 
s kitűnt, hogy Isten nem is az áldozatot 
kívánta, csak az engedelmességet. De Ő 
mega csakugyan meghozta a nagy áldo
zatot, odaadta Szent Fiát halálra.

Jan. 31. Luk. 9 : 1-17. I. Aídz. 27 : 1— 
27. Rebeka példája mutatja, hogy sokszor 
milyen tévutakra viszi az embert a hamis 
szülői szeretet. Sok édesanya vezette mór 
azóta is lelki veszedelembe a gyermekét, 
mert földi javakat akart biztosítani szá
mára s azoknak elnyerése céljából hazudni 
és csalni tanította. S Jákobnak nincs elég 
erkölcsi ereje, hogy a gonosz tanácsnak 
ellentálljon. Az emberi szív romlottságát 
mutatja ez a történet is, és pedig olyanok
nak az életében, akik Isten választott 
népéhez tartoztak. Vizsgáljuk meg az éle
tünket s vigyázzunk és imádkozzunk I
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