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Lavater „titkos“ naplójából.

Sohasem akarok reggel úgy felkelni, 
hogy ne adnék előbb hálót Istennek és ne 
imádkoznék Hozzá. Mindig arra kell gon
dolnom, hogy hátha utoljára tehetem.

Sohasem akarok sem reggel, sem este 
úgy a munkámhoz fogni, hogy előbb egy 
csendes helyen térdre ne borulnék Isten 
előtt és ne könyörögnék az Ő segítségéért 
és áldásáért.

Semmit sem akarok tenni, amit abba 
kellene hagynom, ha az Úr Jézus előttem 
állna és amit meg kellene bánnom halálom 
órájában. Meg szeretnék tanulni Isten segít
ségével mindent Jézus Krisztus nevében, 
mint az Ő tanítványa végezni és, minden 
órában Istenhez könyörögni az Ő Szent
leikéért.

Mindennap el akarok olvasni néhány 
fejezetet Isten Igéjéből és meg akarok abból 
jegyezni egy Igét és azt sokszor elismételni.

Mindennap valami különösebb szeretet
szolgálatot szeretnék végezni.
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Hogy vezet az Úr.
Legtöbbször természetes s mégis 

csodálatos utakon. És egy majd
nem bizonyos: máskép, mint aho
gyan mi elgondoltuk. A legtöb
ben úgy gondolják: most már az 
Űré lettem, Hozzá imádkozom, Igé
jét hallgatom és olvasom, tehát 
ezután már okvetlenül jól kell, 
hogy menjen a sorom, mint az ének 
mondja: »Völgyön, halmon, zöld 
mezőn s a réten, Vígan járok Jé
zusom kezén«; tehát állandó »nap
sütésben« fogok élni. De hamaro
san meg kell tapasztalniok, hogy 
gyakran éppen nem így történik. 
Miért? Mert »magasabbak az én 
utaim utaitoknál és gondolataim 
gondolataitoknál«. (Ésaiás 55:9.) 
Az Űr gyakran egyenesen a szen
vedésbe és megpróbáltatásba, hi
degbe és sötétségbe vezeti bele a 
hazatalált lelkeket. Mint ahogyan 
egy hívő költő Írja:

Tágasságból szorosságba,
A magasból mélységbe, 
Korlátlanból szűk igába 
Vezet az Űr szent keze. 
Vidámságból mély bánatba, 
Boldogságból ínségbe,
Sőt rád hull a halál árnya,
De így visz a mennybe be.
így vezette Noét is. Mivel Isten 

gyermeke volt, meg kellett kós
tolnia üldözést, csúfságot, gúnyt 
és szenvedést. Hogy nevettek az 
emberek, amikor hozzáfogott a ha
talmas bárka építéséhez —  száraz
földön, talán ki is közösítették ma
guk közül és messziről elkerülték. 
Hogy a fia és felesége se értették 
meg, az is egészen bizonyos. De 
Noé hű maradt az Űr szavához. És 
akkor aztán egyszer jött az igazo
lás. Akkor megláthatta mindenki, 
hogy akik Istenben bíznak, áldot
tak; nem fövényre és homokra épí
tettek, hanem kősziklára. (Jer. 177  
és Máté 7 :24-)

S ahogy Noé, úgy Ábrahám is.: 
Micsoda út lehetett: behatolni egy  
ismeretlen földre, kietlen, száraz 
pusztákon keresztül és nem tudni,; 
hová, meddig. Sötétek voltak a na-; 
pok a szikrázó napsütésben is. De 
Ábrahám hű maradt. Az Űr mon
dotta. S egy napon aztán mégis [ 
csak föltárult az ígéret földje. Szív
hatta a pompázó Kánaán üde le-1 
vegőjét. Hogy magasztalta akkor! 
az Urat, mert az ő  ütai áldottak; 
és csodálatosak, ha sötétségen' 
visznek is keresztül!

Felsoroljuk még a többit is ? Dá
vidot, amint Saul elől bujdosik? 
Jeremiást, akinek annyi kínt és i 
könnyet okozott mindannak elhor- 
dozása, amit az Űr reábízott? Jó
bot a szenvedés és elhagyatottság 
közepette? Végül nem Isten di- 
csőült-é meg mindnyájok életében?

Vagy rámutassunk magára a 
Megváltóra? Az Ő útja végén nem 
a »megcsúfolás megköpdösés, 
megostorozás és keresztre feszítés« 
állott? Nem kellett-é felkiáltania 
az elhagyatottság mélységes sötét
jéből: »Én Istenem, én Istenem, 
miért hagyál el engemet?« De há
rom nap múlva? Dicsőségben fel
támadott, felment a mennybe, ott 
ült az Atyaistennek jobbjára s ¡néki 
adatott minden hatalom mennyen 
és földön. Az Ő útja is az éjszaka 
sötétségén vezetett az örök világos
ságra.

E gy indiai misszionárius össze
találkozott egyszer egy tudós hin
duval. »Mit akartok ti minálunk?« 
—  mondta a hindu. —  »Nekünk 
nincs szükségünk a ti vallástokra. 
Van nékünk magunknak is, jobb 
mint a tiétek, vagy legalább is ép
pen olyan jó. Avagy mitek van nek
tek, ami nekünk nincs ?« A  misszio
nárius csak annyit felelt reá: »Mi
énk a Kereszt.« A  hindu csodál
kozva tekintett rá. Nem értette, mit 
jelent az. Erre a misszionárius
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' megvilágosította előtte: »Egy ke- 
í resztyén tudja, hogy Jézus Krisz- 
I tus Keresztjével nem végződik az 
| Isten útja, hanem utána a feltáma

dás következik. A sötétség hozzá 
! tartozik Isten vezetéséhez. De akit 

Isten vezet, annak az útja mindig 
a fényességben végződik. Aki reá
bízza magát Isten vezetésére, az 
nem számíthat arra, hogy az élete 
szép, kényelmes, zavartalan lesz. 

j De egy egészen bizonyos előtte: a 
sötétségen keresztül a világosság
ra, a kereszt alatt a1 koronához, 

i megaláztatáson keresztül a fel- 
| magasztal tatáshoz visz az út«.

így tapasztalta meg ezt József 
is, igy tapasztalták meg a taartirok 

| is, akikről a Jelenések könyve ír. 
így tapasztalják meg mindazok, 
akik magukat egészen átengedik Is
ten vezetésének és nem akarnak a 
legkisebb dologban sem a saját 
akaratuk szerint járni. Bizzál te ¿s 
az Ürban! Ha utad most sötétben 
vezet, tudd meg, azért van, mert 
Ö vezet.

Hű Jézusom kezébe teszem ke- 
, zem belé ...

i Ha te nem lennél.
 Ha Te nem lennél, két riadt ke

zemből
kihullatnám az életem, 
mint cél javesztett, hitvány semmi

séget.
i Ha Te nem lennél, meghalna az 
 élet,

meghalnának a színek énnekem; 
 déli napfényben dideregve fáznám, 

hiszen Te vagy tündöklő napvilá
gom;

s bár tündérkertek ösvényeit
járnám,

- | clepednék, mint kopár puszta- 
 ságon;

s rettentő' rommá összeomlana

énbennem minden, ami szent és
drága,

lelkem elrejtett, végtelen világa; 
sóhajok\ká lennének a dalok 
és sikoltássá minden énéjiem: 
hisz mindenem vagy, Uram, én

nekem.
Bélák Erzsébet.

Az Úr Jézus azért jött. . .
Az emberek háromféleképen 

vesznek el. E gy része úgy vész el, 
mint a garas, egy másik része, 
mint a bárány, a harmadik, mint 
a tékozló fiú.

Hogy veszett el a garas? A saját 
hibáján kivül. Az asszony, akié 
volt, vesztette el. Az asszony volt 
a hibás, a garas nem tehetett 
róla. Az ott feküdt a szemét közt 
és el volt veszve. —  Ismeretes an
nak a holland orvosnak a törté
nete, akinek a háza előtt vittek el 
egy gyilkost a vesztőhelyre. Nagy 
tömeg kisérte az elitéltet. Amikor 
az orvos látta, könnyes lett a sze
me és hozzátartozói kérdésére:, 
hogy miért sirat meg egy ilyen go
nosztevőt, így felelt: »Arra kellett 
gondolnom, hogy mi lett volna be
lőlem, ha én is ilyen környezetben 
nőttem volna fel!« Hányán vesz
nek el a környezetük, esetleg ép
pen a szüleik hibájából.

Mások úgy vesznek el, mint az 
elveszett bárány. Sokszor látunk 
juhnyájat, amelyből egy-egy ju- 
hocska elmarad és legel valahol 
az út mentén, ha azután egy kutya, 
vagy egy pajkos gyermek űzőbe 
veszi, nem talál többet a nyájához. 
Az ilyen bárány elmarad és értel
metlenségből vész azután el. — 
Hány ember vész el így is. Felke
rülnek a fővárosba és nem is tud
ják, hogy milyen veszély fenye
geti ott őket. Egy hivő leányt 
megkért egy jómódú, hitetlen ifjú. 
A leány hozzáment, mert szeretett



volna gazdag lenni és bizott ben
ne, hogy majd, ha egyszer az ifjú 
felesége;lesz, megnyeri az Űrügye 
számára. Belekerült a társadalmi 
élet forgatagába és költhetett 
amennyit csak akart, de nem ma
radt ideje az Űr számára. Egyszer 
férjével Olaszországba utazott. A 
vonát kisiklott, mindenki megme
nekült, csak a fiatal asszony szen
vedett agyrázkódást. Utolsó szava 
ez volt: »Elvesztem!«

A tékozló fiú tudatosan lépett 
arra az útra. ő  tudta, hogy miről 
van szó. Odalépett apja elé és így 
szólt: »Atyám, add ki a vagyonból 
rám eső részt!« És azután eltéko- 
zolta a pénzét. Tudatosan, saját 
akaratából veszett el.

De az embernek Fia azért jött, 
hogy megmentse, ami elveszett. 
Ahogy az emberek háromfélekér 
pen vesznek el, Ugyanúgy van há
rom út is, amelyen az Űr megmenti 
őket:

A garast megtalálták, anélkül, 
hogy az valamit is tett volna meg
mentése érdekében. Az asszony 
söpört és megtalálta a garast.

Hogy találták meg a bárányt ? A 
bárány nem tudott semmit sem ten
ni, amikor törött lábbal ott feküdt a 
szakadékban, csak bégetett. Ezt 
meghallotta a pásztor, vállára vette 
és hazavitte. Amit a bárány meg
tett, azt megteheted te is, kiálthatsz 
az Űrhoz és Ö meghallgat.

Hogy menekült meg a tékozló 
fiú? Elhatározta, hogy visszamegy 
az atyjához. Tudatosan lépett erre 
az útra és tudatosan határozta is 
el, hogy visszamegy. E gy bibliaóra 
végén egy nő, aki istenkáromló 
volt, odament a testvérhez és így 
szólt: »Azért jöttem, hogy megtér
jek. Van számomra még kegye
lem?« Ügy tett, mint a tékozló' 
fiú: elhatározta, hogy hazamegy 
az atyai házba.

Ezen a három úton már sokan

találták meg az Úr Jézushoz ve-;< 
zető utat. ;

A tékozló fiú példázatában még-e 
egy út látható. Ez az. az út, airae-j 
lyen az idősebbik fiú ment. Ő 
gyermekkora óta az atyai házban 
volt. . (Luk. 15:25.) Dolgos, és en
gedelmes volt, durva bűnt nem 
követett el. De amikor a tékozló 
fiú hazajött és öröm. volt a ház
ban, nem vett részt. Kizárta magát 
az atyai házból.

Az Or Jézus azért jött, hogy 
megkeresse és megtartsa,, ami el-, 
veszett.

Krisztus közelében.

Üde, szép, pirosarcú, barnasze
mű fiatal leány'volt. Körülrajong
ták, kényeztették, táncoltatták s aki 
csak ezekben a mámoros órákban 
a közelébe férkőzhetett, azt gon
dolta, hogy nincs nálánál boldo
gabb ember ezen a világon. A le
ánytársai közül volt, aki irigykedve 
tekintett reá. Milyen jó lehet ün- 
nepeltnek lenni, a társaság köz
pontjában ragyognj.

A  sötét szemekben titkosan fel
csillanó könycseppeket, a síma 
homlokot elborító árnyékot, a szí
vet marcangoló keserűséget, — 
mely miatt komor, életúnt gondo
latokat forgatott magában, — nem 
látta senki, csak az Űr, aki.örökké- 
való szeretetével szerette és kereste 
őt. S még valaki, aki eddig szintén 
vele járt a bűnnek a fertőjében, 
egyik barátnője, aki azonban már 
megragadta a Megváltó kezét s 
szerette volna, ha őt is ott látta 
volna a Krisztust követők örven
dező, boldog seregében.

A harc megindult. Vájjon ki fog
lalja el győztesen a kérdéses csa
tateret, a drága, hallhatatlan em
beri lelket? Kié legyen? A Sátáné 
maradjon továbbra is, aki eddig
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csak hitegette őt s olyan örömöt, 
ami élvezeteket hajszoló lelkének 
a várt nyugalmat biztosította vol
na, nem adott? Azokkal az,embe
rekkel maradjon közösségben to
vábbra is, akik nem igazi szeretet
tel, hanem önzéssel vették őt körül 
s szinte a pillantására is féltéke
nyek voltak? Őh, ez rettenetes rab
szolgaság! A bibliaórákon azt hal
lotta, hogy aki Jézus Krisztus, ke
resztjénél lerakja bűneinek a ter
hét, az olyan mély békességre lel, 
mint a folyamnak árja. Igaz ez? 
Megtegye a döntő lépést ? Érdemes 
hátat fordítani az eddigi életének 
s új utat keresni? Vájjon nem várja 
itt is csalódás, mint eddig minde
nütt? Ha Krisztus ma is az, aki ré- 
gén volt,1 az élő Isten Fia, akkor 
nem.

Egy délután kopogtatás hallat
szott az ajtómon. Jött, már alig 
várta, hogy elmondhassa, hogy 
megtért. Köny ragyogott a sze
mében most is, de már nem a ke
serűségé, hanem amint a felhők 
mögött felkél a szivárvány, úgy 
csillogta: »Elmúlt a küzdelem, vé
ge a sötétségnek, megtaláltam a 
Megváltót.«

Azóta járja a keskeny útat s a 
Sátán minden eszközt megragad, 
hogy újra martalékává tegye. Az 
ő táborába tartozó emberek ki
nyújtják felé a kezüket. Mi lenne, 
ha Isten gyermekei ugyanilyen; 
mértékben telve lennének mentő 
szeretettel? Szolgáljunk neki ör
vendezéssel.

I. I. d. t.

Azt teszem, 
amit tennem kell.

Nem sokkal azután, hogy Hof
acker L. a rielingshauseni gyüle
kezetben megkezdte munkáját, egy 
jegyespár .jelentkezett nála az es

küvő miatt. Barátságosan beszél
getett velük. De mikor meghallotta, 
hogy a lakodalom tánccal lesz egy
bekötve, komolyan figyelmeztette 
őket, hogy álljanak el ettől s rög
tön hivatta ai 'szülőket is, hogy be
szélhessen velük. Mindent megpró
bált, hogy azok elhagyják a tán
cot, de hiába volt. S Hofacker na
gyon nyugodtan, de komolyan 
szólt hozzájuk: »Most mindént 
megmondtam nektek, amit kellett 
s ti mégis azt teszitek, amit akar
tok; menjetek S majd meglátjátok, 
hogy megteszem azt,, amit tennem 
kell«. Másnap mindent megrendel
tek a vendéglőben; először az es
küvői beszéd hangzott volna é l s 
templomból muzsikaszóval akartak 
menni a tánc színhelyére. Hofacker 
témául a megrázó gondolatot vette: 
Mit jelent a házaséletet i. az Üdvö
zítő, 2. a Sátán nevében megkez
deni, folytatni és befejezni. A be
széd annyira csontig és velőkig ha
tolt, hogy a zenéről rögtön le
mondtak. A  nagy lakodalmas me
net az esküvő után megrendültén 
oszolt szét s az egész mulatság el
maradt. S ettől az időtől kezdve 
Rielingshausenben, mig Hofacker 
volt ott a lelkész, egy lakodalom
ban sem táncoltak.

Régen élt egy tudós, aki a tudo
mány minden ágában járatos volt 
s nagyon sok ismeretre tett szert. 
Emellett nagyon óvatos volt az 
Ítélkezésben és nehéz kérdésekben 
való döntésben. A fia egyszer így 
szólt hozzá: »Apám, te mindent 
tudsz és semmiről nem mondasz 
véleményt.«. S az öreg így vála
szolt: »Fiam, te semmit sem tudsz 
s mégis Ítélkezel«. —  Ebben a fiú
ban népünk lelke tükröződik: Nem 
tudnak semmit Isten üdvösségre 
vezető útjáról és üdvtervéről s 
mégis mindenről Ítéletet monda
nak.
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Vallásos kegyetlenség.

»Ugyan hagyjátok meg a ter
mészet gyermekeit a maguk val
lásában és ne nehezítsétek meg az 
életüket a ti missziói munkátokkal« 
—  még ma is hallani ilyen kritikát 
a misszió munkájáról.

Kühnle Ernő mondta el a kö
vetkezőket borneói munkásságáról 
egy baseli missziói ünnepen 1931- 
ben: »Nemrég elkísért az öreg te- 
lokbetongi Jakab felfelé a Barito 
partján. Egyszerre egészen várat
lanul így szólt: » 0  Tuan köszön
jük nektek ezerszer, hogy hozzánk 
jöttetek, mi sötét, hollófekete éj
szakában tévelyegtünk. Nem is szí
vesen beszélek róla. Olyan borzal- 
zalmas. A Mengkatip folyó part
ján egy gazdag embert temettek. 
Mikor megásták a sírját és a ko
porsót a mélybe engedték, fölé 
egy rabszolgát is erősítettek és 
vele együtt bezárták a sírba. Rizst 
és tüzelőfát tettek mellé. Néha egy 
kis halvány kékesszürke füstfelhő 
jött ki a sírból, ugyanott egy kis 
tiszta levegő hatolt le. Három hó
napon keresztül látszott néha a füst, 
s azután többet nem látszott, de 
a néma őserdő szivettépő nyöször
gést hallott néha. Igen, köszönjük, 
hogy eljöttetek!«

Alexis, az én úti- és ségítőtársam 
súgta nekem: »Te ismered a mi 
sandogjainkat, a csontkoporsókat, 
amelyek egy nagy oszlopon álla
nak. Amikor a mély gödröt kiás
ták, akkor először egy élő rabszol
gát tettek a gödörbe. Ez a rab
szolga volt a borzalmas fundamen- 
tom és a nehéz oszlopot a fejére 
állították. A reáhulló föld és agyag 
némította el a halálhörgést, mig 
fönt a rizsbortól megittasodott da- 
jákok körültáncolták a sírt«.

Hallom, amikor mondod: »Ezek 
bestiák, nem emberek«. Kemény az 
Ítéleted. Vájjon ezek gonosz cse

lekedetek, amelyeket ezek véghez 
vittek ? Nem, csak nagy tévedések, 
mert semmi más, mint a mélységes 
vallásosság, bűntudat és köteles- í 
ségérzet az eltávozott lelkekkei 
szemben készteti őket ezekre a cse-1 
lekedetekre. Hogy ezek borzalmas 
cselekedetek, azt nem tudták a sze
gény eltévelyedett dajákok. Ők 
csak azt tették, amit az ő isteneik 
megköveteltek tőlük. De most már [ 
tudják, hogy elvétetett a halál dia
dalma.

Nyereség.
Egy megtért fiatal kínai keresz

tyént megkérdezett egyszer a ¡szom
szédja: „Mennyit fizetnek néked 
az idegenek, hogy megkeresztel- 
kedtél, talán 20 dollárt?” —  „óh, 
nem, sokkal többet”. —  „100 dol
lárt?” —  „Sokkal többet”. —  „1000 
dollárt?” —  „Nem, még sokkal töb
bet”. —  A kínaiak ugyanis nem 
tudják elképzelni, hogy valaki ilyen 
lépést megtegyen anélkül, hogy ez 
számára különösebb hasznot ne 
hozna. „Hát mennyit kaptál?” —  
„Többet annál, mint amennyit ez a 
hegy érne, ha aranyból volna”. —  
A csodálkozó szomszéd most már 
igazán tudni akart mindent: 
„Mennyit adott hát néked a misz- 
szionárius?” Az ifjú keresztyén 
Bibliáját magasra emelve, így vá
laszolt: „Ez az értékes könyv min
den. Ebben olvastam a  magasságos 
Isten szeretetéről, Krisztusról, az 
örök életről. Itt találtam meg lel
kem békességét és nyugalmát. Hidd 
el, hogy ez többet ér a világ min
den aranyánál és ezüstjénél”.

ISzeretettel kérjük olvasóinkat, 
hogy akiknek előfizetése lejárt, azt 
megújítani szíveskedjenek, mert a 
következő számot már csak azok
nak küldhetjük el, akiktől az elő
fizetésidíját 'megkaptuk.
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Tudakozzátok az írásokat!
Vezérfonál a Biblia olvasásához.

Febr. 1. Luk. 9 :  18—27. I. Móz. 28 : 
10—22. Milyen nagy kegyelem Istentől, 
hogy Jákobbal nem annak bűne szerint, 
hanem a maga irgalmassága szerint bá
nik. Bizonyára meglátta Jákobban, annak 
minden gyarlósága és vétke mellett is, azt 
az elrejtett kicsinyke csirát, amelyből az 
Ő Szent Lelkének érintése életet fakaszt
hat. s Jákóbot még az Ő engedelmes gyer
mekévé teheti. Így keresi az Úr ma is 
azokat a bűnös lelkeket, akik eddig még 
nem tudták, de most ráébredlek arra, 
hogy az Ür van ezen a helyen s ha eleinte 
még talán homályosan és tökéletlenül is, 
de mégis készek a Szent-Lélek munkájá
nak engedni s, erre az álláspontra helyez
kedni: „Az Úr leénd az én Istenem.“ 
Nem tartozol-e te is ezek közé ?

Febr. 2. Luk. 9 :2 8 - 3 6 .  Ef. 1 : 1 -1 4 .  
Nem tölti-e el a lelkedet nagy boldogság 
és hálaadás arra a gondolatra, hogy üdvös
séged nem a magad gyarló igyekezetén és 
erején alapszik, hanem Istennek örökkévaló 
kegyelmén, aki eleve elhatározta, hogy Jé
zus Krisztusban téged gyermekévé fogad? 
Ne azon töprengj, hogy te ezek közé a 
kiválasztottak közé tartozol-e, hanem ha 
fölébred benned a vágy, hogy azok közé 
tartozhass, akkor siess elfoglalni azt a 
helyet, amelyen biztosítva vagy a kiválasz- 
tatésról, foglald el helyedet hittel a Jézus 
Krisztusban, elfogadva az ő  váltségát, 
bűneid bocsánatára. Jézus mindenkit hív 
magához, téged is, tehát jöjj őhozzá. Ha 
pedig már olt vagy, akkor maradj ott, 
maradj Őbenne ; a Sátán semmiféle mes
terkedése által ne engedd magadat onnét 
kimozdíttatni.

Febr. 3. Luk. 9 :3 7 -5 0 .  Ef. 1 :1 5 -2 3 .  
Ha megmaradsz hit és engedelmesség állal 
az Úr Jézusban, akkor mindig többet meg 
fogsz ismerni azokból a felséges dolgokból, 
amelyek 18. és 19. versben fel vannak 
sorolva, mert Isten mindig bővebb mérték
ben fogja adni neked a bölcsességnek és 
kijelentésnek Lelkét, amely által ő t mindig 
jobban megismerheted. S meg fogod is
merni azt is, hogy te egy nagy testnek, az 
Ő testének vagy egyik tagja.

Febr. 4. Luk. 9 :5 1 - 6 2 .  Ezek. 33 : 
10—16. Az ó-testámentomban is milyen 
világosan ki van fejezve, hogy Isten nem 
gyönyörködik a hitetlen halaiéban, hanem 
azt akarja, hogy minden ember megtérjen 
és éljen. S az is világos, hogy minden 
bűnös megtérhet, ha akar, s bűne akkor 
megbocsáttatik és eltöröltetik. De nem elég

megtérni, hanem meg is kell maradni az 
új életben, s ez akkor lehetséges, ha 
összeköttetésben maradunk az élet forrá
sával, Istennel. Az Úr Jézus megjelenése 
által ez az igazság még világosabbá, ez 
az út még könnyebben elérhetővé vált, 
mint az ó-teslámentomi időkben. Nagy a 
felelősség az új-testámentom gyermekein 1 

Febr. 5. Máté 13 : 2 4 -3 0 . Kol. 3 : 1 2 -  
17. Máté 7 :2 4 —29. Róm. 8 : 1 — 9. Az em
ber maga adta át az uralmat a Sátánnak, 
mikor hallgatott a csábítására és elkövette 
az első engedetlenséget Isten ellen. Ezért 
kellett Istennek megengednie azt, hogy a 
jó vetés mellett, amelyet Isten Fia végez, 
a Sátán is végezhesse a maga gonosz ve
tését. A bűnbe esett ember előtt most már 
itt a nagy próba.: a Sátán vetése, akarsz-e 
lenni, vagy az Úré ? Akik az Ür mellett 
döntöttek, azért ne akarjanak mindent ki
tépni, ami az ő szemökben a Sátán veté
sének látszik, ne ők végezzék az ítéletet. 
Várjanak, imádkozzanak, dolgozzanak, re
ménykedjenek, s az ítéletet bízzák az úrra.'

Febr. 6. Zsolt. 6. EF. 2 : í— 10. Nem
csak általánosságban határozta el Isten, 
hogy mi a Krisztuséi legyünk, hanem min
den egyes ember száméra külön élet-tervet 
készített, amelyben a jócselekedeteket is 
ő  jelöli ki és irányítja reájok hívő gyer
mekeinek figyelmét. Micsoda gazdag atyai 
szeretet ez 1 Nem kellene-e lelki szemeink
nek és füleinknek mindenkor nyitva álla
mok, hogy felismerjük mindenkor drága, 
hűséges mennyei Atyánk akaratát, s nem 
kellene-e magunkat mindenestől úgy átadni 
a mi Urunk Jézus Krisztusnak, hogy őbenne 
és őáltala cselekedhessük is az Atya által 
elkészített jócselekedeteket ? Óh, mepnyi 
mulasztás terheli ezen a téren Isten gyer
mekeit !

Febr. 7. Luk. 1 0 :1 -1 6 .  Ef. 2 : 11 -22 . 
Krisztus nélkül való mindenki, akár po
gány, akár zsidó, akár névleges keresztyén, 
míg újjászületés által nem egyesül a Krisz
tussal. De aki a Krisztusban, az mind testvér, 
mert Ő a válaszfalakat lerontotta, az ellen
ségeskedést a keresztfa által megölte. Fáj
dalom, sok keresztyén, aki magát Krisz
tusénak vallja, úgy látszik megfeledkezik 
erről s ellenségeskedik avval, akit testvére 
gyanánt kellene szeretnie. Hogv épülhes
sen föl igy Istennek temploma?

Febr. 8. Luk. 1 0 :1 7 -2 4 . Ef. 3 :1 — 12. 
A keresztyén vallás kijelentett vallás, vagyis 
nem emberi bölcselkedés, vagy emberi tu
datlanság által létrejött vallás, hanem Isten-
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nek a maga Szent Fia által adott tökéletes 
kijelentése. Míg Jézus Krisztus a maga 
beszédei, élete és halála által ki nem je
lentette, addig titok volt. Isten titka, most 
mér azonban a Jézus Krisztus által nyil
vánvalóvá lehet minden ember előtt, aki 
alázatosan és hittel vágyik ebbe a szent 
titokba beletekinteni, amelynek megfejtése 
e z : Jézus az én Megváltóm, őáltala bátran 
és bizalommal mehetek az Atyához, aki 
Jézus érdeméért megbocsátja bűneimet és 
gyermekévé fogad, s tagjává tesz az ő  
láthatatlan Egyházának.

Febr. 9. Luk. 10: 25—42 Ef. 3 :1 3 — 
21. Milyen mélységes imádság ez a Pál 
apostolé I Mennyire arra helyezi a súlyt, 
ami a legfontosabb. Nem külső megoltal- 
maztatást, vagy előmenetelt kér az efézu- 
Siák számára, hanem azt, hogy Krisztus 
lakozzék hit által a szívökben, és hogy a 
szeretetben meggyökerezzenek úgy, hogy 
teljesen megismerhessék és megérthessék 
a Krisztus szeretetét. Mert csak ebből a 
szerétéiből fakadhat az Isten való gyer
meki, a hívők iránt való testvéri, s a 
mindenki iránt való felebaróli szeretet

Febr. 10. Luk. 1 1 : 1 - 1 3 .  Ef. 4 : 1 - 9 .
« Pál előtt bizonyára nagyon fontos és na

gyon szentséges volt az Úr Jézus főpapi 
imádsága, amelyben az övéinek egységéért 
könyörög. Azért mutat itt reá olyan nyo
matékosan, hogy az Úr Jézusnak csak egy 
teste lehet, s abban csak egy Lélek lakoz- 
hatik, s egy az Úr, a hit, a keresztség, s 
egy maga Isten is. S hogy széttépik ezt 
az egységet Isten gyermekei, azzal, hogy 
nem tudnak tűrni, szeretni, nem tudják 
egymá’t elhordozni, még ha ez szenve
déssel jár is. Csak sirhatunk azon, ha 
Krisztus testének a széttépetlségét látjuk. 
De nem sírnunk kellene, hanem hozzá
fogni a gyógyításhoz.

Febr. 11. Luk. 11 : 14 -2 8 . Jer. 9 : 2 3 -  
24. Dicsekedni csak az Úrban szabad. Aki 
önmagának valamely vélt érdemében di
csekszik, az helytelen úton jár, s a pusz
tulás felé közeledik. De akinek a dicse- 
kedése abban áll, hogy dicséri Isten igaz
ságát és ítéletét, amellyel az ő bűneit 
megítélte a Krisztus keresztjén, s Isten 
kegyelmét, amellyel őt a veszedelemből 
kimentette, megbocsátván bűneit s új 
életet adva neki a Krisztusban, az helye
sen dicsekszik s útban van a mennyei 
haza felé.

Febr. 12 Máté 20 : 1  — 16. I. Kor. 9:  
2 4 -2 7  Luk 1 0 :3 8 -4 2  Fii. 1 : 2 7 - 2  : 4. 
A földi versenypályán csak egy veheti el

a jutalmat, de a mennyei versenypályái 
mindenki elveheti, aki szabályszerűen fül 
Szabályszerűen az fut, aki nem lekintge 
sem jobbra, sem balra, sem hátra, hanen 
mindig csak előre, a cél felé. Aki mindii 
előre néz, azt nem ejthetik meg a Sátán 
nak jobbiól és balról kivetett tőrei, a; 
megtanul mindenben magatűrtető lenni 
Aki előtt folyvást ott a cél, az tudja, hog 
mit akar, hová fut és miért fut. Aki hí 
által lelki emberré vált, az szolgává tesz 
a testet, nem szeges ostorcsapásokkal, vág 
más önkínzással, hanem mértékletességgel 
tisztasággal, önmegtagadással.

Febr 13. Zsolt. 8. Ef. 4 :  10—16. Ister 
kegyelmi ajándékai különbözők, mert kü 
lönbözők a feladatok is. amelyeknek cél
jaira adatnak. De a különböző adoma 
nyoknak és feladatoknak egy a céljok. a 
Krisztus testének építése. Ha mór az em 
béri test is olyan különböző tagokból áll; 
s mégis harmonikus egységet képez, meny
nyivel inkább kell a Krisztus tőkéidéi 
testének különböző tagokból állani ér 
mégis egy nagy egységet alkotni, amely 
egy cél felé törekszik, hogy Isten dicső 
ségét szolgálja az által, hogy olyanná 
épül fel, amilyenné Isten tervezte.

Febr. 14. Luk. 11 : 2 9 -3 6 . Ef. 4 : 17 -  
24. A megtéréskor valamit le kell vetkőz
nünk és valamit fel kell öltöznünk. A2 
egyik az ó ember, a másik az új-ember. 
S ez mind a kettő teljes öltözet, nemcsak 
kalap, vagy csak cipő. hanem tetőtől-talpig 
való öltözet. Sok ember szeretné csak egy- 
egy ruhadarabját levetni és újjal kicse
rélni. Pl. hajlandó volna elhagyni a mér
téktelen evést, vagy a divatos öltözködést, 
de mindent odaadni ? mind erről elismerni, 
hogy rossz? egészen megujúlni? ez mégis 
egy kicsit sok. Pedig a dolog úgy áll. hogy 
aki egészen oda nem adja a régit s el 
nem fogadja az újat, az nem lesz képes 
az egyes jó elhatározásokat sem megtar
tani, vagy ha megtartja, akkor büszkél
kedni fog velők, s a kiűzött egy gonosz 
lélek helyett hétnek készít helvet a szívé
ben. Mindenestől légy az Ú ré!

Vargha Gyuléné

Krisztus az élet legmagasabb 
célja: Öt keresni, Őt bírni, Őt 
megtartani, mindent vonatkozásba 
hozni Vele, mindent az Ő akara
tának alárendelni: életet jelent.
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